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Úspěch dotačních projektů
Město získalo finance na odbahnění Marvánku  

a rekonstrukci sportovní haly
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Roman Sauer 
manažer svazku obcí Ladův kraj

Příroda kolem nás potvrzuje, že letošní zimu–nezimu máme definitivně za sebou. Projekt Ladovská 
zima letos skončil, aniž by vlastně vůbec začal. Připravený sněžný skůtr, který měl v regionu udržo-
vat běžkařské stopy, nakonec vůbec nevyjel. Tvorbu „sněhových“ soch z ledového obrusu ze zimní-
ho stadionu ve Velkých Popovicích sice nemohl ovlivnit nedostatek sněhu ani teplé počasí, ale déšť, 
který přišel právě v okamžiku, kdy měly sochy vznikat, už jen dovršil nezdar letošní zimní sezony.  

Jaro a podzim, dvě, podle mého, nejhezčí roční období pro aktivity v Ladově kraji na sebe vlastně 
plynule navázala. Za návštěvu nyní určitě stojí Voděradské bučiny se zářivě zelenými listy buků, 
přírodní park Velkopopovicko s kvetoucími mezemi a stromořadími ovocných stromů, rozlehlé pas-
tviny v okolí Hrusic a Myšlína plné pobíhajících jehňat či park hvězdárny v Ondřejově. Vrcholem 
pro milovníky všeho kvetoucího je rozkvetlý Štiřín se stejnojmenným dnem otevřených dveří zdej-
šího zámeckého parku. 

Také různých akcí se v Ladově kraji koná nejvíce právě na jaře. Začíná se Čistým Ladovým krajem – 
úklidovou akcí, které se účastní stále více obcí a obyvatel. Postupně tak ze zdejší krajiny mizí staré 
černé skládky, čistí se potoky, okolí obcí i krajnice kolem silnic. Pak již následuje nepřetržitá řada 
akcí, o kterých se snažíme informovat na www.laduv-kraj.cz a nově také na facebooku.  

Všechny, kdo akce v našem regionu připravují, se svazek obcí Ladův kraj rozhodl podpořit
nákupem a bezplatným zapůjčováním vybavení, které pro pořádání těchto akcí potřebují. Využily 
se tak prostředky, které nám ušetřila letošní zima. Bližší informace o tom, jaké vybavení je k dispo-
zici, najdete v samostatném článku.   

Slovo úvodem
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Stát rozděluje peníze podle evidence obyvatel. děkujeme, že jSte tu doma.

Natrvalo je to lepší
Přihlaste se trvale v říčanech 
a uvidíte ještě větší rozdíl!

Stav v Kč 
brUTTO 

KOreKCe (oprávky, 
opravné položky)

Stav v Kč 
NeTTO

Nehmotný inv. majetek 10 858 940,96 5 852 460,38 5 006 480,58

Hmotný inv. majetek 2 634 551 984,85 579 888 640,63 2 054 663 344,22

Dlouhodobý finanční majetek 30 321 210,49 0,00 30 321 210,49

Dlouhodobé pohledávky 11 620 073,00 45 399,80 11 574 673,20

Zásoby 424 905,00 208 120,00 216 785,00

Pohledávky 92 829 854,85 6 028 250,30 86 801 604,55

Krátkodobý finanční majetek 46 712 707,38 0,00 46 712 707,38

AKTIVA celkem 2 827 319 676,53 592 022 871,11 2 235 296 805,42



Krátce z rady 20. 3. 2014
u Radní souhlasili s  uzavřením smlouvy o  dílo mezi 
městem Říčany jako objednatelem a zhotovitelem Sting 
project s. r. o. Předmětem smlouvy je zpracování jed-
nostupňové dokumentace v  rozsahu dokumentace pro 
provedení stavby dle Prověřovací studie pro navýšení 
kapacity 1. ZŠ, a to Varianta C v čp. 82 – úpravy po bytě 
školníka, za celkovou cenu 54 450 Kč včetně DPH.

Informace z radnice

u Zastupitelstvo schválilo účetní závěrku města sestavenou 
k rozvahovému dni 31. 12. 2013 dle § 84 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
dle přílohy č. 8 Závěrečného účtu města za rok 2013. 
u Zastupitelé schválili závěrečný účet města za rok 2013 
dle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravi-
dlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 
dle přílohy č. 1 k tomuto materiálu, a to vyjádřením sou-
hlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. 
u Zastupitelé souhlasili s rozdělením finančních prostředků 
v rámci 2. kola grantového řízení města Říčany v roce 2014.
u Zastupitelstvo vydalo obecně závaznou vyhlášku měs-
ta Říčany, kterou se mění obecně závazná vyhláška města 
Říčany č. 3/2012 o  místních poplatcích, jejímž obsahem 
je možnost věcného plnění u místního poplatku v případě 
užívání veřejného prostranství z důvodu výkopových prací. 
u Zastupitelé zřídili v  souladu s  § 84 odst. 2 písm. d) 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v plat-
ném znění novou příspěvkovou organizaci pod názvem 
Mateřská škola Zahrádka, příspěvková organizace, se 
sídlem Masarykovo nám. 53, Říčany 251 01, a schvaluje 
její zřizovací listinu s účinností ke dni 1. 5. 2014.
u Zastupitelstvo schválilo investiční záměr č. IZ/
OSM/43/2014/STEP „Parkoviště u nádraží ČD“
u Zastupitelé vzali na vědomí souhlas Rady města Říčany 
s uzavřením nájemní smlouvy na dobu neurčitou s proná-
jmem části pozemku parc. č. 1705/49 o výměře 1 030 m2, 
pozemku parc. č. 1705/36 o výměře 233 m2, pozemku parc. 

č. 1705/37 o výměře 108 m2 a pozemku parc. č. 2085 o vý-
měře 119 m2, vše v k. ú. Říčany u Prahy zapsaných na LV 
5939 (celková výměra pozemků činí 1 490 m2) mezi Český-
mi drahami, a. s. (jako pronajimatelem) a městem Říčany 
(jako nájemcem) od 1. 7. 2014 za cenu 200 Kč za 1 m2 za rok 
a se složením kauce na nájem ve výši 74 500 Kč na účet Čes-
kých drah, a. s., a souhlasili s uvolněním částky 223 500 Kč 
z rezervy Zastupitelstva města Říčany.
u Zastupitelé souhlasili s uvolněním částky 148 000 Kč 
na  nájem pozemků za  rok 2014 pro České dráhy, a. s. 
a  uhrazením kauce na  nájem ve  výši 74  500 Kč, celkem 
223 500 Kč z rezervy Zastupitelstva města Říčany.
u Zastupitelstvo odhlasovalo uvolnění částky 344 699 Kč 
z  rezervy Zastupitelstva města Říčany a  uložilo Odboru 
správy majetku zajistit opravu komunikace Thomayero-
va – úseky 1 až 3 s tím, že úsek 4–6 je realizován z dotace 
Ministerstva dopravy na odstranění škod po povodních. 
u Zastupitelstvo souhlasilo s  výjimečně přípustným vy-
užitím pozemků v plochách orné půdy za účelem obnovy 
krajinných struktur, čímž je míněna výsadba a rozvojová 
péče výsadeb domácích stromů a keřů v zemědělské (in-
tenzivně obdělávané) krajině podle přiložených podkladů.
u Zastupitelé schválili uvolnění finanční částky ve  výši 
52 875 Kč z rezervy ZMŘ pro účely pořízení projektové do-
kumentace pro podání žádosti o dotaci z OPŽP, osy 6, ob-
lasti podpory 6. 3. – Obnova krajinných struktur, a uložilo 
finančnímu odboru zajistit potřebné finanční prostředky.

Kompletní zápis naleznete na www.ricany.cz.

Krátce z dubnového jednání Zastupitelstva města Říčany

Pozvánka 
pro říčanskou veřejnost na

řádné zasedání
Zastupitelstva města Říčany

středa 14. 5. 2014 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 příkazní smlouvy mezi 
městem Říčany jako příkazcem a Romanem Brtnou jako 
příkazníkem. Předmětem smlouvy je technický dozor 
investora, koordinátor BOZP a technická pomoc při ko-
laudaci na investiční akci „Výstavba nové MŠ Zahrádka 
v Říčanech“, za cenu 92 444 Kč včetně DPH.
u Rada souhlasila s  uzavřením a  podpisem smlouvy o  po-
skytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města Říčany na rok 
2014, mezi městem Říčany jako poskytovatelem a Centrem 
služeb pro silniční dopravu, s. p. o. jako příjemcem, na úhradu 
výdajů spojených se zajištěním úkolů v oblasti prevence a do-
pravní výchovy dětí a žáků ze škol zřízených městem Říčany, 
a to ve výši 15 000 Kč a dobou vyúčtování do 28. 11. 2014.
u Rada souhlasila s  přijetím finančního daru 171  194 Kč 
od dárce společnosti ZOELLER SYSTEMS, s. r. o., který je 
účelově určen na nákup kompletu mobilní interaktivní tabule 
pro příspěvkovou organizaci města Základní školu u Říčan-
ského lesa. Rada města Říčany schvaluje toto rozpočtové 
opatření, kterým se upravuje rozpočet města na rok 2014:
– příjmová část – finanční dar 171 194 Kč
– výdajová část – účelový příspěvek ZŠ u  Říčanského 
lesa 171 194 Kč

Krátce z rady 27. 3. 2014
u Rada schválila uzavření smlouvy o dílo mezi městem Ří-
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Informace z radnice

Pravidelná setkání s vedením města  
se v uvedených časech přesouvají 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 7. 5.

u  s místostarostkou Karlou Egidovou  
každou třetí středu v měsíci, 17–18 h. 
Tento měsíc bude 21. 5.

u  s místostarostkou Hanou Špačkovou 
každou čtvrtou středu v měsíci, 17–18 h. 
Tento měsíc bude 28. 5.

čany jako objednatelem a zhotovitelem TILIA Garden, s. r. o. 
Předmětem smlouvy je zakládání a průběžná péče o veškeré 
květinové výsadby ve městě Říčany na plochách ve vlastnic-
tví města, za celkovou cenu 562 573,47 Kč včetně DPH.
u Radní souhlasili s uzavřením příkazní smlouvy mezi 
městem Říčany jako příkazcem a  příkazníkem firmou 
LN Consult, s. r. o. Předmětem smlouvy je výkon TDI 
na  akci „Revitalizace zahrady MŠ U  Slunečních hodin 
v přírodním stylu – Říčany“, za celkovou cenu 48.800 Kč. 
Příkazník není plátcem DPH.
u Rada schválila uzavření smlouvy o  dílo na  výkon au-
torského dozoru mezi městem Říčany jako objednatelem 
a autorem Ing. Radkou Matouškovou. Předmětem smlou-
vy je výkon autorského dozoru na akci „Revitalizace za-
hrady MŠ U Slunečních hodin v přírodním stylu – Říča-
ny“, za celkovou cenu 59 600 Kč. Autor není plátcem DPH.
u Radní souhlasili s podáním žádosti o dotaci do výzvy č. 
22 IOP – konsolidace IT a nové služby TC obcí v maximál-
ním rozsahu do 6 mil. Kč a uvolňuje ze své rezervy částku 
max. do 85 tis. Kč na zpracování studie proveditelnosti.

Krátce z rady 3. 4. 2014
u Radní schválili výši výdajů na žáka v základních ško-
lách Říčany za rok 2013:
Základní škola Říčany, Masarykovo nám. 71, okres Pra-
ha – východ 1 276 Kč
Základní škola Říčany, Bezručova 94, okres Praha – vý-
chod 1 015 Kč
Základní škola u Říčanského lesa, okres Praha – východ 
7 842 Kč.
u Rada vybrala ve  věci veřejné zakázky Nájem zařízení 
pro měření rychlosti vozidel nejvhodnější nabídku ucha-
zeče AŽD Praha s. r. o., a souhlasila s uzavřením smlouvy 
o nájmu zařízení a o poskytování služeb mezi městem Ří-
čany jako nájemcem a pronajímatelem AŽD Praha s. r. o. 
Předmětem smlouvy je nájem zařízení v počtu 5 kusů pro 
úsekové měření rychlosti vozidel se zabezpečením provozu 
najatých zařízení včetně automatizovaného přenosu dat 
o provedeném měření a zajištění provozu potřebných soft-
warových aplikací, za  celkovou cenu 5  121  930 Kč včetně 
DPH za celou dobu plnění, tj. 5 let od podpisu smlouvy. 
u Rada souhlasila s  uzavřením smlouvy o  dílo mezi 
městem Říčany jako objednatelem a zhotovitelem Bušim 
– péče o zeleň, s. r. o. Předmětem smlouvy je zakládání 
a  průběžná péče o  veškeré květinové výsadby ve  městě 
Říčany na  plochách ve  vlastnictví města, za  celkovou 
cenu 174 043,86 Kč včetně DPH.
u Radní vybrali ve věci veřejné zakázky Údržba lesoparku 
a seč lučních porostů nejvhodnější nabídku uchazeče – Jo-
sefa Urbana, a souhlasili s uzavřením smlouvy o dílo mezi 
městem Říčany jako objednatelem a zhotovitelem Josefem 
Urbanem. Předmětem smlouvy je údržba lesoparku a seč 
lučních porostů za celkovou cenu 96 168,50 Kč včetně DPH.
u Rada schválila bezúplatný převod majetku v  celkové 
hodnotě 264 167 Kč z města Říčany na příspěvkovou or-
ganizaci města Říčany Městské kulturní středisko Říčany.
u Rada vybrala ve věci veřejné zakázky č. 4/2014 Den-

ní stacionář OLGA Říčany nejvhodnější nabídku, a  to 
nabídku uchazeče GREEN PLACE s.r.o, a  souhlasila 
s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Říčany jako ob-
jednatelem a zhotovitelem GREEN PLACE s. r. o. Před-
mětem smlouvy je výstavba Denního stacionáře OLGA 
Říčany, za celkovou cenu 10 353 539,24 Kč včetně DPH.
u Radní schválili uvolnění částky 500 000 Kč z rezervy 
Rady města Říčany na zajištění oprav vjezdů a zelených 
pásů v ul. Táborská v úseku Smiřických-Zborovská, kte-
ré budou realizovány v souběhu akce ukládky kabelů NN 
zhotovitelem AZ Elektrostav.

Krátce z rady 10. 4. 2014
u Radní souhlasili s  uzavřením smlouvy o  dílo mezi 
městem Říčany jako objednatelem a  firmou Kameno-
sochařství a  restaurátorství Pánek, s. r. o. jako zhoto-
vitelem. Předmětem smlouvy je restaurování sloupu se 
sochou P.  Marie na  Masarykově náměstí v  Říčanech, 
za cenu 297 595 Kč včetně DPH.
u Rada souhlasila s poskytnutím finančních prostředků 
z Humanitárního fondu města Říčany těmto poskytova-
telům sociálních služeb:
1. Centrum u Bartoloměje Kutná Hora – 30 000 Kč
2. Raná péče Eda, o. p. s. – 6 000 Kč
3. Oblastní charita Kutná Hora – 6 000 Kč
4. Diakonie Dubá – 18 000 Kč
u Rada uložila tajemníkovi města Říčany zajistit vyhlá-
šení konkurzu na pracovní pozici ředitelky příspěvkové 
organizace města Říčany „Mateřská škola Zahrád-
ka, příspěvková organizace“ v  souladu se zákonem č. 
561/2004 Sb., o  předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a  jiném vzdělávání (školský zákon), 
ve  znění pozdějších předpisů, a  vyhláškou MŠMT č. 
54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a kon-
kurzních komisích, v platném znění.
u Radní souhlasili s převodem částky 7 482 Kč z rezerv-
ního fondu do fondu investičního příspěvkové organiza-
ce Městské kulturní středisko Říčany na  dofinancování 
2. fáze oprav vstupních prostor a foyer.
Kompletní zápisy naleznete na www.ricany.cz

Adéla Michalová
kancelář starosty a tajemníka
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Zástavy, předkupní práva a ostatní 
položky zachycené v podrozvahové 
evidenci v souladu s účetními předpisy
Zastavený majetek města vyplývá z pravidel pro poskyto-
vání dotací, jedná se o tyto nemovitosti: areál Fabián (re-
konstrukce ČOV), Dům s pečovatelskou službou vč. pří-
stavby, polyfunkční dům čp. 1910 Komenského náměstí, 
domy čp. 1999 a 2000 Melantrichova. Z důvodu čerpání 
úvěru na  stavbu nové školy byly zastaveny nemovitosti 
čp. 10, 12, 13, 35, 53 Masarykovo náměstí a čp. 1800 Oli-
vova vč. pozemků.
Předkupní práva ve prospěch města jsou zřízena na po-
zemky v areálu OÁZA, klubovnu Junáku, kotelnu na Ko-
menského náměstí (nyní galerie), Gymnázium Tábor-
ská a  na  pozemky pro výstavbu volnočasového centra 
(Openplace). Jedná se o nemovitosti, které byly ve vlast-
nictví města a město je prodalo s podmínkou předkup-
ního práva.  
V roce 2012 bylo zřízeno předkupní právo k nemovitosti, 
užívané městem jako odloučené pracoviště Mateřské ško-
ly Čtyřlístek v Kolovratské ul.

Členství ve svazcích, sdruženích 
a jiných organizacích

MěsTo Říčany je členeM:
n svazu měst a obcí (od r. 1990)
n sdružení zimních stadionů v české republice 

(od června 1990)
n sdružení vlastníků obecních lesů (od r. 1992)
n Úpravny vody Želivka, a. s. (od r. 1996) 

n Dobrovolného svazku obcí ladův kraj (od r. 2001)
n asociace turistických informačních center české re-

publiky (od 18. 1. 2003)
n českého institutu interních auditorů (od r. 2004)
n národní sítě Zdravých měst čR (od r. 2004)

MěsTo je ZaklaDaTeleM:
n Bytového družstva 2000 
n obecně prospěšné společnosti komunitní cen-

trum, jejímž úkolem bylo vytvoření komunitního 
plánu. Společnost pokračuje ve své činnosti zejména 
v oblasti koordinace a zajišťování asistenčních služeb 
a sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi (sa-
nace rodiny).

n obecně prospěšné společnosti Centrum komunit-
ních služeb (2009) – v roce 2011 rozhodnutím správní 
rady byla společnost zrušena s likvidací a byl jmenován 
likvidátor.  Ke dni účetní závěrky je společnost vedena 
v obchodním rejstříku jako společnost v likvidaci. 

n Mediálního a komunikačního servisu, o. p. s. (2011) 
– na  společnost město převedlo zajištění vydávání 
městského věstníku Kurýr, provoz informačního cen-
tra a  pronájem sloupů veřejného osvětlení za  účelem 
reklamy. 

Od roku 2008 je město Říčany členem Benchmarkingo-
vé iniciativy  BI 2005. Cílem členství je zjistit, jak si úřad 
stojí ve  srovnání s  ostatními,  pokud jde o  vstupy,  a  jaká 
je úroveň služeb, které úřad poskytuje. Sledujeme práci 
ostatních úřadů a využíváme jejich dobré praxe k zdoko-
nalení práce našeho úřadu. 

Závěrečný účet města za rok 2013
schválen bez výhrad na zasedání zastupitelstva dne 9. 4. 2014

Stav v Kč 
brUTTO 

KOreKCe (oprávky, opravné 
položky)

Stav v Kč 
NeTTO

Nehmotný inv. majetek 10 858 940,96 5 852 460,38 5 006 480,58
Hmotný inv. majetek 2 634 551 984,85 579 888 640,63 2 054 663 344,22
Dlouhodobý finanční majetek 30 321 210,49 0,00 30 321 210,49

Dlouhodobé pohledávky 11 620 073,00 45 399,80 11 574 673,20
Zásoby 424 905,00 208 120,00 216 785,00
Pohledávky 92 829 854,85 6 028 250,30 86 801 604,55
Krátkodobý finanční majetek 46 712 707,38 0,00 46 712 707,38
AKTIVA celkem 2 827 319 676,53 592 022 871,11 2 235 296 805,42

Cizí zdroje:
Dlouhodobé závazky 8 202 418,88 x x
bankovní úvěr 147 559 851,08 x x

Krátkodobé závazky 39 239 643,12 x x
Cizí zdroje celkem 195 001 913,08 x x

Souhrnné výsledky inventarizace majetku města
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Mezinárodní spolupráce
n Smlouva mezi sdruženými městy Říčany – Albertslund 

v Dánsku (od r. 1993) 
n Smlouva o spolupráci mezi městy Říčany – Whitstable 

v Anglii

Výsledky hospodaření byly zveřejněny v březnovém čísle.

Rozpočtové příjmy města dosáhly v  roce 2013 celkové 
výše 379 mil. kč, rozpočtové výdaje města byly realizo-
vány ve výši 421,5 mil. kč. 
Mimo tyto rozpočtové výdaje byly uhrazeny splátky úvě-
rů v celkové výši 39 mil. Kč, které byly čerpány na rekon-
strukci čistírny odpadních vod, nákup a rekonstrukci čp. 
1619 Komenského náměstí a na výstavbu nové základní 
školy. K 31. 12. 2013 činí zůstatky nesplacených bankov-
ních úvěrů  147,6 mil. Kč.
Do  financování potřeb města byl také zapojen přebytek 
hospodaření za rok 2012 ve výši 69 mil. Kč.

K  31. 12. 2013 byl vykázán zůstatek na  bankovních 
účtech ve  výši 66,4 mil. Kč, z  toho na  účtech běžného 
rozpočtového hospodaření ve výši 35 mil. Kč, na účtech 
peněžních fondů (tj. fond rozvoje města, sociální fond, 
humanitární fond, fond na  podporu talentovaných dětí 
a grantový fond) ve výši 6,4 mil. Kč, ve spořících státních 
dluhopisech pak 25 mil. Kč. Tyto zůstatky jsou ovlivněny 
těmito skutečnostmi:

na sTRaně PŘíjMů:
n Daňové příjmy byly naplněny na  108 % (tj. téměř 

o 14,7 mil. Kč více); do návrhu rozpočtu města na rok 
2013 zařadilo město na základě zkušeností z minulých 
let nižší předpoklad výběru daní, který se především 
v závěru roku podařilo naplnit.

n nedaňové příjmy (příjmy z pronájmů, služeb) byly na-
plněny na 103,7 % (tj. téměř o 2,2 mil. Kč více).

n nenaplněny zůstaly kapitálové příjmy – 87 % (4,5 
mil. Kč), a  to v položce příjmů za drobné prodeje po-
zemků; u příspěvků na vodovod a kanalizaci dle zásad 
je plnění ovlivněno povolenými splátkovými kalendáři.

n Přiznané dotace nebyly čerpány v plánované výši, čer-
pání na 87,4 %, toto je způsobeno úpravou harmono-
gramu čerpání dotací na investiční výstavbu s ohledem 
na průběh realizace investičních akcí.

na sTRaně VýDajů:
n Provozní – běžné výdaje byly čerpány ve  výši 226,8 

mil. Kč, tj. 94 % upraveného rozpočtu, což je mj. dů-
sledek snahy vedení města a  úřadu o  dosažení úspor 
koncem roku.

n Investiční výdaje byly čerpány ve  výši 115,9 mil. Kč, 
tj. 74,2 % upraveného rozpočtu. Některé investiční 
akce přecházejí do  roku 2014 jako rozestavěné, resp. 
nedokončené (např. dostavba kanalizace, vodojem, ná-
stavba MŠ U Slunečních hodin, rekonstrukce sportov-
ní haly, rondel, hřiště Strašínská, rekonstrukce MěKS, 
rekonstrukce ZUŠ) či nebyla zahájena realizace, u řady 

projektů byly vystaveny objednávky či uzavřeny smlou-
vy, ale k fakturaci dojde až začátkem roku 2014 (např. 
PD Marvánek, PD stacionář). Nečerpané investiční 
výdaje byly již převedeny do  rozpočtu 2014 při jeho 
schvalování v  prosinci 2013, zbývající část byla zahr-
nuta do úpravy rozpočtu města na rok 2014, která byla 
schvalována na únorovém zastupitelstvu.

stanovené závazné ukazatele výdajové části rozpočtu 
nebyly překročeny.

Finanční vypořádání státních účelových dotací za rok 
2013
Celkový objem poskytnutých transferů městu je 89,3 mil. 
Kč, z  toho účelově určených, podléhajících finančnímu 
vypořádání 57,5 mil. Kč. 

Výsledky hospodaření 
příspěvkových organizací města 
Podle předložených účetních uzávěrek byly dosaženy 
tyto výsledky:

Příspěvková organizace
Hospodářský výsledek  

za rok 2013
(+ zisk – ztráta) v tis. Kč

I. základní škola,  
Masarykovo nám. 71 Říčany

436

základní škola Říčany,  
Bezručova 94

300

základní škola U Říčanského lesa 723
základní umělecká škola Říčany 164
základní škola Nerudova, Říčany 95
Mateřská škola Srdíčko 127
Mateřská škola  
U Slunečních hodin

112

Mateřská škola Čtyřlístek 3
Městské kulturní středisko 78
Husova knihovna 64
Muzeum Říčany 141
dům s pečovatelskou službou 204
Nemocnice s poliklinikou 
v Říčanech

0

Vysoké zisky vykazují základní školy. Tyto jsou způso-
beny poskytnutím účelových dotací koncem roku z  pro-
středků uspořených na  energiích pro příspěvkové orga-
nizace. Základní škola u  Říčanského lesa má výsledek 
hospodaření ovlivněn vyššími příjmy z pronájmu. Základ-
ní školy nestihly prostředky utratit s ohledem na veřejnou 
zakázku, která musela být vyhlášena. Školy požádaly 
o převod do rezervního fondu či investičního fondu (podle 
charakteru výdaje) s tím, že tyto prostředky budou čerpat 
začátkem roku 2014.

Věra Krejčová
vedoucí Odboru finančního MěÚ v Říčanech
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na  podzim se začne řešit osudový problém rybníka 
Marvánek. kvalitu vody původního přírodního koupa-
liště totiž velmi zatěžují sinice a zabahnění. kvalita vody 
je tak nízká, že v teplých měsících docházelo i k umírání 
ryb. Říčany nyní získaly evropské peníze na odbahnění 
rybníka, opraví se výpusť i hráz, na břehu se objeví pláž. 
Projekt, na který město získalo dotaci z výzvy operační-
ho programu Životní prostředí ve výši takřka 9 milionů 
korun, by měl začít ještě během letošního roku. 
„Musím říct, že tuhle zprávu jsem oslavil, dokonce jsem ra-
dostí výskl,“ říká s úsměvem k dotačnímu úspěchu staros-
ta Vladimír Kořen /Klidné město/ a  pokračuje: „Žádost 
o dotaci zpracovala liberecká Agentura regionálního rozvo-
je, ve které pracuje skvělý člověk a rybář Martin Dušek. Při-
pravovali jsme spolu seriál Živé srdce Evropy a teď, doufám, 
dostaneme víc života i k říčanskému Marvánku.“
Projekt odbahnění Marvánku se chystá již několik let. 
Rybník je zanesený vrstvou sedimentů o průměrné moc-
nosti zhruba půl metru. Odbahnění povede k obnově zá-
sobního akumulačního prostoru rybníka i k návratu jeho 
rekreační funkce. Pobřežní pásmo zaručí také příznivý 
vliv na životní prostředí. 
„Účelem stavby je odbahnění rybníka Marvánek a vytvoře-
ní litorálního pásma. Vznikne zde písčitý přístup do  vody 
s travnatou pláží na břehu a upraví se pravý břeh kamen-
ným záhozem. Proběhne i rekonstrukce výpustného zaříze-
ní,“ říká vodohospodář města Jiří Sedláček. 
Právě nefunkční výpustní zařízení je příčinou mnoha pro-

blémů. Marvánek nebyl totiž takřka tři desetiletí vypuš-
těn, výlov rybníka by měl být velkou akcí podzimu.
„Jsem rybář a čekám mnoho překvapení,“ říká radní Michal 
Mrázek /Klidné město/ a  sní: „Po  desítkách let se možná 
v sítích objeví kapitální sumci, kapři nebo amuři. Výlovem ur-
čitě začne nová etapa této lokality. Vždyť Marvánek byl vyhlá-
šeným rekreačním koupalištěm podobně jako Jureček. Za po-
hodou a přírodou Říčan vyrážela celá pražská smetánka.“   
Výlov bude probíhat několik dní a  říčanští rybáři již byli 
na výroční schůzi seznámeni s detaily projektu. Město po-
dalo žádost o dotaci z OPŽP již v létě roku 2013, vyjádření 
s  pozitivním výsledkem však obdržela radnice města až 
na  konci letošního dubna. Odhadovaná cena celého pro-
jektu na  zlepšení prostředí Marvánku se pohybuje okolo 
19 milionů korun s tím, že dotace ve výši 8 707 096 Kč po-
kryje 45 % uznatelných nákladů. Zbylou částku zafinancuje 
město ze svého rozpočtu, vedení Říčan však věří, že v rámci 
veřejné soutěže se podaří cenu ještě výrazně snížit.
„Bylo by velmi důležité, aby se odbahnily také nádrže proti 
proudu nad rybníkem Marvánek,“ doplňuje místostarost-
ka Karla Egidová /ODS/ a dodává: „Nánosy bahna se mo-
hou při povodních do Marvánku zase vrátit.“ Vedení města 
připraví i projekt odbahnění těchto nádrží, zabahnění má 
zabránit také litorální pásmo, tedy pás mělčin s rákosina-
mi. Vzhledem k mnoha rozběhnutým investicím se zatím 
nebude realizovat idea pódia na vodní hladině. 

Adéla Michalová
tisková zpráva města Říčany 

 

Další evropské peníze pro Říčany!  
marvánek se přiblíží prvorepublikové slávě 
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na začátku dubna zahájila společnost čeZ Distribuce, 
a. s. rekonstrukci stávajících rozvodů elektřiny v části 
ulic Táborská, kyjevská, Bachmačská, Chodská, smi-
řických, Dukelská, krátká, legií, Domažlická a  Ter-
ronská. Zároveň dojde k opravám chodníků v místě vý-
kopů a výsadbě květin. Rekonstrukce proběhne v pěti 
etapách a potrvá do poloviny července. 
„Jde o další z velkých akcí na území našeho města, která po-
vede nejen ke kvalitnější infrastruktuře, ale také ke zlepšení 
estetického dojmu v celé čtvrti. Zmizí nevzhledná spleť drá-
tů a mnoho zbytečných sloupů, v mnoha ulicích v okolí dru-
hé základní školy se elektrické vedení schová pod zem,“ říká 
radní Vladimír Polánský /Klidné město/ a  dodává: „Ří-
čany mají štěstí, tento projekt společnosti ČEZ Distribuce 
patří k největším v republice. Navíc jsme dojednali i rozsáh-
lejší opravy chodníků, především v Táborské ulici. Součástí 
stavby jsou i nové domečky na elektroměry u domů.“    
Životnost technického zařízení i legislativní důvody vedly 
společnost ČEZ k  výměně stávajících rozvodů elektřiny 
a  jejich přesunu z  nadzemního vedení do  podzemních 
kabelů. „Každé technické zařízení má svou životnost, před 
jejímž uplynutím je třeba ho rekonstruovat. To se týká i roz-
vodů elektřiny v městech a obcích, na jejichž území legisla-
tiva předpokládá, že v zastavěných částech se ruší stávající 
nadzemní vedení se sloupy a  nástřešáky a  nahrazují se 
podzemním kabelovým vedením. Díky tomu dochází nejen 
ke zlepšení kvality a větší bezpečnosti dodávky, ale na ulice 
je i hezčí pohled,“ vysvětluje Martin Sobotka, mluvčí Sku-
piny ČEZ pro západní a střední Čechy. 
„Celá akce se začala plánovat v roce 2010, projekt se při-
pravil v  roce 2011. Město se k  projektové dokumentaci 
vyjádřilo a  stanovilo určité podmínky. V  případě vstupu 
do asfaltového chodníku se musí chodník opravit v celé šíři, 
aby nevznikaly různé záplaty. Město také nepovolilo překop 
nově položených asfaltů a  použije se podvrt komunikace. 
Po celé rekonstrukci nám nejen zmizí řady betonových slou-
pů, ale položením kabelů do země se předchází různým po-
ruchám na NN vedení z důvodů povětrnostních podmínek,“ 
shrnuje místostarostka Karla Egidová /ODS/.
Rekonstrukce je vzhledem k velkému rozsahu stavby roz-
dělena do  pěti samostatných etap a  potrvá do  poloviny 
července. Nejdříve se pod zemí vybudují nová elektro-
vedení, poté se nad nimi opraví chodníky i  ulice a  oživí 
zelené plochy. „Snažíme se pochopitelně ‚rozkopávání‘ 
chodníků omezit. Tam, kde je to možné, se kabely ukládají 
do zelených pásů. Někde se úpravy dotknou jen jedné strany 
komunikace, jinde obou,“ připomněl Martin Sobotka. 
Podle investora je kvůli překopům komunikací na někte-
rých místech částečně omezena průjezdnost. „Po dohodě 
s  oddělením dopravy města Říčany nebudeme ulice zcela 
uzavírat, přinejhorším bude nutné projíždět kyvadlově, 
vždy ale zůstane průje zdný alespoň jeden pruh,“ upřesnil 
mluvčí Skupiny ČEZ.

Společnost ČeZ Distribuce vyměňuje v části 
Říčan elektrické vedení a opraví chodníky

Rozsáhlý projekt, jehož náklady přesahují částku 20 milio-
nů korun, kompletně financuje ČEZ Distribuce, a. s. Za re-
alizací stavby stojí společnost AZ Elektrostav, a. s. Město by 
mělo zabezpečit především sadové úpravy. „K Táborské uli-
ci patří tradičně rozkvetlé pivoňky, chceme jich vysadit v této 
ulici mnohem víc. Doufám, že to obyvatelé ocení,“ zakončuje 
starosta Vladimír Kořen, který po rozhodnutí městské rady 
dostal nově do své kompetence i péči o zeleň v Říčanech. 

Adéla Michalová
tisková zpráva města Říčany

I. etapa: 1. 4. – 20. 4. 2014 
První část oprav se dotkla části ul. Táborská (v úseku mezi ul. Smiřických 
a zborovská), dále ulic Kyjevská, Bachmačská, chodská a Na Skalách. 
II. etapa: 20. 4. – 30. 4. 2014 
Během druhé fáze se opravy přesunuly do části ulic Legií a domažlická, 
obě v úseku od křižovatky s ul. Smiřických po Bezručovu.
III. etapa: 30. 4. – 30. 5. 2014 
Po celý květen budou probíhat stavební práce v ul. Terronská, v části 
ul. dukelská (po křižovatku s Bezručovou), v části ul. domažlická 
(v úseku mezi ul. Terronská a Legií v délce cca 300 m), v části ul. Legií 
(v úseku mezi ul. Terronská a dukelská), v části ul. Táborská (v úseku 
mezi ul. Šumavská a Topolová), v části ul. Bezručova a v ul. Krátká. 
IV. etapa: 30. 5. – 20. 6. 2014 
Čtvrtá etapa bude zahrnovat rekonstrukci ulice Smiříckých 
v úseku od podjezdu pod železnicí po křižovatku s Bezručovou.
V. etapa: 1. 7. – 15. 7. 2014 
závěrečné práce se budou týkat části ulice Bezručova v úseku 
od křižovatky s ul. Legií po křižovatku se zborovskou.
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Informace z radnice

Denní stacionář „OLGA“  
v Říčanech

DĚKUJEME všem dár-
cům, kteří i  nadále přispívají 
na  dobrou věc. Za  poslední 
měsíc darovali ve  prospěch 
stacionáře:  Horsáková M. 
a Vávra J. Stav účtu je k datu 
17. 4. 2014 – 3.659.922 Kč.
Vážení dárci, sbírkový účet je 
stále otevřený a darované pe-
níze nad částku 3 miliony ko-
run budou použity na vnitřní 

vybavení stacionáře. 
Denní stacionář olga bude typem sociální odlehčovací 
služby pro seniory a  osoby se zdravotním postižením, 
kteří mají sníženou soběstačnost z  důvodu věku nebo 
zdravotního postižení a neobejdou se bez pomoci a pod-
pory druhých. Důležité je i zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím a podpora soběstačnosti, roz-
víjení jejích schopností a  dovedností. Velkou výhodou 
bude, že tyto služby umožňují rodinám nebo těm, kteří 
se o seniora starají, např. chodit do zaměstnání. V den-
ním stacionáři bude nabízena komplexní celodenní 
péče seniorům v příjemném a přátelském prostředí ro-
dinného typu, které je zaměřeno nejen na individuální 
poskytování služeb, ale i na společenské vyžití.
Číslo sbírkového účtu: Česká spořitelna Říčany: 1249-
320 390 319/0800. Finanční dar dle zákona 586/1992 Sb. 
lze odečíst od základu daně.

Michal Mrázek
radní pro zdrav. a soc. péči

stacionar@ricany.cz

stav účtu k 17. 4. 2014: 

3 659 922 Kč

STACIONÁŘ
etický a společenský význam stacionáře
Motto:
Přísahám při Apollónovi lékaři, při Asklépiovi, Hygiei 
a Panakei i při všech bozích a bohyních, které si beru 
za svědky, že splním podle svých schopností i svého 
úsudku tuto přísahu a tuto smlouvu:
Toho, kdo mě vyučil tomuto umění, budu považovat 
za rovného svým rodičům a budu s ním sdílet život, 
a ocitl-li by se v nouzi, budu mu ku pomoci…
Budu dávat rady stran životosprávy ku prospěchu 
nemocných podle svých schopností i svého úsudku; zdržím se 
také způsobit škodu na zdraví i jakoukoli nespravedlnost…
Do všech domů, do nichž vstoupím, tak učiním 
ve prospěch nemocných, jsa dalek veškeré zamýšlené 
nespravedlnosti i zlého úmyslu…
Pokud dodržím a neporuším tuto přísahu, kéž je mi 
dáno užívat život i umění a být navždy obdařen slávou 
u všech lidí…“
/Hippokrates (460–370 př. n. l.) – lékařská přísaha/

Hippokrates byl jedním z nejvýznamnějších lékařů starověku. Slova jeho 
přísahy, dnes stará již téměř dva a půl tisíce let, jsou platná i v současnosti 
téměř beze zbytku a představují základní odborná, etická a společenská 
pravidla a zásady, kterými by se měl řídit každý lékař: měl by být odborně 
velmi zdatný, ale především by měl za všech okolností dbát o zdraví všech 
svých pacientů a chovat se k nim – bez rozdílu – zdvořile, s lidským citem 
a porozuměním, a s ohledem k jejich útrapám a svízelím...
a právě tyto posledně jmenované vlastnosti patří k zásadním morálním 
pravidlům nejen lékařů, ale i všech ostatních lidí, kteří ve vlastní 
rodině nebo ve svém okolí přicházejí do styku s nemocnými, starými, 
opuštěnými a jinak trpícími spoluobčany. Každý stacionář představuje 
zařízení, v němž se takto strádajícím lidem poskytuje nejen lékařská 
péče, ale současně – a možná především, hlavně ze strany celého 
zdravotnického personálu – se jim dostává mnohokrát za den vlídného 
oslovení, pohlazení, pomoci při jídle i při osobní hygieně. Tato všestranná 
péče je neobyčejně významná především proto, že pacientům pomáhá 
zapomínat na frustraci z jejich osobního strádání a pocitů bezmoci 
a opuštěnosti v základních věcech člověka….
Stejně významnou pomoc vlastně již nyní představují také všichni 
dárci, kteří poskytli finanční podporu pro realizaci říčanského 
stacionáře. a proto i jim je třeba poděkovat a vyjádřit vděčnost 
a uznání, neboť i oni jednají ve smyslu tak hluboce lidských zásad 
starověké přísahy, ačkoli nejsou lékaři…
závěrem mi dovolte vyjádřit přesvědčení, že osobnost MUdr. Michala 
Mrázka, kterého dobře znám již od jeho útlého dětství (protože s jeho 
maminkou Olgou, vynikající učitelkou anatomie a významnou vědeckou 
pracovnicí, kterou milovali všichni její studenti, jsme byli dlouholetí přátelé 
a kolegové v anatomickém ústavu 1. LF UK), je zárukou, že on i budoucí 
personál svým osobním nasazením výsostně naplní všechny hlavní zásady 
Hippokratovy přísahy v nejlepším slova smyslu, a že stacionář bude dobře 
sloužit všem, kteří jeho služeb budou využívat. Jsem proto předvědčený, že 
se tak naplní i další z hlavních starověkých medicínských zásad:

Salus aegroti suprema lex
(Zdraví pacienta je nejvyšším zákonem).

Prof. MUDr. Josef Stingl, CSc., 3. LF UK v Praze a Říčany
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Informace z radnice

V Říčanech by se během roku 2014 měly vysadit stovky 
stromů. Během dubna proběhla výsadba aleje ve sme-
tanově ulici nebo dubové aleje v  polích mezi Říčany 
a městskou částí strašín. Další vysazování zeleně se plá-
nuje na podzimní měsíce – v tomto případě byla podána 
14. dubna žádost o finanční podporu z operačního pro-
gramu Životní prostředí. stovky nových stromů by se 
měly vysadit podél Říčanské ulice, která patří k nejfrek-
ventovanějším ve městě, v polích by se měly objevit ost-
růvky zeleně, které budou bránit větrné a vodní erozi. 
„Zeleň v Říčanech byla vždy velmi důležitá pro atmosféru pr-
vorepublikového města a  sám chovám úctu k  přírodě,“ říká 
k projektům starosta Vladimír Kořen /Klidné město/ a dodá-
vá: „I proto jsem rád přijal březnovou změnu v kompetencích, 
kdy radní převedli odpovědnost za správu zeleně přímo na mě. 
Během tří týdnů jsme připravili projekt na  rozsáhlé výsadby 
alejí a remízků, který by z 85 % hradily evropské dotace.“
Meze a  remízky by se měly objevit v  oblastech nad ryb-
níkem Marvánek, kde zpomalí vodní erozi při vyšších 
srážkách, dále pak na jižním okraji města u Voděradské. 
Tam budou bránit větrné erozi. Záměrem je také prodlou-
žit Alej Říčaňáků až ke Světicím, kde vzniknou další dva 
remízky. Vysazovat by se měly především místní druhy 
dřevin. Lípy, běžné druhy javorů včetně babyky, třešně, 
duby, jabloně, jeřáby, lísky nebo trnky. 
Celkové náklady na vegetační úpravy jsou cca 3 miliony 
korun, spoluúčast města bude zhruba patnáctiprocentní. 
Pokud projekt získá evropské peníze, vysazovat se bude 
v říjnu a listopadu letošního roku. Říčany si od krajinných 
prvků také slibují, že mohou zpomalit tvorbu povodní. 
Oblast loni zasáhly prudké lijáky, ze kterých vznikla povo-
deň na Botiči, Říčanském potoce a Rokytce. 
„Jde o pozemky města. Projekt jsme projednali se zemědělci, 
kteří je mají pronajaté, aby se nebránilo zemědělským akti-
vitám,“ popisuje Eva Šebková z oddělení technické správy 
města a doplňuje ji Jitka Wohlgemuthová z odboru kance-
láře starosty: „Celý projekt jsme konzultovali se současnými 
i bývalými zaměstnanci Agentury ochrany přírody a krajiny 
a doufáme, že podporu získáme.“ Aleje podél silnic odsou-

hlasilo vedení SÚS Středočeského kraje, zvlášť podél Ří-
čanské ulice půjde o výraznou krajinnou dominantu. 

