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Hlavní téma:

Denní stacionář  
Olga v Říčanech
Výstavba pečovatelského domu  
pro seniory začala na konci dubna. 
V září má být hotovo!



Anna Martinková 
ředitelka Gymnázia Říčany 

Vážení přátelé,
je mi ctí vyjádřit se v tomto úvodníku, a ač bych se mohla věnovat obecně aktuálním tématům vzdělá-
vání či tématům, která nyní zajímají žáky, rodiče a učitele obecně, cítím potřebu především poděkovat 
všem, kteří se mnou tři roky od  mého nástupu do  funkce spolupracovali. Během těchto let jsem se 
snažila vytvořit na  pracovišti spolupracující týmy pedagogů, aby bylo možné využít vysokých kvalit 
jednotlivců a dát jim prostor k řízení a vytváření pozitivních změn. Co se ve škole dělo, bylo veřejnosti 
sdělováno na dnech otevřených dveří, publikováno na webových stránkách školy a v tomto říčanském 
věstníku pravidelně každý měsíc.
Při svém nástupu na gymnázium jsem měla příležitost poznat opravdu skvělý kolektiv, se kterým se 
snáze procházelo změnami a mohlo se navázat na nejlepší tradice gymnázia. Vzdávám touto cestou 
poklonu členům pedagogického sboru za jejich úsilí, trpělivost a pečlivost při vzdělávání žáků, za jejich 
schopnost a ochotu přizpůsobovat se novým trendům ve vzdělávání tak, aby úspěšně dovedli dospívají-
cí osobnosti až ke zkoušce dospělosti – k maturitě. Dovolte mi poděkovat touto cestou i žákům za jejich 
vystupování na veřejnosti a prezentování vynikajících studijních výsledků. Úctyhodná jsou například 
umístění ve středoškolské odborné činnosti, ale i dalších oborových soutěžích.
Ačkoliv není při psaní tohoto článku ještě zřejmé, zda všichni naši maturanti budou úspěšnými absol-
venty, upřímně tomu věřím. Všem přeji především úspěch při pokračování ve studiu na vysoké škole, 
a pokud se někteří rozhodnou uplatnit hned po maturitě na trhu práce, ať se jim daří co nejvíce čerpat 
z toho, co je ve škole posílilo, ovlivnilo a jakkoliv přimělo k moudrému rozhodování.
Nyní stojí před námi řada nových výzev. Jednou z nich je pokračovat v rozpracovaných projektech. Je 
to především projekt zaměřený na tvorbu digitálních učebních materiálů a využití moderních didaktic-
kých prostředků z oblasti ICT. Také je zapotřebí dokončit zahájený projekt oprav více než šedesát let 
staré budovy a rekonstrukci venkovního školního hřiště za podpory sdružení Rady rodičů.
Možná patříte právě vy k těm, kteří se touto dobou chystáte na abiturientské srazy. Pro učitele je krásné 
se po letech setkat se „svými dětmi“, zavzpomínat na dobu studií, připomenout veselé historky a popo-
vídat si o životní cestě, kterou všichni za léta od maturity ušli.
Děkuji všem příznivcům našeho gymnázia, které se stalo neodmyslitelnou součástí Říčan, za spolu-
práci a těším se na další. Nechť se nám společně daří realizovat pozitivní změny ke spokojenosti žáků, 
rodičů i celého města.

Slovo úvodem
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Informace z radnice

u Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření, kterým se 
upravuje rozpočet města na rok 2014 dle přílohy č. 1 k to-
muto materiálu. Hlavním předmětem rozpočtových opat-
ření bylo uvolnění prostředků na  rekonstrukci sportovní 
haly. Dále byla podpořena rekonstrukce tribuny na ragbyo-
vém hřišti nebo odvodnění parkoviště na Jurečku.
u Zastupitelé souhlasili s vytvořením rezervy k financo-
vání případných víceprací u  rozestavěných akcí ve  výši 
700 tis. Kč a  kompetencí k  rozpouštění rezervy na  více-
práce u rozestavěných akcí takto: do 50 tis. Kč včetně sta-
rosta města, nad 50 tis. Kč rada města.
u Zastupitelé schválili aktualizaci rozpočtového výhledu 
města Říčany na  období let 2015–2018 a  zároveň vza-
li na vědomí informaci o plnění rozpočtu města k 31. 3. 
2014, která je součástí rozpočtového výhledu.
u Zastupitelstvo odhlasovalo investiční záměr IZ/45/2014 
pod názvem „Didaktické centrum Geologie u 1. ZŠ – pra-
covní název Geopark“ na realizaci stavby dílny pro výuku, 
soc. zázemí, přípojky a mlatovou cestu včetně DPS v před-
pokládané výši 1.802.900 Kč s  DPH a  uložilo FO zajistit 
potřebné finanční prostředky na tuto akci. 
u Zastupitelstvo souhlasilo s  koupí pozemků parc. č. st. 
1923/1 o výměře 9 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č. 
st.2418/4 o  výměře 8 m2 (zastavěná plocha a  nádvoří), 
parc.č. 226/9 o výměře 1788 m2 (část cca 1322 m2) ostatní 
plocha, komunikace, parc. č. 235/12 o výměře 301 m2 ostat-
ní plocha, jiná plocha a parc.č.235/27 o výměře 46 m2 ostat-
ní plocha, sportoviště a rekreační plocha vše v k.ú. Říčany 
u Prahy od vlastníků pozemků za kupní cenu 1.100.080 Kč.
u Zastupitelé vzali na vědomí schválení nájemní smlou-
vy na pronájem nebytových prostor v č. p