Výsadba dvou alejí s 20 krásnými stromy 
V průběhu dubna se také vysazovaly dvě aleje. V centrál-
ní oblasti města ve Smetanově ulici se objevila alej dvou 
desítek krásných stromů – Muchovníku Lamarckova.  
Jde o  dřevinu, která je nízká, má i  křovinnou podobu 
a zdobí ji bohaté bílé květy a na podzim plodí velmi zdra-
vé ovoce. Výsadbu město projednávalo s obyvateli ulice, 
kteří většinou výsadbu stromků podpořili. Druhým stro-
mořadím vysazeným na  jaře je alej na staré polní cestě 
mezi městem a městskou částí Strašín. Duby tam vysadí 
ve spolupráci s městem občanské sdružení Pastelkov. 
„Spolupráce s občanskými sdruženími ve městě je skvělá a moc 
si jí vážím,“ připomíná starosta Vladimír Kořen a doplňuje: 
„Máme tu hodně dobrovolníků, kteří mění tvář města. Sdru-
žení Pro Říčany se stará o  starou třešňovku, Ekocentrum 
o ořechovku, Sousedé 2009 kultivují oblast Na Vysoké, Klidné 
město o. s. pečuje o místa na sever od nádraží, Okrašlovací spo-
lek vyvíjí aktivity ohledně ničení plevelů jako je křídlatka. Chtěl 
bych aktivním obyvatelům vyjádřit hluboké díky.“

Kde bylo třeba kácet?
V průběhu března musely ale také některé stromy ustoupit. 
Šlo o topoly ve Škroupově ulici, které měly prohnilé kme-
ny a ve vichřicích byly nebezpečné, dále pak byly vykáceny 
akáty u Uhelné ulice, kde se buduje veřejné osvětlení. Asi 
největší rozruch vyvolalo kácení pěti bříz u Jurečku.
„Kácení souviselo s  odvodněním parkoviště, na  kterém se 
loni objevily povrchové vody. Byl to požadavek občanů, ze-
jména z  občanského sdružení Jureček,“ vysvětluje Evžen 
Heyrovský, vedoucí odboru správy majetku: „Stavba vede 
výhradně po městských pozemcích a jinou trasu nebylo mož-
né stanovit. Veškerá povolení město vyřídilo dle zákona.“  
Posledním kácením, které proběhlo 16. 4., je odstranění 
stromů v místě výstavby nové MŠ Zahrádka v Labské ulici. 

Adéla Michalová
tisková zpráva města Říčany

Více zeleně pro Říčany. město připravilo rozsáhlý 
projekt výsadby mezí, remízků a alejí podél silnic
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na pozemku s rozlohou necelých 5 000 m2 u křižovat-
ky ulic labská a otavská v Říčanech se koncem března 
rozeběhly první stavební práce, které povedou k vybu-
dování nové mateřské školy Zahrádka s kapacitou pro 
112 dětí. Hotovo má být v listopadu a školní třídy chce 
město otevřít již v lednu příštího roku.
„Zápis do  říčanských mateřských škol u  mnoha rodičů vy-
volává neradostné pocity, desítky dětí se do veřejných školek 
nedostaly. V letošním roce ale přinášíme naději na umístění 
do školky i v pololetí, a to díky výstavbě MŠ Zahrádka,“ říká 
místostarostka Hana Špačková /Klidné město/. Doplňuje 
ji radní Zdeněk Hraba ze stejného uskupení: „Od  konce 
února probíhala soutěž na stavební firmu a od 21. března se 
staví. Stavba školky má být dokončena už letos v listopadu.“
V  srpnu zastupitelé schválili na  školku investiční záměr, 
poté město v  rekordním čase připravilo projektovou do-
kumentaci, získalo stavební povolení a do konce září stihlo 
zažádat o finanční podporu v rámci ROP Střední Čechy. 
Z  časových důvodů byl osloven architekt již existující 
školky z  jiného místa republiky, který projekt přizpůsobil 
místním podmínkám. Důležitá byla především rychlost pro 
schválení celého projektu. Architekt Adam Fröhlich, který 
pracuje ve výboru pro územní plánování, k tomu dodává: 
„Architekturu nového objektu bych nerad hodnotil, protože 
všichni chápeme, že s  ohledem na  možnost získání dotací 
nemělo město čas na jiná architektonická řešení. Po provozní 
stránce je navržený objekt plně funkční a věřím, že barevnost 
fasád bude ještě možné ovlivnit, jak se nám to podařilo např. 
v případě Mateřské školy U Slunečních hodin.“
Na  konci loňského roku uspělo město s  žádostí o  dotaci 
v  předpokládané výši necelých 20 milionů korun včetně 

vybavení. Školku staví společnost GREEN PLACE s. r. o., 
která uspěla na základě veřejné zakázky mezi 25 nabídkami 
s nejnižší nabídkovou cenou 15.560.181 Kč včetně DPH.
„Vlivem nižší vysoutěžené ceny dojde k  pochopitelnému 
snížení dotace, která pokryje přesně 80 % způsobilých vý-
dajů akce,“ říká Zuzana Miltnerová z  odboru kanceláře 
starosty. Technický dozor investora zajistí Roman Brtna, 
který zvítězil s  nabídkou ve  výši 92.444 Kč včetně DPH. 
Také proběhla veřejná zakázka na dodávku vybavení, kte-
rá zahrnuje mobiliář a zahradní hrací prvky a zároveň se 
připravuje zakázka na IT vybavení.
 „Pro stavbu byl zvolen pozemek ve vlastnictví města jihový-
chodně od centra, na rohu ulic Labská a Otavská. Staveništ-
ní doprava bude vedena nejkratší cestou z ulice Voděradská 
tak, aby byla oblast co nejméně zatížena negativními vlivy,“ 
říká Dominik Landkammer z oddělení investic města.
Přípravě předcházelo v  ulici Labská také pokácení ně-
kterých dřevin, které byly v kolizi s plánovanou stavbou. 
Kácení proběhlo za asistence hasičů, kteří zde zasahovali 
z důvodu prorůstání stromů do elektrického vedení. 

Nová mateřská škola Zahrádka v Říčanech 
se už staví!
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Na  začátku dubna byla na  staveništi provedena skrývka 
ornice, nyní stavební firma hloubí základové pasy pro 
novou budovu. Práce budou pokračovat dle plánované-
ho harmonogramu betonáží základové desky a  hrubou 
stavbou, jejíž dokončení se očekává do  konce července. 
V druhé polovině roku přijdou na řadu práce v  interiéru 
objektu, fasáda, zpevněné plochy a zahrada. 
„Prosíme o pochopení, protože zejména v první fázi výstav-
by dojde ke zhoršení podmínek v okolí stavby. Hrubé staveb-
ní práce jsou spojeny s  vyšším hlukem, prašností a  těžkou 
nákladní dopravou. Město se ve spolupráci se stavební fir-

mou a technickým dozorem stavby snaží tyto vlivy zmírnit, 
tak aby dopady na okolní prostředí v lokalitě byly co nejmen-
ší, přesto je nelze zcela eliminovat. Věříme však, že se vše 
zdárně podaří a příští rok bude moci až 112 říčanských dětí 
nastoupit do nové školky,“ dodává Dominik Landkammer.                             
Harmonogram prací počítá s  dokončením výstavby 
na  konci listopadu letošního roku. Děti by tak mohly 
do školy nastoupit od ledna 2015. Plánovaná kapacita za-
řízení bude 4 třídy pro 28 dětí. 

Adéla Michalová
tisková zpráva města Říčany

Informace z radnice

Ve středu 9. dubna měli rodiče možnost přihlásit své dítě 
ke vzdělávání do městských mateřských škol s nástupem 
1. září 2014. Řádný zápis proběhl v  MŠ Srdíčko, MŠ 
Čtyřlístek i v MŠ U Slunečních hodin. Celkem se dostavili 
a podali přihlášku k řádnému zápisu rodiče 369 dětí (MŠ 
Srdíčko 82, MŠ Čtyřlístek 154 a do MŠ U Slunečních ho-
din 133). Kritéria pro přijetí nesplnilo 21 zájemců. Navíc 
od března navštěvuje dvě nové třídy i 49 dětí v MŠ U Slu-
nečních hodin, kde proběhl mimořádný zápis. Přijato 
bylo celkem 230 dětí, z toho 87 předškoláků (MŠ Srdíčko 
22, MŠ Čtyřlístek 41, MŠ U Slunečních hodin 10+14). 
Je možné, že do konce srpna bude do jednotlivých MŠ při-
jato ještě několik dětí. To však závisí na tom, kolik před-

školáků bude přijato do  přípravných tříd na  základních 
školách.
Ředitelky všech škol se shodly na  tom, že letošní zápis, 
oproti zkušenostem z minulých let, proběhl v klidné a pří-
jemné atmosféře. Ředitelky by touto cestou rády poděko-
valy všem rodičům za vstřícnost a dobrou spolupráci. 
V průběhu jara se budou ve všech školkách konat infor-
mativní schůzky, na kterých se rodiče dozví další podrob-
nosti k docházce svého dítěte v následujícím školním roce. 
Termíny schůzek zveřejní jednotlivé školy na svém webu.
Město Říčany děkuje ředitelkám všech městských mateř-
ských škol za nasazení, s jakým zvládly letošní zápisy.

Hana Špačková, místostarostka

Jak proběhly zápisy do městských mateřských škol?

rodiče, 
kteří přišli 
k zápisu

Přijaté děti Z toho 
předško-

láků

Nepřijaté 
děti

mŠ Srdíčko 82 44 22 38

mŠ Čtyřlístek 154 73 41 81

mŠ U Slunečních 
hodin – řádný zápis

133 64 10 69

mŠ U Slunečních 
hodin – mimořádný 
zápis

60 49 14 11

Celkem 429 230 87 199

FO
TO

: r
Ud

OL
F F

La
cH

S

13



Informace z radnice

současní zastupitelé se spolu schází již od  listopadu 
roku 2010, kdy proběhly poslední komunální volby. 
Zde je přehled jejich práce po téměř celém jejich voleb-
ním období. který ze zastupitelů si drží 100% docház-
ku? kdy se projednávalo rekordní množství materiálů 
a kolik hodin trvalo nejdelší shromáždění? nebo kolik 
občanů se průměrně přichází podívat?
Tyto statistické údaje se týkají všech zasedání zastupitelů 
města, kteří od  podzimu roku 2010 reprezentují zájmy 
občanů Říčan. Data se tak vztahují k současnému voleb-
nímu období od listopadu 2010 po březen 2014. 
Jaké zajímavosti jsme zjistili? Řádná zasedání zastupitelů 
probíhají pravidelně každý měsíc s výjimkou konání v mě-
síci červenec. Navíc v prosinci roku 2010 proběhlo i jedno 
mimořádné setkání. Celkem se doposud konalo 39 shro-
máždění současných zástupců města. 
Nejdelší zasedání trvalo v dubnu roku 2011 necelých 5 hodin, 
oproti tomu nejrychleji se za  45 minut zvládlo odhlasovat 
v  lednu loňského roku. Zajímavé informace přináší i  počty 
projednávaných materiálů. Doposud zastupitelé projednali 
na jednotlivých schůzích 558 podkladů. Největší „balík“ – cel-
kem 207 materiálů – byl předložen zastupitelům v roce 2013, 
průměrně se na jednom zastupitelstvu jedná o 14 bodech. Nej-
více 29 bodů se řešilo v srpnu 2013, pouze jeden bod se pro-
jednával na ustavujícím zasedání po volbách a v lednu 2014.

A jak je to s docházkou jednotlivých zastupitelů? V kom-
pletním počtu 21 se zastupitelé setkali pouze dvakrát, a to 
hned na  začátku svého úřadování v  listopadu a  prosinci 
2010. Nejméně v  počtu 11, což je minimální počet pro 
usnášení, hlasovali v srpnu 2012. Průměrně se každý mě-
síc schází okolo 18 zastupitelů. 

Stoprocentní docházku si drží starosta Vladimír Kořen, 
Petr Bartoš, David Michalička (všichni z Klidného města) 
a Ladislav Musil /SNK – ED/. 
„Účast na  zastupitelstvech byla vysoká, neopakovala se 
tedy situace z období 2002–2006, kdy neúspěšná politická 
reprezentace přestala na zastupitelstvo úplně chodit,“ říká 
starosta Vladimír Kořen /Klidné město/ a dodává: „Mys-
lím, že se obecně zvýšila odbornost zastupitelů, věcná dis-
kuze dostala novou kvalitativní úroveň. Na druhou stranu 
jsem očekával aktivnější opozici.“

Jelikož je zasedání zastupitelstva přístupné veřejnosti, vždy 
navštíví jednání alespoň 5 občanů, jako tomu bylo v přípa-
dě lednových termínů letos i loni. Naopak rekordní počet 75 
lidí se přišel podívat na ustavující zastupitelstvo na podzim 
2010. Průměrně navštíví každé zasedání odhadem 21 lidí. 
Svou statistiku má i městská rada, která se skládá ze sed-
mi radních. Pět z Klidného města a dva z ODS. Zatímco 
v roce 2010 proběhlo necelých 30 jednání rady, na nichž 
bylo přijato 524 usnesení, v  roce 2014 jich bylo přes 60 
a radní hlasovali pro 992 usnesení. Rady města nejsou ze 
zákona veřejně přístupné. 
„Myslím, že v  závěru volebního období se sluší poděkovat 
všem zastupitelům za jejich práci pro město,“ zakončuje sta-
rosta Vladimír Kořen: „Mnoho z nich pro Říčany pracuje bez 
nároku na jakoukoli mzdu, ti z koalice nezávislých z Klidné-
ho města a ODS své odměny věnovali kupříkladu na stavbu 
stacionáře nebo na posílení grantového systému.“

Adéla Michalová
tisková zpráva města Říčany

Kdo, kdy, jak a proč? Zastupitelstvo města 
Říčany 2010–2014 v číslech! 
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Koaliční spolupráce Klidného města a ODS vyvrcholí 
hlasováním o územním plánu

Do  komunálních voleb zbývá 
necelých 6 měsíců. Jednotlivá 
uskupení v  Říčanech už začí-
nají připravovat kandidátky 
a mají nastavenou komunikač-
ní strategii, jak zaujmout a pře-
svědčit voliče. Strany se začína-
jí vůči sobě vymezovat. Z mého 
pohledu nastává optimální čas 
na  zhodnocení koaliční spolu-

práce mezi Klidným městem a říčanskou organizací ODS. 
Jedním souslovím by se dalo říct, že šlo o  „klidnou koali-
ci“. Nezatěžovali jsme říčanskou veřejnost vnitřními spory, 
hádkami či politickými tahanicemi. Jak je to cenné? Stačí se 
podívat na čtyři roky pražského magistrátu. Nejdříve rozpad 
koalice ODS a ČSSD, následně pak tříštivý spor mezi ODS 
a TOP 09…, koaliční souboje o moc v jednotlivých pražských 
částech ani neuvádím. V hádkách se rozpadlo vedení radnice 
v Brandýse, v Jesenici nebo ve Strančicích. V Klokočné hned 
po volbách došlo k bitce mezi bývalým a současným vedením 
a exstarosta skončil po útoku v nemocnici. Říčany měly čtyři 
roky štěstí, protože měly stabilní vedení.
Ke klidnému vládnutí přispěly tři faktory. Poměr sil, spolu-
práce v rámci dvojkoalice a vysoká kultivovanost dialogu. 
Poměr sil v koalici odpovídal poměru 5:1 pro Klidné měs-
to, je to samozřejmě velmi výrazný rozdíl, každopádně 
ke zneužití dominantní pozice nedocházelo. 
Dvoukoaliční spolupráce vedla k tomu, že dohody platily 
– neohrožoval je tlak dvou menších subjektů, který známe 
z trojkoalic na vládní úrovni.
Odbornost a věcná diskuze byl nejvýraznější aspekt koa-
liční spolupráce. Víceméně v pravidelném čtrnáctidenním 
rytmu probíhaly pravidelné koaliční schůzky, jednotliví 
experti se scházeli ve výborech nebo komisích. 
Zvláště bych chtěl ocenit práci dvou expertů z ODS Tomá-
še Kořána z finančního výboru a Adama Fröhlicha z výboru 

pro územní rozvoj a  výstavbu. Při stanovení finanční po-
litiky a přípravě nového územního plánu odvedli opravdu 
hodně práce.  Velmi důkladná a prospěšná byla komunika-
ce s radním a předsedou místního sdružení ODS Milosla-
vem Šmolíkem, který prokázal široké spektrum kontaktů 
na mnoha úrovních a také vysokou erudici v infrastruktur-
ních stavebních projektech. Pro mě však největším pozi-
tivním překvapením byl velmi lidský, odpovědný a  přímý 
přístup místostarostky Karly Egidové. Všem těmto lidem 
bych chtěl hluboce poděkovat.
Samozřejmě se oba subjekty – Klidné město a  ODS – 
v mnoha směrech odlišují. Klidné město není spoutané ce-
lostátní mocenskou strukturou jako velké politické strany. 
Do atmosféry Klidného města nevstupují aféry či rozhod-
nutí na vyšších stupních stranické struktury. ODS je zase 
oproti nezávislému a někdy volnomyšlenkářskému Klidné-
mu městu ideologicky vyhraněnou stranou se silným per-
sonálním zázemím a širokým záběrem. Má podporu někte-
rých podnikatelů. Ukázali jsme ale, že přes rozdílný přístup 
dokážeme spolupracovat na proměně Říčan.
Spolupráce v  tomto volebním období by měla vyvrcholit 
28. května, a to schválením nového územního plánu, kte-
rý jsme čtyři roky společně intenzivně připravovali.  Nový 
územní plán ovlivní toto město zásadním způsobem. Při-
nese možnost přiměřené rezidentní výstavby bez chaotic-
kých ekonomických kotrmelců v obecním rozpočtu, omezí 
prostor spekulantům, kterým na Říčanech vlastně nezáleží. 
Věřím, že i tento poslední zásadní bod koaliční spolupráce 
si budeme moci odškrtnout jako splněný. A Říčany na tuto 
„klidnou koalici“ budou vzpomínat v dobrém.

Vladimír Kořen, starosta města Říčany

Vážení spoluobčané, vážení voliči. Dne 23. 5. 2014 od 14 hodin do 22 hodin a 24. 5. 2014 od 8 hodin  
do 14 hodin budou probíhat volby do Evropského parlamentu. Jak je při každých volbách zvykem, každý, kdo má trvalý 
pobyt v Říčanech, obdrží do schránky prostřednictvím České pošty obálku s hlasovacími lístky. Pokud nebudete 
v době voleb v místě svého trvalého pobytu, lze požádat o voličský průkaz, který vám bude vystaven Městským úřadem 
v Říčanech, Komenského náměstí čp. 1619/2, kancelář evidence obyvatel. Tento průkaz pak bude sloužit pro hladké 
provedení vaší volby v jiném místě, než máte trvalý pobyt. Bližší a podrobnější informace naleznete na webových 
stránkách města Říčany, pod záložkou „volby“. Jitka Pelíšková, vedoucí oddělení správních agend

Ve středu 28. 5. od 18.00 hodin se v zasedací síni 
měÚ Říčany uskuteční řádné zasedání Zastupitelstva 
města Říčany v mimořádném termínu, kde se bude 

projednávat územní plán města Říčany.

Předvolební prezentace  
– KOmUNáLNí VOLby
Pro všechny strany a  uskupení, jejichž představitelé plánují 
účast v  podzimních komunálních volbách, jsme připravili 
možnost prezentace v Kurýru zdarma, a sice v rozsahu jeden-
krát ½ černobílé strany (názor, PR článek) v  předvolebním 
období od června do září. Příspěvek bude viditelně označen 

názvem strany či uskupení a  bude zařazen do  nové rubriky 
Volby. Prezentace v  říjnovém Kurýru, prezentace s  fotogra-
fiemi či v barevném provedení a veškerá další prezentace nad 
tento rozsah potom bude placená dle platného ceníku inzerce 
v Kurýru. Podklady pro předvolební prezentaci posílejte jako 
text (max. 2000 znaků včetně mezer), a  to na  adresu texty.
kuryr@ricany.cz v termínech pro uzávěrku konkrétních čísel. 

Redakční rada
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	 Schválený	 Upravený	 Skutečnost			 %	plnění
	 rozpočet	 rozpočet	 k	31.3.	2014	 k	uprav.
	 v	Kč	 v	Kč	 v	Kč	 rozpočtu

Plnění rozpočtu 
města

PŘÍJMY

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

184Ê797Ê000,00 196Ê532Ê000,00 42Ê973Ê992,46 21,87

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

61Ê179Ê418,00 64Ê365Ê106,00 16Ê831Ê845,61 26,15

Kapitálové příjmy (příjmy z prodeje majetku) 12Ê282Ê525,00 13Ê253Ê719,00 1Ê131Ê799,00 8,54
Přijaté dotace 71Ê777Ê964,00 85Ê887Ê768,62 9Ê732Ê210,64 11,33
Přijaté splátky půjček 137Ê342,00 1Ê171Ê210,00 550Ê603,00 47,01
Příjmy celkem 330Ê174Ê249,00 361Ê209Ê803,62 71Ê220Ê450,71 19,72
Příjmy fondů z rozpočtu města (grantový, fond 
rozvoje bydlení, humanitární, sociální)

80Ê027Ê599,00 115Ê560Ê438,73 57Ê086Ê106,35 49,40

rozpočtové příjmy celkem 410Ê201Ê848,00 476Ê770Ê242,35 128Ê306Ê557,06 26,91
Přebytek hospodaření za minulý rok 49Ê438Ê547,00 66Ê407Ê187,37 41Ê407Ê187,37 100,00
prostředky uložené ve st. dluhopisech 25Ê000Ê000,00  
Příjmy celkem vč. přebytku hospodaření 459Ê640Ê395,00 543Ê177Ê429,72 194Ê713Ê744,43 35,85
 
VýDAJe 
Běžné (provozní) výdaje 221Ê568Ê001,00 229Ê802Ê751,16 47Ê166Ê626,54 20,52
rozpisové rezervy 6Ê429Ê442,00 11Ê343Ê974,83 0,00 0,00
běžné výdaje celkem 227Ê997Ê443,00 241Ê146Ê725,99 47Ê166Ê626,54 19,56
Kapitálové (investiční) výdaje 99Ê437Ê654,00 142Ê712Ê585,00 5Ê221Ê384,93 3,66
rezervy na investice 13Ê367Ê699,00 4Ê947Ê680,00 0,00 0,00
Investiční výdaje celkem 112Ê805Ê353,00 147Ê660Ê265,00 5Ê221Ê384,93 3,54
Výdaje celkem 340Ê802Ê796,00 388Ê806Ê990,99 52Ê388Ê011,47 13,47
Převody z rozpočtu města do fondů (grantový, fond 
rozvoje bydlení, humanitární, sociální)

80Ê027Ê599,00 115Ê560Ê438,73 57Ê086Ê106,35 49,40

rozpočtové výdaje celkem 420Ê830Ê395,00 504Ê367Ê429,72 109Ê474Ê117,82 21,71
Splátky úvěru 38Ê810Ê000,00 38Ê810Ê000,00 9Ê702Ê486,40 25,00
Výdaje vč. splátky půjčky 459Ê640Ê395,00 543Ê177Ê429,72 119Ê176Ê604,22 21,94
rozdíl příjmy - výdaje 0,00 0,00 75Ê537Ê140,21

V roce 2012 byla zahájena spolupráce 
s FA ČVUT Praha, ateliérem Kohout – 
Tichý. Tématem ateliérových prací pro 
zimní semestr se stala zástavba pro-
luky v  ul. Olivova poblíž Masarykova 
náměstí. Vzhledem k tomu, že student-
ské projekty i jejich prezentace formou 
výstavy byly hodnoceny pozitivně, roz-
hodlo se město Říčany ve  spolupráci 
pokračovat i ve školním roce 2013–14.
Tématem zimního semestru v  tomto 
roce byla koncepce zástavby na pozem-
cích města Říčany mezi Komenského 

náměstím a ul. Melantrichova. Varian-
ty urbanistického řešení zpracovávaly 
skupiny studentů, objekty následně ře-
šili budoucí architekti jednotlivě. Sou-
částí přípravných prací studentů byly 
i podrobné průzkumy, jejich vyhodno-
cení a návrh funkčního využití jednotli-
vých ploch v rámci dosud nezastavěné-
ho pozemku. Studentské práce budou 
cenným podkladem např. pro rozhodo-
vání města Říčany při volbě lokality pro 
novostavbu 1. stupně základní školy. 
Výsledky studentských prací, výkresy 

Pozvánka na výstavu prací studentů 
fakulty architektury ČVUT Praha 

i modely můžete zhlédnout na výstavě 
v budově MěÚ, ve 2. patře na komen-
ského náměstí od 15. 5. 2014 každý 
den v úředních hodinách.

Za město Říčany vás na výstavu zve 
Alice Štěpánková, architektka města, 

vedoucí oddělení investic
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Říčany slaví další úspěch na poli dotačních výzev. Po ob-
držené dotaci na odbahnění rybníka Marvánek dostane 
díky evropským financím kompletně novou tvář i hlavní 
budova sportovní haly. Dotace ve výši necelých 5 milio-
nů korun z operačního programu Životní prostředí po-
kryje cca 70 % celkových nákladů. 
„Jsem rád, že po dokončení rekonstrukce vlastního zázemí 
sportovní haly, město provede také kompletní opravu exteri-
éru i vnitřních prostor hlavní budovy sportovní haly,“ zdů-
razňuje Zdeněk Hraba /Klidné město/ a dodává: „Během 
posledních tří let se městu podařilo zajistit finance na  in-
vestice jak do  kultury v  podobě Kulturního centra Labuť, 
tak do rekonstrukcí či stavby tří školek, a nyní i do zásad-
ní věci pro říčanské sportovce – na generální rekonstrukci 
sportovní haly.“ 
Sportovní hala získá novou tvář díky dotaci z OPŽP, kte-
rou město obdrželo na začátku dubna.  V rámci projektu 
dojde ke snížení energetické náročnosti budovy. Obvodo-
vá konstrukce haly i  střecha získají tepelnou izolaci, vy-
mění se výplně otvorů oken a  dveří. Rovněž proběhnou 
i  úpravy interiéru, které zahrnují například zcela nový 
povrch hřiště.
Hlavní část opravy by měla trvat pouhé čtyři měsíce s tím, 
že pokud proběhne hladce výběrové řízení, první práce 
odstartují v polovině června letošního roku. Modernizace 
hlavní haly bude stát přes 6,6 milionů korun. Většinu ná-
kladů však pokryje dotace ve výši 4 752 843 Kč, zbylé finan-
ce uhradí město ze svého rozpočtu.
„Můžeme si to dovolit! To jsou přesně ty chvíle, kdy si člověk uvě-
domí, že vynakládané úsilí v rámci činnosti finančního výboru či 
jiných aktivit směřujících ke zdravému hospodaření města, má 
svůj smysl. Už se nebudeme muset stydět, když k nám přijedou 
rodiče s  dětmi z  okolí na  pravidelné zimní fotbalové turnaje,“ 
říká Tomáš Kořán /ODS/ z finančního výboru města.
Po  dobu rekonstrukce sportovní haly bude prostor haly 

uzavřený. Část sportů se může přemístit do  dvou nově 
zmodernizovaných minisálů v budově zázemí. 

Finalizace úprav zázemí sportovní haly 
Přívětivějšího vzhledu se dočkalo již zázemí sportovní haly. 
Finální úpravy spojené se zateplením a terénními úpravami 
probíhají během jara, dokončení se plánuje letos v červnu.
„Jako sportovce mě samozřejmě těší proměna nedůstojných 
prostor v kvalitní sportovní zařízení vysokého standardu,“ 
hodnotí David Michalička /Klidné město/ a  doplňuje: 
„Když jsme schvalovali v roce 2011 investiční záměr, mno-
zí kolegové ze zastupitelstva nevěřili, že se podaří sehnat 
na tak rozsáhlou rekonstrukci dostatek financí. A povedlo 
se. Velký dík určitě zasluhuje tým na radnici.“  
Stavební práce, které byly rozděleny do tří etap, zde probíhají 
od léta loňského roku. Nejdříve se v rámci I. etapy opravilo 
přízemí budovy, kde vznikly nové šatny, sprchové kouty, to-
alety, minisál a bufet s občerstvením. Nové prostory se ote-
vřely veřejnosti již na konci prosince 2013. II. etapa, hotová 
na konci března, se týkala oprav dvou nových šaten, dalšího 
minisálu pro cvičení, zasedací místnosti a sociálního zázemí 
v 1. patře. Závěrečná fáze, která zahrnuje zateplení budovy, 
novou fasádu a terénní úpravy, bude hotová v červnu 2014. 
Na celou rekonstrukci zázemí poskytlo město částku 9,4 mi-
lionu korun v plné výši. 
„Již nyní je možné žádat o pronájem nového minisálu pro 
cvičení a také víceúčelové místnosti – klubovny. Od 1. květ-
na budou pro všechny zájemce na  webu města k  dispozici 
podmínky pronájmu,“ připomíná místostarostka Hana 
Špačková /Klidné město/. Všechny nájemce město žádá 
o sledování informací na webu města či článků v Kurýru. 
Sportovní halu využívá k  aktivitám mnoho říčanských 
sportovních klubů i místních škol. 

Adéla Michalová
tisková zpráva města Říčany

městská sportovní hala dostane nový vnitřek 
i plášť. Říčany uspěly s evropskou dotací
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čistírna odpadních vod v  Říčanech hlásí stop stav! 
kvůli její vyčerpané kapacitě již nesmí město připojo-
vat žádné další producenty odpadních vod včetně ro-
dinných domků, které se doposud mohly napojit. 
1. SčV, a. s. oznámila městu Říčany s platností od března 
úplnou uzávěru napojování nových přípojek na  čistírnu 
odpadních vod, která je již na hranici své kapacity. „Jako 
provozovatel ČOV Říčany jsme nuceni zastavit další vydává-
ní povolení k napojování producentů odpadních vod na ČOV 
Říčany,“ rozhodla společnost 1.SčV, a. s., kterou v této zále-
žitosti zastupuje technický ředitel Milan Lánský.
„Konec, naše čistírna odpadních vod už nemá víc síly. Stop na-
pojování platí pro všechny nové stavební projekty. Je mi moc líto, 
že se naplnila slova petice, kterou v roce 2006 podepsalo sedm 
set obyvatel,“ říká starosta Vladimír Kořen /Klidné město/.

„V letech 2006–2009 bylo povoleno mnohem víc bytové vý-
stavby než jedno sídliště na Fialce. To se stalo symbolem ne-
uváženého postupu města, velké projekty dostávaly zelenou 
a jednotlivci – vlastníci pozemků z Říčan se tak stali obětí. 
Projekty, které před lety získaly podporu města, už nedoká-
žeme zastavit,“ doplňuje starosta. 
Kapacita ČOV Říčany je dimenzovaná na 16 158 ekviva-
lentních obyvatel (EO) a povolené vypouštěné množství 
odpadních vod je 1 725 355 m3/rok, respektive 173 000 
m3/měsíc. V  současné době je čistírna zatížena na  90 % 
své projektované kapacity. Podle 1. SčV docházelo v uply-

nulých letech k výraznému hydraulickému přetížení ČOV. 
„Z prezentovaných dat vyplývá, že se hydraulické zatížení 
ČOV v letech 2010, 2011 a především 2013 výrazně přiblí-
žilo k povolenému ročnímu vypouštěnému množství,“ sdělil 
Martin Srb, manažer technologického útvaru 1.SčV, a. s.
Zbývající rezerva čistírny (10 %) ještě počítá s  napoje-
ním přípojek o celkové kapacitě 2 900 EO, které již mají 
souhlas s  napojením vydaný z  minulosti a  postupně se 
začínají realizovat. V  současné době je kvalita vyčištěné 
vody ještě vyhovující a bez problémů plní limity stanovené 
vodoprávním rozhodnutím. Po jejich připojení však bude 
kapacita čistírny plně vytížena.   
K  lepšímu stavu vodovodní a  kanalizační sítě v  Říčanech 
přispěla především první etapa rekonstrukce páteřní stoky 
A, která proběhla v  roce 2013. Zde město nechalo kom-
pletně zrekonstruovat odlehčovací komory, které v případě 
dešťů pomáhají s přívaly vody do jednotné kanalizace. Dří-
ve docházelo ke vnikání nadměrného množství balastních 
a dešťových vod do kanalizace a častému přelévání naředě-
ných odpadních vod do přírody. Uzávěra s přípojkami do-
sud platila pouze na velké developerské projekty, ale malé 
stavby se připojovat nadále mohly. To již nyní platit nebude. 
Nyní se tak jedná o  možnostech, jak tuto kritickou situaci 
vyřešit. Pro udržení stávající situace je nutné opravit strojní 
zařízení, která nebyla dotčena rekonstrukcí v roce 2011 a jsou 
na hranici své životnosti. „V případě, že si rozvoj města vyžádá 
potřebu napojení dalších zdrojů znečištění, bude nezbytné při-
stoupit k intenzifikaci ČOV Říčany,“ navrhuje Milan Lánský. 
„Nová linka ČOV? Investice odhadem za  80 milionů ko-
run,“ doplňuje starosta Vladimír Kořen a  dodává: „Ne-
cháváme zpracovat studii, která určí, kde a jak by se linka 
měla vybudovat. Z hlediska financování jde ale o ohromnou 
zátěž, na kterou momentálně rozhodně nemáme.“ 

Adéla Michalová
tisková zpráva města Říčany

Říčany již nesmí napojovat další stavby  
na čistírnu odpadních vod
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Požadujeme, aby představitelé města neuzavírali 
s  investorem stavby smlouvy, které by vytvořily nut-
nost výstavby nové čistírny odpadních vod v Říčanech 
v příštích deseti letech nebo by ohrozily možnost při-
pojení na kanalizaci u stávajících obyvatel Říčan. 
/petice proti výstavbě bytového komplexu Bydlení v Ale-
jích, podzim 2006/

18 texty.kuryr@ricany.cz



w w w . r i c a n y . c z

Foto: R. FlachS

modeRuje  
Ing. PetR 

Švec
ředItel náRodní 

Sítě ZdRavých 
měSt ČR

S  P o d P o R o u

PRoblémů 

Říčan10
Řešme je společně
úteRý 13. 5. 2014 od 16 hodIn v Kc labuť

co je Potřeba ve měStě 
udělat, aby Se nám léPe žIlo? 

jaKé PRoblémy je třeba řeŠIt 
PřednoStně? 

PomoZte SvýmI Podněty 
ovlIvnIt PříŠtí RoZvoj měSta!

PřIjďte dISKutovat 
v oblaStech: 
doprava – školství – občan 
a úŘad – životní prostŘedí  
– zdravotní a sociální 
oblast – urbanismus 
a památková péče  
– volný čas – podnikání 
a cestovní ruch 

RoZhodněte, co PodPořIt 
ČáStKou 25.000 KČ

více InFoRmací  
na www.ricany.cz,  
rubrika zdravé město ma21

losování o ceny našich 
sponzorů 
občerstvení zdarma

deSateRo

10 problemu_kuryr.indd   1 16.04.14   19:28



Informace z radnice

Během dubna proběhla v  Říčanech kampaň, která 
měla za  cíl oslovit dosud nepřihlášené občany města 
k  trvalému pobytu. na  pěti reklamních citylightech 
bylo zobrazeno pět říčanských míst, která získala loni 
či letos zcela novou tvář. na financování úprav těchto 
a dalších veřejných míst se zcela nebo částečně podí-
lelo město ze svého rozpočtu. a právě jeho výši velmi 
výrazně ovlivňuje počet evidovaných obyvatel.  
Město dlouhodobě trápí problém trvale nepřihlášených 
občanů. Říčany mají podle oficiálních statistických úda-
jů (data se vztahují ke konci roku 2013) 14 038 obyvatel. 
Ve městě však žije odhadem cca 17 000 lidí. Tři tisíce lidí 
tedy mají trvalé bydliště v jiném místě.
„Pro Říčany a městský rozpočet je to velký problém. Jde o de-
sítky milionů korun, které mizí v jiných městech. Financování 
obcí je závislé na trvalém pobytu,“ komentuje situaci staros-
ta Vladimír Kořen /Klidné město/ a dodává: „Znám mnoho 
lidí, kteří v Říčanech žijí, město se jim líbí, chtějí jeho rozvoj, 
ale trvalé bydliště mají třeba v Teplicích. Z jejich daní se opra-
vují chodníky v tomto lázeňském městě.“
Finanční ztráta způsobená rozdělováním peněz podle 
evidence obyvatel je pro Říčany přes dvacet milionů ko-
run ročně. Nepřihlášení lidé zde přitom bydlí, využívají 
veškerou městskou infrastrukturu nebo jejich děti navště-

Natrvalo je to lepší. Říčany lákaly prostřednictvím 
kampaně občany k trvalému bydlení 
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Natrvalo je to lepší
Přihlaste se trvale v říčanech 
a uvidíte ještě větší rozdíl!
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vují místní školy. Kdyby se stali trvalými občany města, 
pomohli by navýšit městskou kasu o částku až 9 000 ko-
run za každého jednoho přihlášeného člověka. „Rád bych 
do budoucna přesvědčil zejména podnikatele, že být přihlá-
šen i se svojí firmou v Říčanech je dobré pro obě strany. Kaž-
dý nově přihlášený občan přispěje svým dílem na  zlepšení 
servisu, který město občanům poskytuje, a proto věřím, že 
počet nově přihlášených spoluobčanů poroste!“ říká Tomáš 
Kořán /ODS/ z finančního výboru města.
K  trvalému pobytu v  Říčanech měly přilákat reklamní 
plakáty na  autobusových zastávkách ve  městě. Na  city-
lightech jsou dvě fotografie konkrétního říčanského mís-
ta. Jedna zobrazuje stav před revitalizací či rekonstrukcí 
a druhá představuje prostor v nové podobě po kompletní 
opravě, ke které došlo za současného vedení města. Slo-
gan „Natrvalo je to lepší, přihlaste se trvale v  Říčanech 
a uvidíte ještě větší rozdíl“ apeluje především na dosud ne-
přihlášené občany. Byrokracie provázející změnu trvalé-
ho pobytu se díky elektronickému systému zjednodušila. 
„Dle nového zákona již při přihlášení k  trvalému pobytu 
občan nemusí obíhat všechny instituce, aby nahlásil změnu 
svého nového bydliště. Občanovi již zůstává pouze povin-
nost změny občanského průkazu, popř. řidičského průkazu 
a vlastní-li vozidlo, tak přepsání tohoto údaje v technických 
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průkazech vozidla,“ připomíná Jitka Pelíšková z říčanské-
ho úřadu.  
Další agendu musí občané vyřídit u  soukromých institucí. 
„Byrokracie samozřejmě může odradit, pro Říčany je ale změ-
na trvalého pobytu tou nejlepší pomocí,“ zakončuje starosta.

Proměny města 2010–2014
Na  fotografiích mohli občané vidět kompletní proměnu 
černokostelecké ulice, která získala nový tichý asfalt 
v roce 2012. Kromě nového povrchu zde došlo i k opravě 
chodníků a oživení zeleně. 
Další radikální revitalizací se v roce 2012 dočkala lázeňská 
louka, kde se nachází kompozičně zajímavý přírodní park.  
Modernizací prošlo loni také městské kulturní centrum, 
opravené jsou nyní vnější prostory včetně hlavního sálu 
a jeviště i exteriér se zateplením a fasádou. 
Novou přívětivější tvář má také MŠ U slunečních hodin, 
kde od léta 2013 do února 2014 probíhala rozsáhlá rekon-
strukce všech tří školních pavilonů. Na jaře se pak staveb-
ní činnost přesune do venkovního prostoru, kde vznikne 
nevšední zahrada v přírodním stylu. 
Poslední plakát prezentoval zcela určitě nejvýraznější pře-
měnu okolí hradu, kde město zrealizovalo hradní zahradu. 
Vedení města chce tímto způsobem informovat a vyzývat 
nepřihlášené občany i  nadále, kampaň se tak pravděpo-
dobně zopakuje i během letních měsíců. 

Adéla Michalová
tisková zpráva města Říčany
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Takřka 2,5 milionu korun rozdělili zastupitelé na dub-
novém zasedání v  rámci 2. kola grantového řízení. 
částka poputuje na  akce a  investice různých říčan-
ských organizací. 
Nejprve v únoru schválili zastupitelé částku přes 2,8 milio-
nu korun na provozní náklady jednotlivých spolků v Říča-
nech. Nyní se rozdělilo celkem 2 477 471 Kč z Grantového 
fondu města Říčany na akce i investiční akce sportovních 
klubů, kulturních organizací a  volnočasových uskupení. 
Granty v rámci 2. kola nejdříve posoudila grantová komi-
se složená z  občanů, poté návrh projednali radní města 
a na závěr zastupitelé.
Celkem tedy město poskytlo granty v rekordní výši více než 
5,3 milionu korun. Objem alokovaných peněz v grantovém 
fondu byl letos dokonce téměř 7 milionů korun, zbylé peníze 
tak město využije především na investice do svého majetku. 

„V  Grantovém fondu bylo letos opravdu dost peněz. Do-
konce nám nějaké zbyly,“ komentuje situaci Martin Geb-
auer /Klidné město/, který vede finanční výbor a dodává: 
„Po  provozních grantech už máme velmi pozitivní ohlasy 
a  teď přichází druhá vlna. Všichni si polepší – fotbalisti, 
basketbalisti, šachisti, organizace zaměřené na  životní 
prostředí, kulturu nebo seniory.“ Místostarostka Karla 
Egidová /ODS/ ho doplňuje: „Na  granty neziskovkám 
a  sportovním oddílům šlo letos sedmkrát víc peněz než 
v roce 2010. Doufáme, že se to odrazí na životě města.“
„Další kolo grantového řízení, už na rok 2015, bude vyhlá-
šeno na podzim 2014. Žadatelé budou moci podávat žádosti 
na provoz organizací do konce listopadu,“ sdělila Hana Ja-
rošová, koordinátorka grantů, dotací a veřejných zakázek.

Adéla Michalová
tisková zpráva města Říčany

Granty 2014. Na jaké akce přispělo město 
organizacím v Říčanech?

Organizace Název projektu Přiznaná výše 
grantu (Kč)

Běžecký klub Říčany Lesní běh Říčany Xcr 2014 6 400

Běžecký klub Říčany Účast na Mistrovství světa veteránů v běhu do vrchu 2 500

cesta integrace, o. p. s. Bezpečnostně preventivní aktivity – Světový den 
bez tabáku, Bezpečně na kole, pomůcky pro výuku 
první pomoci

17 000

cesta integrace, o. p. s. Příměstské tábory pro děti s preventivním 
programem

17 000

Český kynologický svaz, zKO 032 Říčany závod O pohár města Říčany 6 552

Český kynologický svaz, zKO 032 Říčany Technické zhodnocení stávajícího majetku  
ČKS zKO č. 032 Říčany

86 478

divadelní spolek Tyl Říčany, o. s. divadelní podzim Jiřího Šatopleta 46 900

domeček Říčany, o. s. cyklistický závod Jurečkovská šlapka 78 400

FBc Říčany Říčanský pohár – turnaj škol ve florbalu 16 000

FBc Říčany Soustředění florbalového oddílu FBc Říčany 45 500

Fight club Říčany Turnaj v grapplingu – POdzIM 2014 7 750

Fight club Říčany Turnaj v grapplingu – JarO 2014 7 750

Figurka o. p. s. O štít říčanského rytíře – národní turnaj mateřských 
škol v šachu

97 000

Fotbalový klub Říčany Memoriál Miroslava Šafaříka 2014 50 000

Fotbalový klub Říčany GIFFNOcK Soccer Football Festival 2014 FK Říčany 80 000

Fotbalový klub Říčany Oprava havarijního stavu skladu FK Říčany 108 000

Fuego Říčany, o. s. Fuego cup 2014 – 12. ročník soutěže 45 000

Judo club Kyklop Pořízení tatami na judo 140 000

Junák-svaz skautů a skautek Čr, středisko Lípa 
Říčany

Letní tábor 2014 75 000
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Junák – svaz skautů a skautek Čr,  
středisko Lípa Říčany

Studna – zdroj vody pro skautskou klubovnu 
v Říčanech

88 000

KČT ŘÍČaNY – radOŠOVIcE Indiánské loučení s létem 20 000

KČT ŘÍČaNY – radOŠOVIcE Pochody na 50. rovnoběžce 31 000

Klub šachistů Říčany 1925 Pohár města Říčany – 12. ročník 29 040

Komunitní centrum Říčany, o. p. s. Katalog poskytovatelů sociálních služeb 
na Říčansku – 3. náklad

4 501

Ladislav Musil Koloběžková GraNd PrIX Říčany 10 000

MaS Říčansko o. p. s. den s MaSkou na Marvánku – 5. ročník 7 500

MaS Říčansko o. p. s. Čertovský rej na Masarykově náměstí 9 000

Meridiem o. p. s. Seminář Pracovní restart pro ženy na mateřské 
dovolené

10 855

Městské kulturní středisko Říčany Říčanský pohár 2014 15 000

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

Čertovský rej na náměstí 13 650

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

Tábory Mraveniště 30 100

Muzeum Říčany Třicetiletá válka v Říčanech 40 000

Muzeum Říčany rodinná odpoledne v muzeu 28 000

Občanské sdružení Vesmír Pořádání dětského dne na Marvánku 6 000

Občanské sdružení Vesmír realizace dětského letního tábora 2014 48 000

Okrašlovací spolek v Říčanech, o. s. Oprava studánky za Olivovnou včetně jejího okolí 9 100

Okrašlovací spolek v Říčanech, o. s. Křídlatka – likvidace náletových rostlin 5 600

rugby club Říčany,o. s. Umělé osvětlení hřiště 250 000

Seniorcentrum Říčany Výtvarné dílny – arteterapie 7 840

Seniorcentrum Říčany Nemoc jako cesta – ozdravný pobyt pro zdravotně 
postižené

33 880

Sportovní klub Slunéčko, o. s. Basketbalový kemp 2014 30 000

Sportovní, o. p. s. Sportovní soustředění 2014 – orientační běh Říčany 48 800

Škola Taekwon-do ITF KWaNG-GaE Mezinárodní šampionát BEST OF THE BEST 39 325

Tělocvičná jednota Sokol Říčany a radošovice Sokolský den 36 000

Tělocvičná jednota Sokol Říčany a radošovice Vrtaná studna, vystrojení a rozvod užitkové vody 
pro sokolské hřiště

105 000

TJ Sokol Pacov,o. s. Přístavba sportovních kabin TJ Sokol Pacov 250 000

TŠ Twist Říčany Jarní cena TŠ Twist Říčany 2014 (12. ročník), MČr 
Boogie Woogie

56 000

TŠ Twist Říčany Pohár starosty města Říčan (14. ročník) 56 000

Vlastivědná společnost Ladova kraje, o. s. XII. adventní prozpěvování 70 000

zO ČSOP EKOcENTrUM ŘÍČaNY cyklus akcí pro veřejnost u Říčanské hájovny 33 800

zO ČSOP EKOcENTrUM ŘÍČaNY zlepšení podmínek pro environmentální výchovu 
v Lesním klubu Pramínek

42 250

zUŠ Říčany 60 let založení zUŠ Říčany 80 000

2 477 471
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bývalý hokejový brankář martin Altrichter, který 
chytal například za Slavii, Znojmo a největší 
úspěch slavil se Zlínem, si od města pronajal 
za 600 tisíc korun ročně celý areál bývalého 
zimního kluziště. Nejdříve zde chystá demolici 
zchátralých budov a nejpozději do června 2016 
chce vybudovat v Říčanech nový zimní stadion. 
Jak bude stadion vypadat a kdo jej bude využívat?

Na  konci loňského roku s  vámi město uzavřelo nájemní 
smlouvu na  areál bývalého zimního stadionu v Říčanech. 
V březnu zastupitelé schválili likvidaci několika nepotřebných 
a neupotřebitelných budov a oplocení v  tomto areálu. Jaké 
budovy se odstraní? 
Kvůli stavu budov je nutné zbourat téměř vše. Zůstat by 
měla pouze trafostanice, ke  které by měla být připojena 
nová hala.
Kdy se začne s demolicí a jak dlouho potrvá? 
Jelikož má nájemní smlouva počátek účinnosti k 1. 9. 2014, 
a to z důvodu rekonstrukce kanalizace v Říčanech (proná-
jem daného pozemku stavební firmou), počítám s demolicí 
ihned po převzetí pronajatých pozemků.
Poté zde plánujete postavit nový zimní stadion. Jak bude 
vypadat?
Při projektování rekonstrukce zimního stadionu jsem dal 
zadání projektové kanceláři a myslím, že se ho projektanti 
chytli s velkou vervou a výsledek je velmi vkusné urbanistic-
ké, praktické i ekonomické řešení. Tento stadion bude krytý, 
nabídne dvě ledové plochy, kabiny pro hráče i veřejnost, spor-
tovní obchod, posilovnu, restauraci nebo rychlé občerstvení.

Jaké důvody vás vedly  
k rozhodnutí obnovit  
v Říčanech bruslařskou 
historii a investovat do 
nového „zimáku“? 
Po  skončení aktivní hráčské kariéry se věnuji trénování 
mládeže a skoro každý den narážím na zoufalý nedostatek 
volných kapacit ledových ploch. Proto jsem se rozhodl, že se 
pokusím tuto situaci alespoň částečně změnit. Bruslařská 
i hokejová historie má v Říčanech obrovskou tradici, bydlím 
asi sedm kilometrů od Říčan, a když se k tomu přidá pohled 
vedení města, které se snaží žít sportem a podporovat veš-
keré sportovní aktivity, vesměs nebylo co řešit. Samozřejmě 
i  to, že pozemek je vhodný pro takovou stavbu, mělo velký 
vliv na moje rozhodnutí.
Kdy plánujete zahájit jeho výstavbu a  kdy by mohla být 
stavba dokončena? 
Výstavbu bych chtěl samozřejmě zahájit v co nejkratší době 
po převzetí pozemku. Nejzazší termín dokončení stavby je 
30. 6. 2016.
Komu bude stadion především sloužit? Konkrétnímu ho-
kejovému klubu nebo i veřejnosti? 
Zimní stadion bude sloužit převážně veřejnosti formou 
veřejného bruslení, dále počítám se zvýhodněnými, tím pá-
dem velmi přijatelnými cenami pro školy a školky. Nutností 
bude i komerční využití. Rád bych navázal na tradici klubu 
SSC Říčany a založil mládežnický klub především pro děti 
z Říčan a okolí. Další využití vidím také v pořádání mládež-
nických mezinárodních turnajů. Není vyloučena ani moje 
aktivní účast v mužském týmu SSC Říčany.
Máte již rozpracovaný plán, jak získávat finance na pro-
voz stadionu? Kolik bude stát například vstupné? 
Provoz zimního stadionu by měl být samofinancovatelný 
z pronájmu ledové plochy za komerčním účelem.
Jaké náklady si vyžádá samotná výstavba a  kdo ji bude 
financovat?  

Rozpočet výstavby je podle dosavadních informací asi 
90 milionů Kč s tím, že probíhají soutěže, jak 

na stavbu, tak na technologii a já vě-

mArTIN ALTrICHTer:  
bruslařská i hokejová historie má 
v Říčanech obrovskou tradici
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Ředitel Základní školy U Říčanského lesa, 
okres Praha-východ
místo výkonu práce: Školní 2400/4, Říčany
Požadavky na uchazeče: 
vzdělání a pedagogická praxe pro výkon funkce ředitele dle 
zákona č. 563/2004 Sb.
znalost problematiky organizace a řízení ve školství a znalost 
příslušných předpisů
organizační a řídící schopnosti
občanská a morální bezúhonnost
znalost práce na Pc 
dobrý zdravotní stav
ukončené funkční studium pro ředitele – výhodou
Uchazeč podá písemnou přihlášku osobně na podatelnu 
Městského úřadu v Říčanech, nebo ji zašle poštou na adresu 
Městský úřad v Říčanech, Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany. 
Obálku viditelně označí nápisem Konkurzní řízení – ředitel 
Základní školy U Říčanského lesa, Říčany. Náležitosti přihlášky 
a další podrobnosti jsou na vývěskách a na www.ricany.cz.
Uchazeč zároveň podá písemnou koncepci řízení základní 
školy (zahrnout i vyhledávání a čerpání dotačních titulů) v max. 
rozsahu 5 stran a4.
Případné dotazy směřujte na vedoucí odboru školství a kultury 
zdeňku Vaňkovou, tel. 323 618 213, e-mail: zdenka.vankova@
ricany.cz
Lhůta pro podání přihlášek: 9. 5. 2014 do 10.30 hod.  

Ředitel/ka Mateřské školy Zahrádka, 
příspěvkové organizace
místo výkonu práce: Labská ul., Říčany
Požadavky na uchazeče: 
vzdělání a pedagogická praxe pro výkon funkce ředitele dle 
zákona č. 563/2004 Sb.
znalost problematiky organizace a řízení ve školství a znalost 
příslušných předpisů
organizační a řídící schopnosti
občanská a morální bezúhonnost
znalost práce na Pc 
dobrý zdravotní stav
ukončené funkční studium pro ředitele – výhodou
Uchazeč podá písemnou přihlášku osobně na podatelnu 
Městského úřadu v Říčanech, nebo ji zašle poštou na adresu 
Městský úřad v Říčanech, Masarykovo nám. 53/40, 251 01 
Říčany. Obálku viditelně označí nápisem Konkurzní řízení – 
ředitel mateřské školy Zahrádka, Říčany. Náležitosti přihlášky 
a další podrobnosti jsou na vývěskách a na www.ricany.cz.
Uchazeč zároveň podá písemnou koncepci řízení mateřské 
školy, která bude navazovat na projekt MŠ zahrádka – „Školka 
blíže k přírodě“ (projekt je k dispozici na web. stránkách města, 
dále zahrnout i vyhledávání a čerpání dotačních titulů).
Případné dotazy směřujte na vedoucí odboru školství a kultury 
zdeňku Vaňkovou, tel. 323 618 213, e-mail: zdenka.vankova@
ricany.cz
Lhůta pro podání přihlášek: 9. 5. 2014  do 10.30 hod.
Vladimír Kořen, starosta města 

Konkurzní řízení:
řím, že se nám rozpočet podaří snížit. Financování je zatím 
zajištěné částečně z vlastních zdrojů, investorem a pomocí 
bankovního úvěru. Zjišťuji i možnosti nějaké dotační pomo-
ci.  
Jaký máte vztah k Říčanům? 
Jak už jsem zmiňoval, bydlím nedaleko Říčan a nevylučuji 
v  brzké době vlastní stěhování do  tohoto malebného měs-
tečka. Říčany vnímám jako velmi čisté a bezpečné město 
s možností veškerého sportovního vyžití.
Město i  soukromí investoři v  Říčanech intenzivně rozvíjí 
sportovní a volnočasové aktivity formou modernizace stá-
vajících nebo výstavbou nových sportovních areálů. Kromě 
plánovaného zimního stadionu zde v  roce 2013 vzniklo 
centrum Na Fialce s bazénem, kompletní rekonstrukce se 
dočká i sportovní hala a plánuje se i vybudování školního 
sportoviště. Jak hodnotíte tyto pozitivní kroky? 
Samozřejmě sleduji, jak se v  Říčanech rozvíjejí sportovní 
a volnočasové aktivity. Třeba sportovní centrum Na Fialce je 
velmi zdařilé a prospěšné. Moc pěkné jsou tenisové centrum 
Oáza a fotbalový i ragbyový areál. Věřím, že i rekonstrukce 
sportovní haly se podaří sladit s novým zimním stadionem 
a vytvoří pěkný sportovní areál. V případě, že by se podařilo 
vybudovat nové školní sportoviště, tak bych si jako sportovec 
připadal jak v pohádce.

Adéla Michalová

v souladu s platnou Směrnicí města Říčany č. 1/2009
zveřejňuje záměr obce 

uzavřít na dobu určitou 5 let
nájemní smlouvu na pronájem komerčního bytu č. 21  

ve 4. podlaží domu č. p. 35/4 Masarykovo nám. v Říčanech 
kategorie standard, typ 2+1 o celkové ploše 67,40 m2.

Přihláška do řízení o přidělení bytu se podává na předepsaném formuláři 
v termínu do 23. 5. 2014, přičemž za datum podání se považuje datum 
osobního doručení přihlášky do podatelny MěÚ v Říčanech, nebo datum 
doručení přihlášky zaslané poštou. Formulář přihlášky, náležitosti 
přihlášky, podmínky a průběh řízení o přidělení bytu jsou k dispozici 
na veřejných stránkách www.ricany.cz nebo v podatelně MěÚ v Říčanech.
Konečné přidělení bytu v režimu řízení o přidělení bytu komerčního 
schvaluje rada města Říčany na základě provedeného výběrového 
řízení, včetně jmenování náhradníka a výsledek je následně zveřejněn 
správcem bytového fondu. 
Výběrové řízení bude provedeno formou veřejného otevírání obálek, a to 
v budově městského úřadu Říčany č. p. 53/40 v zasedací síni dne 26. 
5. 2014 od 13.00 hodin. Toto zveřejnění záměru slouží zároveň jako 
pozvánka k výběrovému řízení (otevírání obálek).
Hlavním kritériem je nejvyšší nabídnutá cena měsíčního nájemného a splnění 
podmínky složení jistiny před konáním výběrového řízení ve výši 16.200 Kč 
na účet města Říčany č.: 6015–724201/0100, VS 36123521 a specifický 
symbol uvede fyzická osoba rodné číslo a právnická osoba IČ. Minimální výše 
nabídnuté ceny měsíčního nájemného je 80 Kč/m2 plochy bytu.
Prohlídky bytu se budou konat v těchto termínech: středa 23. 4., 7. 5. a 21. 
5. 2014 vždy od 16.00 hodin. Sraz zájemců o prohlídku je v kanceláři č. 16 
– oddělení hospodářské správy odboru správy majetku města, budova č. 
p. 53 Městský úřad v Říčanech. V případě, že se v daném termínu a hodině 
do kanceláře nedostaví alespoň jeden zájemce, pak se tato prohlídka nekoná.
Vyvěšeno: 11. 4. 2014 Termín sejmutí: 23. 5. 2014
Evžen Heyrovský, vedoucí odboru správy majetku 

Město Říčany
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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
Prevence, předcházení úrazům a bezpečnost na silnici, to je 
časté téma, které s dětmi strážníci v rámci různých předná-
šek probírají. Vyzkoušet si ale výzbroj a výstroj strážníků, to 
je pro děti největším zážitkem. Dne 26. března se strážníci 
setkali s dětmi z Mateřské školky Říčánek, kde si děti výzbroj 
a výstroj mohly osobně vyzkoušet. Největším lákadlem však 
bylo služební vozidlo městské policie, které prošlo z pohle-

du dětí opravdu důkladnou prohlídkou. Následně 4. dub-
na jsme na služebně městské policie přivítali skupinu dětí 
z detektivní kanceláře komisaře Vrťapky, a to v rámci Noci 
s Andersenem. Mnohokrát děkujeme všem dětem za jejich 
účast, aktivitu a někdy až překvapující otázky.

Z knihy událostí
20. února, 13.20
Městskou policií je přijato telefonické oznámení o závadě 
ve sjízdnosti komunikace v ulici Rooseveltova u kruhové 
křižovatky s ulicí Říčanská. Strážníci po příjezdu na mís-
to zjistili, že v  místě je vozovka pokryta neznámou rop-
nou látkou v délce asi sto metrů a šířce jednoho jízdního 
pruhu. Na  místo následně dorazil i  Hasičský záchranný 
sbor. Po provedení šetření byla k místu události vyžádána 
další jednotka hasičů k odstranění ropné látky z povrchu 
vozovky. Strážníci po dobu zásahu Hasičského záchran-
ného sboru v místě usměrňovali provoz ostatních vozidel. 
K  místu události byla přivolána i  Správa a  údržba silnic 
Středočeského kraje. Pracovníci Správy a údržby násled-
ně zajistili úklid vozovky po  provedení zásahu hasičů 
a v místě umístili přenosné dopravní značení upozorňující 
řidiče motorových vozidel na vzniklou situaci.

4. dubna, 22.40
Pracovníci bezpečnostní agentury, působící v  ulici Čer-
nokostelecká v  rámci zajištění veřejného pořádku v  sou-
vislosti s  provozem zábavních podniků a  diskoték, hlásí 
operátorovi kamerového systému městské policie: muž, 
který procházel ulicí Černokostelecká nedaleko restaurace 
Sport, kdy tento muž nenadále při chůzi upadl na zem. Dle 
pokynů operátora kamerového systému jsou pracovníci 

bezpečnostní agentury instruováni k poskytnutí první po-
moci. Je zjištěno, že muž je v bezvědomí, ale životní funkce 
jsou zachovány. Vlivem pádu si způsobil krvácivé zranění 
v  oblasti hlavy. Operátor kamerového systému k  místu 
okamžitě přivolává Zdravotnickou záchrannou službu 
a následně i autohlídku strážníků. Muž se již v přítomnosti 
strážníků před příjezdem Zdravotnické záchranné služby 
probral z  bezvědomí. Po  příjezdu záchranářů však začal 
být muž agresivní a odmítal jakékoliv ošetření. Strážníci jej 
několikrát museli upozorňovat na  vhodnost jeho chování 
vůči posádce záchranářů. Následně po provedení vyšetření 
bylo rozhodnuto o převozu muže do nemocničního zařízení 
v Praze, a to v doprovodu hlídky Policie ČR z důvodu jeho 
přetrvávajícího agresivního chování.

5. dubna, 22.24
Strážníci prověřují oznámení o  rušení nočního klidu 
v ulici Šrámkova. Dle sdělení oznamovatele zde hlasitě 
hraje hudba. Hlídka městské policie na  místě zjišťuje, 
že z posledního nadzemního patra činžovního domu je 
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V sobotu 15. března se naše družstvo mladších žáků vy-
pravilo na  9. ročník soutěže v  uzlování – Mukařovský 
uzel. Smyčky, zkracovačky, loďáky a další uzly měli na-
trénovány perfektně. V  konkurenci 18 družstev se tak 
naši malí šikulové umístili na  velmi pěkném sedmém 
místě. V  sobotu 22. března se část naší jednotky vyda-
la do Votic. Zde se spolu s místní jednotkou zúčastnila 
školení věnované zásahům při dopravních nehodách. 
V  teoretické části jsme si zopakovali základy první po-
moci, taktiku a management zásahu u dopravní nehody. 
V praktické části jsme si na živo vyzkoušeli práci s ruč-
ním a  hydraulickým vyprošťovacím zařízením. Školení 
bylo velmi přínosné. I když naše jednotka není primár-
ně předurčena k  zásahům u  dopravních nehod, nabyté 
znalosti můžeme kdykoliv zužitkovat. Sobota 29. března 
byla ve  znamení brigády. V  naší garáži jsme provedli 
úklid a techniku převedli na letní provoz. Opět v sobotu, 
12. dubna, vyrazili naši tři členové, Pavel Kačírek, Petr 
Špatenka a Dominik Pokorný, do pražských Letňan, aby 
se utkali v soutěži o „Letňanského železňáka“. Hasiči při 
této soutěží závodí ve výstupu do 14. patra. Musíme zde 
zmínit, že v konkurenci 28 závodníků vybojoval Domi-
nik Pokorný úžasné 2. místo. 
Naše jednotka v  uplynulém období zasahovala dvakrát. 
V  neděli 13. dubna odpoledne byla povolána k  čerpání 
zatopených prostor v  ulici Edvarda Beneše. V  úterý 15. 
dubna jsme krátce po osmé hodině ranní vyjížděli k po-
žáru stohu mezi Uhříněves a Královice. Cestou k zásahu 
byla naše jednotka odvolána, neboť se ukázalo, že se jedná 
o nenahlášené pálení odpadu. 
Náš Sbor dobrovolných hasičů letos slaví 140 let od svého 
založení. Hlavní oslavy se uskuteční 21. června na Masa-
rykově náměstí v  Říčanech. U  příležitosti tohoto výročí 
se letos v Říčanech uskuteční i okresní kolo hry Plamen. 
O  víkendu 17. a  18. května se tedy všichni můžete při-
jít podívat na  tréninkové ragbyové hřiště, kde se po oba 
dva dny budou konat závody mladých hasičů v požárním 
sportu. Všichni jste srdečně zváni. 

Do  našich družstev dětí stále přijímáme nové členy. 
Mladší žáci – kluci a holky 6–9 let, schůzky každý čtvrtek 
od 17.30 hod. do 19.00 hod. Vedoucí Denisa Korbelová, 
informace na 607 654 201 nebo na e-mailu dencakorbelo-
va@seznam.cz. Přípravka – kluci a holky 3–5 let, schůzky 
každý pátek od 16.00 hod. do 17.00 hod. Vedoucí Lucie 
Habšudová, informace na 604 575 196 nebo na e-mailu 
LucieVavrickova@seznam.cz.

S přáním krásného máje. 
Filip Šilar

jednatel SDH Říčany

Co nového u hasičů
www.sdhricany.wz.cz

slyšet ven na  ulici velmi hlasitá reprodukovaná hudba. 
Strážníci proto kontaktovali muže v  příslušné bytové 
jednotce, ze které hlasitá hudba vycházela, a  upozor-
nili jej na  rušení nočního klidu. Dále strážníci vyzvali 
ke ztlumení hudby tak, aby došlo k obnovení vzájemné-
ho občanského soužití. Dále byl muž upozorněn na mož-
né právní důsledky při rušení nočního klidu. Vzájemnou 
dohodou byla hudba ztišena a  strážníci místo opustili. 
Během následujících deseti minut bylo přijato opětovné 
telefonické oznámení od  dalšího oznamovatele ve  stej-
né věci. Strážníci v  místě provedli šetření, kdy zjistili 
svědky opakovaného rušení nočního klidu a  následně 

opětovně kontaktovali muže, který se rušení nočního 
klidu dopouštěl. Strážníci jej poučili o spáchaném pře-
stupkovém jednání, kdy opakovaně i  po  předchozím 
upozornění dochází ze strany muže k  rušení nočního 
klidu a narušování občanského soužití. Muž toto odmítl 
a s přestupkovým jednáním nesouhlasil se slovy, že niko-
ho v domě neobtěžuje. Jelikož nebylo možné přestupko-
vé jednání na místě dořešit, byla celá událost strážníky 
oznámena příslušnému správnímu orgánu, do  jehož 
kompetence projednání patří.

Jindřich Joch
zástupce vedoucího Městské policie Říčany
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Pustorylu se někdy říká jasmín. Jasmín 
pravý (Jasminum officinale) však 
roste v  teplé  jižní Asii a s pustorylem 
není příbuzný. Podobnost spočívá jen 
v barvě květů a příjemné vůni.
Na  sedmdesát druhů pustorylů ros-
te hlavně v  Asii, Severní a  Střední 
Americe.  Patří mezi často pěstované 
okrasné keře parků a zahrad.
Pustoryl věncový je původní i v Evro-
pě. Přirozeně roste od Itálie po Kav-
kaz. V 16. stol. byl dovezen do Anglie 
a  počínaje 18. stol. byl vysazován 
po celé Evropě.
Keř dorůstá výšky až čtyři metry. Vzpří-

Životní prostředí a zdraví
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Pustoryl věncový 
Philadelphus 
coronarius
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mené větve jsou v mládí světlé, později 
je kryje tmavohnědá, lístkovitě se odlu-
pující borka. Vnitřek větví vyplňuje 
vzdušná bílá dřeň. Zašpičatělé listy 
mají v horní části zubatý okraj.
Hlavní devizou pustorylu jsou nažloutle 
bílé květy. Vyrůstají v počtu od 1 do 10 
květů v  hroznu. Rozkvétají od  konce 
května do června a silně voní. Plodem je 
čtyřchlopňová tobolka, ze které po puk-
nutí vypadávají drobná hnědá semínka.
Obliba pustorylů vedla k jejich šlechtě-

ní a křížení. Vznikla tak řada kultivarů 
a  kříženců, které se liší tvarovou roz-
manitostí květů, vůní a délkou kvetení.
V  Říčanech můžeme pustoryl vidět 
na  řadě míst jak zastřižený v  živých 
plotech, tak jako samostatně rostou-
cí keře. Kvetoucí pustoryl věncový 
na obrázku roste vedle vstupu do Mu-
zea Říčany, na pozemku školky.

Jakub Halaš
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Pozvánka na výstavu mysliveckých trofejí ulovených v roce 2013 

 

 

 

MěÚ v Říčanech 

odbor životního prostředí 

ve spolupráci s OMS Praha – východ 

Vás zvou na výstavu nejen srnčích trofejí 
za rok 2013 

výstava se bude konat dne 31.5. 2014 

v sále Smiřických na zámku v Kostelci  

nad Černými lesy 

 

Po celý den výstavy je zajištěn doprovodný program: 

 laserová střelnice 
 sokolník s dravci  včetně leteckých ukázek 
 výstava fotek zachycené milovníky přírody 
 ukázka děl uměleckého řezbáře pana Josefa Cipryána 

Životní prostředí a zdraví

Sokolské lípy… 
a nejen lípy

V Říčanech je ně-
kolik památných 
nebo i  chráně-
ných lip, sokolské 
k  nim (zatím) 
nepatří. Sokolové 

určitě nebyli jediní, kdo lípu, strom 
vždy považovaný za  český národní 
strom a  symbol slovanské vzájem-
nosti, v našem městě zasadili. 
V Sokolské ulici za budovou č. p. 395, 
ve které bylo v roce 1921 otevřeno pěk-
né moderní BIO SOKOL, roste lípa, 
kterou členové jednoty zasadili zcela 
jistě. Kino v roce 1950 takřka celé lehlo 
popelem, lípa skryta zrakům chod-
ců mohutní do krásy a za pár let z ní 
bude stoletá dáma. Na  druhé straně 
Sokolské ulice začali v roce 1930 soko-
lové za pomoci stavitele pana Větrovce 
a  podle projektu pana Koška s  úpra-
vami terénu pro letní cvičiště. To bylo 
otevřeno po  necelém roce a  ve  velice 
krátké době sokolové vysadili kolem 
dokola samé lípy. Letní cvičiště slouží 
dodnes a i lípy rok co rok voní a dávají 
potravu včelám v širokém okolí. Ano, 
je z nich na podzim i spousta listí, ale 
kdo by je za to přestal mít rád!
V dnešní ulici U Památné lípy na mís-
tě, kde prý stávala veliká stará lípa, 
vysadili z kraje devadesátých let soko-
lové z podnětu členky Karly Stupecké 
pod vedením tehdejšího starosty So-
kola Ing. Petra Kubeše mladou lipku. 
Snad se jí také bude dařit a připojí se 
tak k sokolským lípám v našem městě.
A proč je v nadpisu uvedeno „nejen 
lípy“? Jistě znáte Alej Říčaňáků. 
Před pár měsíci tam sokolské seni-
orky O. Kasjaněnková, M. Ptáčková 
a  J. Tůmová spolu se sokolskými 
ratolestmi Jany Slámové vysadily 
pěknou hruštičku!
Drobnost na závěr. Jistě víte, že „...
erb pánů z  Říčan tvoří červený štít 
a na něm tři lipové (neb těmto veli-
ce podobné) lístky...“ . To se dočte-
te v  nově vydané pěkné publikaci 
„Město Říčany v minulosti i přítom-
nosti“, autor Gustav Trnka, nebo 
i v knize „Kapitoly z dějin Říčan“. 

J. Tůmová
T. J. Sokol Říčany a Radošovice

Okrašlovací spolek 
v  Říčanech v  rámci 
akce ke  Dni Země 
opravil a vyčistil stu-
dánku za Olivovnou. 

Během jarních měsíců dojde ještě 
k úpravě dna studánky a jejího okolí. 
Vlastní místo bylo přesně zaměře-
no a  budou k  dispozici souřadnice 
tak, aby bylo možné požádat o zápis 
v Národním registru pramenů a stu-

dánek. Tam zatím chybí jakýkoli zá-
pis o studánkách v Říčanech a oko-
lí – proto prosíme i  občany města 
o  poskytnutí jakýchkoli informací 
o  dalších studánkách a  pramenech, 
abychom o  záznam mohli požádat  
(I. Moudrá, osricany@seznam.cz 
nebo tel. 702 987 742). Předem dě-
kujeme za spolupráci.

Irena Moudrá
jednatelka

Okrašlovací spolek v Říčanech

Pozvánka na výstavu 
mysliveckých trofejí 
ulovených v roce 2013
MěÚ v Říčanech, odbor životního pro-
středí ve  spolupráci s  OMS Praha-vý-
chod vás zvou na výstavu nejen srnčích 
trofejí za rok 2013.
Výstava se bude konat dne 31. 5. 2014 
v  sále Smiřických na  zámku v  Kostelci 
nad Černými lesy.

Po celý den výstavy je zajištěn 
doprovodný program:
n	laserová	střelnice
n	sokolník	s	dravci	včetně	leteckých	ukázek
n	výstava	fotek	zachycených	milovníky	přírody
n	ukázka	děl	uměleckého	řezbáře	pana	Jo-
sefa	Cipryána
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Životní prostředí a zdraví

V  sobotu 12. 4. proběhl tradiční jar-
ní úklid. Vydali jsme se od  Olivovny 
po  cestě směrem do  Světic. Při sběru 
odpadků nám pomáhalo mnoho dětí 
a menší smečka psů. Úklid rychle po-
kračoval, jen některým dětem bylo ná-
ročné vysvětlit, kde se v lese berou od-
padky. Při malé přestávce jsme natrhali 
kopřivy na nádivku a ochutnali svízel.

Vítání ptačího zpěvu 
neděle 18. května 8.00 hod., sraz 
u sportovní haly ve Škroupově ulici. 

Čeká nás poslech, pozorování a  ur-
čování ptactva v  okolí Marvánku 

a  cestou k  hájovně. Součástí bude 
také odchyt a  kroužkování ptáků. 
Vycházku vede zkušený ornitolog 
Zdeněk Moudrý (Česká společnost 
ornitologická).
Kdo máte dalekohled, vezměte ho s sebou.

Alžběta Macková

Jarní úklid 
s ekocentrem Říčany
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Hliník – sběr  
pro veřejnost
n ve  středu 7. 5. od  14.00 hod. 
do  19.00 hod. v  klubu Cesta, 
Na Obci 2049
n v  pátek 9. 5. od  16.00 hod. 
do 17.00 hod. u hlavního vchodu 
do ZŠ Bezručova 
n v pondělí 12. 5. od 17.00 hod. 
do  18.00 hod. v  Muzeu Říčany, 
Rýdlova 14/271
Děti, které chodí do škol a školek 
zapojených do soutěže, se řídí ter-
míny sběru vydanými školou.

Vážení	občané,	žádáme	vás	o	spolupráci	při	údržbě	dřevin	–	
stromů	a	keřů,	případně	popínavých	rostlin,	které	zasahují	
ze	 soukromých	 zahrad	 a	 dalších	 soukromých	 pozemků	
na	 veřejná	 prostranství	 ve	 městě	 Říčany,	 znesnadňují	
pohyb	 po	 chodnících,	 ohrožují	 dopravu	 na	 komunikacích,	
nebo	brání	průjezdu	vozidel	svozové	služby.	
Dle § 7 odst. 2) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně 
přírody a krajiny je péče o dřeviny, zejména jejich 
ošetřování a udržování, povinností vlastníků. 
Prosíme	 vás	 proto,	 prověřte	 své	 stromy	 přesahující	
na	veřejná	prostranství	a	zajistěte,	aby	z	nich	neopadávaly	
suché	 větve,	 aby	 byla	 zachována	 dostatečná	 podjezdná	
výška	 v	 případě	 růstu	 nad	 komunikací.	 Zkontrolujte	 své	

keře	 a	 popínavé	 rostliny	 přesahující	 přes	 plot	 a	 proveďte	
řez	tak,	aby	mohl	být	sousední	veřejný	prostor	bez	omezení	
používán.
Veškeré tyto práce proveďte do 15. 5. 2014, poté budou 
postupně šetrně prováděna odstranění přesahujících 
dřevin pracovníky města Říčany. 
Obec	 je	 k	 tomuto	 postupu	 oprávněna	 na	 základě	 §	 1016	
Občanského	 zákoníku	 poté,	 co	 prokazatelným	 způsobem	
vyzve	 vlastníky	 k	 odstranění	 přesahujících	 větví	 a	 tyto	
zůstanou	i	po	přiměřené	době	neodstraněny.
Mějte,	 prosím,	 na	 paměti,	 že	 ošetření	 stromů	 je	 nutné	
provádět	tak,	aby	nedošlo	k	jejich	poškození.

Odbor správy majetku města Říčany

Výzva občanům města Říčany k údržbě dřevin na soukromých pozemcích
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Interna
Služby: Ošetření	pacientů	s	nemoce-
mi	oběhové	soustavy,	 trávicího	 trak-
tu,	 revmatologickými	 a	 endokrinolo-
gickými	 nemocemi	 včetně	 diabetu.	
Poradna	 pro	 nemoci	 krve	 a	 poruchy	
hemokoagulačního	systému,	nutriční	
poradna	a	obezitologie.

OrDINAČNí HODINy:
Po: 10.00–17.00, Út–St: 8.00–15.30, 

Pá: 8.00–12.00
KONTaKT: 323 627 501  

(objednání od 13 do 15h)
Na vyšetření je nutné se předem objednat!

reHabIlItace
Služby: Elektroléčebné	techniky,	léč-
ba	ultrazvukem,	laserem,	lokální	ter-
moterapie,	přístrojové	lymfodrenáže,	
vodoléčba.

OrDINAČNí HODINy:
Po–Pá: 7.30–13.30

KONTaKT: 323 627 505 (rehabilitační recepce)

GaStroenteroloGIe
Služby: Léčba	 onemocnění	 zažívacího	
traktu	vč.	chorob	slinivky	břišní,	žlučového	
systému	a	jater,	vyšetření	tlustého	střeva.

OrDINAČNí HODINy:
Po – Pá: 7.00–15.30

KONTaKT: 323 627 502 nebo 724 735 004

DIabetoloGIe
Služby: Prevence,	 diagnostika	 a	 te-
rapie	cukrovky	a	jejích	komplikací.

OrDINAČNí HODINy:
Čt: 8.00–14.30

KONTaKT: 323 627 501 (objednání: 13–15h)

neUroloGIe
Služby: Léčba	 bolestí	 hlavy,	 páteře,	
dolních	i	horních	končetin,	léčba	závratí	
a	pacientů	s	podezřením	na	cévní	one-
mocnění	mozku,	s	epilepsií,	Parkinso-
novou	chorobou,	 roztroušenou	skleró-
zou	a	nervosvalovými	onemocněními.

OrDINAČNí HODINy:
Út a Čt: 8.00–12.00 a 12.30–15.00,  

So: 9.00–12.30
KONTaKT: 323 627 511 nebo 323 627 526

Kožní a lyMfoloGIcKá 
aMbUlance 
Služby: Vyšetření	 kožních	 znamének,	
pih	a	bradavic,	léčba	onemocnění	nehtů	
a	vlasů,	lymfologické	péče,	léčba	celuli-
tidy	a	otoků,	kosmetické	poradenství.

OrDINAČNí HODINy:
středa 8.30–15.00 hod.  

(v případě zájmu až do 16.30 hod.)
KONTaKT: 605 053 581  

(v pracovních dnech od 8 do 16 hodin)
Na vyšetření je nutné se předem objednat!

KarDIo aMbUlance
Služby: Péče	 o	 pacienty	 od	 obtíž-
ně	 řešitelného	 vysokého	 tlaku	 až	
po	chronické	srdeční	selhání.

OrDINAČNí HODINy:
středa 13–17 hod, pouze na objednání

KONTaKT: 323 627 511

céVní aMbUlance
Služby: Komplexní	diagnostika	a	chi-
rurgická	 léčba	 cévních	 onemocnění	
(žilní	 onemocnění	 dolních	 končetin	
a	periferních	tepen).

OrDINAČNí HODINy:
Čt: 15.30–18.45

KONTaKT: 323 627 551

cHIrUrGIe
Služby: Ošetření	 a	 léčba	 úrazů,	
zánětlivých	 onemocnění,	 bolestí	
břicha,	 odstranění	 kožních	 a	 pod-
kožních	 nezhoubných	 útvarů,	 léčba	
poruch	pohybového	aparátu.

OrDINAČNí HODINy:
Po–Pá: 7.30–15.30 (od 15.30–

7.30 pohotovost), So–Ne: pohotovost
KONTaKT: 323 627 551

ortoPeDIe
Služby: Náhrady	vazů,	operace	kolen-
ního	 a	 ramenního	 kloubu,	 komplexní	
péče	 o	 ruku	 a	 zápěstí,	 operace	 typu	
„tenisového“	lokte,	ošetření	menisků.

OrDINAČNí HODINy:
Po: 16.00–20.00, Út: 13.00–14.00, St: 

17.00–20.00, Čt: 16.00–19.00
KONTaKT: 323 627 594

UroloGIe
Služby: Kompletní	urologická	ambu-
lantní	diagnostika	a	léčba	včetně	an-
drologické	 péče	 (poruchy	 plodnosti	
a	erekce).

OrDINAČNí HODINy:
Po: 8.00–20.00, Út: 7.30–12.00 

urodynamika, 13.30–20.00,  
St: 7.30–12.00, 13.00–20.00,  
Čt: 9.00–12.30, 13.00–17.00,  

Pá: 7.30–15.30,  
So: 2x měsíčně 8.00–15.30

KONTaKT: 323 627 555 nebo 777 864 624

Životní prostředí a zdraví

Říčanská nemocnice dnes patří k výborně vybaveným 
pracovištím s možností komplexní péče ve všech oblastech 
zdravotnictví. Kromě lůžkového oddělení interny, jednodenní 
chirurgie a následné rehabilitační péče nabízí ošetření v řadě 
obecných i specializovaných ambulancí. Nabízíme vám zde 
jejich přehled včetně ordinačních hodin a kontaktů.

AmbULANCe ŘíČANSKé NemOCNICe

Aktuality, kontakty, možnost objednání a detailní informace o dění 
v říčanské nemocnici najdete na www.nemocnice-ricany.cz
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Všeobecná cHIrUrGIe 
a onKocHIrUrGIe 
tráVIcíHo traKtU
Služby: Léčba	 pacientů	 s	 onemoc-
něním	 žlučníku,	 léčba	 křečových	 žil,	
chirurgické	 řešení	 kýl	 a	 nádorových	
onemocnění	zažívacího	systému.

OrDINAČNí HODINy:
Čt: 12.00–13.00 

KONTaKT: 323 627 511 nebo 725 007 990
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Životní prostředí a zdraví

Chceme žít v čistém městě
Všichni chceme žít v čistém městě, ale chováme se podle 
toho? Připomeňme si pár pravidel, která nám mohou zpří-
jemnit život v našem okolí, a řiďme se jimi. Některé vychází 
dokonce přímo ze zákonů a z obecně závazných vyhlášek 
města Říčany a jejich porušení je považováno za přestupek. 
Víte, že: Veřejná prostranství (chodníky, komunikace, 
parky…) a  zařízení (lavičky, autobusové zastávky, vyba-
vení sportovišť…) máme užívat tak, abychom je neznečiš-
ťovali a nepoškodili.
Vybavení dětských hřišť nesmí používat osoby, které pře-
kročí věkový, případně váhový limit určený pro toto vyba-
vení (většinou 15 let a 50 kg).
Ve veřejné zeleni je zakázáno zakládat oheň, vjíždět na ně 
motorovými vozidly či zde nocovat a stanovat.
Pejsci nesmí na veřejně přístupná dětská hřiště, na veřej-
ném prostranství nesmí pobíhat volně a úklid psích exkre-
mentů je povinností majitele psa.
Drůbež a jiné hospodářské zvířectvo se nesmí pohybovat 
na veřejných prostranstvích.
Na veřejných prostranstvích je zakázáno používat pyrotech-
nické výrobky s výjimkou 1. ledna, 5. prosince a 31. prosince.
Každý občan, žijící v našem městě (bez ohledu na trvalý po-
byt), se musí zapojit do systému sběru a likvidace odpadu, 
tj. musí mít popelnici. Je nepřípustné pálit odpadky. Pokud 
tak činíte, ničíte zdraví nejen sobě, ale i nám všem ostatním.
Odpadní vody patří do  splaškové kanalizace a  nikoliv 
do dešťové, která je svedena do potoků a rybníků. V přípa-
dě využití jímky (septiku) je nutný  odvoz fekálním vozem 
do čistírny odpadních vod.
Také pálení listí a trávy na zahradě má svá pravidla (pálit 
lze pouze suchý biologický odpad). Kompost, kompostér 
či bionádoba je určitě ekologičtější řešení.
Velkoobjemový odpad patří do  sběrného dvora a  nikoli 
do příkopu nebo kontejneru na hřbitově.
Neděle je dnem pracovního klidu. Prosím respektujte 
právo druhých na odpočinek a berte v potaz zákaz rušení 
nedělního klidu používáním motorových sekaček, pil atd. 
Dodržování těchto pravidel by pro nás mělo být samozřejmos-
tí. A jak se zachovat v případě, že se setkáte s jejich porušením? 
Co zbývá: Rozumně se s ním domluvit, v opačném přípa-
dě volejte Městskou policii Říčany nebo Policii ČR, která 
už si s hříšníkem poradí.
Tak co, nebude lepší žít v pohodě?  

Věra Krejčová, předsedkyně osadního výboru Pacov
Pozvánka na sportovní hry seniorů
Dům s pečovatelskou službou Senior ve spolupráci se Seni-
orcentrem  Říčany, městem Říčany a Osadním výborem Pa-
cov si vás dovolují pozvat na tradiční sportovní hry seniorů.
Letos se čtyřčlenná družstva utkají v  již známých, ale 
i zbrusu nových disciplínách na krásném, zrekonstruova-
ném hřišti v Pacově. 
Akce se bude konat dne 28. května od 13.30 hodin. Do-
voz do Pacova bude zajištěn, stejně tak jako výborné ob-
čerstvení a živá hudba.
Přihlášky se přijímají přímo v  recepci DPS Senior 
(323 604 244–7) nebo u paní Ireny Moudré (732 383 424) 
do 16. května. Srdečně všechny zveme.

Iveta ZÁVODSKÁ, DPS SENIOR

Společně se ZŠ  U Říčanského lesa i I. ZŠ na Masarykově 
náměstí – obě školy nezůstaly stranou a  vybraly něko-
lik desítek knížek. Také babické gymnázium Open Gate 
a hodně knih jste přinešli i vy, ŘÍČAŇÁCI,  moc vám všem 
děkujeme. I někteří naši zaměstnanci přispěli a zapojily se 
i některé rodiny našich obyvatel.
Povedlo se vybrat víc než 100 kusů dětských knih. Číslovka 
je to úctyhodná, když pomyslíme, že šlo letos o první ročník 
a doufejme, že se mezi námi stále budou nacházet lidé, kteří 
dokážou pomoci.
Po Velikonocích našly knížky nové čtenáře např. v čekárně 
ORL a  očního oddělení (manželé Mrázkovi), a  tak zpří-
jemní dobu strávenou u lékaře. Další putování knih bude 
do azylového domu pro matku a dítě (Charita Mukařov). 
Spolupracujeme také s  Farností Říčany (na  fotografii 
p.  kaplan Timotej a  ředitel DS Václav Brácha v  družném 
hovoru nad knihami) a  další knížky poputují do  sociál-
ně slabých rodin z okolí. Na Kostelecku zase uvítá knížky 
místní občanské sdružení a pár kusů pošleme do volnoča-
sového centra Cesta integrace, kde se scházejí i starší děti.  
Takže závěrem velký dík vám všem – stali jste se součástí 
projektu „Senzační senioři“, jehož jsme klubem a snaží-
me se žít aktivně i ve starším věku. A jak vidno, mezigene-
rační potkávání funguje v  různých oblastech kulturního 
života. Tak pěkné JARO a ve zdraví a plné síle.

Eva Kubínová, aktivizační pracovnice DS

milí čtenáři Kurýra, zdravíme vás a hlásíme, 
že akce „Druhý život dětské knihy“ vyhlášená 
naším Domovem seniorů, se podařila.

VÝLET DO KUDOWY ZDROJE s paní Susovou
Další výlet do Kudowy Zdroje se bude konat v úterý 20. května 2014.
Odjezd z náměstí (MESTEK, dm drogerie), autobusových zastávek – 
Na zastávce a Na rychtě je v 6.00 hodin ráno. Příjezd okolo 17 hodiny. 
Přihlásit a zároveň zaplatit je možné v TUrISTIcKÉM INFOrMaČNÍM 
cENTrU, Masarykovo nám. 83, Říčany (stará radnice). 
Tel.: 323 602 639, 724 514 824, e-mail: susovamilada@seznam.cz
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SENIORCENTRUM ŘÍČANY
V  úvodu našeho příspěvku bychom rádi 
poděkovali za  finanční příspěvky města 
Říčany a  Ministerstva práce a  sociálních 
věcí v  rámci dotačních řízení pro rok 
2014. O další příspěvky a dary máme za-

žádáno, uvidíme, jak budeme i letos úspěšní. Za dva roky 
činnosti jsme se s  finančním obratem dostali již přes 0,5 
mil. Kč (z větší části jsou to finance mimo dotační řízení, 
tzn. že nejsme úplně závislí na dotacích a grantech). A naše 
dubnové akce? Prohlédli jsme si nádherný renesanční zá-

Program
Aktivity Klubu Senior zabezpečuje Seniorcentrum Říčany 
od  června 2011 a  jsou určeny všem seniorům a  zdravotně 
postiženým občanům (není nezbytná registrace za  člena 
Klubu). Stačí se jen přihlásit na konkrétní akci nebo se do-
stavit dle aktuálního programu. Seniorcentrum Říčany je 
registrovaným poskytovatelem sociálních služeb.

Pravidelné akce:
Cvičení na židlích – každé úterý v DPS Senior od 15.30 
do 16.30 hodin.
Zdravotní jógová cvičení – v  DPS Senior každé úterý 
a čtvrtek od 18.00 do 20.00 hodin.
Pěvecký kroužek – každou první a  třetí středu v měsíci 
od 15.00 hodin v jídelně DPS Senior.
Povídání o historii – ze zdravotních důvodů bude do září 
přerušeno, děkujeme za pochopení. 

akce:
n 5. května, pondělí  – setkání s  hudbou – Místo: KC 

Labuť Říčany. Začátek: 14.00 hod. K  poslechu i  tan-
ci bude hrát skupina Pohoda. Setkání se uskuteční 
ke Dni matek – každá žena obdrží kytičku, ale setkání 
není určeno pouze jim. Vstup zdarma.

n 5. května, pondělí – Zamyšlení nad Biblí – Místo: DPS 
Senior – společenská místnost. Začátek: 16.00 hod. 
Vstup zdarma. Na setkání se těší Hana Zavadilová.

n 27. května, úterý – Hudební hodinka – Místo: DPS 
Senior – společenská místnost. Začátek: 16.00 hod. 
Vstup zdarma. Na setkání se těší Hana Zavadilová.

n 7. a 14. května, středa – kurz PC – Word (4.–5. lek-
ce) – Místo: Říčany – učebna v ul. E. Beneše čp. 375.  
Lektor Mgr.  Jiří Maček. Kurz probíhá od  16. dubna, 
a to každou středu od 16.00 hod. 

n 14.–16. května – Rekondiční pobyt – lipenská pře-
hrada – Odjezd: 8.15 hod. aut. zastávka K žel. stanici, 
8.20 hod. aut. zastávka Rychta, 8.25 hod. aut. zastáv-
ka Sukova, 8.30 hod. aut. zastávka Masarykovo nám. 
Třídenní pobyt u Lipenského jezera. Ubytování v Jezer-
ním penzionu v Hůrce. Prohlídka kulturních a přírod-
ních památek. Příspěvek účastníků: 980 Kč (ubytování 

se snídaní, doprava, vstupné u vybraných objektů, po-
jištění).

n 17. května, sobota – Prohlídka hvězdárny ondřejov – 
Místo: Ondřejov. Odjezd autobusem č. 383 z aut. zastávky 
K žel. stanici ve 13.04 hod. Prohlídka hvězdárny v rámci 
Dnů otevřených dveří. Přihlášení u I. Moudré do 10. květ-
na. Jízdné si hradí účastníci sami, vstupné zdarma.

n 22. května, čtvrtek – kavárnička – Místo: DPS Senior 
– jídelna. Začátek: 15.00 hod. Povídání při kávě nebo 
čaji. Vstup zdarma.

n 24. května, sobota – Zahájení muzejní sezóny ve Vojen-
ském muzeu lešany – Odjezd: 6.30 hod. aut. zastávka 
Mukařov, 6.45 hod. aut. zastávka K žel. stanici, 7.00 hod. 
aut. zastávka Masarykovo nám. Jednodenní autobusový 
zájezd historickým autobusem Škoda RTO. Prohlídka his-
torických sbírek vojenské techniky, představování techniky 
v pohybu a mnoho různých doprovodných akcí. Příspěvek 
účastníků: 100 Kč. Přihlášení u I. Moudré do 20. května. 

n 28. května, středa – sportovní turnaj seniorů – Místo: 
Pacov – hřiště. Začátek: 13.30 hod. Akce DPS Senior, 
města Říčany a Seniorcentra Říčany ve spolupráci s Osad-
ním výborem v  Pacově. V  případě, že budete mít zájem 
o dopravu na tuto akci, kontaktujte prosím I. Moudrou.

Připravované akce:
n 25. června, středa – Výlet do  lázní Mšené – Místo 

odjezdu: aut. zastávka Masarykovo nám. 6.50 hod., 
aut. zastávka Sukova 6.55h, aut. zastávka Rychta 7.00 
hod., aut. zastávka K  žel. stanici 7.05 hod. (z  ostat-
ních obcí dle domluvy). Jednodenní autobusový výlet 
do známých Lázní Mšené spojený s prohlídkou lázní, 
vyzkoušením lázeňské procedury a obědem v lázeňské 
kavárně. Každý účastník obdrží sáček lázeňské bylin-
kové koupele. Příspěvek účastníků: 350 Kč (zahrnuje 
dopravu, prohlídku lázní, lázeňskou proceduru – by-
linkovou koupel, oběd, pojištění). Počet účastníků je 
omezen, prosíme o včasné přihlášení u I. Moudré.

Kontakt (informace a přihlášky):
Irena Moudrá, tel.: 732 383 424,  
e-mail: seniorcentrumricany@centrum.cz, kontaktní 
místo: DPS Senior, Komenského nám. 1850, Říčany.
Návštěvní den (ostatní dny a hodiny dle domluvy): 
čtvrtek 22. května 2014 od 10.30 do 12.30h.

mek Nelahozeves a  Mu-
zeum Antonína Dvořáka, 
zatančili jsme si na Veliko-
nočním setkání s  hudbou 
a zahájili kurzy na počíta-
či. Jsme rádi, že naše akce 
jsou vyhledávány a může-
me nabídku našich aktivit 
přizpůsobit poptávkám 
našich seniorů a zdravotně postižených. Květnové akce 
si můžete prohlédnout níže – těšíme se na viděnou. 

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

komunitní centrum Říčany již delší 
dobu mapuje v  regionu určitá bílá 
místa v síti sociálních služeb. navští-
vili jsme proto neziskovou organizaci 
Život 90 a přinášíme vám první roz-
hovor o  tísňové péči – službě, která 
v našem regionu zatím zcela chybí. 

Co si může člověk představit pod pojmem tísňová 
péče? s čím je často zaměňována?
Tísňová péče je sociální služba, která umožňuje uživateli do-
volat se pomoci 24 hodin denně, a to jediným stisknutím tís-
ňového tlačítka, které má u sebe (na krku nebo na ruce, jak je 
komu pohodlnější). V bytě uživatele je nainstalováno zaříze-
ní, které zprostředkovává spojení s dispečinkem. V momentě, 
kdy uživatel potřebuje pomoc, stiskne tísňové tlačítko a hla-
sově se spojí s operátorkou na dispečinku, aniž by musel vytá-
čet číslo nebo zvednout telefonní sluchátko. Na základě infor-
mace o uživateli a spojení s bytem je zprostředkována pomoc 
(kontaktování blízkých osob, integrovaného záchranného 
systému apod.). Tísňová péče je často zaměňována s krizovou 
linkou. Je třeba zmínit, že služba TP není anonymní, je třeba 
uživatele navštívit a nastavit službu a poskytování tak, aby co 
nejefektivněji řešila jeho nepříznivou situaci. 
kdo může tuto službu využít?
Služba je poskytována seniorům a osobám se zdravotním po-
stižením, kteří jsou vzhledem ke svému věku nebo handicapu 
vystaveni riziku pádů, zhoršení zdravotního stavu atd. Čas-
to již sami zažili zkušenost s pádem, kdy se nemohli dovolat 
pomoci. Díky této službě nemusejí odcházet do  pobytových 
zařízení, ale je jim umožněno dovolání se pomoci kdykoliv ji 
budou potřebovat. To má velký vliv na jejich pocit jistoty a bez-
pečí a mohou tak žít déle ve svém přirozeném prostředí beze 
strachu. Službu není možné, vzhledem k hlasové komunikaci, 
poskytnout hluchým zájemcům, nebo těm, kteří nemohou mlu-
vit. Je také třeba, aby byl uživatel schopný stisknout tísňové 
tlačítko a hlavně, aby pochopil, k čemu služba slouží.
jak přesně v  praxi vypadá tato služba (od  pořízení 
přístroje přes využívání služby po případný výjezd zá-
chranných složek)?
Operátorky dispečinku Tísňové péče Života 90 se telefo-
nicky spojí se zájemcem a  poskytnou detailní informace 
o  službě. Sociální pracovnice tísňové péče se zájemcem 

vyplní  vstupní dotazník.  Společně vyberou  vhodný typ za-
řízení  tísňové péče a  zájemce obdrží formulář k    vyjádření 
ošetřujícího lékaře. Poté, co lékař vyplní tento formulář, na-
vštíví zájemce pracovnice tísňové péče a sociální pracovnice. 
Společně provedou „sociální šetření“, aby mohla být služba 
poskytována co nejvíce na  míru. Cílem tohoto rozhovoru je 
zjistit uživatelovy nejbližší kontakty, na které se mohou ope-
rátoři v případě potřeby obracet a mít o uživateli co nejvíce 
informací potřebných k zajištění služby. Sociální pracovnice 
detailně uživateli vysvětlí,  jak funguje zařízení  tísňové péče 
a  jak bude uživateli pomáhat. Posledním krokem je  mon-
táž zařízení v  bytě  (pokud se jedná o  stacionární zařízení 
do bytu, u mobilního zařízení montáž neprobíhá). 
Když už uživatel zařízení má, kdykoli by se dostal do  kri-
zové situace, může si o pomoc zavolat stisknutím tísňového 
tlačítka. Operátorka se s  ním hlasově spojí, zjistí situaci 
a  podle domluvy nebo situace v  bytě pošle k  uživateli po-
třebnou pomoc. Domácí zařízení je také vybaveno čidlem 
pohybu, které pošle na dispečink alarm vždy, když nezare-
gistruje u uživatele v bytě pohyb v době, kdy je uživatel běžně 
aktivní. O krizové situaci u uživatele se tak dozvíme i v pří-
padě, že nebude moci tlačítko stisknout.
jaké jsou finanční náklady na službu pro uživatele?
Měsíční poplatek za poskytování služby je 400 – 550 Kč (zále-
ží na zvoleném typu zařízení). Pořizovací cena se liší dle typu 
zařízení, způsobu pořízení a  bydliště uživatele, podrobnější 
informace rádi poskytneme konkrétnímu zájemci.
Co nenahraditelného služba uživatelům přináší?
Kromě pocitu bezpečí a jistoty plynoucí z dovolání se pomoci 
při krizové situaci také zajišťujeme pravidelné obvolávání uži-
vatelů. Jednou týdně se s každým uživatelem telefonicky spojí-
me a zjišťujeme jeho současnou situaci - jak se má. Známe tedy 
své uživatele, což pomáhá při poskytování této služby.
kdo může zájemci pomoci s jejím zajištěním?
O službě je možné najít informace na www.tisnovapece.cz, 
nebo se můžete obrátit přímo na  email zajemciosluzby@
zivot90.cz, nebo nás kontaktovat na  telefonních číslech 
222 333 546 (8–16 hod.) nebo 222  333  540–543 (non-
stop). Informace o  službě vám také může osobně přiblížit 
vedoucí osobní asistence Komunitního centra Říčany po do-
mluvě na tel. 731 167 979.
Za Život 90 Mgr. Eliška Fousková, za Komunitní centrum 
Říčany Eva Čeřovská a Bc. Kamila Šourková.

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!
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exkurze na letiště
V neděli 30. března se oddíl skautů vydal na exkurzi na Le-
tiště Václava Havla. Aby se vyplnila místa v  objednaném 
autobuse, který nás měl na místo dovést, přidaly se k nám 
i některé skautky a vlčata. Exkurze začínala ve starém Ter-
minálu 3, který je hlavně proslulý tím, že zde přistávají 
letadla s významnými osobnostmi. Hned po tom, co jsme 
podstoupili letištní prohlídku, jsme vyjeli na určenou trasu.  
Projížděli jsme např. kolem hangárů na letadla nebo letištní 
„ZOO“, ve které přebývají draví ptáci sloužící k odhánění 
zvěře ze startovací dráhy a okolí při startu letadel. Na závěr 
nám byl poskytnut náhled do garáže hasičů, kde jsme moh-
li vidět, jaké vybavení se zde používá. Myslím, že si z toho 

každý z nás něco odnesl, především vlčata, která se z celé 
prohlídky tvářila velmi nadšeně.

Za 4. oddíl skautů Michael Remeš, Ořez

Zveme děti na  tradiční příměstské tábory, které vedou 
zkušení lektoři. Děti se mohou těšit na celotáborovou hru 
„Z pohádky do pohádky“, pestrý program i výlet, denně 
od 8.00 do 16.00 hodin v Mraveništi, Bezručova 441. Tě-
šíme se na Vás!
Děti budou při všech aktivitách doprovázet zvídaví skřít-
ci, kteří bydlí v  lese, mají kouzelnou moc a za kamarády 
nejpodivnější stvoření….
1. turnus:  30. 6. – 4. 7. 2014, s Ivou, všestranné zaměře-
ní. Přihlášky posílejte na ivana.dudova@hotmail.cz 
2. turnus:  14. 7. – 18. 7. 2014, s Ivou, výtvarné zaměření. 
Přihlášky zasílejte na ivana.dudova@hotmial.cz
3. turnus:  25. 8 – 28. 8. 2014 –  s Markem a Bárou, sportov-
ní zaměření. Přihlášky posílejte na lenka.poc@seznam.cz

Příměstské tábory Mraveniště již tradičně 
připravuje pro vaše děti
Tábory připravují spolehliví a kreativní 
lektoři s bohatými zkušenostmi 
a bezvadným vztahem k dětem.
1.turnus: 30. 6. – 4. 7.2014 „Všestranné zaměření se skřítkem Šiškáčkem“
2.turnus: 14. 7. – 18. 7.2014 „Výtvarné zaměření se skřítkem Malvínkem“
3.turnus: 25. 8 – 28. 8. 2014 „Sportovní zaměření“

Věk: 5–10 (12) let Kontakty: www.mraveniste.info
Ivana dudová: 724 024 159 ivana.dudova@hotmail.cz
Lenka Počtová: 731 589 901 lenka.poc@seznam.cz

S Ivou 1. a 2. turnus S markem a bárou 3. turnus
celotáborová hra celotáborová hra

Keramika, malování na trika Pestrý p rogram
Teamová práce celodenní výlet
celodenní výlet Sportovní klání, soutěže

Možnost přespání v Mc Výtvarničení
závěrečný rej a jarmark

Zápis do mravenčí školičky 
v MC Mraveniště na školní rok 
2014/2015 se uskuteční v  pá-
tek 31. 5. 2014 od 15.00 hodin. 
Dozvíte se zde všechny potřeb-
né informace ohledně školičky, 
jaký máme s  dětmi dopolední 
program, co vyrábíme a  jaké 
akce plánujeme na příští rok. Děti vezměte určitě sebou. 
Podrobnosti na www.materske.mraveniste.info

Moc se na Vás těšíme, Ivana Dudová, 
koordinátorka MC Mraveniště

Léto u moře s mraveništěm
Rádi byste strávili báječný týden u moře? Nechcete 
cestovat sami? Pojeďte s námi autobusem 
na ostrov Korčula do Jižní Dalmácie. Cena, termín, 
podrobnosti na www.mraveniste.info.
Těšíme se na společné 
zážitky! Můžete i volat 
pro bližší informace 
na 606 149 018.
Veronika Špačková, 
koordinátorka  
Mraveniště
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Zveme vás a vaše děti na zápisy na školní rok 2014/2015 
do Pramínku, které se budou konat 27. května od 16.00 
do 18.00 hodin. Na webu www.lesniklubpraminek.cz jsou 
ke  stažení přihlášky. Prosíme o  jejich vyplnění a  zaslání 
na email lesniklubpraminek@seznam.cz. Na základě toho 
vám bude sdělen konkrétní čas zápisu. Pro další informace 
můžete kontaktovat Olgu Jarkovskou na tel. 731 523 025. 
Těšíme se na setkání.

PŘíMĚStSKé tábory V PraMínKU 
– léto 2014
Zveme vaše děti k nám do lesa, na louky, k potokům a ryb-
níkům…
Děti se mohou těšit na pátrání po lesních skřítcích, celotý-
denní hru, vyrábění masek, dramatizace příběhů a zkou-
mání přírody v širokém dalekém okolí.  Budeme vyrábět, 
tvořit, zpívat, vařit na ohni a hlavně poznávat sebe.
Tábor je určen pro děti ve věku od 4 do 8 let a nabízíme 
tyto tři termíny:
30. 6. – 4. 7. – turnus již naplněn
7. 7. – 11. 7. – poslední místa
4. 8. – 8. 8.

ZáPISy Do PraMínKU na šKolní 
roK 2014/2015

Program tábora je od  8.00 do  16.00 hodin a  budou ho 
zajišťovat dva zkušení lektoři. Poslední den zakončíme 
společně u ohně.
Jako zázemí využijeme slaměný domek Pramínku a  tee-
pee na louce.
Cena: 2800 kč
V ceně je pití a oběd.
Přihlášky posílejte prosím na email: lesniklubpraminek@
seznam.cz nebo neváhejte a kontaktujte Báru Smetánko-
vou na tel. 732 66 21 58.
Na vaše děti se těší team lektorů Pramínku.

leSní roDInné DoPoleDne 
V PraMínKU
Nabízí příjemný prostor ženám s malými dětmi pro sdí-
lení, tvoření a relaxaci. Koná se vždy každý druhý čtvrtek 
od 10.00 do 12.00 hodin, zázemím je teepee u hájovny, je 
zakončeno společným obědem. Termíny setkání jsou 15. 
5., 29. 5. a 12. 6. Více informací o programu na www.les-
niklubpraminek.cz.

„Ukliďme les“
V  pátek 11. 4. se děti ze světického Lesního klubu Pra-
mínek i světické ZŠ připojily úklidem lesa k mezinárodní 
kampani Ukliďme svět (Clean up the World).
Nejprve uklízíme 
kolem našeho do-
mečku – převáž-
ně klacky a  pruty, 
sem tam kapesník 
nebo provázek. 
Po  svačině si ob-
lékáme pracovní 
rukavice a  vyráží-
me do  lesa na  lov 
odpadků. Děti jsou úžasní sběrači, nezaleknou se ničeho, a tak 
se pytle brzy plní nejrůznějším lidským nepořádkem v lese za-
nechaným. Čistíme místa, kde si hrajeme nejčastěji, je tu plno 
skleněných lahví, sklenic, kabelů, plechovek, pet lahví…Těžké 
pytle jedou na kolečku, ale děti vlečou statečně na zádech ty 
ostatní. Celkem jsme nasbírali 4 velké pytle odpadu a les ko-
lem nás je díky tomu o něco příjemnější.

Robert Janč, lektor

Vynášíme Moranu 

Úklid v rámci akce „Ukliďme svět“
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Mikešovu školku navštívila scho-
ol agentka, která se ve  světě školek 
v  centru Prahy pohybuje několik 
let a  zajišťuje komplexní servis pro 
zahraniční manažery, zaměstnance   
a  celé jejich rodiny dvou zásadních 
společností v ČR, včetně doporučení 
školky pro děti.
Na  základě referencí a  osobní ná-
vštěvy je od  minulého týdne Mike-
šova školka zahrnuta do  sítě ško-
lek, která bude doporučována. Paní 
Ivanu během 3 hodinové návštěvy 
oslovilo nejen prostředí mimo rušné 
město, pohodlné spojení s D1, ale 
celková atmosféra, hovořila s dětmi 
(po probuzení), sledovala učitelky, 
zajímala se samozřejmě o program. 
Směry a způsoby dotazů dokazova-
ly, že v  prostředí správných školek 
se orientuje velice dobře, a  pokud 
se rozhodne školku zařadit do  své 
sítě, musí splňovat určité parametry 
komplexní kvality. Naštěstí pro nás, 
ale hlavně pro vás rodiče, neshledala 
nic negativního. 
Významným podílem k  výbornému 
hodnocení přispělo únorové otevření 
anglicko-české třídy Kittens. Do třídy 

nastoupilo okamžitě 16 dětí, plná ka-
pacita.

Ráda jsem se s  vámi podělila o  po-
zitivní informace, že s  blížícím se 

koncem 7. školního roku Mikešovy 
školky přišel příjemný impuls. Ještě 
mě napadá, že asi ne náhodou máme 
a vždy jsme měli mezi rodiči mamin-
ky vystudované učitelky a letos máme 
maminku – zakladatelku 1. dětského 
centra v  širokém okolí... to jsou pro 
nás také skvělé zprávy.
Děkujeme za důvěru, čím déle školka 
funguje, tím více si toho vážíme.

Ketzlová Miluše
ředitelka

Česko-anglická třída v mikešově školce
ráda bych se s vámi podělila o příjemnou informaci. 

Spojení  
MIKEŠOVA ŠKOLKA 

a MORTIMER  
ENGLISH CLUB  

byla dobrá volba. 
Rádi Vás přivítáme 

na ukázkové hodině.

inzerce

ze života škol(ek)
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Jesličky a mateřská škola Landie
zápisy na školní rok 2014/15 od 12. 5. 2014

_ zavedená školka, již 
8. rokem nejen v Říča-
nech, v  rejstříku škol 
MŠMT
_ jesličky pro batolát-

ka od 6 – 24 měsíců, mateřská škola pro děti od 2 do 7 let
_ stabilní, pedagogicky vzdělaný tým
_ zdravá strava v bio kvalitě z vlastní kuchyně
_ zdravý pohyb, tenis, plavání, bruslení, dětská jóga, 
golf, škola v přírodě a škola na horách
_ od září NOVĚ třída s angličtinou
Domluvte si termín návštěvy podle vašich možností 
na telefonu 602 259 004. Více na www.landie.cz Jesličky a mateřská škola Landie, Orlická 2188, Říčany

Prázdninový provoz:  
7.00–17.00 hod. Týdny a témata
Od 30. 6. – 4. 7.: O HORYMÍ-
ROVI s výletem na Vyšehrad
Od 7. 7. – 11. 7.: PRAOTEC 
ČECH  s výletem na Říp
Od 14. 7. – 18. 7.: O KRÁLI 

KARLOVI s výletem na Karlštejn
Od 21. 7. – 25. 7.: O HUSITECH s výletem k památníku Husa
Od 28. 7. – 1. 8.: O BRUNCVÍKOVI s výletem na Karlův most
Od 4. 8. – 8. 8.: DÍVČÍ VÁLKA s výletem do Šárky
Cena za týden včetně celodenní stravy a výletu: 2.900 Kč

Program bude přizpůsoben věku dětí. Zábavnou formou 
se dozvědí něco o  naší historii, výlet bude vždy zábav-

ný    a  vzdělávací. Děti budou hodně času trávit venku, 
i v bazénu (zamluveno blízko MŠ).
Součástí programu budou výtvarné činnosti, keramika, 
soutěže a na závěr odměna.
Kapacita je omezena, pořadí určuje doručení přihlášky 
a platba do 31.5.2014. Těšíme se na Vaše děti. Více infor-
mací a  přihlášky nawww.babyclubnemo.cz,  babyclubne-
mo@seznam.cz a tel: 606 541 712. 

Prožijte s námi prázdniny 
v NemU 2014 na téma 
„Staré pověsti české“.

HUrá PráZDNINy
Milí rodiče, milé děti. 
Jako každý rok se v Ko-
lovrátku rozběhnou 
prázdniny plným prou-
dem. Chtěli bychom 
vás pozvat na  prázd-
ninový program plný 
her a  zábavy pro vaše 

ratolesti. Každý týden bude tématicky zaměřený. Od  kuli-
nářských dobrot, zábavy s piráty a mořskými vílami, světem 
dinosaurů, ale i šikovných ručiček dětí, po týden řemeslníků. 
A když bude pršet, zahrajeme si na indiány a táborníky. Kaž-
dý týden podnikneme výlet za zábavou a dobrodružstvím.

Na krásné shledání se těší TETY z Kolovrátku.

Půldenní docházka – 1650 Kč včetně stravného a pitného 
režimu
Celodenní docházka – 2300 Kč včetně stravného a pitné-
ho režimu
sleVa PRo soURoZenCe
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Prázdninový program v Sofii

Ani jsme se nenadáli a další školní rok už nám opět mává 
na rozloučenou. Nebojte se, školní rok sice skončí, ale 
v červenci i v srpnu prázdninová Sofie otevře své brány 
dětem ve věku 3 až 7 let z Říčanska!

14. 7. – 18. 7.2014 TýDen s PoHÁDkoU
21. 7. – 25. 7. 2014 CesTa Z MěsTa
28. 7. – 1. 8. 2014 HRÁTky se ZVíŘÁTky
4. 8. – 8. 8. 2014 Po sToPÁCH naŠICH PŘeDků

Den oteVŘenÝcH DVeŘí V SofII
Zveme	 všechny	 rodiče	 a	 jejich	 děti	 na	 Den otevřených 
dveří	v	mateřské	škole	Sofie.

Středa 14. května 2014 od 9 do 12 hodin
Přijďte se s Vašimi dětmi podívat, jak to v naší školce žije :-)
Těšíme se na Vás.

11. 8. – 15. 8. 2014 s TanCeM na CesTě koleM  
 sVěTa
18. 8. – 22. 8. 2014  TýDen s lIDoVýMI ŘeMesly
Přihlášky a  další informace najdete na  www.ms-sofie.cz 
nebo na telefonním čísle 773 220 281.
Těšíme se na Vás a Vaše děti i o letních prázdninách!

Tým učitelů MŠ Sofie

Pohádkový orloj
Právě s  tímto orlojem soutěží v  současné době žáci pří-
pravné třídy v  soutěži „Čas … jeho podoby a  vnímání“, 
kterou vyhlásila v  rámci projektu Patriot ZUŠ Říčany.  
Tento orloj představuje čtvero ročních období a  jedním 
rokem nás provází i pohádkové bytosti, které jsou charak-
teristické pro každý měsíc školního roku, podle našeho 
školního vzdělávacího programu právě pro tuto třídu. 
Materiál pro tento výrobek jsme získali od firmy Bauhaus 
k.s., čímž mnohokrát děkujeme.

Začátky plavání
Od  března je pravidelně každé pondělí vyhrazeno ve tří-
dách 1. – 4. ročníku a  přípravné třídy výuce základního 
plaveckého výcviku. Děti navštěvují plaveckou školu 
ve Volnočasovém centru Fialka Říčany.
Podle svých plaveckých schopností jsou rozděleny do  3 
družstev, kde se jim věnují vždy dva lektoři plavecké ško-
ly. Díky jejich kladnému přístupu k dětem ztratili i ti, kteří 
dosud měli strach z vody a vodních hrátek, všechny zábra-
ny a plně si užívají bazénu.
Chtěla bych tímto poděkovat instruktorům plavecké ško-
ly za velmi pěkný přístup a konstatovat, že se již těšíme 
na další hodiny plavání.

ZŠ Nerudova
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Pro rodiče žáků, učitele i veřejnost máme dobrou 
zprávu. Naše škola získala titul „Škola udržitel-
ného rozvoje 2. stupně“ na období 2014 – 2016.  

Soutěž vyhlásil Klub ekologické výchovy ve  spolupráci se 
Středočeským krajem.   
a proč jsme školu přihlásili?
Protože se nám líbilo, že soutěž mapuje aktuální situaci 
v oblasti environmentální výchovy a umožňuje účast i ško-
lám, které teprve začínají. 

Co se v soutěži hodnotilo?
Hodnocení se týkalo různých oblastí environmentální 
výchovy – zapojení učitelů do EVVO, nakládání s  odpady 
a obaly, šetření vodou a energiemi, spolupráce školy 
s neziskovými organizacemi, s rodiči a veřejností. 
Děkujeme všem, kteří škole k získání titulu pomohli – ve-
dení školy, učitelům, provozním zaměstnancům, rodičům 
i žákům. 

Jana Slámová, koordinátorka EVVO

fotbalový turnaj 
Den 12. března naše škola pořádala turnaj v sálové kopané 
mezi říčanskými základními školami v rámci projektu Patriot. 
Účastnila se ho chlapecká družstva z 8. a 9. ročníků – 1. 
ZŠ Říčany na Masarykově náměstí, ŽŠ u Říčanského lesa 
a ZŠ  Bezručova. 

Průběh turnaje nebyl jednoduchý a nakonec rozhodl pe-
naltový rozstřel. Atmosféra byla skvělá a  co je důležité, 
fotbalisté hráli podle pravidel fair-play. Vítězové z Bezru-
čovky si vychutnali pocit vítězství a hrdě drželi nad hlavou 
turnajový pohár. Všechna družstva obdržela poukázky 
na nákup sportovního vybavení pro své školy.

Martin Mužík, organizátor soutěže

turnaj ve vybíjené
Ve stejný den se konal již v pořadí druhý turnaj ve vybíjené 
v cyklu soutěží PATRIOT. Celá soutěž probíhala v rychlém 
sledu. Bouřlivá atmosféra provázela celý turnaj. Spolužáci 
hnali své spoluhráče kupředu vytrvalým povzbuzováním. 

bezručovka získala titul „Škola udržitelného rozvoje 2. stupně“

Také v tomto turnaji obdržela všechna družstva nejen po-
hár, ale i poukázka na nákup sportovního vybavení.
Jsme rádi, že se zúčastnily všechny tři základní školy. Všem 
zúčastněným školám a zejména hráčům děkujeme za účast.

Jan Šindelář, organizátor turnaje

PrOJeKT PATrIOT – sportovní soutěže

ZŠ	Bezručova	94 1.	místo
ZŠ	Masarykovo	náměstí 2.	místo

ZŠ	u	Říčanského	lesa 3.	místo

ZŠ	Bezručova	94 1.	místo
ZŠ	Masarykovo	náměstí 2.	místo

ZŠ	u	Říčanského	lesa 3.	místo

KATEGORIE – 4. ROČNÍK
ZŠ	u	Říčanského	lesa 1.	místo

ZŠ	Bezručova	94 2.	místo
ZŠ	Masarykovo	náměstí 3.	místo

KATEGORIE – 5. ROČNÍK
ZŠ	Masarykovo	náměstí 1.	místo

ZŠ	Bezručova	94 2.	místo
ZŠ	u	Říčanského	lesa 3.	místo
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Noc s Andersenem
Akce se konala v pátek 4. dubna v hlavní budově 1.ZŠ, učitelé a děti  se sešli v 18:00 hodin. Nejprve jsme byli rozděleni 
do čtyř družstev: červení, modří, žlutí  a zelení. Poté jsme měli na zahradě najít obálku v barvě svého družstva, v obálce byl 
zašifrovaný dopis od komisaře Vrťapky. Po rozluštění šifry jsme zjisti li, že komisaře někdo omráčil a okradl a je teď úplně 
nahý. Také napsal, že mu pomůžeme tí m, že splníme tři úkoly, které nám zadal.

První úkol spočíval v tom, že jsme měli dotvořit jeho obrázek tak, aby byl co nejkrásnější. Druhým úkolem bylo vyrobit 
Vrťapkovi nový talisman a posledním úkolem bylo napsat záhadný příběh, jak se mu to mohlo stát.
Po splnění těchto úkolů jsme se dozvěděli, že vyhlášení soutěže „Vrťapka“ bude až ráno. Nadešel čas na bojovku. Cesta 
vedla z druhého patra až do sklepení a cestou jsme potkávali spoustu příšerek. Ze sklepa vedla cesta na zahradu k truhle 
s naším pokladem – sladkostmi.

V sobotu ráno jsme se dozvěděli výsledky soutěže „Vrťapka“. Nejhezčí obrázek Vrťapky mělo družstvo modrých, nejpečlivěj-
ší talisman měli červení, nejzajímavější příběh žlutí  a nejčistší „doupě“ zelení. Zbývalo už jen rozdat ceny a rozejít se domů.
Akce se mi moc líbila a užila jsem si tam spoustu legrace, proto bych neváhala a zúčastnila bych se znovu!

Karla Holoubková, 5.A.

Poděkování patří pedagogům, kteří pro děti  připravili program a trávili s nimi svůj volný čas, a v neposlední řadě i správním 
zaměstnancům školy.

ŠKOFL - krajského fi nále ve futsale
Ve čtvrtek 20.3. 2014 jsme se zúčastnili krajského fi nále ve futsale – ŠKOFL 
(školní futsalová liga).

Probojovali jsme se do něj přes dvě okresní kola a dosáhli tak velkého úspěchu. Finálový turnaj byl toti ž společný pro divizi 
A i B, tzn. pro Střední Čechy a Prahu. Dostali jsme se tedy mezi tři nejlepší školy v Praze a středních Čechách.
Turnaj samotný se odehrál v krásné a veliké hale v Příbrami, kde hrají svá utkání mimo jiné i extraligoví volejbalisté Příbrami. 
Utkání řídili rozhodčí z první futsalové ligy.

Turnaj měl tedy velmi dobrou společenskou a sportovní úroveň. Postoupit do celostátního fi nále byl nakonec úkol nad naše 
síly. Hráči z Příbramské školy Březové Hory jsou zahrnuti  v projektu fotbalových tříd FAČR, (fotbalová asociace české repub-
liky) a patří mezi nejlepší v žákovské lize (nejvyšší soutěž v ČR). Proto ani vysoká 
prohra s nimi není rozhodně ostudou. Velkým úspěchem nakonec bylo vítězství 
8:1 nad 2. ZŠ Slaný, díky kterému jsme skončili v soutěži na druhém místě.

Konečné pořadí Školní futsalové ligy pro Prahu a střední Čechy tedy bylo: 
1. ZŠ Březové hory Příbram
2. I. ZŠ Říčany
3. 2. ZŠ Slaný

Ofi ciální výsledky jsou na této adrese: 
htt p://nv.fotbal.cz/futsal/SkoFL9/vysledky1h.php#B-fi n

Na turnaji nás reprezentovali ti to žáci:
Milan Budoš, Jan Musil, Jindřich Pánek, Patrik Eliáš, Jakub Síkora, David Mergl, 
Maxmilián Balkhausen, Jan Wiessner, Richard Labač a Lukáš Lhotský.
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ze života škol(ek)

Školní rok se pomalu chýlí ke kon-
ci, stejně jako funkční období Žá-
kovského zastupitelstva. I  přesto, 
že jsou před námi jen poslední dvě 
zasedání, čeká nás ještě spousta 
práce.

Na  Festival řemesel a  slavnosti bylinek jsme si pro děti 
připravili soutěž, během které se seznámí s jednotlivými 
řemesly a mohou se těšit i na malou odměnu.
V  naší režii bude částečně i  dětský den, jehož část bude 

věnována právě dětem v našem věku. Těm se snažíme vy-
myslet atrakce přímo na míru, aby si svůj den užily stejně 
jako mladší sourozenci.  
Tečkou za  naší politickou kariérou bude benefiční kon-
cert, který se uskuteční 6. 6. 2014 od 18.00 hodin v KC 
Labuť. Těšit se můžete na bohatý kulturní program s pře-
kvapením, občerstvení, dražbu dortu ŽZ a  samozřejmě 
na osobní setkání s žákovskými zastupiteli. 
Doufáme, že všechny naše akce podpoříte svojí účastí.

Anežka Kabátová

je členem programu Franco-
phonie pod záštitou Francouz-
ského velvyslanectví v  Praze 
a Ministerstva zahraničních věcí 
České republiky. 
Studenti, kteří studují francouz-

ský jazyk na naší škole, se zúčastnili soutěže „Francopho-
nie 2014“ pořádané odborem veřejné diplomacie Minis-
terstva zahraničních věcí. Dále se zúčastnila naše škola 
krajského kola v  konverzační soutěži z  francouzského 
jazyka. Zde je příspěvek naší studentky, která se úspěšně 
této soutěže zúčastnila: 
Francouzština žije!
V  pátek 28. 3. 2014 jsme se já lenka krchová (septi-
ma) a  nicole Řeháková (kvinta) zúčastnily krajského 
kola v  konverzační soutěži z  francouzského jazyka. Den 
byl nabitý francouzštinou od  rána až do  samotného vy-
hlášení výsledků. Soutěžilo se ve  čtyřech kategoriích – 
A1,A2,B1,B2. S elánem a s dobrou náladou jsme statečně 

popisovaly obrázky, předkládaly zkušební komisi názory 
na globální problémy a snažily se vyplnit každou kolonku 
v poutavém poslechu. 
Za možnost účastnit se a přípravu děkujeme paní profe-
sorce Evě Laštůvkové. Alors, prochain année au revoir!

Lenka Krchová, septima

masarykovo klasické gymnázium v Říčanech

Žákovské zastupitelstvo jde do finále
ze života škol(ek)

návštěva muzea
Vítaným zpestřením každodenní výuky jsou pro žáky ná-
vštěvy různých výstav, muzeí či jiných předmětových ex-
kurzí. Pro učitele jsou tyto akce také přínosné, neboť si 
může jako pozorovatel ověřit, jak žáci reagují na otázky 
průvodce, jak rozumí danému tématu a také mu umožní 
bližší poznání třídního kolektivu. 
Počátkem dubna navštívili žáci primy  říčanské muzeum, 
výstavu zoologa RNDr.M. Šandery,Ph.D. „Obojživelní-
ci“.  Ačkoliv se setkají s tímto učivem až v sekundě, pro-
kázali velmi dobré znalosti a zájem o tuto tematiku. Velký 
dík patří paní E. Ježkové za vlídný přístup a poutavý vý-
klad. Pochvalu si zaslouží i samotní žáčci, kteří se chovali 
vzorně a úkoly plnili s maximálním nasazením.

dř   
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návštěva pivovaru 
Počátkem dubna navštívily třídy septi-
ma a 3. A Pivovar u Fleků, který v letoš-
ním roce slaví již 515 let od svého zalo-
žení a národní knihovnu Klementinum. 
Rodina Fleků je známá nejen díky vý-
robě kvalitního černého piva, ale také 
díky své historii. Tento malý pivovar 
se nachází v Křemencové ulici v Praze 
1. Téměř jako jediný překonal všechny 
problémy během těžkého období dvou 
světových válek, ale také během obdo-
bí komunismu. Náhodný chodec pro-
cházející touto ulicí leckdy ani netuší, 
co za  vařením flekovského piva stojí. 
Při vstupu do objektu pivovaru se vám 
naskytne pohled na výčep a jednu z nej-
větších restauraci v České republice vů-
bec. Pro naši třídu byla objednána pro-
hlídka celého pivovarského komplexu, 
a  tak jsme mohli vidět prostory, mezi 
které patří například kabaret, rytířský 
sál, muzeum pivovaru a varna. 
Samotné flekovské pivo se vaří podle 
původní receptury, bez přidání dalších 
ingrediencí. Tím, že není pasterizova-

né, vydrží čerstvé maximálně 3 týdny, 
což je jeden z důvodů, proč toto pivo 
nenajdete v  žádném supermarketu. 
Chcete-li tedy poznat originální chuť 
tohoto vyhlášeného piva, nezbývá 
vám, než se vydat na tuto „nezapome-
nutelnou“ exkurzi. Rodina Brtníků, 

která pivovar nyní vlastní, se snaží 
stále si udržet tradici, kdy návštěvní-
ci nejdříve projdou celým pivovarem 
a  nakonec zakončí návštěvu v  místní 
restauraci, jak jinak, než s  půllitrem 
flekovského piva. 

K. Uhlářová, septima

Loučíme se s maturanty 4. A
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Loučíme se s matu ranty oktávy A

a názory zúčastněných studentů 
z 3. a…
Návštěvu pivovaru U Fleků jsme očekávali s nadšením. 
Vždyť mezi námi jsou velcí milovníci tohoto lahodného 
moku! No, dokážete si snad představit zapití „vepřa–
knedla–zela“ jiným nápojem?! Flekovský tmavý 13° le-
žák je vyráběn z vody, chmele a čtyř druhů ječmenného 

sladu bez použití jakýchkoliv konzervačních přípravků 
či  umělých barviv. Ani jedna ze surovin se nedováží, 
všechny jsou z  České republiky. Velkou chloubou pod-
niku je historická varna s největším unikátem, chladící 
vanou, která je jediná v Česku. Měli jsme velké štěstí, že 
jsme přišli právě v den, kdy se pivo vařilo a mohli jsme 
tak vidět celý proces výroby.
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Loučíme se s matu ranty oktávy A

Následovala návštěva Klementina. Navštívili jsme Zrca-
dlovou kapli, Barokní knihovnu a nakonec i Hvězdáren-
skou věž, kde se nám naskytl nádherný pohled na celou 
Prahu.
Vše bylo perfektní a přálo nám i počasí. Všem zúčastně-
ným se celá exkurze velice líbila, děkujeme.

Studenti 3.A

Úspěchy našich studentů
Těší nás výborné výsledky našich žáků v okresním kole bio-
logické olympiády. V kategorii C obsadili 1. místo tercián j. 
neuhöfer a 2. místo M. Barták z kvarty. V kategorii D zís-
kal 1. místo o. Poncar, žák sekundy, na 2. místě se umístila 
k. Podlucká a na 4. místě M. Šetková, obě žákyně primy.
Blahopřejeme! dř
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Zápis žáků pro školní rok 
2014/2015 
Zápis žáků pro školní rok 2014/2015 se 
uskuteční od 26. května – 27. května 2014 
v ředitelně ZUŠ Říčany, masarykovo nám. 
57,  každý den od 14.00 – do 16.00 hodin. 
Přihláška  na www.zusricany.cz. 
Žáci jsou přijímáni na základě talentové zkoušky.

Hudební obor
Zájemci o  studium nebo jejich zákonní zástupci podají 
přihlášku v daném termínu.
Přípravná hudební výchova pro děti předškolní 5 let a 6 let.
Do 1. ročníku  přijímáme děti od 7 let. 
Děti přezkoušené v mateřských školách podají pouze při-
hlášku.
Ostatní uchazeči prokáží předpoklady ke studiu při podá-
ní  přihlášky – orientace v rytmu a intonaci, zpěv.

taneční obor
Zájemci o  studium nebo jejich zákonní zástupci podají 
přihlášku v daném termínu (26. – 27. 5.).
Přijímáme děti od 5 let.
Na základě podané přihlášky se zájemci dostaví k talen-
tové zkoušce. Talentová zkouška do tanečního oboru pro-
běhne ve čtvrtek  29. května 2014 v 18.15. hodin v sále ta-

nečního studia, Pod školou 1110, Masarykovo náměstí 
(budova mezi ZŠ a farou)!!

Výtvarný  obor
Zájemci o  studium nebo jejich zákonní zástupci podají 
přihlášku v daném termínu (26. – 27. 5.).
Přijímáme děti od 6 let.
Společně s  přihláškou přinesou děti z  domova vlastní 
výtvarné práce. Na základě podané přihlášky se zájemci 
dostaví k talentové zkoušce. Talentová zkouška do výtvar-
ného oboru  proběhne v pondělí 2. června 2014 od 16.00 
– 16.45 , event. 17.00 – 17.45 (podle počtu přihlášených 
dětí) ve  výtvarném ateliéru – Masarykovo nám. 1110 
(objekt mezi farou a ZŠ )!!
Děti doporučené k přijetí do přípravných ročníků event. 
náhradníci budou oznámeni na www.zusricany.cz  od 13. 
června 2014. 
Prosím rodiče o přesné vyplnění přihlášky!!
Příjem žáků pouze do naplnění kapacity školy.
V případě, že se během září uvolní další místo v některém 
z oborů, budeme děti doplňovat na základě podaných při-
hlášek v zápisovém termínu (tj. v květnu 2014)
Schůzka rodičů všech nově  přijatých žáků  se uskuteční 3. 
9. 2014 v 17.00 hodin ve třídě č.1 v ZUŠ Říčany
Rádi zodpovíme vaše dotazy: 323 602 278, 604 737 629, 
721 117 535
Prosíme, sledujte naše webové stránky www.zusricany.cz. 
Přijďte, těšíme se na vás!! 

Iveta Sinkulová
ředitelka ZUŠ Říčany

Výběrová řízení
Vážení rodiče, dalo by se říci, že se v letošním roce podaři-
lo téměř nemožné. Po zamítavém stanovisku MŠMT k na-
výšení kapacity ZUŠ Říčany byl podán vedením školy roz-
klad k rozhodnutí, adresovaný ministru školství mládeže 
a tělovýchovy. Ministr školství zhodnotil námi napadené 
rozhodnutí a vyhověl ZUŠ Říčany v navýšení nejvyššího 
povoleného počtu žáků – celkem o 48 žáků. Kapacita ško-
ly od 1. září 2014 zvýší ze 470 na 518 žáků!
Pro ZUŠ to znamená, že posílíme a nově otevřeme někte-
ré hudební obory, navýšíme kapacitu v tanečním oddělení. 
Nově také otevřeme výuku v literárně – dramatickém obo-
ru, ale to předpokládám až v roce 2016. Vzhledem k tomu, 
že zpráva o navýšení kapacity je nová, není možně do září 
uskutečnit všechny změny, které se k navýšení váží. Je nutné 
doplnit ŠVP, vypsat výběrová řízení na místa pedagogů atd.
Od září tedy nově otvíráme výuku v oboru kontrabas a ba-
sová kytara. Zájemci se mohou hlásit v zápisovém termínu 
26. – 27. května 2014. Uvidíme, jaký bude o výuku zájem. 
Další informace naleznete na www.zusricany.cz.

V této souvislosti vyhlašujeme výběrová řízení.
Ředitelka ZUŠ Říčany, Masarykovo nám. 57, 251  01 
Říčany,  vypisuje výběrové řízení na místo pedagoga 
hudební teorie a dějin hudby na částečný úvazek s ná-
stupem od 1. 9. 2014.
Ředitelka ZUŠ Říčany, Masarykovo nám. 57, 
251  01 Říčany,  vypisuje výběrové řízení na místo 
pedagoga kontrabasu a basové kytary na částečný úva-
zek s nástupem od 1. 9. 2014.
Předpoklady: splněné podmínky zákona č. 563/2004 Sb.,
Dosažené vzdělání: konzervatoř, VŠ s odpovídajícím za-
měřením
Nabídku se strukturovaným životopisem a nástinem 
koncepce výuky zasílejte do  23. května 2014 na  adresu 
školy nebo na e-mail: iveta.sinkulova@zus.ricany.cz
Výběrové řízení proběhne v průběhu měsíce června. 
Vybraní zájemci budou k výběrovému řízení pozváni 
elektronicky. Prosím sledujte naše webové stránky. 

Iveta Sinkulová
ředitelka ZUŠ Říčany

ze života škol(ek)
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I když 12. 4. 2014 byla sobota a každý 
normální člověk by odpočíval po namá-
havém týdnu, neplatilo to v dubnovou 
sobotu pro houslové pedagogy z celého 
Středočeského kraje. Důvodem byl se-
minář vynikající české houslové peda-
gožky Květy Hasilové, který pořádala 

ZUŠ Říčany v  rámci oslav 60. výročí 
založení školy. Paní profesorce děku-
jeme za  její čas a  za  možnost, získat 
nové poznatky v možnostech   rozvoje 
houslové hry, o které se s námi podělila. 
Připomeňme si tento krásný houslový 
den na fotografii.

Jak jsem vás již v  dubnovém čísle 
Říčanského kurýra informaovala, 
ve školním roce 2013/2014 probíhají 
v  celé republice soutěže ZUŠ v  obo-
rech hra na  smyčcové nástroje, hra 
na klavír, kytaru, hra dechových, jaz-
zových a  ostatních orchestrů a  sou-
těž literárně  –dramatického oboru. 
K oboru hudebnímu se v letošním roce 
přidal i výtvarný obor, který bude mít 
krajskou přehlídku v Poděbradech.
Říčanská ZUŠ se s  velkým úspěchem 
zúčastnila soutěže v oboru hra na klavír, 
hra na smyčcové nástroje a hra decho-
vých, jazzových a ostatních orchestrů.
V krajské klavírní soutěži, která pro-
běhla v  ZUŠ Nymburk jsme získali 
dvě 3. místa – Tereza kudibalová 
(ped. H. Javorská) a Viktorie kosti-
na (ped. V. Grokhovskiy) a dvě místa 
2. – amadea Timlin (ped. M. Pospí-
šilová) a khristianová sofie (ped. V. 
Grokhovskiy). Velkou radost máme 
ze získání dvou 1. míst s postupem 
do  ústředního kola. V  celostátním 
kole budou naši školu reprezento-
vat Matyáš Meinczinger a  Rebeka 
Trčová. Oba mladí klavíristé jsou ze 
třídy paní učitelky Hany javorské.
Další velký úspěch zaznamenali naši 
houslisté ve smyčcové soutěži v Mladé 
Boleslavi. V  oboru hra na  violon-
cello  získala Terezie Mužíková 3. 
místo a  kateřina Podlucká  1. místo   
(ped. O. Cibulka). V houslové soutěži 
jsme obsadili tři druhá místa – ja-
kub kudibal, Cyril Šimon, jáchym 

Šimon (ped.  H. Kutmanová) a  šest. 
1. míst, z toho čtyři nadějné houslistky 
postupují do ústředního kola!! 1. mís-
to získala Markéta Štochlová (ped. J. 
Adamusová) a  Magdaléna Kořenová 
(ped. H. Kutmanová). Do  ústředního 
kola postupují kateřina stocková 
a  adéla Hobzíková (ped. H. Kutma-
nová) a Magdaléna Podlucká a  kate-
řina končická   (ped. J. Adamusová).
Největším překvapení pro nás 
byl postup ,,Dechové sedmičky“ 
do  ústředního kola v  soutěži decho-
vých orchestrů , která proběhla v ZUŠ 
F. Kmocha v Kolíně. Dechový soubor 
ve  složení Barbara Briššová, eliška 
Reichová, andrea křešťáková, Mar-
tin Váňa, jáchym svoboda, jan ja-
vorský a  ondřej kutman postoupili 
poprvé v  historii školy do  ústředního 

kola soutěže dechových orchestrů! 
Soubor vede pan uč. Jiří Odcházel.
Pod vedením pana uč. J. Odcházela  
získal ještě Taneční orchestr ZUŠ Ří-
čany na soutěži jazzových a ostatních 
orchestrů v Poděbradech 2. místo.
Do  ústředních kol tedy postupuje 
celkem 6 soutěžících a  jeden de-
chový soubor! Gratulujeme všem 
soutěžícím a  přejeme hodně zdaru 
postupujícím soutěžícím. 
Na  soutěži nejmenších klavíristů 
Karlovarská růžička reprezentovali 
říčanskou zušku tři klavíristé
Viktorie kostina, která získala ČU 
I  (ped. V. Grokhovskiy), Tereza ku-
dibalová, která získala 3. cenu (ped. 
H. Javorská) a Matyáš Meinczinger, 
který získal v  nejvyšší kategorii 2. 
místo (ped. H. Javorská)
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UŠSeminář vynikající české houslové 
profesorky Květy Hasilové

M. Podlucká, Jakub Kudibal, adéla Hobzíková, Kateřina Stocková a Markéta Štochlová

mimořádný úspěch říčanské ZUŠ na krajských soutěžích mŠmT.
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NeObyČeJNí ObČANé ŘíČAN /18.
Vzpomínky Dalibora Hofty
Rozepsal jsem se o obyvatelích Řípské 
ulice. O  domě, kde bydleli Křečkovi, 
Štěpánkovi a Kantorovi.
O  dobrodružné cestě pana Štěpán-
ka a o jeho pobytu u československé 
vojenské jednotky jsme se dozvěděli 
až po válce. V době, kdy se gestapo 
zaměřilo na časopis V boj, byl zatčen 
i můj otec. (Ince Bernáškové zařídil 
vydání občanského průkazu na jmé-
no Vlasta Nováková.) Po asi měsíč-
ních výsleších na  gestapu v  Praze 
otce převezli do  terezínské Malé 
pevnosti. Poté byl vězněn v koncen-
tračním táboře Oranienburg-Sach-
senhausen u  Berlína. V  některém 
z  dopisů dal tehdy mamince pokyn 
týkající se Štěpánkovy manželky 
Hermíny: „Myslím, že Hermína zů-
stala sama a  je bez prostředků, buď 
tak hodná, zaměstnej ji u  nás a  po-
starej se, aby mohli být živi.“ (Dopis 
směl z koncentráku posílat každých 
čtrnáct dní. Odpovídal mamince 
na  dotazy ohledně truhlářství a  za-
kázek, nic osobního v  dopisech být 
nemohlo. Když psal o  sobě, užíval 
šifru „starý mistr“. Psalo se samo-
zřejmě německy.)
Paní Štěpánková k  nám pak chodila 
různě vypomáhat a  jí vděčím za  to, 
že jsem se zotavil z  těžké nemoci. 
V  šestnácti letech jsem totiž one-
mocněl revmatickou horečkou s  ná-
sledným zánětem srdeční nitroblá-
ny a  osrdečníku. Několik dní jsem 
se potácel na  hranici mezi životem 
a smrtí a paní Hermína byla v té době 
mým andělem – trpělivě mě ošetřo-
vala a sedávala u mého lůžka ve dne 
v  noci, dokud se můj stav výrazně 
nezlepšil. Ona a říčanský doktor Rýdl 
mě tenkrát zachránili.
Za války se mezi lidmi rozvinula tzv. 
šmelina, tedy výměna jednoho druhu 
zboží za  jiný. Mezi mistry šmelináře 
patřil pan kantor. Na  podzim 1944 
přišel za maminkou, že nám obstará 
– za  tři dubové psací stoly vyrobe-
né u  nás v  dílně – prase. Maminka 
po  poradě se strýcem Láďou, který 
v té době naši truhlárnu vedl, souhla-

sila. Maso byla vzácnost. Navíc jsme 
pravidelně posílali tatínkovi balíčky, 
pokud možno se spoustou kalorií. 
Bylo rozhodnuto, že se pro čuníka 
vypravím já s Kantorem. Ten navrhl, 
abychom jeli naší Zetkou, která tou 
dobou stála na špalcích v garáži. Těšil 
jsem se na řízení. Ovšem šlo o přeod-
vážný plán. Pro prase jsme měli jet 
do Krhanic, které byly součástí sedl-
čanského vystěhovaného území coby 
cvičiště SS. Na  jízdu autem jsme 
neměli povolení. Benzín nebyl volně 
dostupný a  za  jeho zneužití hrozil 
i  trest smrti. Pneumatiky a  akumu-
látory měly být odevzdány. Neměli 
jsme povolení ke vstupu na vojenské 
území. Neměl jsem řidičský průkaz. 
Za prase na černo byl v té době trest 
smrti… Nebudu vás napínat. Pro pra-
se jsme skutečně odjeli a přivezli ho – 
dvě půlky čuníka byly ukryty v hrobce 
na  krhanickém hřbitově. Nikomu se 
nic nestalo. Dodnes kroutím hlavou 
nad tím, s  jakým štěstím se tento 
obchod uskutečnil a že to všichni zú-
častnění přežili.
V  podkroví domu paní Křečkové 
bydlel její syn josef křeček s  ro-
dinou. Vyučil se tuším montérem 

aut a  za  války se zapojil do  odboje. 
Tatínek mi vypravoval, že po vypuk-
nutí války společně převáželi zbraně 
ukryté v  hrobce na  Vinohradských 
hřbitovech. Vezli je v  našem autě 
na  Marvánek. Tam v  dřevěném ob-
jektu šaten mezi stropem a horní plo-
šinou k letnímu opalování vznikla při 
stavbě asi metrová mezera, do  které 
tehdy v  utajení skládali bedničky 
s  náboji, také pušky a  já nevím co 
všechno. Úkryt se otevřel při revoluci 
v květnu 1945 a byly to první zbraně 
pro povstání místních obyvatel proti 
Němcům.
Pan Křeček se po  válce odstěhoval 
do  Bruntálu a  dokonce se tam usíd-
lil i  jeho švagr pan Kantor. Společně 
pracovali v  autoopravně. Navštívil 
jsem je při jedné ze služebních cest 
na  Ostravsko. Když tatínka zavřeli 
komunisti, sepisoval Josef Křeček 
dopisy na  jeho obranu. Také tehdy, 
když mu nedali důchod. Připojoval 
k  nim jména věhlasných partyzánů, 
s  nimiž bojoval. Ale stejně to nepo-
mohlo, komunisti otci důchod při-
znali až v roce 1968.

Zaznamenala 
Renata Skalošová.
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Psaní z koncentračního tábora
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Velký dík patří všem spolupořadatelům a kolegům. Panu Vladanu Ježkovi za bezplatné poskytnutí areálu Jureček a horký čaj. Sestrám ze Sokola, paní 
ředitelce Filkové z mAS Říčansko a členkám Žákovského zastupitelstva za pomoc při organizování akce. 
O umělecký zážitek se tradičně postaral dětský folklorní soubor mikeš a průvod moran doprovodil skvělý Samba band pod vedením radka břicháče. 

Vynášení morany
Pěkné počasí vylákalo obyvatele města, kteří společně vynesli moranu a s ní i končící 
zimu k rybníku Jureček. Zima byla mírná, ale jaro je určitě příjemnější. Doufejme, že 
nyní už bude stále jen teplo a pěkné počasí.
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V  největším aquaparku v  Čechách – 
Aquapalace Praha – přibudou brzy do ro-

diny devíti tobogánů a  skluzavek další dva přírůstky. Již 
v létě si budete moci vychutnat jízdu na dvou zbrusu nových 
tobogánech. 

První tobogán bude otevřeným tobogánem (lidově 
„korytem“) a nabídne tři rychlosti proudění vody a  tím 
pádem i  různé dávky adrenalinu (modrou, červenou 
a černou jako u  lyžařských sjezdovek). Bude se na něm 

tedy jezdit divoce i pohodově, podle právě nabídnuté ob-
tížnosti. V té nejvyšší zařazené rychlosti zažijete pocity 
dravé horské bystřiny, jejíž nespoutaný proud vámi bude 
smýkat do všech stran. Druhý tobogán je uzavřeným to-
bogánem (lidově „rourou“), v níž budou na návštěvníky 
číhat nejrůznější světelné i zvukové efekty, včetně optic-
kých klamů. Jezdit v něm bude možné na pneumatikách, 
jedno či dvoumístných, a  klidně i  bezprostředně za  se-
bou. I držení pneumatik spolujezdců bude povoleno, čili 
například takzvaný „vláček“. Půjde tedy spíše o pohodo-
vou rodinnou atrakci.

Nové tobogány v Aquapalace Praha

Saunový svět
Květen v saunovém světě bude ve znamení 
šeříku a lučního kvítí.
Saunování při svíčkách: čtvrtek	1.	a	8.	5.,	sobota	3.	a	24.	5.	
Saunování se světelnými efekty:	sobota	10.	5.
Zážitkové saunování s vůní léta: sobota	31.	5.

Vodní svět
amazing Spider Man – víkend ve znamení 
„pavoučího“ světa – 1. – 4. 5.
Vodní hrátky: zábava ve vodě pro celou rodinu – 8. – 11. 5.
Včelka Mája přilétá do Aquapalace: zábavný	den	
s	včelkou	Májou	v	sobotu	10.	5.
Sportovní víkend: sportovní	klání	a	taneční	cvičení	–	17.	–	18.	5.
Májové koupání a saunování bez plavek:	večerní	párty	
pro	naturisty	–	sobota	17.	5.
Víkend turnajů:	soutěže	o	zajímavé	ceny	–	24.	–	25.	5.
Jake a piráti:	dětská	posádka	pirátské	lodi	se	vydává	
do	Země	Nezemě	–	sobota	31.	5.

fitness
Ukázka cviků na ftS – jak správně cvičit 
na ftS konstrukci vás naučí vyškolení 
trenéři – pondělí 5. 5.

Wellness
Ukázky tibetské medové masáže 
s detoxikačním zábalem – středa 28. 5.

AqUAPALACe V KVěTNU
Ve dvou se to lépe plave, aneb Máj 
je rozličné lásky čas
Máj je měsíc lásky. Lásky partnerské, kamarádské, rodi-
čovské… Milujete-li svou ženu, dívku, milenku, přítele či 
manžela, maminku, tatínka, babičku, dědečka, dceru, syna, 
vnuka či vnučku, kamarádku nebo kamaráda… a  chcete 
si s někým z nich užít hezké chvíle plné zábavy a relaxace 
jen ve dvou, přijďte kdykoli během měsíce května do Aqua-
palace Praha. Získáte vstupenky pro dva za supervýhodné 
ceny. Například tříhodinové vstupné do Vodního světa pro 
dospělé vás vyjde o 299 Kč levněji a na celodenní vstupence 
ušetříte dokonce 439 Kč. Zároveň s prvním májovým dnem 
se otevírá i jedna z nejlákavějších atrakcí – venkovní Divoká 
řeka, kompletně rekonstruovaná a připravená pro návštěv-
níky s chutí vyzkoušet tuto adrenalinovou atrakci. V dohled-
né době na ni naváže i jeden ze dvou zbrusu nových tobo-
gánů, které se právě v Aquapalace Praha intenzivně stavějí, 
a vznikne tak čtvrt kilometru dlouhá dravá bystřina. 
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Říčanské Jaro v regionu v obrazech
Druhý dubnový týden mohli Říčaňáci zaznamenat na masarykově náměstí mobilní vysílací 
studio Českého rozhlasu region. Od pondělí až do pátku nabízel program živého vysílání 
mnoho pořadů a rozhovorů s říčanskými osobnostmi. Návštěvníci viděli několik tanečních 
a sportovních vystoupení, poslechli si koncert ZUŠ Říčany a další hudební představení.  

akci zahájil v pondělním ranním vysílání starosta Říčan Vladimír Kořen. 
zároveň měl u vysílací budky autogramiádu herec Jan Přeučil.

Ve středu si v rámci doprovodného programu mohli všichni zájemci vyzkou-
šet lukostřelbu na terč u zdi pod dohledem reprezentanta Michala Sodjy.

děti jistě ocenily skákací hrad, nafukovací balonky nebo soutěže o zajímavé 
ceny, na dospělé čekaly odborné lékařské poradny nebo možnost projížďky 
na vozítku segway.

Někteří měli i velký zájem nahlédnout do studia a zjistit, jak funguje vysílací 
zařízení. 

Volnou přestávku využili k návštěvě vysílacího studia i žáci z místní 1. zŠ 
v Říčanech, které zajímal projekt Otevřená věda. FO
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Svazek obcí Ladův kraj v  letošním roce 
pořídil vybavení, které by mělo usnadnit 
práci všem, kteří pořádají akce v  našem 
regionu. Dotazováním jsme vytvořili se-
znam toho nejžádanějšího, co pořadatelé 

na svých akcích doposud postrádali nebo je museli obtížně 
shánět. Zároveň jde o věci, které si jednotliví organizátoři či 
obce sami pořizovat nebudou, protože by nebylo dostatečně 
využito. Touto podporou chceme přispět ke zkvalitnění jed-
notlivých akcí a vyjádřit tím i naše poděkování všem, kteří 
připravují akce pro ostatní a  přispívají tak bohaté nabídce 
volnočasových aktivit v Ladově kraji.
Aktuálně je k dispozici: ozvučovací technika – integro-
vaná reprosoustava s mikrofony, s možností reproduko-
vání hudby, propojení s  počítačem, telefonem apod. To 
vše při velmi snadném ovládání. 
Megafon a vysílačky  6kusů vzájemně propojitelných
nůžkové stany 3x3 m v „barvách“ Ladova kraje
elektrické várnice 10 l na teplé nápoje
Dopravní značky (parkoviště, pozor jiné nebezpečí, zá-
kaz vjezdu, zákaz zastavení); Dopravní kužele
koloběžky pro děti i dospělé; stojan na propagační ma-
teriály; stojany na teplou resp. studenou vodu 
elektrocentrála pro akce pořádané mimo dosah el. vede-
ní. (Malá přenosná)

MAS Říčansko má pak k dispozici: velký Party stan a 6 
kusů Prodejních stánků
(Připravujeme ještě další vybavení a přivítáme rovněž další 
náměty)
Veškeré vybavení Ladova kraje je k zapůjčení všem člen-
ským obcím a subjektům z těchto obcí pro veřejné neko-
merční akce zcela zdarma. Pro komerční akce může být 
zapůjčeno za poplatek.
Jako garantor za  vypůjčení bude vůči Ladovu kraji vystu-
povat členská obec. Vzhledem k tomu, že neznáme všechny 
akce a jejich organizátory, informuje zájemce o zapůjčení svůj 
obecní úřad, který nám potvrdí, že vypůjčovatel je z dané obce 
a akce se koná v našem mikroregionu (toto se netýká  organi-
zací zřizovaných členskou obcí). Zapůjčení lze pak domluvit 
prostřednictvím e-mailu: laduv.kraj@seznam.cz  
Na  webových stránkách www.laduv-kraj.cz/kalendarakci 
se snažíme informovat o všech akcích, které se v regionu 
a jeho okolí konají, proto nás prosím informujte. To nejzají-
mavější najdete hned na úvodní straně. Aktuality a zajíma-
vosti nově uveřejňujeme také na facebooku – Ladův kraj. 
Veškeré informace o půjčovnách koloběžek, trasách kam se 
na nich lze v Ladově kraji vypravit a s čím dalším lze kolo-
běžkový výlet kombinovat najdete na www.kolobezkujeme.
cz. Znovu také připomínáme, že koloběžky jsou zdarma 
k dispozici zdejším školám, sportovním oddílům apod.  

Humanitární sbírka 
pořádaná Farní charitou Říčany se uskuteční v úterý 6. 5. 
2014 od 12.00 hod. do 17.00 hod. u fary (kostela) na Ma-
sarykově náměstí v Říčanech. Jako obvykle můžete přinést 
oblečení, lůžkoviny, látky, ručníky, utěrky, deky, péřové při-
krývky, polštáře, spacáky, záclony, hračky, hygienické a to-
aletní potřeby, prací a čistící prostředky, školní i sportovní 

potřeby. Za krabici nebo pytel s darovanými věcmi uvítáme 
10 Kč (částí přispějeme na odvoz sbírky, zbytek použijeme 
na naši další činnost – např. na drobné dárky při návštěvě 
nemocných, na květiny ke Dni matek pro seniorky). 
Sbírka je určena pro Diakonii Broumov, která se zabývá 
tříděním a dalším zpracováním darovaných věci a  jejich 
následným použitím pro humanitární účely.
Děkujeme za pomoc. Marie Junková, Farní charita Říčany

Dne 20. dubna tomu byl rok, co	nás	navždy	opustila	naše	
maminka,	babička	a	prababička	paní	Božena	Doskočilo-
vá.	Kdo	si	vzpomene	s	námi,	tomu	upřímně	děkuje	dcera	
Hana	Lešetická	s	rodinou

Dne 16. května 2014 to bude již 5 let od chvíle, kdy nás na-
vždy opustil p. Josef Pecháček. Stále vzpomínáme a děkuje-
me všem, kteří vzpomenou s námi. 

Manželka Věra, synové Michal a Luboš s rodinami.

Rádi	bychom	vyjádřili	poděkování	paní	K.	Egidové	a	panu	
Suchému,	 zaměstnancům	 MÚ	 Říčany,	 za	 jejich	 ochotu	
a	rychlost,	se	kterou	reagovali	na	naše	upozornění	na	ne-
existenci	vodorovného	značení	přechodů	pro	chodce	v	Ro-
oseveltově	 ulici	 v	 místech	 vstupu	 na	 „Lázeňskou	 louku“.	
Vzhledem	k	extrémní	intenzitě	provozu,	způsobené	dočas-
ným	uzavřením	Říčanské	ulice,	nebylo	možné	a	bezpečné	
Rooseveltovu	ulici	přejít.	Svislé	dopravní	značení,	umístě-
né	 v	 těsné	 blízkosti	 „nenamalovaného“	 přechodu	 nebylo	
řidiči	většinou	akceptováno.	Oba	výše	zmínění	pracovníci	
MÚ	promptně	zajistili	nejnutnější	nastříkání	dvou	„zeber“	
na	vozovku	přesto,	že	Rooseveltova	ulice	patří	SÚS	středo-
českého	kraje	a	tento	úkon	by	tedy	měl	zajistit	kraj.	
Náš	velký	dík	patří	všem,	kteří	se	postarali	o	urychlené	zno-
vuotevření	Říčanské	ulice.	V	současnosti	 je	zde	již	provoz	
„normální“	a	nám	všem	se	velmi	ulevilo	od	prachu	a	hluku,	
který	byl	značný.	Děkujeme.

Jana Hozová, Václav Vocel
obyvatelé Rooseveltovy ulice

Rádi	bychom	poděkovali	paní	Jiřině	Kutlákové,	která	už	6	roků	
každý	měsíc,	s	výjimkou	prázdnin,	pro	nás	pořádá	v	DPS	Senior	
na	Komenského	náměstí	pravidelné	přednášky	na	témata,	kte-
rá	si	vybereme.	Přednášky	jsou	vždy	perfektně	připravené,	zají-
mavé	a	zábavné.	Vždycky	se	na	ně	velmi	těšíme.	Teď	paní	Kutlá-
ková	vážně	onemocněla	a	musí	přednášky	přerušit.	Přejeme	jí,	
aby	se	brzo	uzdravila	a	mohla	v	našem	vzdělávání	pokračovat.	

Za pravidelné a vděčné posluchače Mirka Burešová. 

Nabídka vybavení pro sportovní, společenské a další akce v Ladově kraji 
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Jarní počasí 
přilákalo do  na-
šeho města již 
v dubnu mnoho 
turistů. První 
sportovní nad-
šenci už vyrazili 

na  koloběžkách, které jsou pro vás 
v IC připraveny. Novinkou pro letošní 
turistickou sezónu je nabídka zboží 
s logem Říčan. Za velmi příznivé ceny 
jsou v infocentru k dostání bílá trička 
s  krátkým rukávem ve velikostech S, 
M, L, XL, veliký deštník se zahnutou 
rukojetí, keramický hrnek s  víčkem 
a lžičkou a plastová samolepka 
z  pryskyřice na auto. V  předprodeji 
máme vstupenky na komedii F. R. Če-

cha – Dívčí válka, která se bude konat 
dne 27. 6. v zámecké zahradě Zámku 
Berchtold. Dále prodáváme vstupen-
ky na 7. ročník Sázavského koncertu, 
který proběhne dne 24. 5. v  zahradě 
Sázavského kláštera. A vybrat si 
můžete i z  široké nabídky vstupenek 
ze sítě Ticket Art. Ještě připomíná-
me dvě akce při kterých nás můžete 
navštívit. Dne 17. 5. v  době konání 
Festivalu řemesel a  slavností bylinek 
budeme v IC vařit bylinkové čaje nebo 
prodávat bylinkové likéry. V  sobotu 
31. 5. budeme mít odpoledne otevře-
no, aby si mohli účastníci turistického 
pochodu Cesta kocoura Mikeše přijít 
pro razítko a občerstvit se. 

Jarmila Voráčková, TIC Říčany

Turistická sezóna v plném proudu

Reaguji na článek pana Petra Tomá-
še, který na těchto stránkách loboval 
za  prohibici heren v  Říčanech. Pan 
Tomáš myslí, že zákazem heren vy-
řeší problém gamblerů, tedy lidí zá-
vislých na sázkových hrách, a že tím 
udělá z Říčan „lepší město pro život“. 
Odvolává se dokonce na  primáře 
bohnické léčebny MUDr.  Nešpora, 
který, jak jinak, doporučuje prohibici 
heren jako nejlepší řešení.
Upozorňuji pana Tomáše, že zákaz 
heren v  Říčanech ani jinde problém 
hazardních hráčů nevyřeší. Lidé, 
kteří prohráli v  hazardních hrách 
všechen majetek i  poslední kalhoty, 
jsou na světě odpradávna. Bývaly do-
konce doby, kdy byli hráči sázkových 
her zavíráni, a  stejně jich neubylo.  
Od 18. století si panovníci uvědomi-
li, že lepší je sázkové hry regulovat 
a  danit. Tak vznikly loterie a  casina. 
Většina hráčů navíc naštěstí neha-
zarduje. Ať už hrají loterii u  Sazky 
nebo automaty, je to pro ně koníček 
nebo doplňková zábava v životě.
Nevidím důvod, proč bychom se v Ří-
čanech měli vracet do  středověku. 
Hazardní hráč, tedy ten, kdo hraje 
sázkové hry, aniž by si to mohl dovo-
lit a nadmíru, má na výběr celou řadu 
možností: bude hrát v některém z de-
sítek internetových casin (to umož-
ňuje každý „chytrý“ mobilní telefon), 

které nejsou přitom v ČR ani povole-
ny, ani daněny. Nebo bude sázet tzv. 
živé sportovní sázky, které vypisují 
bookmakeři v průběhu zápasu a které 
jsou stejně silnou sázkovou hrou, jako 
je ta na  automatu. Případně půjde 
do  herny někam jinam. Každopádně 
v  Říčanech zmizí více než čtyřmilió-
nový daňový příjem pro město a také 
nějakých třicet pracovních míst, aniž 
by to nějakému gamblerovi pomohlo.
Navíc vědecké výzkumy ukazují, že 
hazardní hráč většinou nemá pro-
blémy jen s nadměrným hraním, ale 
většinou i s nadměrným pijáctvím či 
dalšími drogami. Alkoholiků se v ČR 
léčí ročně skoro 20.000, gamblerů 
jen 1.500. Máme tedy v Říčanech za-
kázat i  nalévání alkoholu? Pan dok-
tor Nešpor by řekl ano, protože jak 
známo propaguje i celoživotní absti-
nenci u všech občanů s tím, že alko-
hol je škodlivý kdykoliv a v jakémko-
liv množství. Statistiky za  rok 2012 
útraty populace v  ČR v  jednotlivých 
segmentech sázkových her a  loterií 
na  hlavu jednoho obyvatele: výherní 
hrací přístroje v  obcích 367,10 Kč, 
kurzové sázky 510,10 Kč, loterie 
485,70 Kč a  sázkové hry v  casinu 
467,60 Kč. To bychom pak museli za-
kázat i všechny loterie i všechna mís-
ta kurzových sázek na  území měst, 
která se nachází na  benzínových 

pumpách nebo ještě lépe na poklad-
nách obchodních center. Regulovaný 
hazard je provozován v  Holandsku, 
Norsku, Švédsku, Rakousku, Ně-
mecku, Kanadě atd…
Naše město už dávno, mezi první-
mi, udělalo regulační opatření i  patří 
v tomto směru mezi špičku v ČR. Navíc 
v těchto dnech je v parlamentu novela 
zákona, která razantně omezí, takřka 
zruší všechna VLT v  dnešní podobě 
a nový zákon má být přijat parlamen-
tem do jednoho roku. Naše město vy-
bralo na zdanění hazardu v porevoluč-
ní době cca více než 100.000.000 Kč. 
Není třeba dlouze jmenovat, co vše 
se ta ty peníze udělalo. Nebo je máme 
dobrovolně odevzdat Praze?
Jiná věc je, jestli konkrétní hospoda, 
bar nebo herna přispívá k narušová-
ní veřejného pořádku tím, že odchá-
zející hosté v  noci pořvávají a  dělají 
nepořádek. To ale nemá souvislost se 
sázkovými hrami. Dobrý hospodský 
by měl dbát na pořádek, na to, koho 
do  podniku pouští, a  komu alkohol 
nalévá.  I v tomto směru je naše měs-
to na prvním místě v ČR (viz. spolu-
práce Město Říčany – Bezpečnostní 
komise – Městská policie – sdružení 
PRZ Říčany)
Prosím řiďme se fakty a ne zaujatosti 
jednotlivce.

Jaroslav Wünsch, René Hladík

Potřebujeme v Říčanech prohibici sázkových her?
inzerce
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Je nespornou skutečností, že stávající 
radnice realizovala poměrně značný 
počet potřebných a  pro město pro-
spěšných akcí. To této koalici nemůže 
nikdo upřít. Otázkou jinou je, zda 
jsou to tolik proklamované úspěchy, 
nebo zda je to normální činnost ve-
dení města, pro kterou se tam ti lidé 
nechávají zvolit a za co jsou placeni? 
Obdobně, více či méně, by si jistě po-
čínalo takřka každé jiné vedení měs-
ta, KM slibovalo změny, prakticky 
ve všem, kampaň byla opravdu půso-
bivá a lidé na to slyšeli.
Popořádku: Bylo slibováno zklidnění 
stavebního rozvoje. Splněno v  malé 
míře, ono to totiž ani moc nešlo. 
Splnění slibu „rozumněji hospoda-
řit“ neumím posoudit. Ale asi hos-
podaření rozumné bylo, až na  drob-
nosti, ale v  tom také žádnou změnu 
nevidím
Slib zbavit město dluhů nemohl být 
splněn, nechápu, jak mohl být slibován. 
Slib zlepšit infrastrukturu školskou, 
dopravní i  sportovní. Školská se ne-
zlepšila, dopravní je sporná, některé 

úpravy dopr. značení byly ku prospě-
chu, jinde byly spíše ke  škodě, co se 
týká sportovní, investuje se do  dět-
ských hřišť a sportovních areálů.
Slib snížení automobilové dopravy. 
Nesplněno. V  Říčanech je dopravní 
zátěž ještě větší. To ovšem nelze Klid-
nému městu vyčítat, vyčítat mu ale lze 
to, že slibovalo něco, o čem muselo vě-
dět, že není v jeho možnostech.
Slib vytvoření tzv. bezpečnostní mapy, 
která zmapuje drogovou scénu, místa 
zvýšené kriminality atd. Nevím o tako-
vé mapě. Nemohu posoudit.
Slib toho, že se bude věnovat ma-
ximální pozornost novým místům 
v  mateřských školkách. V  tomto KM 
jednoznačně zaspalo, vzpamatovalo 
se až nyní po důrazných protestech ve-
řejnosti. Bude to ale pořád málo.
Slib snížení zadluženosti m. j. i  po-
mocí dotací. Splněno. Ano, město 
docílilo získání dotace na  více reali-
zovaných akcí 
Sport. Tuto předvolební pasáž bych 
nazval obecnými, nic neříkajícími 
plky. Nelze hodnotit.

Urbanismus. Co se týká zatím ještě 
návrhu UP, lze ocenit regulativy jed-
notlivých ploch. Jinak ale při tvor-
bě návrhu UP docházelo řekněme 
ke zvláštnostem.
Slib vrácení části daně z  nemovitosti, 
která je v Říčanech velmi vysoká, trva-
le přihlášeným občanům. Nesplněno. 
Byl to jenom líbivý předvolební populi-
zmus, mající za cíl nalákat voliče.
Změnu jsem nezaznamenal ani v   le-
titých nepořádcích, které stále trvají 
a vedení města to nikterak nevzrušuje, 
i když je na ně upozorňováno.
Shrnu-li to, klidného města jsme se 
nedočkali, občas je díky KM ještě hluč-
nější než dříve a lze tedy konstatovat, 
že větší část předvolebních slibů zů-
stala nesplněna. Byl to předvolební 
bezbřehý populizmus. A  proto já, teď 
již subjektivně, bych z  pětistupňové 
stupnice přidělil této koalici známku 
3–4 (dobře–dostatečně). Odůvodňuji 
to tím, že jako radnice fungovala nor-
málně a vcelku dobře, ale slibovaných 
změn k lepšímu jsme se nedočkali.  

Václav Macinauer 

Vážený pane Macinauere,
dovolte krátkou pětibodovou od-
pověď na Vaše hodnocení. Myslím, 
že je korektní připomenout, že jste 
v  minulých komunálních volbách 
kandidoval za  Zemanovce a  před-
pokládám, že v  letošních volbách  
budete na  kandidátce jiného na-
dějného uskupení. Vaší publikační 
činnost vnímám nikoliv jako ob-
čanskou, ale jako politickou. Máte 
na to samozřejmě plné právo. 
Regulace spekulativních staveb-
ních projektů je velmi zřetelná. 
Za poslední 4 roky nebyl schválen 
žádný velký bytový projekt. Roz-
šíření příspěvku na  infrastrukturu 
i  na  nebytové prostory přineslo 
do rozpočtu takřka 30 milionů ko-
run.
snížení dluhu. Přefinancovali jsme 
úvěr a  snížili dluhové zatížení. Ci-
telné úspory jsme přinesli změnou 
organizace veřejných zakázek. Srov-
nání: škola starým systémem veřej-

ných zakázek přišla celkem na  430 
milionů. Novým transparentním 
a soutěžním výběrem stavebních fi-
rem by se za tuto částku postavilo 28 
nových mateřských škol.
Změna školské infrastruktury. 
Kapacita veřejných MŠ se rozšířuje 
o více než 200 míst. V letech 2002-
2010 to byla 0. Opravili jsme MŠ 
Čtyřlístek i MŠ U Slunečních hodin
Rekonstrukce dopravní infra-
struktury – Během čtyř let se ná-
sobně zvýšily rekonstrukce nejenom 
místních komunikací, ale i  komu-
nikací v majetku kraje nebo ŘSD. /
část Olivovy, Štefánikova, Rýdlova, 
Kolovratská, Černokostelecká, Pod 
Lihovarem, Říčanská a mnoho dal-
ších/.
Částečné omezení tranzitu 
kamionů. Už několik let trvá ome-
zení pro kamiony na  Černokoste-
lecké. Zákaz však neplatí pro kami-
ony prázdné, chystáme vyhlášení 
nízkoemisní zóny.

Rozšíření sportovních ploch. 
Vámi nazývané „plky“ převeďme 
do  reality. Zůstane po  nás celková 
rekonstrukce sportovní haly. Nalezli 
jsme investora pro stavbu zimního 
stadionu, který by se měl příští rok 
stavět. Staví se umělá tráva na hřišti 
Strašínská, hřiště u ZŠ Bezručova…
Vrácení daně z nemovitosti. Tento 
krok jsme museli přehodnotit. Při 
dluhovém zatížení, kdy se splácí 
130 tisíc denně, bychom způsobi-
li finanční nestabilitu. V  každém 
případě se myšlenky nevzdáváme. 
Drahý život v  Říčanech jsme řešili 
jinými cestami: částečným sníže-
ním nákladů na popelnice, několik 
set obyvatel dostalo zdarma kom-
postéry a  jako první v  republice 
jsme pomohli snížit také náklady 
domácností na  energie elektronic-
kou aukcí.
Přeji klidné dny 

Vladimír Kořen
starosta města

Vysvědčení pro Klidné město 
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Když jsme se před třemi lety vydali 
cestou znovu oživení našeho členství 
v  partnerství měst, věřili jsme, že se 
podaří obnovit vztahy s  touto dnes 
již organizací sdružující několik Ev-
ropských městeček. Jsem moc rád, 
že můžeme říct, že se to podařilo 
a poděkovat všem, kteří na tom mají 
velkou zásluhu a věřit, že naše člen-
ství bude trvale plnohodnotné a bude 
přínosem pro mnohé občany našeho 
města v podobě poznání nových kra-
jů, zvyků, procvičení jazykových zna-
lostí i navázání přátelských vztahů.
Hlavním smyslem partnerství měst 
(twinning) je poznávání života i  pro-
středí v  rozdílných místech Evropy 
i  vyměňování si zkušeností, cílem pak 
i  přes geografickou vzdálenost pěs-
tování vzájemných kulturních pout 
a kontaktů mezi svými obyvateli. To lze 
při různých soutěžích, tematicky za-
měřených výměnných zájezdech spo-

jených většinou s nějakou sportovní či 
kulturní akcí, apod. Pro nás i naše děti 
je zcela jistě velkou příležitostí možnost 
si vyzkoušet a prohloubit své jazykové 
znalosti z  angličtiny, němčiny, či fran-
couzštiny i poznat nová zákoutí Evropy. 
Města mají něco společného – jsou 
menší s  bohatým kulturním i  spole-
čenským životem v blízkosti hlavního 
města evropské země. Velkou před-
ností je, že se bydlí v  rodinách, a  tak 
se pobyt nejen zlevní, ale hlavně mají 
účastníci možnost nahlédnout do běž-
ného života rodin v té dané zemi, což 
v hotelu, nebo penzionu nezažijí.
Dnes vznikají projekty v oblasti sportu, 
kultury kdy cestují naši občané do Ang-
lie, Skotska, Dánska, Francie, Němec-
ka, možnosti jsou i do dalších zemí. 
Děkuji touto cestou především Komi-
si partnerských měst v  čele s  Petrou 
Šmolíkovou, Janou Vavřínovou, Mar-
tinou Dytrychovou i Radkou Mandá-

tovou, úřednicím města Daně Bekové, 
Jitce Bahenské, ale i Hance Špačkové 
a Vladimíru Polanskému, kteří se jed-
nání komisí účastní. Jsou zde další, 
kteří přiložili či přikládají ruce k  dílu 
a těm patří dík také! Dík patří i bývalé-
mu starostovi Františku Vrbovi, který 
se o rozvoj partnerských měst zaslou-
žil nemalou měrou a na kterého všich-
ni představitelé dodnes vzpomínají.
Partnerství měst žije a  Říčany jsou 
dnes aktivním a  perspektivním člán-
kem společenství. Zapojit se může 
každý! Více o možnostech můžete najít 
na http://twinning.ricany.cz

Miloslav Šmolík, radní

Partnerství měst je šance pro každého z nás!

chtěla bych se informovat, zda se do bu-
doucna plánuje s  opravou chodníků 
na  sídlišti Olivovna a  v  jejím přilehlém 
okolí. Stav chodníků je zde opravdu ka-
tastrofální! Na tomto opravdu nebezpeč-
ném povrchu, který není bezpečný ani pro 
dospělé, kdy hrozí např. vyvrknutí nohy 
apd., se učí malé děti jezdit na  kole a  ty 
nejmenší chodit. V minulosti zde proběhla 
oprava pouze hlavního chodníku vedoucí-
ho přes sídliště ke škole U říčanského lesa.

Ráda bych tedy věděla, zda město vy-
naloží v blízké budoucnosti své finance 
na  obnovu těchto chodníků – pokud 
nejste s aktuálním stavem obeznáme-
ni, prosím, zastavte se tu někdy, abyste 
sami zhodnotili vážnost situace.
Dále prosím o informaci, jak často se od-
vážejí odpadky z košů – jediný odpadkový 
koš na  sídlišti je běžně úplně přeplněný 
(od dětí z hřiště, ale také od školáků pro-
cházejících kolem pří cestě ze školy) a není 

tedy kam odpadky vyhazovat. Zde mne 
napadá, zda by nebylo možné instalovat 
zde, u hřiště, ještě další odpadkový koš.
Poslední dotaz se týká budoucí opravy 
chodníků v oblasti křížení ulic Domažlic-
ká / U vodojemu – je s ní také počítáno? 
Jde o místo, kudy chodí desítky lidí denně 
do/z školy U říčanského lesa a samozřej-
mě lidé bydlící na sídlišti Olivovna, kteří 
jdou např. na autobus apd. A co se týče 
cesty s kočárkem, raději pomlčím...
Děkuji předem za odpověď. S pozdravem, 

Martina Budská, obyvatelka sídliště

milý pane starosto, radní města Říčany,

Herečka Ivana Jirešová svojí jízdou zahájila mistrovství

I  když v  sobotu 26. 
dubna bylo venku 
krásné a  teplé jarní 
počasí, tak si 4. roč-
ník soutěže, která 

se již tradičně konala v  Aquapalace 
v  Čestlicích, nenechalo ujít mnoho 
nadšenců. Soutěžící byli rozděleni 
do čtyř kategorií – děti od 8 do 12 let, 
mládež od 13 do 16 let a muži a ženy 
nad 17 let. Celkem se tohoto adrenali-
nového zážitku zúčastnilo více než 80 
příznivců, kteří projeli žlutým tobo-
gánem nejprve zkušební jízdou a ná-

sledně ostrou, kde se jim již měřený 
čas počítal do celkového skóre. A jaká 
byla vlastně pravidla soutěže? Projet 
co nejrychleji rourou vsedě, anebo 
vleže. Čas byl pro všechny jistě důleži-
tý, neboť se získávaly hodnotné ceny, 
ale hlavní bylo se pobavit. Akci přišly 
podpořit známé osobnosti jako Ivana 
Jirešová, Vendula Křížová a sportovec 
Vavřinec Hradílek. Ti si samozřejmě 
tobogán sjeli jako první a odstartovali 
tak zábavné odpoledne plné soutěží, 
her, hudební show a bohatého dopro-
vodného programu. Celým mistrov-

mistrovství Čr v jízdě na tobogánech

stvím návštěvníky provázel moderátor 
a  beatboxer Nasty. O  dobrodružství 
a legraci nebyla nouze a všichni si od-
poledne s nadšením užívali.
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V sobotu 17. května zaplaví Masarykovo náměstí v Ří-
čanech květiny a  bylinky mnoha barev a  vůní. Město 
Říčany ve spolupráci s Mas Říčansko totiž pořádá již 
druhý ročník akce Festival řemesel a slavnosti bylinek, 
kde se představí místní spolky a zahradníci. kromě na-
bídky květin čekají na návštěvníky i ukázky tradičních 
řemesel a bohatý doprovodný program.
Říčanské náměstí rozkvete od 9 hodin až do odpoledne. 
Kromě velké nabídky sazenic a  přehlídky řemesel zde 

bude možné zakoupit certifikované řemeslné výrobky 
a  také farmářské produkty. Nebude chybět ani tradiční 
ochutnávka rozmanitých pokrmů. 
„Letos nás pestrou nabídkou místních i  přespolních pro-
duktů přijede potěšit přes třicet stánkařů, zejména tradič-
ních řemeslníků. Nachystané jsou i dílny pro děti a dospělé 
jako je keramický kruh, kolovrátek na  spřádání ovčí vlny, 
truhlářská či kovářská dílna. Budeme si moct vyzkou-
šet zdobení perníčků, výrobu šperků, řezbářství, foukání 
skla a  mnoho dalšího,“ říká Petra Přílučíková, jedna z 
organizátorek akce a dodává: „Množství stánkařů hodlá 
zaútočit na uspokojení našich chuťových buněk, nabídka se 
bude točit okolo sladkostí i masitých pokrmů. Myslím si, že 
si každý vybere to své.“  
Během akce se na pódiu bude střídat jeden místní spolek 
za druhým, vystoupení završí v 11 hodin divadlo pro děti 
s pohádkou Čert a Káča.
A v čem je festival jedinečný? „Celý festival bude nejenom 
provoněn bylinkami, ale jde o připomínku tradičních řeme-
sel, aktivní zapojení malých i velkých, kteří zde mohou na-
hlédnout pod šikovné ručičky řemeslníků z Říčan a celého 
regionu, ochutnat místní dobroty, sami si řadu věcí vyzkou-
šet a pokud se zúčastní soutěže, možná i odnést vlastnoruč-
ně zasazený dáreček,“ láká na akci Petra Přílučíková.
„Akce je především oslavou jara a také příležitostí k zasta-
vení, pobavení a popovídání se sousedy. Každý si tak může 
odnést produkt vyrobený v našem regionu, vyzkoušet si jeho 
výrobu, vystopovat jeho vznik a setkat se i s jeho výrobcem,“ 
shrnuje místostarostka Říčan Hana Špačková. 
Akci organizuje MAS Říčansko spolu s  městem Říčany. 
Partnery jsou dále ZUŠ, RENGL, Zápraží, Ekoflór, OC 
Lihovar, Národní síť MAS a Muzeum Říčany. 

Adéla Michalová
tisková zpráva města Říčany

Festival řemesel a slavnosti bylinek  
již podruhé v Říčanech
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dílny pro děti i dospělé

pRodej farmářských 
produktů

bohatý kulturní 
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4. 5.–29. 6. 2014

Muzeum Váchův špejchar
vás zve na výstavu

Otevřeno: středa až neděle 
od 12.00 – 17.00 hod.
Svatý Jan – Drážkov 10
Krásná hora
www.vachuv-spejchar.cz

Karikaturista, ilustrátor a výtvarník animovaných fi lmů
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mistr veselé kresby 
Karikaturista, ilustrátor a výtvarník 
animovaných filmů Jaroslav malák 
narozen 1928 v Praze, který od roku 
1972 žil a tvořil v Říčanech. 

První kresby uveřejnil v Dikobrazu na přelomu 
čtyřicátých a padesátých let. V roce 1963 přispěl 
spolu se Zdenkem Seydlem k  mezinárodnímu 
úspěchu animovaného snímku Špatně namalo-
vaná slepice. Byl jedním ze zakladatelů skupiny 
karikaturistů a kreslířů Polylegran, s níž se zú-
častnil řady tuzemských i zahraničních výstav. 
Knižní ilustrace začal kreslit v  první polovině 
padesátých let a  během celoživotní tvorby ilu-
stroval více než 70 knížek pro děti i dospělé.  

Výstava ve Váchově špejcharu v Drážkově chce 
především připomenout dílo, které se před dvě-
ma lety definitivně uzavřelo, ale také alespoň 
naznačit rozsah více než půl století tvůrčí práce 
v  oblasti kresleného humoru, knižní ilustrace, 
propagační grafiky, animovaného filmu a  ko-
miksu.

Srdečně zveme vás i vaše děti

Světový den bez tabáku
31. 5. je již tradičně WHO vyhlašován jako Světový den bez 
tabáku. Užívání tabáku patří mezi nejčastější příčiny před-
časných úmrtí nejen v  Evropě. Kampaň Světový den bez 
tabáku upozorňuje na zdravotní rizika spojená s kouřením 
a má za cíl prosazovat efektivní politiku vedoucí k omezení 
kouření v  celé populaci. Kouření je nejvýznamnější příči-
nou smrti, které lze předejít: celosvětově zemřelo v důsled-
ku užívání tabáku v  loňském roce 6 milionů lidí, včetně 
zhruba 600 000 nekuřáků v důsledku pasivního kouření.
V Říčanech se stalo již tradicí, že i naše město se připo-
juje k tomuto dni. Cesta integrace, o. p. s. ve spolupráci 
se Zdravým městem Říčany organizuje již 5. ročník. Akce 
Světový den bez tabáku se bude konat v pátek 30. května 
na  říčanském náměstí od  8.30 do  12.30 hodin. Hlav-
ním donátorem je Město Říčany. Akce je cíleně zaměřena 
na žáky 5. tříd říčanských základních škol, které jsou pří-
mo osloveny a pozvány. Budeme rádi, když nás navštíví 
i  veřejnost. Cílem je poukázat na  rizikovost a  nebezpeč-
nost tabáku a  tabákových výrobků, přispět k  zamyšlení 
nad důsledky kouření a preventivně působit. 31. 5. 2014 
se celosvětově nekouří, připojte se i vy!

 

Subjekty podílející se na akci Světový den bez tabáku   
 

 

Den bez tabáku 
                                     3o. a 31. 5. 2014 

 

 

 

 

 

 

 

30. 5. 2014 - 8:30 – 12:30 – preventivní 
program pro školy a veřejnost na Masarykově 

náměstí v Říčanech 

 

31. 5. se nekouří!!!!! – zapojte se i vy 
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Pirátský příměstský tábor s cestou
Cesta integrace, o.p.s. i letošní prázdniny připravuje příměst-
ské tábory nejen s preventivní tématikou. Přihlásit se můžete 
na termíny: I. turnus: 7. – 11. 7.2014 nebo na II. turnus: 
11. – 15. 8. 2014. Tábor se koná v prostorách nízkopraho-
vého Klubu Cesta v Říčanech a  je určen dětem od 6 do 14 
let. Samozřejmostí bude aktivní program: celotáborová hra, 
výlety a hry venku.  Jedná se o týdenní tábor, kdy děti budou 
přespávat doma, program bude vždy od 8:30 do 17:00 ho-
din. od dětí bude vybírána částka 500 kč, která bude po-
krývat  stravu – dopolední svačina, oběd, odpolední svačina. 
Všechny další náklady jsou hrazeny z grantů města Říčany 
a dalších zdrojů Cesty integrace, o.p.s. Více informací a pod-
mínky na www.cestaintegrace.cz  a tel. 774 780 540.

občanská poradna rozšiřuje svůj 
provoz
Od dubna 2014 je bezplatné všeobecné sociální a práv-
ní poradenství a  sociální a  právní poradenství pro 

oběti trestných činů a  domácího násilí nabízeno vždy 
v  pondělí, úterý a  ve  středu vždy od  10.00 do  12.00 
a  od  13.00 do  17.00 na  adrese Masarykovo nám. 6 
v  Říčanech. Více informací na  www.cestaintegrace.cz 
a tel.: 312 315 284. 

Markéta Hubínková, Petra Nyklová

Poděkování za podporu
Kolektiv pracovníků Cesty integrace, o.p.s. 
děkuje městu Říčany za grantový příspěvek 
na pořádání našich akcí a provozu Občanské 
poradny Říčany a Klubu Cesta. V letošním roce 
naší společnost podpořili i Ministerstvo práce 
a sociálních věcí, Ministerstvo spravedlnosti, 
Středočeský kraj v rámci Evropského sociálního 
fondu a projektu „Základní síť sociálních služeb 
II“.  Děkujeme. 

10  
Pět setkání před létem nad prvními pěti slovy z Desatera, které má nesporný vliv na etiku, kulturu, právo  
a politiku moderní společnosti. Dvouhodinový program zahrnující úvod a svobodnou diskusi vedenou 
moderátorem. Shrnutí závěrem. #
#
Setkání se uskuteční vždy v pátek od 19:00 v centru Na Fialce  
(přístup od hlavního vchodu bude označen) Vstup je volný a otevřený všem věkovým kategoriím.#
#
  2. 5. 2014 „Desatero je slovo na cestu z otroctví do svobody.” Obecný úvod a informace#
  9. 5. 2014 „Já jsem Hospodin… Nebudeš mít jiných Bohů…” První slovo z Desatera#
23. 5. 2014 „Nebudeš mít obrazy a sochy, aby ses jim klaněl…” Druhé slovo z Desatera##
30. 5. 2014 „Nevezmeš jména Hospodina Boha nadarmo…” Třetí slovo z Desatera#
  6. 6. 2014 „Pamatuj na den sobotní, abys jej světil…” # Čtvrté slovo z Desatera#
13. 6. 2014 „Cti otce svého i matku svou!” Páté slovo z Desatera

Desatero  
a jeho vliv na život

Hledání kořenů…
Od polovičky března do konce dubna se nabídka Centra 
Na Fialce rozšířila o vzdělávání v oblasti, která běžně pat-
ří do kostela a nebo na fary. Široké téma duchovních věcí 
přesahovalo ale do mystiky nebo historie. Zpověď bývalé-
ho trapisty Karla Martina Satorii nás zavedla k původním 
a  také reformovaným tajemstvím benediktinské řehole: 
Ostatně to je řeholní řád, který kolonizoval okraje naší 
země stejně tak, jako Břevnov. A Tomáš Kraus představo-

val cestu židovského národa, která se ve skutečnosti dů-
kladně vine českým a moravským údolím. Poznávali jsme 
svoje kořeny. Poslední zastavení na konci dubna obstaral 
Štěpán Hejzlar, mladý politolog a  teolog, který zvažoval 
skutečné evropské kořeny naší civilizace. V květnu a červ-
nu budeme ještě pokračovat. Půjde o Desatero a jeho vliv 
na  moderní etiku, kulturu a  politiku. Pokaždé v  pátek 
v 19:00 v učebně číslo 5 Na Fialce. Ve dvou hodinách času 
je dost místa pro diskusi. 

Daniel Kvasnička
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Každý z  nás měl někdy nějaké sny a  cíle, kterých chtěl 
dosáhnout. Nejinak je tomu i  v  podnikání. Rozhodne-
te se dělat činnost, která vás bude bavit a  naplňovat, 
ale musíte počítat s  tím, že to obnáší jisté kompromisy 
a  ne vždy se to obejde bez překážek. Pokud máte pev-
nou vůli, výsledek pak může stát za to. Každá cesta má 
ale svůj začátek a průběh, než dosáhnete požadovaného 
cíle a úspěchu. Ten lze ovlivnit právě tím, jak se k němu 
postavíte. 

Pomoci vám v  začátcích mohou například zkušenější 
podnikatelé z oboru, vaši známí, nebo i cizí lidé, ke kte-
rým získáte cestu pomocí networkingu. Možná budete 
překvapeni, kolik lidí vám bude ochotno pomoci. V mi-
nulých článcích jsme již mluvili o síťování, o seznamová-
ní pomocí profesních a sociálních sítí a o důležitosti ne-
ustále si budovat nové kontakty a propojovat se. Existují 
ale i další možnosti, jak získat vámi požadované informa-
ce a vrhnout se tak do plnění vašeho snu. Jednou z nich je 
mentoring, kdy vám na různých setkáních kompetentní  
a zkušenější osoba poskytne profesní a osobnostní pod-
poru a poradenství. Předá tak vědomosti, znalosti a do-
vednosti osobě „služebně mladší“ s cílem podat pomoc-
nou ruku, navzájem se doplnit, podpořit i  motivovat. 
Využije tak svých schopností a možností k realizaci cílů 
a snů ostatních účastníků.

Na  těchto setkáních (pro ženy je například pořádá or-
ganizace Business Professional Women) se můžete do-
zvědět zajímavé a užitečné informace přímo od podnika-
telů, kteří již mají za sebou mnohaleté zkušenosti, a  to 
jak pozitivní, tak negativní a přímo vám poradí, na co si 
dát pozor a čeho se vyvarovat. Na internetu se jistě do-
zvíte mnoho rad a tipů, ale určitě je pro každého lepší je 
slyšet z očí do očí a zeptat se ústně na konkrétní dotazy. 
Většinou setkání probíhají úvodním seznámením, každý 
řekne pár slov o  sobě, čemu se věnuje a  s  čím by chtěl 
poradit, nebo naopak jak by mohl být ostatním nápomo-
cen. Stručně pak představí své podnikání, popřípadě si 
připraví prezentaci projektu. Závěrem bývá konverzace 
mezi účastníky a výměna vizitek k další komunikaci. 

Bylo by chybou si myslet, že účast na  těchto si setká-
ních si nemůžete dovolit. Velká čast je pod záštitou růz-

ných neziskových sdružení. Účastnice si tak většinou 
hradí pouze náklady na občerstvení a někdy malý pří-
spěvek na  mentorku. Cílem těchto setkání je totiž vy-
tvářet profesní sociální sítě, do kterých se zapojíte i vy, 
a  až začnete skutečně podnikat, třeba zase pomůžete 
dalším „nováčkům“.  

Mám to zkusit?
U žen podnikatelek, které jsou zároveň ještě na mateř-
ské či rodičovské dovolené, je situace určitě složitější. 
Asi si říkáte, že ty, které dokázaly, že lze úspěšně pod-
nikat a  zároveň se věnovat rodině a  svým koníčkům, 
k tomu měly lepší podmínky, než vy. Dozvíte se ale, že 
ne vždy tomu tak je. Ne každá žena má finanční i časo-
vé možnosti, aby rozjela svůj podnikatelský záměr zce-
la hladce. Jde o to zkusit to a vydržet. Mít dostatek in-
formací, podporu a chuť se byznysu věnovat i za cenu, 
že času na  to ostatní bude méně až málo. Je důležité 
nemít špatný pocit, že děláte kariéru, plníte sen a to, co 
vás baví, ale  rodině se věnujete o něco méně. Vždy to 
jde nějak vyřešit a skloubit, nebo se alespoň o to poku-
sit, než se vzdát. Například si rozvrhnout denní režim, 
kdy půjde jen o práci a kdy je čas na děti a domácí prá-
ce. Sama žena je tím nejlepším manažerem, protože má 
schopnost zorganizovat rodinu, vše kolem domácnosti 
a ještě se věnovat svým koníčkům. A k tomu může pat-
řit i vysněné podnikání.

Důležité je vydržet
Pokud máte nějaký plán, kterého se chcete držet, a ne-
jde zrovna podle vašich představ, věřte, že nejste ur-
čitě jediní, kteří mají chuť to vzdát. Ale za  úspěchem 
opravdu stojí dlouhá cesta a  je nejdůležitější, jakým 
způsobem jí projdete. Mít cíle, vize, plán a systém. Ani 
to ale někdy nestačí, abyste snadno dosáhli požadova-
ného úspěchu v  podnikání. Díky síťování a  mentorin-
gu se můžete vzájemně podporovat, získat pochopení 
od  druhých, nechat se inspirovat, anebo naopak sami 
poradit, jak na  to. Vše je o  vytrvání a  překážkách, ale 
na  konci cesty na  vás čeká nejen dobrý pocit a  obdiv 
druhých, ale hlavně vaše vnitřní uspokojení, a to je nej-
důležitější. 
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Úspěch je dlouhá cesta

Tento projekt je spolufinancován z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 
a státního rozpočtu ČR.
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Seminář EFEKTIVNÍ 
NETWORKING aneb  

Jak využívat kontaktů pro návrat do práce

Kdy: 27. 5. 2014 
od 10 do 13 hodin.
KdE: Hotel Pavilon 
v Říčanech
Účast na semináři je bezplatná,  
občerstvení pro účastníky je zajištěno.
Seminář je hrazený z prostředků Evropské unie, 
podmínkou účasti je trvalé bydliště Praha Východ 
nebo Praha Západ.

Tento projekt je spolufinancován z Operačního programu 
Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

„Networking je často zejména ženami podceňován či nedoceňován.  
Ženy tráví příliš času péčí o rodinu. Na networkingové aktivity  

nezbývá čas. Přitom kontakty a informace mohou pomoci  
při hledání práce i následném kariérním postupu.“

PřEdNášEJÍcÍ:  
Linda Štucbartová
HR konzultantka, koučka, mentorka a rovněž ředitelka 
sekce mentoring pro Business Professional Women.
10 let se zabývá problematikou lidských zdrojů a vzdělávání. 
Autorka knihy Velvyslanci i bez diplomatického pasu.

REGIsTRuJTE sE 

Včas EmaIlEm Na: 

zeny-ricany@email.cz  

Kapacita sálu je omezená!
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Mezi námi

Dík patří manželům Mráčkovým za zázemí,  
panu Voříkovskému za technické zabezpečení  
a Jezdeckému klubu Říčany. 

 

Grant: 
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Mezi námi

i n f o R m a č n í  E x p R e s s

pRo dobRou Věc
Den dětí v  Skate Praha pro dobrou 
věc – máte jedinečnou šanci udělat 
svým nákupem nad 1000 Kč dobrý 
skutek a přispět na charitativní pro-
jekt Chráněné dílny Kopeček Nera-
tov částkou 90 Kč a získat originální-
ho ručně dělaného kamaráda. Akce 
platí od  15. 5. do   
1. 6. a platí za kaž-
dých 1000 Kč tj. 
se mohou sčítat. 
Těšíme se na Vás!

Maximum  
pro Vaše vlasy

Tel.: 323 601 440
www.magenta–kadernicke–studio.cz

inzerce

www.maso-trebovle.cz
Řeznictví–uzenářství	nabízí	široký	sortiment	

masa	a	masných	výrobků	z	vlastní	výroby	
a	výhradně	z	České	produkce.	

Každý den pro Vás připraveny  
akční ceny.

MASO-TŘEBOVLE s.r.o.
řeznictví-uzenářství a jídelna

k dětské volnočasové  
 zábavní centrum
k hlídaní dětí, narozeninové  
 oslavy
k kroužky pro děti od 6 měsíců
k kavárna s občerstvením
tel.: 323 610 744 
www.spolusmaminkou.cz

S
 M

AM INKOU

SPO
LU S MAMINKOU

TO
 BE  HAPPY

Akce 1+1 vstup zdarma
Platí v Centru Lihovar od 1. 5. do 31. 5. 2014.

"

n KARDIOLOGICKá ORDINACE,  
	 MUDr.	Richard	Pokorný
n Kožní ordinace – DERMACENTRUM, MUDr.	Radek	Pavlíček
n Alergologie a imunologie, MUDr.	Vlastimil	Kloc
n Laboratoře EUROCLINICUM –	odběrová	a	sběrná	místnost
n ZUBNÍ ORDINACE, MUDr.	Pavlová	(od	07/2014)

noVĚ  

ote
VŘenoOrdinace se nachází v 1. patře 

nad supermarketem Spar, 
vchod mezi supermarketem 
Spar a BENU lékárna.

Více info na www.oclihovar.cz 
K dispozici další prostory  
pro zřízení ordinace,  
tel.: 777 113 011.

SpOLU S MAMINKOU

spolusmaminkou
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Volby

Pořád samé volby…
Naše životy většinou probíhají ve větší rychlosti, než bychom si přáli. K tomu se 
na nás ze všech stran valí informace o skvělých a výhodných nákupních akcích, ne-
opakovatelných půjčkách a další tisíce různě důležitých informací. Z televize tečou 
potoky krve a politici z obrazovky nebo reklamních ploch přesvědčivě tvrdí, že prá-
vě oni zlepší váš život. Přemýšlím, jak vás tedy zaujmout a přesvědčit, a to nejen 
k přečtení tohoto článku. Začnu tím, že vám povím zcela a otevřeně, že tento článek 
je řádně placená inzerce, kterou vás chci požádat o účast ve volbách do Evropského 
Parlamentu 23. a 24.května.
strana zelených je opakovaně obviňována ze solárního tunelu, zdražení elektrické 
energie a  celé řady dalších „zločinů“. Jenže ono je to malinko jinak. Ti, kteří si na-

kradli své miliony, radostně ukazují místo sebe na nesprávného viníka a Zelení se přímo nabízejí. Udělali jsme řadu 
chyb, ale v korupci a klientelismu namočeni nejsme. součástí politiky by měla být pokora a poctivá práce. mnoho 
mých kolegyň a kolegů svou prací v komunální politice denně dokazují , že si přízeň obyvatel zaslouží.
v říčanech získali „Zelení“ v loňských parlamentních volbách 5,3% hlasů. moc rád bych poděkoval všem, kteří se 
pro tuto volbu rozhodli i s tím vědomím, že jejich hlas může propadnout. Z rozhovorů vím, že jsme u veliké skupiny 
voličů nejen v říčanech skončili při jejich rozhodování na 2. – 3. místě. Ty, kteří nás volili, moc prosím o zopakování 
volby a ty ostatní bych rád k evropským volbám pozval a navrhl jim, aby zkusili, jaké to je „hodit to zeleným“. 
Jedničkou naší kandidátky je ondřej liška. ondřej je slušný chlap, který se neumazal korupcí při svém působení 
na ministerstvu. mnoho pedagogů na něj jako na ministra rádo vzpomíná. Pro mě osobně je jak vzděláním, jazyko-
vým vybavením, tak i osobním a profesním životem naprosto přijatelným zástupcem České republiky v bruselu. 
Ukázkou toho, jak férově k politice přistupuje, je i financování jeho volební kampaně. mále-li chuť, podívejte se 
na www.ondrejliska.cz.

Hesla jsou bez naplnění prázdná slova, ale přesto vám představuji naše evropské vize:
 1. šance na smysluplnou práci pro všechny Evropany
 2. energetická modernizace, která přinese stabilní pracovní místa
 3. zdravý život ve zdravé krajině
 4. v bruselu chceme politiky s vizí, ne populisty a lobbisty
 5. Evropa jako centrum vzdělanosti, vědy a kultury
 6. větší vliv občanů v Evropské unii
 7. celoevropský přechod na digitalizovanou ekonomiku  
 8. více zdrojů pro akceschopnější Evropu
 9. žít v otevřené, liberální a spravedlivé Evropě
 10. skutečná evropská zahraniční politika a obrana

v podzimních komunálních volbách vás o podporu budeme žádat znovu. Připravujeme zajímavý program a na naší 
kandidátce najdete říčaňáky různých profesí, lidi s  dobrovolnými aktivitami a životními zkušenostmi. malou ochut-
návkou může být naše snaha o nulovou toleranci hracích automatů v říčanech. Pro sestavení naší kandidátky není 
důležitá stranická příslušnost, ale slušnost a shoda na základních principech. Pokud se chcete přidat, budeme rádi.

Přeji vám krásný květen s vyváženým poměrem slunce a srážek. Zelené říčany to potřebují.

Petr tomáš
předseda Zo strany zelených-říčany
zeleniricany@seznam.cz
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Vzpomínáte si, jak jsme na tom byli v roce 2010?
Říčany stály na pokraji kolapsu veřejných financí. Bývalé ve-
dení zadlužilo město tak, že splátky úvěru činí 130 tisíc korun 
denně. Budovy města byly neudržované, na radnici zatékalo 
do zasedací místnosti a provoz úřadu stál víc než provoz 
města. Veřejné zakázky probíhaly netransparentně a draze. 
Veřejnost nebyla v komunikaci městu partnerem.

Tento stav je ale bohužel stále zranitelný. 
Dá se opět změnit. Opravdu to chceme?

ZE SPRÁVNÉ CESTY NEUHNEME! 
Potřebujeme ale vaši podporu.

Ve volbách 2010 jste nám 
projevili svou důvěru.
Jak jsme s ní naložili?
Během čtyř let jsme se poku-
sili zhoubný trend obrátit. Dlu-
hy znatelně klesly, našli jsme 
nové finanční zdroje a v ra-
tingu České spořitelny jsme 
postoupili o tři příčky nahoru. 
Nejen budovy města dáváme 
postupně dohromady. Velmi 
bedlivě regulujeme novou 
výstavbu. S lidmi se snažíme 
komunikovat otevřeně z očí 
do očí. Stačí se rozhlédnout 
kolem sebe – v Říčanech je 
živěji a město se rozvíjí. 

VÍME JAK NA TO!
Spojení občanských sdružení 
pod hlavičkou Klidného města 
jednoduše funguje. Přibrali jsme 
mezi nás další spolky a občany, 
kteří pro město dýchají. Nabrali 
jsme novou sílu, nové odborní-
ky a chceme se znovu ucházet 
o vaše hlasy v komunálních 
volbách 2014.

 NAŠE CÍLE SE NEMĚNÍ!
→  Trvalé znemožnění korupce a klientelismu.
→  Harmonický rozvoj území s důrazem na 

ochranu kvality života ve městě.
→  Vyhledání dalších zdrojů pro financování. 
→  Ještě lepší komunikace s občany.
→  Důraznější ochrana životního prostředí.
→  Lepší infrastruktura města (ulice, pořádek).
→  Přísná regulace developerských projektů.
→  Více bezpečí v říčanských ulicích.

KDO JSME?
Nejsme politici svázaní stranickými strukturami, 
zatížení aférami a skandály. Jsme vaši sousedi, 
kteří cítí svou odpovědnost za smysluplný a udrži-
telný rozvoj Říčan. JSME PATRIOTI, KTEŘÍ MAJÍ 
TOHLE MĚSTO RÁDI. 

POTŘEBUJEME VAŠI PODPORU!
Protože nad námi není žádná celostátní partajní 
struktura, musíme jako nezávislí opět požádat 
občany Říčan o podporu v petici, ve které potřebu-
jeme získat více než tisíc podpisů. CHCETE–LI JÍT 
S NÁMI PO SPOLEČNÉ CESTĚ, POMOZTE NÁM. 

Společně na dobré cestě!
→ Boj o lepší Říčany ještě nekončí... / KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014

MÍSTA S UMÍSTĚNÍM PODPISOVÝCH ARCHŮ NALEZNETE NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH. > klidnemesto.cz

KM_2014_letak_inzerce_v2.indd   1 28.04.14   16:57



ze sportu

Šprtec v březnu
V březnu měli říčanští hráči šprtce hned dvě možnosti 
vyzkoušet si své umění. 
První byl turnaj jednotlivců, který se konal 13. 3. 2014 
v Domě U FIGURKY v Říčanech. Na turnaji se sešlo 16 hrá-
čů z Říčan a Prahy. Závěr byl napínavý a velmi vyrovnaný. 
S  lepšími pomocnými body a vyšším skóre nakonec turnaj 
vyhrál Jiří Tůma (BHC Radošovice), druhé místo a zároveň 
první místo v kategorii starší žák obsadil Vít Netík (BHC Ra-
došovice). Třetí místo a zároveň první v kategorii mladší žák 
vybojoval Jan Šulc (BHC Vršovice). Děkujeme za možnost 
pořádání turnaje v příjemném prostředí Domu U FIGURKY 
a Vršovickému týmu za půjčení stolů na šprtec.
Druhou akcí, kam se hráči vypravili, byl turnaj v táhlovém 
hokeji – chemoplast a 3. liga v billiard-hockeyi šprtci. Obě 
akce se konali v neděli 30. 3. 2014 na ZŠ U Roháčových ka-
sáren v Praze. Díky zdravotním potížím, byl tým BHC Rado-
šovice oslaben, ale ani čtyřčlenná skupinka hokejistů se ne-
nechala zahanbit. V nedělním dopoledni jsme si vyzkoušeli 
turnaj v táhlovém hokeji – chemoplast. V konkurenci 38 hrá-

čů obsadil krásné 17. místo Jiří Papoušek, za ním pak byla 
20. Petra Mátlová, 22. Adam Plzenský a 33. Tobiáš Dědek. 
Odpoledne už mohli kluci zúročit svůj trénink a nastoupi-
li proti 3. ligovým týmům šprtce. V prvním zápase pora-
zili hráče týmu REAL DRACI 18. ZŠ Most 4:2. V druhém 
zápase si poradili s oslabeným týmem Gentelmen Most. 
Konečný výsledek byl 5:4. V posledním třetím zápase pod-
lehli hráči BHC Radošovice pražskému týmu BHC Vršo-
vice 3:6. Vzhledem k  tomu, že to byl pro říčanské hráče 
první takovýto zápas, je výsledek skvělý. Tým BHC Rado-
šovice je v průběžné tabulce 3. ligy na 5. místě.
Až do konce školního roku probíhá kroužek stolního ho-
keje – šprtce v ZŠ Bezručova, Říčany. Nově máme i 2 nové 
stoly, které jsme pořídili díky grantu od města Říčany. In-
formace o kroužku a připravovaných turnajích naleznete 
na http://bhc-radosovice.webnode.cz.

Petra Mátlová
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terMín:  
30. 6. – 4. 7. 2014
Děti ve věku 
 od 8 do 12 let 
SPORTOVNÍ HRY  
+ BASKET
Cena: 1.900 kč

terMín: 21. 7. - 25. 7. 2014
Děti ve věku od 9 do 14 let  
SPORTOVNÍ HRY
Cena: 1.800 kč

terMín: 25. 8. – 29. 8. 2014
Holky ročníky 2000–2003
BASKET
Cena: 1.900 kč

Více info naleznete na  www.skslunecko.cz v  sekci PŘÍ-
MĚSTSKÉ TÁBORY. A na facebooku: www.facebook.com/
BasketRicanySkSlunecko
kontakt: skslunecko.tabory@gmail.com, Tel.:724 827 51

Příměstské sportovní tábory Říčany

71



ze sportu

Za obrovské podpory domácích fa-
noušků, se v neděli 6. 4. konal 12. 
ročník Jarní ceny TŠ Twist Říčany. 
Už od  ranních hodin halou zně-
ly rokenrolové a  swingové rytmy, 
ve  startovní listině byli uvedeni 
zástupci ČR, Slovenska, Rakous-

ka a nečekaně i Ruska! Soutěžily páry dětské, žákovské, 
juniorské i seniorské včetně akrobatů se salty. Také se ko-
naly soutěže v dívčích formacích všech kategorií. Největší 
úspěch z domácích více než 100 účastníků zaznamenaly 
formace Madonna a Babies, které získaly ve svých věko-
vých skupinách stříbrné medaile. V  párech získali stří-
brnou medaili naši akrobaté ktg.C Veronika Klimentová 
a David Kroulík. V ktg. akrobatických párů B, tedy mezi 
akrobaty, kteří mají v sestavách salta, byli těsně za medai-
lemi Michaela Hronská a Lukáš Rumian. 
V rámci Jarní ceny TŠ Twist Říčany se letos konalo i me-
zinárodní MČR v boogie-woogie. Nahlásily se pouze čtyři 
páry, dva ze Slovenska a dva z ČR. V české kotlině se tento 
tanec zatím rozvíjí a není zde mnoho soutěžeschopných 
párů, ovšem díky slovenským párům měla soutěž světo-
vou úroveň. Vždyť vítězem se stal vedoucí pár světového 
žebříčku, manželé Veronika a Miroslav Žatkovi ze Sloven-
ska. Přestože už tančí v ktg. seniorů, tj. od 35 let, jejich um 
převyšoval nad ostatními páry na první pohled.

TŠ Twist Říčany pořádala soutěž v hale Na Fialce, a díky 
pochopení majitelů haly se podařilo vměstnat do šaten sko-
ro 500 soutěžících. Obrovské poděkování zaslouží všichni, 
kdož se na soutěži organizačně podíleli. Především rodinní 
příslušníci domácích tanečníků. Dovoz tribun, stolů, židlí, 
koberců, úklid, atd., byl organizačně, ale i fyzicky poměrně 
náročný a Twist se na všem podílel vlastními silami. Na tyto 
pomocníky jsme hrdí. Děkujeme i sponzorům, firmě con-
4PASS či studiu Marwin. Za zapůjčení stolů a židlí děkuje-
me vedení ZŠ Masarykovo náměstí. Poděkování však patří 
za finanční podporu hlavně městu Říčany, resp. grantové 
podpoře, bez které bychom akce takového významu a roz-
sahu nemohli pořádat. 
Aktuální informace o  dění v  TŠ Twist Říčany na  www.
tstwist.cz nebo na www.facebook.com/tstwist

Přes osmdesát dětí a  jejich trenérů z  TŠ Twist se na  konci 
března nadšeně nahrnulo do autobusů, aby v Čáslavi pilovali 
a ladili formu do nadcházejících soutěží. V čáslavské střední 
zemědělské škole   mladé sportovce přivítali výbornými jaho-
dovými knedlíky. Všichni byli dobře naladěni, a tak se vyrazilo 
na první trénink, který pomohl těm nejmenším šesti a sedmi-
letým dětem překlenout první noc bez rodičů. Po zajímavém 
a náročném tréninku spaly, jako když je do vody hodí. Sobotní 
ranní sluníčko pak všechny vytáhlo z pelíšků a pelechů. A už 
se, zvláště od  mladších dětí, které byly na  soustředění po-
prvé, ozývaly dotazy, kdy se půjde trénovat. Nečekaly dlouho. 
Po snídani už zvonivé hlasy trenérek a pana trenéra zavelely 
k odchodu – sportovní obuv a lahve na pití s sebou! Tanečníci 
a tanečnice se rozdělili do skupin, a pak se rozptýlili po areálu. 
Jedni cvičili a běhali venku, druzí byli v menší tělocvičně, další 
ve velké tělocvičně ZŠ Čáslav, a poté se prostřídali. Po večeři 
se již všichni chystali na módní přehlídku, která u diváků i po-
roty měla velký úspěch. V neděli ráno se už všichni na snídani 
ploužili, prý že nechtějí jet domů. Naštěstí měli ještě celý den, 
který plně využili k tréninku. 
Díky přátelské atmosféře a výborné organizaci se jarní sou-
středění vydařilo na jedničku. Všichni odjížděli naplněni nový-
mi zážitky, obohaceni novými kamarády, a také vědomím, že si 
vylepšili tělesnou kondici a své náročné sestavy. Velký dík patří 
panu Boháčkovi a všem trenérkám, kteří dávají skvělý příklad 
mladým. V dnešní době plné nástrah, lákadel a počítačových 

her je sport zvláště důležitý. naučí naše děti trpělivosti, 
schopnosti se soustředit a stanovit cíle, respektu, soucítě-
ní s ostatními, týmové práci, zvyšuje sebevědomí, naučí se 
vypořádat s prohrou a hlavně je to zábava, které v životě 
nikdy není dost. Již se všichni těší na další letní soustředění. 

Mirka Perstová

rokenrol i boogie-woogie

Jarní soustředění v Čáslavi, druhý turnus

dívčí formace senior Tequilas s novou choreografií Kill Bill
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ze sportu

V sobotu 12. dubna byla v Říčanech 
zakončena plesová sezóna. Již tradič-
ně to bylo plesem tanečního klubu 
Fuego Říčany. Jako vždy se tančilo až 
do ranních hodin. V průběhu večera 
jste mohli vidět ukázky standardních 
a latinsko-amerických tanců v podá-

ní juniorských i  dospělých tanečních párů. Celý večer hrála 
taneční hudba a zatančit jste si mohli všechny latinské i stan-
dardní tance, navíc i polku, bez které se žádný ples neobejde. 
Od  jedné hodiny ranní začala nejen latino party. V  tombole 
bylo možné vyhrát dorty od našeho sponzora, cukrárny Há-
jek a Boušová a dále byly v tombole poukazy na individuální 
lekce a na taneční kurzy. Letošními sponzory plesu byly firmy: 
Cukrárna Hájek a Boušová s. r. o., KESO Praha spol. s. r. o., 
PENTA Trading, VARES, e-dkp s. r. o., eTRENDS, Restau-
race U Labutě a město Říčany. Všem sponzorům děkujeme. 
Během příprav plesu stíhaly naše páry jezdit i dále na růz-
né soutěže. 8. března vyjel Petr Pokorný s Barborou Ben-

jákovou do Chvaletic, kde si v kategorii B-stt vytancovali 
druhé místo. O víkendu 22. a 23. března se tančilo v Ji-
číně a v Táboře. Fuego barvy hájil v  Jičíně Zbyněk Pitra 
s  Kamilou Donátovou a  v  kategorii C-lat skončili těsně 
za  stupni vítězů, na  čtvrtém místě. V  neděli bojoval ju-
niorský pár Tom Vladarz a  Šárka Sasková. V  juniorské 
kategorii obsadili první místo a  mezi dospělými páry se 
protančili na druhé místo. O týden později na Mistrovství 
Prahy vyrazili Michal Barták s Janou Chládkovou a stali 
se ve své kategorii vicemistry v konkurenci 16 párů. V ne-
děli na  Příbrami reprezentoval pár Petr Jeřábek a  Jitka 
Macháčková a vybojovali druhé místo. 
Nyní už se naše páry těší na letní soustředění, které tento-
krát pro velký počet účastníků musí být rozděleno na dva 
týdny. Jako vždy jedeme do  Rokytna u  Nového Města 
na Moravě hned na začátku letních prázdnin. Ale nebojte, 
i během těšení na soustředění mají naše páry naplánova-
né další soutěže. V příštím čísle přineseme více informací. 

Vaše Fuego

Fuego má vicemistry a Fuego ples 2014

V  loňském roce 
jsme vás infor-
movali o  zahájení 
sbírky na pořízení 

a výcvik asistenčního psa pro jedno z říčanských dětí, 
které nedostalo do kolébky onen pro nás ostatní tak sa-
mozřejmý dar „ZDRAVÍ“. 
Taneční studio Dance EB Edity Broukalové spolu s pě-
veckým sborem Elišky Erlichové za podpory odboru 
sociálních věcí a  zdravotnictví MěÚ Říčany rozjely 
tento projekt, aby jednomu malému dítěti přinesly více 
štěstí a radosti v jeho těžkém životě. Sbírka stále pokra-
čuje, ale chceme vás informovat, že cílová rodina bude 
změněna a pejsek bude sloužit jinému majiteli, protože 
v původní rodině holčičky došlo k zásadním změnám, 
kvůli kterým by umístění pejska nebylo vhodné. 
Výcvik asistenčního psa je finančně i časově nákladná záleži-
tost, během které se z vybraného štěněte stane naprosto od-

daný společník, který dobře zná svého malého pána, ví, čím 
mu i přes jeho handicap udělat radost a je ochotný a šťastný 
mu kdykoliv vyplnit jakékoliv přání.  Díky pochopení, ocho-
tě a štědrosti vás, kteří nám doposud během tanečních a pě-
veckých akcí přispěli, se ke dnešnímu dni podařilo vybrat 
již více než 85.385 Kč. Za každý, byť sebemenší příspěvek, 
bychom chtěli všem dárcům mnohokrát poděkovat. 
Co všechno takový asistenční pejsek musí zvládnout, 
uvidíte všichni během Taneční akademie Ts Dance 
eB, která se již mnoho let pravidelně koná koncem 
jara v říčanské sportovní hale,  se uskuteční v neděli 
18. května od 17 h.  Kromě všech účinkujících, kteří 
předvedou svá vystoupení, vám letos přijde své doved-
nosti ukázat i jeden již vycvičený čtyřnohý asistent a vy 
budete mít možnost se přesvědčit, že částka, kterou 
jste nám přispěli, či ještě přispějete, má velký smysl.  
VŽDYŤ CO BY BYL SVĚT BEZ DĚTSKÉ RADOSTI! 

Děkujeme a těšíme se na vás. Za TS Martina P.

Sbírka na pejska pokračuje, už nás čeká setkání s pejskem
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Orientační běh
Ačkoli by se letos dalo v lese běhat 
už od  ledna, sezóna říčanských 
orientačních běžců začala jako 
každý rok koncem března tradič-
ním jarním soustředěním. Letos 
jsme se vydali do  lesů na  sever 
od Plzně a řádně potrénovali před 

jarními závody. A výsledky se dostavily. Z prvního středo-
českého žebříčku u  Roudnice jsme přivezli 2 třetí místa 
– zasloužily se o ně ema Pračková v D10 a Hanka Šrám-
ková v D14. Druhý závod na pražském Chodově byl záro-
veň středočeským přeborem ve sprintu – a říčanské bylo 
opět vidět. Naše holky v D10 obsadily celé stupně vítězů 
– krajskou přebornicí se stala laura DeHeij před Emou 
Pračkovou a Martinou Pelantovou, v D14 zvítězila Ma-
ruška Vyhnálková, stříbrná v D18 byla anička stehlíko-
vá a pro bronzovou medaili v H10 si doběhl Vašek Hudos. 
Třetího závodu v Jevanech jsme se účastnili v rekordním 
počtu – celkem 52 závodníků OB Říčany (z celkem 850 
závodníků). Zde excelovali hlavně Vojta Rožek (vítěz 
v H10), Laura DeHeij (2.místo v D10) a Bára Vyhnálko-
vá (2.místo v hlavní ženské kategorii D21). Malý říčanský 
přebor v mužích o prsa vyhrál David Michalička, pěkně 
zaběhli ale i Tomáš Pračka, Michal Pelant a Radek Mátl 
(našli všechny kontroly v časovém limitu). Velkou radost 
nám též udělala děvčata v oblastním přeboru štafet, který 
se konal začátkem dubna v Plzni – Maruška Vyhnálková 
s Hankou Šrámkovou a Magdalénou Škáchovou (Kame-
nice) zvítězily v  kategorii D14 a  říčanské trio amálka 

Repiská, anežka Rohlíčková a  Františka Rohlíčková 
skončilo stříbrné v D18.
Oddíl orientačního běhu v Říčanech má dnes již 82 členů, 
z  toho 58 dětí. V  roce 2014 nás finančně nás podpořilo 
město Říčany. Vše o  naší činnosti najdete na  stránkách 
www.obricany.cz .

David Rožek
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Na žádném soustředění nemůže chybět noční orienťák.

OB ŘÍČANY 201 - VERZE   © ‘MCK‘ 201

B ŘÍČY

Po roce jsme se znovu vrátili do příjem-
ného prostředí Olivovy léčebny. Zázemí 
pro přespolní běh nám bylo poskytnuto 
díky ochotě paní ředitelky. 
Loňské velice chladné a  větrné počasí 
vystřídalo sluníčko a  do  areálu Oli-

vovny si našlo cestu dvojnásobné množství závodníků 
(128 dětí). Přespolní běh se tak stal nejpočetněji obsa-

zeným závodem pořádaným naším oddílem. Při tomto 
počtu závodníků možná neproběhlo všechno optimálně, 
nicméně i my organizátoři se stále učíme. Viditelné nadše-
ní všech závodníků a jejich hezké výkony bez rozdílu věku 
jsou pak tím nejlepším hnacím motorem :)   
Gratulujeme nejen níže uvedeným vítězům jednotlivých 
kategorií, ale všem dětem, které se pohybem především 
baví. Uvítali bychom nové nadšence v  řadách trenérů, 
protože zájem o atletiku převyšuje naše možnosti.

 Dívky Chlapci

PIDI (09–10) Herciková anna Čadil antonín

mINI (07–08) cochová adéla drobný Matyáš

elévové I (05–06) Pelantová Martina Svoboda Tomáš

elévové II (03–04) Kudělová Kateřina Matoška Jan

ml. žáci (01–02) Klímová Natálie Kohout Kryštof

St. žáci (99–00) Merhoutová Josefína Bubák Vojtěch

Podrobné výsledky na http://www.atletika-ricany.cz/
Zdeněk Hercik

Přespolní běh kolem Olivovny (2. ročník)
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Činnost oddílu Sportovní 
gymnastiky

Gymnastiku si spousta lidí spojuje  
s huntováním těla, ale každodenní dril 
je spojen pouze s vrcholovou úrovní (to 
platí pro všechny takto provozované 
sporty). V říčanském oddíle sportovní 
gymnastiky se cvičí na výkonnostní 
(závodní) úrovni 2–3x v týdnu s těmi 

nadanějšími, ostatní získávájí základní gymnastické 
dovednosti v rekreačních skupinách, které se scházejí  
1x v týdnu. Pokud má někdo zájem o vrcholový sport  
a častější trénování, je doporučen do pražských oddílů.
Avšak na jakékoli úrovni  je  nezbytně nutné odborné ve-
dení tréninku s moderními přístupy, které vedou k všeo-
becnému sportovnímu rozvoji, bez škodlivých dopadů 
na zdraví jedince. To mohou zaručit kvalifikovaní trenéři  
a specializované vybavení.
Už od přípravky se dbá na to, aby děti měly správné držení 
těla, sílu, rozsah a koordinaci pohybů. Již po roce cvičení 
rozeznáte na první pohled malé gymnasty a gymnastky ve 
skupině svých vrstevníků. Do přípravky můžou docházet 
děti od necelých čtyřech let, některé u gymnastiky zůstávají 
a mají návaznost ve výše zmiňovaných skupinách, další se 
rozhodnou pro jiný druh sportu. Ať už ale v budoucnu zvolí 
cokoli, gymnastika jim bývá velmi dobrým základem. 

V oddílu  působí již devět kvalifikovaných trenérek. 
Prošly školením v České gymnastické federaci a někte-
ré z nich jsou také absolventkami škol se zaměřením na 
tělesnou výchovu a sport a fyzioterapii. Je skvělé, že se 
v trenérském týmu sešly jak odchovankyně říčanského 
oddílu, tak bývalé vrcholové gymnastky a jedna členka 
reprezentace. Všechny jsou tu pro to, aby Vašim dětem 
přiblížily tak krásný sport, jakým gymnastika je!

TJ Tourist Říčany
www.gymnastika-ricany.cz
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Mistrovství Čr 
mládeže – skvěle
ŠK Světlá nad Sázavou uspořádal 
ve dnech od 8. –15. 3. v Koutech nad 
Desnou 22. Mistrovství ČR mládeže 
do 16 let.
V každé kategorii chlapců hrálo vždy 24 
oprávněných hráčů, zatímco ve 4 kate-
goriích dívek hrálo celkem 81 přihláše-
ných hráček. Mezi chlapeckou elitu se 
probojovali naši M. Vystrčil a D. Žák. 

O naše děti se stará řada trenérů. Na M 
ČR jsme tentokrát vycestovali s  trené-

rem nejpovolanějším, representačním 
trenérem mužů ČR, Michalem Konop-
kou. Jeho krátké hodnocení: „Získali 
jsme tři 6. místa (Vilímová, Zlámaná, 
Vystrčil), jedno 9. (Otrubová) a jedno 23. 
(Žák). Martin Vystrčil a Anička Zláma-
ná hráli poslední kolo o medaile, bohužel 
to nevyšlo, i  když to vypadalo nadějně. 
Martin Vystrčil získal 5,5 bodu a obsa-
dil 6. místo. Musím ho pochválit, zahrál 
dobrý turnaj. Se ctí přečkal kritický mo-
ment , když ve druhém kole svého soupe-
ře zcela přehrál, stál jasně na výhru, ale 
partii postupně kazil tak, že ještě prohrál. 
Vzápětí dostal do 3. kola černými jednoho 
z  favoritů turnaje, Anaškina. Vybojoval 
cennou remízu a  to ho nakoplo, další 
partie hrál výborně. V  posledním kole 
se střetl s  dalším mým svěřencem Jiřím 
Liškou – byl to boj kdo z koho, ve kterém 
byl štastnější černý. Kromě pokaženého 
2.kola nemám Martinovi co vytknout.

Anička Zlámaná získala také 5,5 bodu 
a  také obsadila 6. místo. I  jí musím po-
chválit, téměř se vyvarovala tradičních 
občasných hrubek. Dá se říci, že jsem jí 
ještě lépe hrát neviděl. Bohužel, Julinka 
Vilímová prokázala svoje možnosti jen 
v některých partiích. Její 6. místo a zisk 5 
bodů musíme považovat za neuspokojivý 
výsledek, protože má na víc.“
Representační trenér ani nemůže mít 
skromné požadavky. Nakonec výše 
jmenovaný Liška se stal mistrem ČR.
Ještě jeden unikát se vztahuje k  to-
muto M ČR.  Poslední kolo řada na-
šich členů fandila ve  Sportbaru při 
on-line přenosu. Obě partie našich  
medailových  želízek  byly přenášeny, 
a tak jsme sledovali na jedné obrazov-
ce šachy a  na  druhé tenis. Záznam 
z povzbuzování můžete vidět na krát-
kém videu na www.sachyricany.cz

Jaroslav Říha

Krajský rapid šach 
mládeže
2 x  zlato, 3 x  stříbro, 2 x  bronz
V Českém Brodě v sobotu 12.4. skon-
čil KP v  Rapid šachu za  účasti 130 
dětí z celého kraje.  Hrálo se tempem 
2 x 20 minut + 5 s. na tah. Opět jsme 
potvrdili, že tato disciplina je naše nej 
a  suverénně jsme byli nejúspěšnější 
klub z  kraje. Z  tohoto KP se postu-

puje přímo na M ČR. Nepamatuji si, 
že bychom si vybojovali postup v tak 
hojném počtu, protože celkem postu-
puje na M ČR 9 našich dětí. . 
Krajskými přeborníky se stali: H 
14 M. Vystrčil a D 12 k. otrubová 
Stříbrné medaile: D 14 a. Zlámaná, 
H 12 D. Žák a D 10 k. Pastrnková
Bronzové medaile: H 14 M. Pastr-
nek a D 14 V. Zemenová

Na  M ČR postupuje ještě D 12 H. 
Bartošová  a H 10 P. Zemen 

Jaroslav Říha

ze sportu

Fight club Říčany, o. s. 

Dne 29. března proběhlo minisoustře-
dění našeho klubu, kdy jsme v  rámci 
jednoho dne absolvovali „maratón-
ských“ sedm hodin tréninku. V dopo-
ledních třech hodinách jsme se věno-
vali boji v postoji a přechodům na zem. 
Odpoledne jsme pak ve  zbývajících 
čtyřech hodinách probrali základní 
techniky boje na zemi. Chtěl bych po-
gratulovat všem účastníkům, že zvládli 

tento extrémní tréninkový objem, který 
byl v závěru spíše bojem s vlasními kře-
čemi, než bojem se soupeřem.
Další akcí našeho klubu bude 17. květ-
na sparringové setkání, které se bude 
konat od  9.00 do  12.00. Sparring je 
vrcholná forma tréninku, kdy se jedná 
o  řízený tréninkový boj. Jeho řízení 
spočívá v  určování, které konkrétní 
techniky se budou používat, v  jaké 
pozici boj začne a  zejména v  určení 
síly provedení úderových a  kopacích 
technik. Takže každý, kdo má zájem 
se podívat jak zápas v MMA vypadá, 
může přijít v uvedený čas do velké haly 
Centra pro volný čas Na Fialce.
V  závodní činnosti jsmě teď měli tro-

chu volno, ale 10. května se chystáme 
na závody v brazilském jiu-jitsu, které 
proběhnou v  ulici Zelený pruh 1294 
na Praze 4. Držte nám palce.
Přijďte si s  námi zatrénovat i  vy – 
první tři tréninky jsou pro každého 
ZDaRMa! Více info na www.expeto.
cz/fightclubricany/.

Těšíme se na vás, Jan Pavlas
předseda sdružení a hlavní trenér

To nejlepší pro Váš bazén

Zákazníci PoolPro mají jednu věc společnou. Spokojenost. V oblasti prodeje, projektování, instalace a servisu bazénů
a koupacích jezírek Biodesign vždy ocení naši spolehlivost, profesionalitu a osobní přístup. Jsme rostoucí rodinnou 
firmou se silnou orientací na zákaznický servis. Zakládáme si na osobním přístupu a jsme pro Vás spolehlivým 
partnerem. Chcete pomoci s bazénem? Naším cílem je, aby Vám přinášel jen radost. Vyzkoušejte nás.

BAZÉNY, JEZÍRKA, ZASTŘEŠENÍ, REKONSTRUKCE, PŘÍSLUŠENSTVÍ, CHEMIE, SERVIS

PoolPro s.r.o., Černokostelecká 83/89, 251 01 Říčany, T: 315 555 626, E: info@poolpro.cz, www.poolpro.cz
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skoda-auto.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Kompaktní vůz. Dynamický design. ŠKODA Rapid 
Spaceback Fresh s motorem 1,2 TSI/63 kW, 
klimatizací, rádiem Blues, předními mlhovkami, 
šesti airbagy a prodlouženou zárukou na 5 let. 
Se ŠKODA Finance od ŠkoFINu již od 284 900 Kč. 
Navštivte svého autorizovaného prodejce ŠKODA 
a objednejte si testovací jízdu.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu 
Rapid Spaceback: 3,8–5,8 l/100 km, 99–134 g/km

ŠKODA Rapid Spaceback Fresh 1,2 TSI již 
od 284 900 Kč se ŠKODA Finance od ŠkoFINuVŮZ, CO MÁ ŠŤÁVU

BENO Říčany, s.r.o.
Říčanská 1818, 251 01 Říčany
Tel.: 323 666 129
www.benoricany.cz

RapidSB_Fresh_II_MRO__MFD_141x100__7c66bbdb0f6048e0ab5345b850a14f7e_indd   1 4/10/2014   1:30:29 AM
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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 11.5. Průhonice Výstava rostlin – Tulipány a ostatní cibuloviny. Dendrologická zahrada.

1. 5. Struhařov 14.00 Běh krásné vyhlídky – Závod pro všechny věkové kategorie, prezence od 13 
hod. U stánku u Hliněného rybníka. Startoné 30 Kč, děti zdarma.

3. 5. Senohraby 6.00–
18.00

okolo hvězdárny k ladově chalupě – 44. ročník turistického dálkového 
pochodu a cyklojízdy. Pěší trasy 5, 8, 15, 20, 31, 51 km, cyklistické trasy 23, 
49, 68, 75 km. Prezentace, start i cíl: chata lyžařského oddílu Senohraby – 
Žlábky – Vávrům palouk. Startovné 30 Kč, děti 6–14 let 20 Kč.

3. 5. Štiřín 10.00–
13.00

Štiřín kross – 4. ročník přespolního běhu. Startovné 70 Kč, děti 50 Kč. 
Louky mezi Všedobrovicemi a Štiřínem.

3. 5. 
–17. 5.

Říčany Festival amatérské tvorby – Přehlídka toho nejzajímavějšího, co se 
poslední dobou urodilo na amatérské výtvarné scéně. Galerie Kotelna.

4. 5. Říčany 17.30 koncert barokní hudby – Koncert k 60. výročí založení ZUŠ Říčany 
v kostele Petra a Pavla.

11. 5. Říčany 7.29 nedělní pochod s líbou – Turistický pochod Zdice – Vraní skála – Zdice, 
16,5 km. Odjezd vlakem z nádraží. Informace a přihlášky na tel.  723 513 431 
nebo libuse.rohoskova@centrum.cz.

12. 5. Kolovraty 19.00 jazzový večer se steamboat stompers – Vstupné 260 Kč, v ceně vstupného 
je večeře. Klub U Boudů.

13. 5. Říčany 16.00 Desatero problémů – Beseda s občany v Městském kulturním středisku.

16. 5. Říčany 18.00 jarní koncert – URBAN LADIES, koncert v Galerii Kotelna.

16. 5. 
–18. 5.

Ondřejov 9.00–
17.00

Dny otevřených dveří – Astronomický ústav AV ČR pořádá na hvězdárně 
v Ondřejově dny otevřených dveří. Program a informace na www.asu.cas.cz.

16. 5. Uhřiněves 17.30 Škola Rocku – open air festival – předkolo – Třetí předkolo 2. ročníku 
hudebního festivalu dává možnost vystoupení mladým studentským 
kapelám. Vstup zdarma, Klub 803.

17. 5. Říčany 9.00 Festival řemesel a slavnosti bylinek – Ukázky tradičních řemesel, velký 
výběr sazenic, dílny pro děti i dospělé, prodej famářských produktů, bohatý 
kulturní program, nabídky rozmanitých pokrmů. Divadlo pro děti od 11 
hod. Masarykovo náměstí.

17. 5. Uhříněves 9.00 Tančím, tančíš, tančíme 2014 – Taneční soutěž DDD Praha 10 – Dům UM. 
Divadlo Bolka Polívky U22.

18. 5. Uhříněves 14.00 kulturní odpoledne ke svátku Matek – Tradiční odpoledne pořádá 
tělocvičná jednota Sokol Uhříněves a Místní skupina Českého kříže 
Uhříněves – Hájek. Vystoupí děti z MŠ, DUO Adamis. Vstupné 70 Kč. 
Slosovatelné vstupenky. Divadlo Borlka Polívky U22.

18. 5. Štiřín 17.00 sukův hudební Štiřín – Koncert na Zámku.

18. 5. Říčany 17.00 TV show Dance eB – sportovní hala v Říčanech.

19. 5. Kamenice 19.30 Římské noci – Divadelní hra Franco D‘Alessandra, hrají Simona Stašová 
a Oldřich Vízner. Vstupné 450/400/350 Kč. Kulturní dům.
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21. 5. Mnichovice 19.00 Byt na inzerát – Divadelní představení v Mnichovické krčmě. Hrají Adéla 
Gondíková, Marcel Vašinka, Ivana Andrlová, Zbyšek Pantůček a další. 
Předprodej vstupenek v IC Mnichovice za cenu 250 a 200 Kč.

24. 5. Říčany 14.00 letní zábava – Baráčníci pořádají taneční zábavu na rychtě ve Strašínské 
ulici č. 0405.

24. 5. Říčany 16.00 Charitativní koncert – Kaple Olivovy dětské léčebny.

24. 5. 
–25. 5.

Kunice Velký dětský den, výstava veteránů – Program pro celou rodinu, sportovce 
a fanoušky krásných veteránů. Vystoupení Petry Černocké, loutková 
pohádka. Zámek Berchtold

25.4. Říčany 19.00 Taneční exhibice – Team GJ zve všechny na Wonderland – taneční exhibici 
ve Sportovní hale. Vstupné 150 Kč, děti do 10 let 80 Kč.

24. 5. Sázava 20.00 sázavský koncert – 7. ročník se koná za každého počasí v zahradě kláštera. 
Vystoupí Neřež & Katarína Koščová, Pavel Dobeš & Tomáš Kotrba, Michal 
Horáček. Vstupné 390 Kč, předprodej také v Turistickém informačním 
centru Říčany.

25. 5. Štiřín 9.00–
16.00

Rozkvetlý Štiřín – Prohlídky zámeckých interiérů a parku v doprovodu 
Václava Větvičky. Bohatý program pro děti i dospělé. Zámek.

30. 5. Kunice 19.00 Pink Floyd – Rockový večer na nádvoří zámku Berchtold.  
Vstupné 130 Kč, v předprodeji na hotelové recepci nebo v TIC Říčany  
(předprodej v síti Ticket Art).

31. 5. Říčany 8.00 Po-po-les – 36. ročník pochodu pohádkovým lesem. Start v Uhříněvsi  
od 8 hod a v Říčanech u koupaliště Jurček od 10 hod. Startovné 50 Kč.

31. 5. Hrusice Cesta kocoura Mikeše – Turistický pochod

31. 5. Mnichovice Mnichovické kramaření – 20. ročník se bude odehrávat v duchu gotiky. 
Historický průvod městem, šermířské turnaje a bubeníci. Masarykovo náměstí.

15. května až 24. srpna
Výstava přibližuje malým i  dospělým návštěvníkům tra-
diční, ale také zcela „dnešní“ řemesla. 
Seznámí vás s historií vzdělávání v oblasti řemesel – s ří-
čanskými cechy i se současnou vzdělávací nabídkou.
Představí umělecké řemeslníky, kteří spolupracova-
li s  Muzeem Říčany na  projektu Řemeslo má zlaté dno. 
Budou zde vystavena mimo jiné díla textilních výtvarnic 
M. Graclíkové a C. Sidon, dřevěná plastika M. Patřičného 

a dřevořezby J. Ruckera. Na pracích žáků výstava doku-
mentuje postupy, které se naučili při řemeslných dílnách 
Muzea Říčany.
Návštěvníci si mohou sami vyzkoušet například tkaní 
nebo sestavování dřevěného mlýnku.
Můžete také nahlédnout pod pokličku vaření staročes-
kých jídel, pečení chleba ve venkovní peci, výroby dřevě-
ných šperků nebo stavění z přírodních materiálů a techni-
ku sítotisku na textil.

Výstava: ObJeVUJ ŘemeSLA
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Zvláštní kolekci v  našich sbírkách tvoří různé tabule 
a cedule. Některé pocházejí již z dob Rakouska-Uherska 
(např. několik vývěsních tabulí označujících tabáční tra-
fiky), jiné zase souvisejí s provozováním železniční dráhy. 
Zde chceme prezentovat smaltovanou ceduli, která stá-
vala na okraji obce. Ta nám dokládá jednu zajímavou 
skutečnost. Vyčteme z ní, že Říčany dříve bývaly sídlem 
okresu stejného názvu, o čemž nás zpravuje text: „pol. 
okres (tj. politický okres)Říčany“. 
Smyslem bližšího určení okresu na  ceduli je odlišení 
od  okresu soudního. Politické okresy totiž ne zcela od-
povídaly okresům soudním. Někdy připadalo i  několik 
soudních okresů na jeden politický. V polovině 19. století, 
kdy se systém okresů vytvářel, se Říčanům podařilo získat 
pro sebe sídlo jak soudního okresu, tak po tuhém, něko-

likaletém boji i sídlo okresu 
politického (tehdy zvané-
ho hejtmanstvím). Ne však 
nadlouho. Po  polovině 60. 
let 19. století byl říčanský 
politický okres zrušen a  Ří-
čany připadly pod nové okres-
ní město Český Brod. Sídlo soudu 
(soudní okres) ovšem Říčanům zůstalo. 
Sídlo politického okresu se do Říčan vrátilo až v roce 
1925. Tento obnovený říčanský politický okres existo-
val až do roku 1960, kdy vznikl současný okres Praha- 
východ. Ceduli na  fotografii tak můžeme na  základě 
výše uvedených údajů datovat do let 1925–1959.

Martin Hůrka

Ze SbíreK mUZeA
Smaltovaná cedule

co se děje v kultuřeco se děje v kultuře

Příměstský přírodovědný tábor:  
VýPrAVA NA OSTrOV
21. – 25. července 2014, každý den od 8.30 do 16.30 h
kde: Říčanská hájovna u Světic a její okolí
Pro koho: děti od 8 do 12 let 
Cena: 2500 Kč (sourozenecká cena  2000 Kč / dítě)  
Vypravte se s námi prozkoumat dosud neprobádaný ost-
rov. Budeme zkoumat přírodu, hrát hry, sportovat i tvořit. 
Úspěšné průzkumníky čeká na konci tábora překvapení.
Bližší informace a  přihlášky dětí na  webových stránkách 
Muzea Říčany a e-mailu: edita.jezkova@muzeum.ricany.cz

Odpoledne na hájovně: Živá zahrada
neděle 18. května 13.00 – 17.00

Muzeum Říčany zve návštěvníky do  nové venkovní ex-
pozice na  Říčanské hájovně: les jako zdroj tradice. 
Návštěvník si může přivonět k bylinkám lesní zahrádky, 
prohlédnout si slovanský „idol“, klát, úl i  model milíře, 
dozvědět se něco o historii místních lesů, o zaniklých ves-
nicích i o dávné víře v magii a božstva.

Doprovodný program Živá zahrada:
l výroba ručního papíru a jeho zdobení rostlinami
l zahradnická poradna
l poznáváme bylinky

Vstup do expozice zdarma.
Vstup na doprovodný program 50 Kč, rodinné vstupné 100 Kč.
Ke každému rodinnému vstupnému bylinka nebo trvalka 
ZDARMA (do vyčerpání zásob). 

FO
TO

: a
rc

HI
V

Pořádá Muzeum Říčany za podpory Města Říčany.
Rezervace vítána: edita.jezkova@muzeum.ricany.cz, 
323 603 161

80 texty.kuryr@ricany.cz



co se děje v kultuře

Trasy pochodu:
12 km, 14 km a 20 km nebo Pohádkové Hrucice pro děti (do 5 km)

Program:
  Den otevřených dveří v Památníku Josefa Lady
  Výstava modelů Antonína Jedličky
  Mnichovické kramaření a oslavy 880 let města
  Překvapení a soutěže na trase
  Diplomy pro účastníky pochodu u Infocentra v Říčanech
  od 13.00 do 17.00 hod.

POHÁDKOVĚ NAUČNÉ STEZKY
na kole i pěšky

CESTA KOCOURA MIKEŠE
A

POHÁDKOVÉ HRUSICE

10. ročník
sobota 31. května 2014 v 9.30 hod. v Hrusicích

Sponzoři akce:
ZÁMECKÁ VÝROBNA UZENIN spol. s r.o.
PEKAŘSTVÍ FRYDRYCH

www.laduv-kraj.cz
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IVO ŠMOLDAS 
& RADIM UZEL
 Út 27 / 5 / 2014 – 20.00
  TALK SHOW DVOU ZNÁMÝCH OSOBNOSTÍ.  

K. Fialová – viola,  
M. Levický – klavírní doprovod
 St 11 / 6 / 2014 – 19.30
   KONCERT Z CYKLU KRUH PŘÁTEL HUDBY.   

 

KVĚTNOVÝ KONCERT KPH V KC LABUŤ
– Musica Dolce Vita – hudba královen

 Soubor MUSICA DOLCE VITA působí na české hudební scéně od roku 
2005 a má na svém kontě stovky koncertů ve všech koutech naší vlasti  
i v zahraničí. Věnuje se interpretaci skladeb pro flétnu a harfu všech stylových 
období v podání špičkové sólové flétnistky Žofie Vokálkové a skvělé harfe-
nistky Zbyňky Šolcové a ve spojení s písněmi a áriemi pro mezzosoprán Da-
niely Demuthové prezentuje širokou škálu tématických koncertů (tříkrálový, 
velikonoční, mariánský, adventní, vánoční atd.) V říčanském kulturním centru 
soubor uvede program Hudba královen – projekt věnovaný ženám – sklada-
telkám s mottem „žena nejen múzou muže“. Program slavil velký úspěch  
na turné v USA, u nás zazněl v rámci komorní řady FOK a České filharmonie. 
Provází nás hudbou žen skladatelek od nejstarší sv. Hildegardy von Bingen, 
přes samotnou královnu Marii Antoinette, mapuje období romantismu (Clara 
Schumannová či sestra F.Mendehlsonna Fanny) a pokračuje do impresionis-
mu k Cecile Chaminade, či písním Pauline Viardote (které C.Saint-Saens vě-
noval operu Samson a Dalila). Nezapomeneme ani na Almu Mahlerovou nebo 
současnou českou skladatelku Sylvii Bodorovou. Většina skladeb pochází  
z archivů universit v New Yorku a Princetonu, takže nebyly nikdy dříve v České 
republice interpretovány. Těšíme se na Vaši návštěvu !

LUBOŠ POSPÍŠIL & 5 P 
– Koncert legendy české hudby a jeho kapely

 Matador české hudební scény s hlasem, který si nespletete a pěknou řádkou 
hitů na kontě (m.j. Tenhle vítr jsem měl rád; Soukromá cesta do nikam; Jekyll  
a Hyde …) nedávno vstoupil mezi šedesátníky. Charakteristický Pospíšilův tenor 
za bicími pevně jistí hvězda mezi tuzemskými bubenicemi Pája Táboříková; kláve-
sy Ondřeje Fencla tančí kolem, rytmiku dotváří zkušený baskytarista Martin Štec 
(m.j. ex-Vltava, Ivan Hlas…). Od nového roku 2012 pak přibyl do sestavy bravurní 
kytarista a vokalista Mirek Linhart (Yo Yo Band, Lenka Filipová trio…). Generační 
bariéry rozmetává síla kolektivu, kapela hraje s obrovskou radostí, byť některé 
písně jsou starší než někteří účinkující muzikanti. A možná právě proto. Přijďte  
si koncert poslechnout 20.května v úterý ve 20 hod. do KC Labuť v Říčanech. 

ONDŘEJ HAVELKA A JEHO MELODY MAKERS  
– „Perly swingu 2“

Náš milý diváku,
 Ondřej Havelka a jeho Melody Makers se tentokrát rozhodli nabídnout Ti 
ty vůbec nejkrasší hudební perly, jež nám světový swing 30. a 40. let zanechal. 
Zběsilé, virtuózní kusy střídají nesmrtelné sladké melodie. Žhavý americký swing 
zvedá ze židlí, české písně konejší Tvé nervy. Anebo naopak! Beze všech pochyb 
však věz, že hned po prvních vteřinách strhující show plné rytmu a humoru, koru-
nované brilantními výkony famózního evropského hot-trumpetisty Juraje Barto-
še, Ti zazáří... „Plaménky v očích Tvých...“! Ondřej Havelka a jeho Melody Makers 
se zabývají autentickou interpretací populární hudby období raného a vrcholného 
swingu od počátku let třicátých až k raným letům čtyřicátým. Pestrý repertoir za-
hrnuje atraktivní skladby širokého žánrového spektra, sweet and hot, 
od hollywoodských muzikálů až po vrcholná čísla swingových big-
-bandů. Stylizace koncertního show sleduje ve všech detailech 
typické dobové způsoby, počínaje kostýmy a účesy interpretů 
a celkovou režií představení konče. 

 
 Těšíme se na Vaši návštěvu!

NEBUĎ LABUŤ A  ZAJDI NA KULTURU!

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

19.30

14

MUSICA DOLCE VITA
 St 14 / 5 / 2014 – 19.30
   KONCERT Z CYKLU KRUH PŘÁTEL HUDBY. 
   HARFA, FLÉTNA, ZPĚV.  

20.00

20

LUBOŠ POSPÍŠIL 
& 5 P
 Út 20 / 5 / 2014 – 20.00
   KONCERT LEGENDY ČESKÉ HUDBY   
   A JEHO KAPELY. 

 SPOLEČNOS T & TA NEC 

SETKÁNI SENIORŮ – DEN MATEK
Po  Seniorcentrum Říčany.

 SPOLEČNOS T 

DESATERO PROBLÉMŮ
Út Beseda s občany.

 VÁ ŽN Á HUDBA 

MUSICA DOLCE VITA
St Koncert z cyklu Kruh přátel hudby. Harfa, flétna, zpěv. 

 KONCERT Y 

KONCERT KE DNI MATEK
Čt ZUŠ Říčany.

 KONCERT Y 

LUBOŠ POSPÍŠIL & 5 P
Út Koncert legendy české hudby a jeho kapely.

 KONCERT Y 

JITKA VRBOVÁ, STANDA CHMELÍK  
& HOT JAZZ PRAHA
St Koncert v rámci cyklu Jazzové večery v Říčanech.  

 DIVA DLO 

IVO ŠMOLDAS A RADIM UZEL
Út Talkshow dvou známých osobností. 

Letní koncert ŘKO 
 St 4 / 6 / 2014 – 19.30
  TRADIČNÍ KONCERT ŘÍČANSKÉHO   
   KOMORNÍHO ORCHESTRU.  

Ondřej Havelka  
a jeho Melody Makers
– „Perly swingu 2“
 Čt 5 / 6 / 2014 – 20.00
  KONCERT OBLÍBENÉ KAPELY S HITY  
   ČESKÉHO A SVÉTOVÉHO SWINGU  
   30. A 40. LET.  

Absolventský koncert 
 Po 16 / 6 / 2014 – 17.30
  ZUŠ ŘÍČANY.  

Mám jednu ruku dlouhou... 
...za tu dobu
 St, Čt 18, 19 / 6 / 2014 – 19.00
  2 KONCERTY U PŘÍLEŽITOSTI VÝROČÍ 25 LET   
   TRVÁNÍ KYTAROVÉHO KURZU JIŘÍHO BARDY. 

14.00

13

SEZÓNA KPH PRODLOUŽENA DO ČERVNA !  
– Kristina Fialová – viola  
Martin Levický – klavírní doprovod

 Jednou z výrazných představitelek nastupující hudební generace je vi-
olistka Kristina Fialová. Přes svůj mladý věk již dosáhla mnoha úspěchů. Je 
vítězkou nebo laureátkou řady mezinárodních soutěží – Talents for Europe,  
Soutěž konzervatoří, ACT London, Beethovenův Hradec, Forbest Competition, 
Alexander and Buono International String Competition, Val Tidone Competiti-
on, Danish soloist competition, Johannes Brahms competition, Michal Spisak 
international viola competition. Jako sólistka či komorní hráčka spolupracuje  
s předními českými i zahraničními umělci, představila se ve většině států Evropy, 
v Africe a USA. Pravidelně natáčí pro Český a Dánský rozhlas. Hraje na italskou 
violu „Carlo Antonio Testore - Contrada 1745“ a její smyčec je z ateliéru mistra 
Petra Auředníka. Klavírní doprovod obstará Martin Levický, i on má ve svém živo-
topise řadu úspěchů včetně prvních cen na mezinárodních klavírních soutěžích  
a odehraných vystoupení v mnoha zemích. Koncert je zároveň jakýmsi „přídav-
kem“ letošního cyklu Kruhu přátel hudby. Platí na něj abonentní vstupenka členů 
KPH. Těšíme se na Vaši návštěvu !

ZÁPISY DO TANEČNÍCH KURZŮ V ROCE 2014
      Základní kurzy tance a společenského chování budou zahájeny v sobotu 
13. září 2014 v 17.00 a ve 20.00 v sále KC Labuť v Říčanech. Přihlásit se můžete 
v  kanceláři KC nebo prostřednictvím webových stránek. Taneční kurzy pro 
dospělé začínají v pátek 3. října 2014, budou se konat vždy jednou za 14 dní. 
Jsou rozděleny na začátečníky a mírně pokročilé od 19.00 a pokročilé od 21.00.
Kurz povede taneční mistr Ing. Ivan Vít s manželkou. 
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IVO ŠMOLDAS 
& RADIM UZEL
 Út 27 / 5 / 2014 – 20.00
  TALK SHOW DVOU ZNÁMÝCH OSOBNOSTÍ.  

K. Fialová – viola,  
M. Levický – klavírní doprovod
 St 11 / 6 / 2014 – 19.30
   KONCERT Z CYKLU KRUH PŘÁTEL HUDBY.   

 

KVĚTNOVÝ KONCERT KPH V KC LABUŤ
– Musica Dolce Vita – hudba královen

 Soubor MUSICA DOLCE VITA působí na české hudební scéně od roku 
2005 a má na svém kontě stovky koncertů ve všech koutech naší vlasti  
i v zahraničí. Věnuje se interpretaci skladeb pro flétnu a harfu všech stylových 
období v podání špičkové sólové flétnistky Žofie Vokálkové a skvělé harfe-
nistky Zbyňky Šolcové a ve spojení s písněmi a áriemi pro mezzosoprán Da-
niely Demuthové prezentuje širokou škálu tématických koncertů (tříkrálový, 
velikonoční, mariánský, adventní, vánoční atd.) V říčanském kulturním centru 
soubor uvede program Hudba královen – projekt věnovaný ženám – sklada-
telkám s mottem „žena nejen múzou muže“. Program slavil velký úspěch  
na turné v USA, u nás zazněl v rámci komorní řady FOK a České filharmonie. 
Provází nás hudbou žen skladatelek od nejstarší sv. Hildegardy von Bingen, 
přes samotnou královnu Marii Antoinette, mapuje období romantismu (Clara 
Schumannová či sestra F.Mendehlsonna Fanny) a pokračuje do impresionis-
mu k Cecile Chaminade, či písním Pauline Viardote (které C.Saint-Saens vě-
noval operu Samson a Dalila). Nezapomeneme ani na Almu Mahlerovou nebo 
současnou českou skladatelku Sylvii Bodorovou. Většina skladeb pochází  
z archivů universit v New Yorku a Princetonu, takže nebyly nikdy dříve v České 
republice interpretovány. Těšíme se na Vaši návštěvu !

LUBOŠ POSPÍŠIL & 5 P 
– Koncert legendy české hudby a jeho kapely

 Matador české hudební scény s hlasem, který si nespletete a pěknou řádkou 
hitů na kontě (m.j. Tenhle vítr jsem měl rád; Soukromá cesta do nikam; Jekyll  
a Hyde …) nedávno vstoupil mezi šedesátníky. Charakteristický Pospíšilův tenor 
za bicími pevně jistí hvězda mezi tuzemskými bubenicemi Pája Táboříková; kláve-
sy Ondřeje Fencla tančí kolem, rytmiku dotváří zkušený baskytarista Martin Štec 
(m.j. ex-Vltava, Ivan Hlas…). Od nového roku 2012 pak přibyl do sestavy bravurní 
kytarista a vokalista Mirek Linhart (Yo Yo Band, Lenka Filipová trio…). Generační 
bariéry rozmetává síla kolektivu, kapela hraje s obrovskou radostí, byť některé 
písně jsou starší než někteří účinkující muzikanti. A možná právě proto. Přijďte  
si koncert poslechnout 20.května v úterý ve 20 hod. do KC Labuť v Říčanech. 

ONDŘEJ HAVELKA A JEHO MELODY MAKERS  
– „Perly swingu 2“

Náš milý diváku,
 Ondřej Havelka a jeho Melody Makers se tentokrát rozhodli nabídnout Ti 
ty vůbec nejkrasší hudební perly, jež nám světový swing 30. a 40. let zanechal. 
Zběsilé, virtuózní kusy střídají nesmrtelné sladké melodie. Žhavý americký swing 
zvedá ze židlí, české písně konejší Tvé nervy. Anebo naopak! Beze všech pochyb 
však věz, že hned po prvních vteřinách strhující show plné rytmu a humoru, koru-
nované brilantními výkony famózního evropského hot-trumpetisty Juraje Barto-
še, Ti zazáří... „Plaménky v očích Tvých...“! Ondřej Havelka a jeho Melody Makers 
se zabývají autentickou interpretací populární hudby období raného a vrcholného 
swingu od počátku let třicátých až k raným letům čtyřicátým. Pestrý repertoir za-
hrnuje atraktivní skladby širokého žánrového spektra, sweet and hot, 
od hollywoodských muzikálů až po vrcholná čísla swingových big-
-bandů. Stylizace koncertního show sleduje ve všech detailech 
typické dobové způsoby, počínaje kostýmy a účesy interpretů 
a celkovou režií představení konče. 

 
 Těšíme se na Vaši návštěvu!

NEBUĎ LABUŤ A  ZAJDI NA KULTURU!

www.kclabut.czŘíčany – 17. listopadu 214 +420 323 602 456
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MUSICA DOLCE VITA
 St 14 / 5 / 2014 – 19.30
   KONCERT Z CYKLU KRUH PŘÁTEL HUDBY. 
   HARFA, FLÉTNA, ZPĚV.  

20.00

20

LUBOŠ POSPÍŠIL 
& 5 P
 Út 20 / 5 / 2014 – 20.00
   KONCERT LEGENDY ČESKÉ HUDBY   
   A JEHO KAPELY. 

 SPOLEČNOS T & TA NEC 

SETKÁNI SENIORŮ – DEN MATEK
Po  Seniorcentrum Říčany.

 SPOLEČNOS T 

DESATERO PROBLÉMŮ
Út Beseda s občany.

 VÁ ŽN Á HUDBA 

MUSICA DOLCE VITA
St Koncert z cyklu Kruh přátel hudby. Harfa, flétna, zpěv. 

 KONCERT Y 

KONCERT KE DNI MATEK
Čt ZUŠ Říčany.

 KONCERT Y 

LUBOŠ POSPÍŠIL & 5 P
Út Koncert legendy české hudby a jeho kapely.

 KONCERT Y 

JITKA VRBOVÁ, STANDA CHMELÍK  
& HOT JAZZ PRAHA
St Koncert v rámci cyklu Jazzové večery v Říčanech.  

 DIVA DLO 

IVO ŠMOLDAS A RADIM UZEL
Út Talkshow dvou známých osobností. 

Letní koncert ŘKO 
 St 4 / 6 / 2014 – 19.30
  TRADIČNÍ KONCERT ŘÍČANSKÉHO   
   KOMORNÍHO ORCHESTRU.  

Ondřej Havelka  
a jeho Melody Makers
– „Perly swingu 2“
 Čt 5 / 6 / 2014 – 20.00
  KONCERT OBLÍBENÉ KAPELY S HITY  
   ČESKÉHO A SVÉTOVÉHO SWINGU  
   30. A 40. LET.  

Absolventský koncert 
 Po 16 / 6 / 2014 – 17.30
  ZUŠ ŘÍČANY.  

Mám jednu ruku dlouhou... 
...za tu dobu
 St, Čt 18, 19 / 6 / 2014 – 19.00
  2 KONCERTY U PŘÍLEŽITOSTI VÝROČÍ 25 LET   
   TRVÁNÍ KYTAROVÉHO KURZU JIŘÍHO BARDY. 

14.00

13

SEZÓNA KPH PRODLOUŽENA DO ČERVNA !  
– Kristina Fialová – viola  
Martin Levický – klavírní doprovod

 Jednou z výrazných představitelek nastupující hudební generace je vi-
olistka Kristina Fialová. Přes svůj mladý věk již dosáhla mnoha úspěchů. Je 
vítězkou nebo laureátkou řady mezinárodních soutěží – Talents for Europe,  
Soutěž konzervatoří, ACT London, Beethovenův Hradec, Forbest Competition, 
Alexander and Buono International String Competition, Val Tidone Competiti-
on, Danish soloist competition, Johannes Brahms competition, Michal Spisak 
international viola competition. Jako sólistka či komorní hráčka spolupracuje  
s předními českými i zahraničními umělci, představila se ve většině států Evropy, 
v Africe a USA. Pravidelně natáčí pro Český a Dánský rozhlas. Hraje na italskou 
violu „Carlo Antonio Testore - Contrada 1745“ a její smyčec je z ateliéru mistra 
Petra Auředníka. Klavírní doprovod obstará Martin Levický, i on má ve svém živo-
topise řadu úspěchů včetně prvních cen na mezinárodních klavírních soutěžích  
a odehraných vystoupení v mnoha zemích. Koncert je zároveň jakýmsi „přídav-
kem“ letošního cyklu Kruhu přátel hudby. Platí na něj abonentní vstupenka členů 
KPH. Těšíme se na Vaši návštěvu !

ZÁPISY DO TANEČNÍCH KURZŮ V ROCE 2014
      Základní kurzy tance a společenského chování budou zahájeny v sobotu 
13. září 2014 v 17.00 a ve 20.00 v sále KC Labuť v Říčanech. Přihlásit se můžete 
v  kanceláři KC nebo prostřednictvím webových stránek. Taneční kurzy pro 
dospělé začínají v pátek 3. října 2014, budou se konat vždy jednou za 14 dní. 
Jsou rozděleny na začátečníky a mírně pokročilé od 19.00 a pokročilé od 21.00.
Kurz povede taneční mistr Ing. Ivan Vít s manželkou. 
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Noc s Andersenem
I v roce 2014, konkrétně v pátek 4. dubna, si 17 mladých 
příznivců knih a  jejich čtení dalo opět sraz na celostátní 
a  velmi oblíbené akci Noc s  Andersenem. Nad letošním 
ročníkem převzal patronát spisovatel a  ilustrátor Petr 
Morkes a jeho psí detektiv – komisař Vrťapka. Proto jsme 
požádali obě policejní jednotky v  našem městě (Policie 
ČR a Městská policie), zda by dětem nepředvedly, jak to 
vlastně na takové služebně vypadá, a neřekly, co je nápl-
ní jejich práce. Žádosti bylo ochotně vyhověno, a tak děti 
mohly nahlédnout pod pokličku této profese a položit ně-
kolik tradičních „dětských“ otázek. Poté probíhal večer 
plný soutěžení o  indicie, které nakonec všichni zúročili 
při luštění tajenky a hledání pokladu. Mezitím děti stihly 

ODDěLeNí PrO DOSPěLé 
Masarykovo nám. 83 
Tel. 323 602 654 
Email: dospele.odd@knihovna.ricany.cz

Výpůjční hodiny: 
pondělí – pátek 8.30 – 18.00, sobota 8.30 – 12.00
http://knihovna.ricany.cz

ODDěLeNí PrO DěTI 
Komenského nám. 1910 
Tel. 323 605 920 
Email: detske.odd@knihovna.ricany.cz

Výpůjční hodiny: 
pondělí, úterý, pátek 12.00 – 17.00 
středa 8.30 – 18.00, čtvrtek 8.30 – 17.00 

nakreslit vlastní návrhy obálek knih na  detektivní téma 
a díky hře Na Vševěda zjistit, kdo v jakém oboru vyniká. 
Většinu připravených úkolů všichni nocležníci zvládli 
překvapivě hravě, a tak nejtěžším úkolem večera bylo „za-
hnat“ malé spáče do spacáků k zaslouženému odpočinku.   
Velké poděkování patří našim sponzorům za občerstvení: 
Pekařství FRYDRYCH a Řeznictví STÁREK.    

Eva Rýcová

Autorská čtení
Po  dubnovém autorském čtení s  Jiřím Hájíčkem připra-
vujeme na  červen pořad s  Miloněm Čepelkou, který se 
kromě hraní v  Divadle Járy Cimrmana věnuje řadě dal-
ších činností, v neposlední řadě i činnosti spisovatelské. 
V  době uzávěrky tohoto čísla nebyl ještě určen přesný 
termín, jakmile bude znám, uveřejníme ho na stránkách 
knihovny a samozřejmě v příštím čísle Kurýra.

rozšíření výpůjční doby 
v oddělení pro děti
Připomínáme, že od dubna 2014 je v knihovně v oddělení pro 
děti rozšířená otevírací doba. Oproti minulému stavu je ote-
vřeno navíc ve středu dopoledne a v pátek se otevírací doba 
prodloužila o hodinu – viz Výpůjční hodiny výše v „hlavičce“. 
Knihovna tak reagovala na značný, až mimořádný nárůst po-
čtu dětských čtenářů v posledních letech. Tento zvýšený zájem 
o knihovnu u dětí nás zvlášť těší, uvážíme – li, že v tisku a v mé-
diích se často objevují studie a úvahy o poklesu zájmu o četbu, 
zejména právě u dětí a mládeže. 

Vladimír Levický

KOSTEL SV. PETRA  
A PAVLA V ŘÍČANECH

OD 19.00 DO 21.30
PROHLÍDKA 

KOSTELA
KONCERT PRO 

TRUBKU A VARHANY
MODLITBA  

PŘI SVÍČKÁCH

84 texty.kuryr@ricany.cz
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V  kulturním centru U  Labutě se 28. 3. 2014 uskutečnil 
druhý ročník soutěže Pěvecké mládí, kterou pořádá Měs-
to Říčany společně se ZUŠ Říčany.
Hlavním mottem pro přípravný tým soutěže bylo uspořá-
dat soutěž, která bude pro soutěžící příjemná a kde nebu-
dou důsledně řešit limity a repertoár tak, jak je to na sou-
těžích ostatních. Aby žádné dítě neodešlo bez diplomu a 
odměny. Pěvecké soutěže se zúčastnily ZŠ Bezručova, ZŠ 
Masarykovo náměstí, ZŠ U Říčanského lesa, MŠ Čtyřlís-
tek a ZUŠ Říčany.
Příprava soutěže proběhla celkem bez problémů, využili 
jsme zkušeností z 1. ročníku, kdy se v letošním roce poda-
řilo překonat různé nedostatky, které vyplynuly při zhod-
nocení z minulé soutěže v roce 2013. Přihlásilo se celkem 
42 zpěváčků. Vzhledem k nemocnosti soutěžilo 38 dětí. 
Děkujeme MěKS a zvláště Radimovi kadlčákovi za po-
moc s realizací soutěže a za ozvučení. Soutěžilo se od 9.30 
až do 16.00 hodin.
Děti hodnotila porota složená z učitelů jednotlivých škol. 

Předsedkyní poroty byla paní prof. jana nováková z Me-
zinárodní konzervatoře v  Praze, která má s  pěveckými 
soutěžemi bohaté zkušenosti. V  porotě dále zasedli pan 
uč. Pavol jánoš ze ZŠ U Říčanského lesa, Martin Mužík 
ze ZŠ Bezručova a jan krásný ze ZŠ Masarykovo ná-
městí a paní učitelka Martina červená ze ZUŠ Říčany. 
Role tajemníka poroty se ujala paní uč. Hana javorská 
ze ZUŠ Říčany, která celou soutěž organizačně zajistila.
Děti byly hodnoceny v  bronzovém, stříbrném a  zlatém 
pásmu. Každý soutěžící si odnesl diplom a  odměnu 
a mohl svůj výkon prodiskutovat s předsedkyní poroty.
Oceňujeme zájem paní místostarostky Hany Špačkové, 
která si udělala čas a soutěž téměř celou vyslechla, promlu-
vila s porotou a zajímala se o průběh a přípravy soutěže.
Korepetice žákům zajišťoval pan uč. Petr Malínek. Další 
poděkování patří žákům ZŠ Bezručova, kteří organizační-
mu týmu při průběhu soutěže vydatně pomáhali – David 
Muk, jakub atexinger, Dan Bauer a Zuzana Macková.
Plakáty a diplomy zpracovala paní uč. Helena Dušková, 
učitelka výtvarného oboru. Připomínky k soutěži mohou 
kolegové posílat na info@zusricany.cz.

Iveta Sinkulová, Ředitelka ZUŠ Říčany

Vážení rodiče, milé děti!
21. května 2014 se uskuteční závěrečný Slavnostní kon-
cert k 60. výročí založení ZUŠ Říčany v Betlémské kapli.
Pokud máte zájem koncert navštívit je nutné si rezervovat 
vstupenky. Rezervaci můžete provést e-mailem na adrese ive-
ta.sinkulova@zus.ricany.cz nebo osobně v ředitelně školy.
Lístky budou k dispozici od 22. dubna 2014 v ředitelně školy.
Doporučený příspěvek za vstupenku – 75 Kč
Sledujte prosím www.zusricany.cz, kde budou další dopl-
ňující informace k průběhu koncertu.

PrOJeKT PATrIOT – II. ročník pěvecké soutěže PěVeCKé mLáDí
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Restaurace – herna – OLIVA
1. května otevíráme zahrádku a tímto Vás srdečně zveme k příjemnému 

posezení. Zahrádka nabízí maso a jiné dobroty  
připravované na venkovním grilu, chlazené pivo, zmrzlinu pro děti.

Za příznivého počasí máme otevřeno: 
Po–Čt: od 15.00 h do 00.00 h? Pá–Ne: od 12.00 h do 00.00 h ?
Rezervace na tel.: 604875560 ul. Verdunská 1749, Říčany

inzerce

ÚKLID 
RODINNÝCH
DOMŮ A BYTŮ

Profesionální úklid, mytí oken, čištění koberců atd.
608 169 903, www.jampracuje.cz

Profesionální úklid, mytí oken, čištění koberců atd.
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Letos poprvé se 
konal soutěžní 
festival Wake 
up and Live 
– Czech 2014 
jako součást 
mezinárodního 

projektu Wake up and live, který vznikl 
před několika lety v  Polsku a  který se 
za tu dobu stal opravdu významným ev-
ropským počinem na podporu nezávislé 
hudby a hudebníků a její propagaci.
V minulých letech se do soutěže při-
hlásily stovky kapel nejrůznějších 
žánrů a ve finále jednotlivých ročníků 
se představilo více než 80 kapel z růz-
ných zemí Evropy (Polska, Německa, 
Ruska, Čech, Ukrajiny, Běloruska 
…). Během existence festivalu přije-
lo podpořit soutěžící kapely i mnoho 
už zavedených hudebních hvězd, 
ať už z  Polska, Německa tak i  třeba 
z  USA. Tím získal festival nejenom 
množství fanoušků, ale i  značné 
renomé. Evropské finále se koná 
každoročně ve  starobylém polském 
Sulecinu a  festival v současné podo-
bě trvá 3 dny. Navíc má podporu ze 
strany města Sulecin a  je terčem zá-
jmu mnoha polský médíí (TV, rádia 
i internetové portály)
První ročník české edice přinášel 
spoustu otázníků, jelikož Wake up 
se letos u  nás představil poprvé. 
Naštěstí díky pochopení a  finanční 
podpoře města Říčany a odvaze ve-
dení Kulturního centra Labuť se na-

konec podařilo uspořádat opravdu 
důstojný 1. ročník tohoto ojedinělé-
ho festivalu u nás. Našlo se i několik 
nadšenců z  řad sponzorů (kytary.
cz, Rockfashion, steelboots, Radio 
Beat a dalších), kteří umožnili vytvo-
řit akci na velmi vysoké úrovni a patří 
jim za to velké poděkování.

Samotná soutěž se konala 4. 4. 2014 
a do českého finále postoupilo 8 hu-
debních skupin MaRIa sCaRe, 
THe DRoPs, PaWnsHoP, aCT 
oF GoD, DUsT, BUsTeRGanG, 
DePenDenCe a  DekolT, které 
se setkaly v přímém souboji na jevišti 
KC Labuť a  rozhodně se bylo na  co 
dívat a hlavně poslouchat. 
I přes nevelkou návštěvnost (a  ti, 
kteří nepřišli mají opravdu čeho 
litovat) se během večera vytvořila 
skvělá atmosféra jak na  jevišti tak 
i v hledišti, a to ozdobilo celý průběh 
finálového večera, kde navíc jako 
hosté vystoupily kapely Pěchota 
(vítěz Wake up and live 2010) a jako 
třešnička na dortu skvělá mladá ka-
pela Doctor Victor.

a jak to vše dopadlo?
Vítězem českého finále se po zásluze 
stala kapela DekolT, která bude 
v  evropském finále 30. 5. 2014 re-
prezentovat česko.
na druhém místě se umístila kapela 
veteránů :-) MaRIa sCaRe, které 
uteklo vítězství o jeden, jediný bod.
A konečně na  třetím místě polská 
kapela DUsT.
Velmi milým překvapením bylo i vystou-
pení velmi mladé kapely THe DRoPs, 
kteří i  přes svůj ještě „školní věk“ :-), 
předvedli výborný výkon a po zásluze si 
nakonec odnesli cenu diváků. 
Všem oceněným kapelám gratulujeme.

co dodat závěrem?
První ročník je minulostí a i přes ně-
jaké drobné zádrhely (kdo nic nedělá, 
nic nezkazí) je potřeba říci, že dopadl 
nad očekávání a že by se do budouc-
na mohl stát tradiční akcí kulturního 
života města Říčany a ne jenom jeho. 
Ještě jednou je potřeba poděkovat 
městu, organizátorům i  sponzorům 
za podporu a nezbývá než se těšit, že 
1. ročník nebude tím posledním. Byla 
by to opravdu velká škoda.

Ohlédnutí za prvním ročníkem Wake up and Live – Czech 2014

Šibřinky se vydařily
Letošní maškar-
ní ples, sokolské 
„Šibřinky“ při-
padly na  pěkné 
datum 8. března. 
Dle „Starých dob-

rých časů“ přivítal přítomné dámy 
Tomáš, člen výboru T.J. Sokol Ří-
čany a  Radošovice,  karafiátem. 
Hudební skupina Color Club začala 
hrát v  osm hodin pěkně „od  pod-
lahy“ a  do  tance se pustili všichni 
v  maskách i  bez nich. Pro zpestře-
ní večera proběhla dámská pome-
rančová volenka a  tři předtančení. 

Děkujeme všem vystupujícím ta-
nečníkům a  sponzorům, kteří nám 
přispěli do  bohaté tomboly. Byli to: 
Autodíly Vojáček, Biomedica, Boty 
Benet, Cyklosport ORG Miroslava 
Hroudová, členové Sokola, Ekoflor, 
Elektrocentrum Kadlec, ENGEL, 
Galanterie Flachs, Kasia Vera, Ko-
minictví Pechlát, Květinářství Do-
minika, Lékárna U Bílého lva, Miba 
sport Zdeněk Míka, Ministerstvo 
vnitra, Pekařství Frydrych, Planet 
Tois, Progast, Proutěný svět, Re-
staurace U  Jermařů, Salon Beauty, 
Svět zvířat Kadlec, Telefonica O2, 
Textil Holá, Tiskárny Vlasta Ondrá-
ková, Vinotéka Venuše, Volnočasové 

Centrum Na Fialce, Výroba knedlíků 
Vaníček, Winterhalter, Zlatnictví 
Rousovi.
Těšíme se se všemi příští rok a zveme 
vás na  sokolskou akademii dne 25. 
května na sokolském hřišti.
Za výbor T.J. Sokol Říčany a Radošovice  

Jarmila Voráčková
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Květen v Kotelně FeSTIVAL i AUKCe
Festival amatérské tvorby, který také 
letos představí  zajímavá díla z  tvorby 
amatérských výtvarníků z  celé České 
republiky, bude zahájen vernisáží 3. 
května a potrvá do 17. května. Festival 
je přehlídkou toho nejzajímavějšího, 

co se poslední dobou urodilo na amatérské výtvarné scéně 
a pro mnohé umělce je jedinou možností, jak svůj um pre-
zentovat široké veřejnosti. Pro řadu amatérských výtvar-
níků se účast na festivalu stala již tradicí a vystavují pravi-
delně každý rok. Přibývá ale také mnoho nových, kteří se 
o této akci dozvídají zprostředkovaně nebo zcela náhodou 
a během celého roku nás kontaktují. Letos bude vystaveno 
kolem stovky děl a na závěr festivalu je připraveno překva-
pení a to v podobě jarního koncertu, na kterém zazpívá ko-
morní sbor URBAN LADIES. Všichni jste srdečně zváni!

Galerie v  květnu také otevírá první internetovou aukci 
současného umění, ve které je zastoupeno to nejlepší z děl 
mladých profesionálních výtvarníků. Všechna dražená 
díla jsou ke zhlédnutí na webu galerie.

co se děje v kultuře

GALerIe KOTeLNA ŘíČANy VáS SrDeČNě ZVe NA JArNí KONCerT

Hudba tvořená hlasy
Zpívá komorní sbor Urban ladies z MkG. Galerie Ko-
telna, pátek 16. května 2014 od 18 hodin. Plynární ulice 
1815/1, Říčany. 

inzerce

NOVĚ OTEVŘENÁ PRODEJNA COCCODRILLO 
PRAHA ČESTLICE v OC Albert, 1. patro,Obchodní 111, Čestlice 251 01Dětská móda od 0 do 12 let,od hlavy až k patě, pro kluky i holky.Jsme tu pro Vás!

Platnost poukazů do 10. 6. 2014.

140197_coccodrillo_inzerce_A4.indd   1 22.4.14   11:37

Výklad z tarotových karet na fb,  
po e-mailu, telefonu a osobně od 350 Kč!

•	Chcete	znát	budoucí	vývoj	partnerského	vztahu,		
	 práce	a	zdraví?
•	Potřebujete	radu	ohledně	práce,	lásky,	peněz?		
	 Nevíte,	jak	se	rozhodnout?
•	Chcete	znát	budoucí	vývoj	událostí?	
•	Stojíte	na	rozcestí	života	a	nevíte	jakou	cestou	se	dát?		
	 Zda	zůstat	ve	vztahu,	který	vám	nevyhovuje?		
	 Zda	má	vaše	nová	láska	budoucnost?
•	Jaké	zaměstnání	je	pro	vás	vhodné?
•	Zda	stavět,	či	koupit	starší	dům	k	rekonstrukci?	

Psychologické poradenství.
Posílání pozitivní energie (reiki).
Magické rituály na lásku, 
práci, prosperitu.
Přičarování zpět osoby, která 
se s Vámi právě rozešla.
Odblokování kletby, Entity, 
bloků, strachů a minulosti.

Hana Jahelková
www.vykladztarot.eu
       kartářka Hanka
       Výklad z tarotu

tel.: 602 714 885	
(objednávky	po	SMS)
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Řádková inzerce

Soukromá řádková inzerce bude od roku 2014 zpoplatněna takto:
Vzhledem ke stále narůstajícímu množství řádkové inzerce jsme nuceni od ledna 2014 opět změnit ceny nekomerční řádkové 

inzerce. první řádek textu zůstane za 50 Kč, dva řádky budou za 100 Kč, 3–5 řádků za 150 Kč, 6–7 řádků za 200 Kč. Ceny 
komerční řádkové inzerce si vyžádejte na adrese: inzerce.kuryr@ricany.cz. Inzerce nabízející pronájem bytu bude nadále 

zařazena jako komerční. Řádková inzerce musí být zaplacena před vydáním konkrétního čísla.

inzerce.kuryr@ricany.cz
byty, neMoVItoStI  
n  Ubytování v  Říčanech v  RD se zahradou pro firmy 
i jednotlivce. Tel. 737 511 734.
n  Majitel pronajme hezký světlý byt 2+1, 60 m2, 2.p. 
s  výtahem,   po  kompl.rekonstrukci, částečně zařízený. 
Dům   panelový, zrekonstruovaný, v  sousedství Olivovny 
a nové školy U říčanského lesa, MHD před domem, 5 min. 
pěšky lesy a zeleň. K nastěhování 5/2014. Cena 8.000 Kč/
měs. + služby a energie. Tel. 603 229 679.
n  Ubytování v  RD v  Říčanech typ ubytovna 3500 os. 
měs. T. 602 316 629.
n Pronajmu velmi pěkný byt 2+kk 51 m²+balkon v Ří-
čanech v  RD (2 min. na  vlak); ideální pro 1, ev. max. 2 
osoby; spolehlivému dlouholetému obyvateli Říčan 
vstřícné nájemné. Tel.: 606 817 929. 
n Pronajmu kancelář v Říčanech na náměstí, 70 m2, vy-
baveno sítěmi, alarmem, rozvodem pro kamerový systém. 
Tel: 603 497 198.
n nabízíme k pronájmu kanceláře o rozloze 25m2 v ad-
ministrativní budově v oblasti průmyslové zóny v  Modle-
ticích. Kontakt 602 320 639 Ondráčková .
n  Přenechám – za  odstupné – zavedené kadeřnictví 
blízko centra Říčan. Tel. 776 889 212.
n Ubytování v Mirošovicích v RD se zahradou pro firmy 
i jednotlivce. Tel. 323 656 211.
n  Pronajmu parkovací stání v  podzemních garážích. 
Bytového komplexu Na Fialce. Dveře na dálkové ovládá-
ní. 1300/měsíc. Tel. 602 624 888.
n Pronajmu zahradu 1100 m2 v Říčanech k rekreačním, 
pěstitelským či chovatelským účelům. Tel. 774 632 145.
n  Ubytování v  RD v  Říčanech typ ubytovna 3500 os/
měs. Tel.: 725 923 111.
n  studio Harmonie nabízí k  pronájmu prostory vhod-
né pro fyzioterapeuty, lékaře, maséry, kosmetičky. . Tel.: 
323 631 989, 602 183 825.

ZaMĚStnání 
n ZŠ strančice přijme  kvalifikovanou učitelku pro 1. 
stupeň. Nástup: 9/2014. Dopravní dostupnost i z Prahy 
(vlak. spojení). Nabízíme příjemné pracovní prostředí. 
Nabídky s životopisem zasílejte na e-mail: infozsstranci-
ce@seznam.cz, tel.: 734 445 650.
n  olivova dětská léčebna hledá sanitáře/ky, zdravot-
ní sestry, fyzioterapeuty/ky, zdravotní asistenty/ky. Tel.: 
323 619 188, www.olivovna.cz, sekretariat@olivovna.cz.
n  ZŠ Velké Popovice – učitel/učitelka 1. Stupeň. 
Od  září 2014 hledáme učitele/učitelku pro 1. stupeň 
na plný úvazek. Jsme plně organizovaná škola s kapacitou 
435 žáků, spíše rodinného typu. Výborné spojení z Prahy 
vlakem i autobusy PID. Kontaktní e-mail: lucie.fuskova@
zsvelkepopovice.cz. Kontaktní telefon: 605 865 712.

n Úklidová firma přijme brigádníky – ce na úklid rodin-
ných domů, vždy v dopoledních hodinách. Lokalita Úvaly 
a okolí. Auto podmínkou. Pouze na dlouhodobou spolu-
práci. Výhodné plat. podmínky. Tel: 608 145 889.
n MŠ v Uhříněvsi nabízí volná pracovní místa: 
UČITELKA: min 2 roky souvislé praxe v zařízení s před-
školními dětmi podmínkou. ZDRAVOTNÍ SESTRA: 
odpovídající vzdělání, praxe s předškolními dětmi min 1 
rok. Nástup možný ihned. Životopisy zasílejte na email: 
touzimska@medvidkovaskolka.cz.
n  nově v  této lokalitě! Možnost přivýdělku nejen pro 
aktivního důchodce nebo maminku na  MD. Čistá a  ne-
náročná práce, zajímavý výdělek, nulové vstupní náklady, 
bezplatné zaškolení, solidní jednání. Volejte bezplatně 
800 888 120 nebo navštivte stránky www.faircredit.cz.
n nová restaurace s mezinárodní kuchyní hledá kuchaře, 
číšníka a servírku do dynamického týmu. Životopis prosím za-
šlete na info@restaurace-u-staletych-lip.cz. Tel. 604 257 109.
n studio Harmonie přijme instruktory/ky skupinových 
cvičení (zumba, bosu) a osobní trenéry do posilovny. Tel.: 
323 631 989, 602 183 825.

oStatní 
n  Ruční mytí – leštění aut, strojní čištění interierů. T: 
603 212 353.
n Mojericansko.cz – nový web Říčanska. Nabízí - bezplat-
né zveřejnění článků, možnosti diskusí ve fórech, bezplat-
né zveřejnění akcí, bezplatná inzerce, výrobcům z Říčanska 
prodej prostřednictvím eschopu,banerovou reklamu, pre-
sentaci v newsleteru,bezplatná registrace v seznamu firem 
a organisací. http://mojericansko.cz, mobil: 775 301 206.
n strojní čištění odpadů a kanalizace. Spolehlivě. Tel: 
603 212 353.
n  čIsTý ByT? OD  SAIFRTA VYMALOVÁNO MÍT. 
ŠTUKY, STĚRKY, LAKY, MALBA + NÁVŠTĚVA  ZDAR-
MA! INFO. 606 227 390 .
n Rostoucí měsíční příjem jen pro aktivní s organizační-
mi schopnostmi. D. Blechová  M: 775 269 369.
n aUToDoPRaVa – Potřebujete něco přivézt, odvézt? 
Naše dodávka pro vás kdykoli, kamkoli, za rozumné ceny. 
Tel. 728 047 274.
n Instalatér topenář. Tel. 607 209 400.
n  Pronajmu kadeřnické křeslo 6000 Kč/měsíčně vč. 
popl. Více info na tel. 608 434 216 www.hbsalon.cz.
n Zápis do školky CHVIlka se bude konat 13.5.2014 
od 15h. do 17h. www.miniskolkachvilka.webnode.cz.
n  Pro Vaše zdraví – řasa Chlorela a  mladý ječmen. T: 
778 013 227.
n Prodám jímku o objemu 9,2 m3. Celoplastová, tl. stě-
ny 8mm, výrobce GONAP, NVB 10/8. 2 roky používaná. 
Pův. cena 32 tis., Prodám za 18 tis. Tel. 773 772 667.
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n  Drůbež červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje svým 
zákazníkům, že opět prodává slepičky snáškových plemen 
lohmann hnědý, Tetra hnědá a Dominant – černý, modrý, 
žlutý, kropenatý a bílý. Stáří: 15–20 týdnů. Cena 149 – 185 
Kč/ks dle stáří. Neprodáváme malé kuřice, ale téměř do-
spělé slepičky pouze našeho chovu! Prodej se uskuteční: 
Ve  čtvrtek 8. května a 5. června 2014 Říčany – u zimního 
stadionu – 10.00 hod. Při prodeji slepiček – výkup králičích 
kožek – cena dle poptávky. Případné bližší informace: Po–Pá 
9.00–16.00hod, tel. 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840.  
n Rovné střechy – terasy opravy zateplení, izolace proti 
radonu a vlhkosti. Tel. 777 860 901.
n  Prodám skútr Piaggio Fly50 4T, modrá, rok výroby 
2010, cena 19 tis. mob. 776 745 516.
n  návrhy a  realizace zahrad. www.grandia.cz. Tel. 
721 671 084.
n Zakládání a údržba trávníků. Tel. 607 972 600. www.
grandia.cz.
n Malířské a lakýrnické práce. Rychle, levně a kvalitně. 
Tel: 732 937 169.
n Prodám zánovní lednici HaIeR 8Gl. Cena 1800 Kč. 
Tel. 773 193 070.
n  Reiki, kineziologie, bachova květová terapie. Tel. 
734 740 001. www.kin-poradna.cz.
n  odtahová služba a  odvoz vraku Říčany a  okolí. Tel. 
773 165 405.
n Fajn půjčka bez ručitele 4 až 50 000 kč na ruku v pohodlí 
Vašeho domova. Rychlé a profesionální jednání. Volejte bez-
platně 800 888 120 nebo navštivte stránky www.faircredit.cz.
n Masáže Vraná lucie 606 813 695 Mlýnská.
n  Žehlení – rychle a kvalitně. Odvezu – přivezu.  
Tel.: 778 013 227.

Řádková inzerce

Kurýr k náhledu bude INZERENTůM nadále posílán pouze 
v elektronické podobě, tištěná verze bude výhradně k vyzvednutí 

na informačním centru v Říčanech. Děkujeme za pochopení.

Stavební rodinná firma

Provede rychle, kvalitně a ekonomicky:
* hrubé stavby a základové desky za nejlepší smluvní ceny
* stavby a rekonstrukce domů a bytů
* zateplené fasády, omítky, podlahy
* veškeré zednické práce

ZemnÍ PrÁce minibagrem komatsu
Zhotovení rozpočtu a poradenství zdarma.

Za zeptání nic nedáte!
Pacov 171, 251 01 Říčany, tel.: 608 966 362, 604 337 325, 
www.bedrnik.com, e-mail: petr.bedrnik@tiscali.cz

Kvalitní štípané palivové a krbové 
dřevo přímo od výrobce.
www.drevopark.cz

608 906 748

Pojďte s odborností 
a nadšením řídit naši 
mateřskou školu !

Město	Mnichovice,	okres	Praha-východ,	
vyhlašuje konkurz na obsazení funkce 
ředitele/ky Mateřské školy Mnichovice 
okr. Praha – východ,	Tyršova	600,	Mnichovice.	

Předpokládaný nástup  
do funkce 14. 7. 2014.

Jedná	se	o	školku	s	celkovou	kapacitou	119	dětí.
Hledáme: Milou,	energickou	osobu,	splňující	

podmínky	dané	zákonem,	s	odbornými	znalostmi,	
dobrými	nápady,	nadšením	pro	práci	s	dětmi,	

schopnostmi	k	řízení	týmu	zaměstnanců,	ochotnou	vést	
otevřenou	a	přátelskou	školku	(k	dětem	i	rodičům).

nabízíme: Výbornou	dopravní	dostupnost	(vlak,	
autobus,	blízkost	dálnice	D1),	krásné	prostředí,	

prima	kolegy,	milé	děti	a	rodiče,	podporu	zřizovatele.	
Přihlášky s požadovanými doklady 

podávejte nejpozději  
do 19. 5. 2014 do 12 hod.

Podrobné informace na www.mnichovice.info 
Telefonní kontakt: 323 666 311
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PRONÁJEM
v kanceláře 186 m2 v sklad zateplený 265m2, výška 5m
v parkovací a manipulační plocha v možno i rozdělit
kontakt 602310191

   

Expert
na optimalizaci úvěrů

UniCredit Bank Expres 
Olivova 9, Říčany
tel.: 955 964 780
mob.: 603 838 561
www.unicreditbank.cz
www.splatkomat.cz

OPTIMALIZACE 
ÚVĚRŮ

Stačí jednou zavolat!

 774 797 405

 až 5O OOO Kč
 měsíční splátky

 na dobu 8 a 13 měsíců

 hotovost až do domu

 nejvýhodnější podmínky v regionu

www.smartpujcka.cz

Hledáme nové obchodní zástupce

 až

 měsíční 

na dobu

hotovost až

 nejvýhodnější 

www.

 84O 111 177
Cena hovoru je účtována stejnou sazbou jako volání do pevné sítě.

k03-70x51_personal_CB.indd   1 19.03.13   14:29

90 inzerce.kuryr@ricany.cz



 

VODOINSTALATÉRSTVÍ TOPA 

VODA-TOPENÍ-PLYN 
KOMPLETNÍ INSTALATÉRSKO-TOPENÁŘSKÉ PRÁCE 
MONTÁŽE, SERVIS, HAVÁRIE, STAVEBNÍ ÚDRŽBA 

STROJNÍ ČIŠTĚNÍ KANALIZACE 

Tel:777 145 460 
- MONTÁŽE ROZVODŮ VODY, VYTÁPĚNÍ A PLYNU 
- DODÁVKA SOLÁRNÍCH SYSTÉMŮ A TEPELNÝCH    
ČERPADEL 

 - MONTÁŽE, OPRAVY KOTLŮ VŠECH ZNAČEK 
 - PŘEČERPÁVACÍ A VODOMĚRNÉ ŠACHTY 
- REKONSTRUKCE STOUPAČEK  A KANALIZACE 
- LOKALIZACE ÚNIKŮ VODY A JEJICH OPRAVA 
- ČIŠTĚNÍ STUDNÍ, SERVIS ČERPADEL 

ZEDNICKÉ A OBKLADAČSKÉ PRÁCE 
- KOMPLETNÍ ZEDNICKÉ A OBKLADAČSKÉ PRÁCE 
- REKONSTRUKCE BYTŮ, PROVOZOVEN, RD 
- SÁDROKARTONÁŘSKÉ PRÁCE 
- MALÍŘSKÉ PRÁCE 
- FASÁDY – ZATEPLENÍ 
- POKLÁDKA PODLAHOVÝCH KRYTIN 
- ZÁMKOVÉ DLAŽBY, CHODNÍKY, TERASY 
- KOMPLETNÍ STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA 

www.topa.cz, info@topa.cz

ZeMní Práce
JCB 2Cx – vidle, SCHEFF. otoč. bagr

DoPraVa – tatra
Vl. Dejčmar. , tel. 775 342 810

Servis jízdních kol, sekaček, 
motorových pil a křovinořezů, 

broušení řetězů.
Vokoun Jan Tel.: 606 572 517

91



PŘIJME SAMOSTATNÉHO 
KUCHAŘE  

SE ZÁJMEM O OBOR 
na krátký / dlouhý týden

ZAVEDENÁ RESTAURACE 
V ŘÍČANECH

INFO – TEL.: 605 260 846

Firma s dlouholetou tradicí 
zabývající se prodejem 

a servisem profesionální 
komunální techniky přijme 

do svého týmu 

SERVISNÍHO TECHNIkA
Požadujeme:

n sPolehlivost
n Flexibilitu

n řidičskou Praxi
n zkušenosti  

v oboru vítány
Životopis zašlete na: 

info@adacom.cz
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Kde nás najdete: Černokostelecká 71, 251 01 Říčany, tel.: 724 561 348
Otevírací doba: Po: 9–17.30, Út–Pá: 9–18; So: 9.00–12.00
VýPrOdej – SleVy textil -40 % a Více!
Čím Víc naKOuPíte tím Víc ušetŘíte

Připravujeme pro vás e-shop :) Prodejna k pronájmu, info na tel.: 602 107 460
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Zahradnické služby
                                     Petr Gazda

n návrhy a realizace zahrad
n realizace zahrad  

i dle Vašeho návrhu
n výsadba zeleně
n kácení a prořezávání stromů

n údržba trávníků
n údržba zeleně
n údržba veřejné zeleně
n a další zahradnické služby 

dle Vašich přání

telefon: 607 972 600 
petr.gazda@grandia.cz
web: www.grandia.cz

Grandia

Vám nabízí zakládání tráVníků

Happy Hours
Celý květen od 12 do 15 hodin  

až -40 % na všechny služby!
Černokostelecká 2205, Říčany

www.liposukCe-dominique.Cz
Telefon: 608 132 440

nově otevřená restauarace U nás
Vás ráda přivítá na adrese Lípová 152, u Černokostelecké

nabízíme: domácí kuchyni, různé druhy piv, naše 
limonády, jsme nekuřácká restaurace. 

www.restauraceunas.cz
Rezervace na tel: 323606514 Těšíme se na Vás

roDIna S MalÝMI DĚtMI KoUPí 
byt ČI DoMeK V ŘíČanecH

potřebujeme minimálně 100 m2, zahradu či aspoň 
zahrádku, úložný prostor (sklep, půda apod.).
cena cca 4 miliony, k jednání.

Kontakt: 603 467 289

KOMPLETNÍ SERVIS UŽITKOVÝCH

VOZIDEL

Zemní práce
minibagr

kontejnery
l bagrování l vrtání děr l oplocení  

l kanalizace l výkopy l autodoprava  
l sutě l písky l štěrk

Petr Veselý, Říčany, mobil: 731 167 251
www.veselybagr.cz
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Nejširší výběr 
za Nejlepší ceNy

Zahradní nábytek Jasmín
provedení: kombinace eukalyptové dřevo a kov
křeslo, stohovatelné  1.990,-                     stůl, 159 x 97 cm  5.990,-              
polohovací křeslo  3.190,-

125 l

Stavební míchačka
objem bubnu 125 l, 
motor 230 V, 550 W, 
hmotnost 47 kg

Výsuvná markýza
rozměr: 3 x 2 m, klikový výsuv s tyčí vlevo, včetně adaptéru pro stropní nebo 
nástěnnou montáž, šedo/ bílá

široký Výběr dalších 
markýZ přímo V našem 

centru

4.490,-

Vegetační dlažba
šedá barva
450 x 300 x 80 mm
600 x 400 x 80 mm

od

33,-
 vyrobeno 
v Německu
 vyrobeno
v Německu

od

21,-
přídlažba trávníková
220 x 120 x 45 mm, šedá
220 x 120 x 45 mm, červená

www.bauhaus.cz
/bauhauscz

přesné příčkovky a tvárnice
hladké

625 x 250 x 50 - 150 mm
500 x 250 x 200 - 365 mm

Tato nabídka platí od 1.5. do 31.5.2014. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

Značkové suché maltové směsi
zdící malta, univerzální omítka a zdící 
malta, jednovrstvá omítka, vápenný štuk, 
betonový potěr, zdící malta na porobeton

25 kg od

50,-

1.990,-

od

12,-

praHa

k. z. průhonice – Čestlice, U Makra 130 • Po – Pá 700 – 2100 hod., So – Ne 800 – 2100 hod.

nabíDKa 2 DeVeloPerSKÝcH ProJeKtŮ
Říčany u prahy
1. 3939 m2 rozděleným na 4 st. parcely pro bydlení. sp na 4 ŘRd  
 nebo projekt na 8 b.j. (3+kk, 105 m2) cena: 5,600.000 Kč + dpH
2. 3544 m2, z toho cca 750 m2 je stavební k výstavbě Rd, zast. plocha  
 170 m2 s 1 – 3 byty 2+kk. cena: 990.000,- Kč + dpH

Haus real, s. r. o., sídlem: praha 2 – Vinohrady,  fričova 17/ 908 
tel. 774290650, 608823366, e-mail:  hausreal@seznam.c

Cestovní kanCelář 
v Centru říčan hledá

asistentku pro 
prodej zájezdů.
Požadavky: znalost práce na PC, Word, excel, 
outlook, spolehlivost, příjemné vystupování.

kontakt: 605213436 p. Khol
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Pečujeme nejen  
o Váš vůz ale i o Vás
navštivte nový aUtoParK 212 

v tehovci u Říčan
Čerpací stanice + mycí linka + mycí boxy 
Vaše SPoKoJenoSt – naše raDoSt

nabízíme
 4	kryté	boxy	pro	ruční	mytí	s	profesionálními	

vysokotlakými	WAPY.	Teplota	vody	pro	váš	automobil	25	
stupňů,	šamponování,	voskování.	Jednoduchá	obsluha	
pro	každého	pomocí	symbolů.

 4	kryté	boxy	s	vysavačem,	klepadlem	pro	čištění	
koberců,	umyvadlo,	osvětlení.

 nejmodernější	mycí	linka	AQUARAMA	S111	se	čtyřmi	
mycími	programy	v	cenovém	rozpětí	od	109	Kč	do	199	Kč.	
Program	s	nejlepší	nabídkou	obsahuje	mytí	podvozku	
automobilu	+	speciální	chemii	pro	mytí	disků	kol	.
Mycí	linka	používá	šampóny	nanotecHnoloGIe.

Doba mytí  
trvá pouze  

5,5	minuty
 taktéž	nabízíme	

kvalitní	pohonné	hmoty	
–	Natural	95	a		Diesel	
od	společností	Čepro	
a	ENI	(AGIP)	ČR.	

V	oboru	prodeje	pohonných	hmot	má	naše	společnost	
zkušenost	již	18	let.

 shop/bistro,	káva	Lavazza	i	s	sebou,	připojení	k	Wi-Fi	
zdarma,	zapůjčení	tabletu	při	posezení.	Široká	nabídka	
italských	vín.	
Čeká	na	Vás	příjemná	obsluha.	Čisté	a	příjemné	
prostředí	pro	Vás	a	Váš	vůz	na	cestách.

otevřeno denně od 07.00 do 20.00 hod. 
tel.: 777 719 523, 778 066 212

212 aUtoParK, U Mototechny, silnice č.I/2 
212autopark@seznam.cz

Pečujeme nejen o Váš vůz ale i o Vás LO GO

Navštivte nový AUTOPARK 212
v Tehovci u Říčan

Čerpací stanice + mycí linka + mycí boxy 
         

VAŠE SPOKOJENOST -  NAŠE RADOST
nabízíme

►  4 kryté boxy pro ruční mytí s profesionálními 
vysokotlakými WAPY,
Teplota vody pro váš automobil 25 stupňů, 
šamponování, voskování. Jednoduchá obsluha pro 
každého pomocí symbolů.

►  4 kryté boxy s vysavačem, klepadlem pro 
čištění koberců, umyvadlo, osvětlení.
   

►  nejmodernější mycí linka AQUARAMA S111 
se čtyřmi mycími programy v cenovém rozpětí od 
109,- Kč do 199,- Kč. Program s nejlepší nabídkou 
obsahuje mytí podvozku automobilu + speciální 
chemii pro mytí disků kol .
Mycí linka používá šampóny NANOTECHNOLOGIE.

Doba mytí
trvá pouze 
5,5 minuty

► taktéž nabízíme 
kvalitní pohonné 
hmoty – Natural 95 
a  Diesel od 
společností Čepro a  
ENI (AGIP) ČR. 

V oboru prodeje pohonných hmot má naše 
společnost zkušenost již 18 let.

► shop/bistro, káva Lavazza i s sebou, připojení 
k Wi-Fi zdarma, zapůjčení tabletu při posezení. 
Široká nabídka italských vín.
Čeká na Vás příjemná obsluha. Čisté a příjemné 
prostředí pro Vás a Váš vůz na cestách.
Otevřeno denně od 07.00 do 20.00 hod.      
Tel.: 777 719 523, 778 066 212
212 AUTOPARK, U Mototechny, silnice č.I/2                                        
212autopark@seznam.cz98 inzerce.kuryr@ricany.cz



Celý květen 20% sleva na vybrané služby.
 V sobotu 17. května

 zveme všechny do našeho studia 
k oslavě 20. narozenin!

POSILOVNA  - CVIČENÍ - SOLÁRIUM - KOLÁRIUM - INFRASAUNA

 

KADEŘNICTVÍ - KOSMETIKA - MEZOTERAPIE - MASÁŽE - MANIKÚRA - PEDIKÚRA
VÝŽIVOVÁ PORADNA

 
Černokostelecká 165/95, 251 01 Říčany
Telefon: 323 631 989, nebo 608 829 906, E-mail: info@harmoniericany.cz

 20 let
    1994 - 2014 

www.harmoniericany.cz

AKCEDVOJDOMY
ŘÍČANY

tel.: 603 222 564
www.dvojdomy-ricany.cz                 

Nový rodinný dům 5+kk v Říčanech, 
s terasou, garáží a zahradou.

ilustrační vizualizace

Energetická třída A, ekologické kotle 
Geminox, solární kolektory

Dokončení 11/2014, max. variabilita

Zaváděcí sleva pro domy 3 a 4 platná 
do 30. 6. 2014 činí 200.000,- Kč  
Možnost výkupu vaši nemovitosti 
protiúčtem
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ANGLIČTINA 
ŠITÁ NA MÍRU
s naučím Vás nebát se mluvit
s vhodné i pro intenzívní výuku
s možno i letní intenzívní kurz
s neváhejte – tel.č. 724 252 905
více na www.anglicky-english.cz

100 inzerce.kuryr@ricany.cz



PŘIJMEME VEDOUCÍHO SMěNY DO PRODEJNY PONT V ŘÍČANECH
 Požadujeme: nabízíme:
  spolehlivost  práci na Hpp
  časovou flexibilitu  odpovídající mzdové  
  ochotu učit se      ohodnocení 
     novým věcem  firemní benefity

V	případě	zájmu	zašlete	váš	životopis	na	e-mail:	blanka.starkova@ponty.cz
nebo doneste osobně do	prodejny	Pontu	v	Nádražní	ulici.
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w w w . r i c a n y . c z

Dětský den
zábava pro celou rodinu

10.00 – 11.00 start – na Fialce

10.00 – 13.00 dobrodružná hra  
– centrum na Fialce, sokolské hřiště

11.00 divadélko pod čepicí – sokolské hřiště 

12.00 písničkový pořad – sokolské hřiště

13.00 vystoupení tanečních a sportovních 
klubů – sokolské hřiště 

15.00 odpolední blok zábavy pro 
teenagery – vystoupení kapely zakázaný 
ovoce, parkour a Freerun, exhibice 
zajímavých sportů (sokolské hřiště)

v průběhu dne: 
ukázky činnosti 
a techniky hasičů, 
městské policie

nezaskočí nás 
ani špatné 
počasí – program 
bude přesunut 
do centra 
na Fialce.

občerstvení

zajímavé ceny
Fo
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s

neděle 1. června 2014

p o ř a d at e l é
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Historie v obrázcích

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

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

uzeu k okopírování (veškeré fotografie budou po naskenování v pořádku m
ajiteli vráceny). Přispějete tím

 k obrazové dokum
entaci podoby m

ěsta a jeho okolí. 
Foto: archiv M

uzea Říčany

dostaly se k nám fotografie z archivu manželů Křížkových připomínající konec druhé světové války v Říčanech. Na prvním snímku vidíme 
kvapný odchod vojáků německé armády dnešní ulicí 17. listopadu (patrně 8. květen 1945), druhý snímek zachycuje moment z vítání  
sovětských vojáků (9. květen 1945).


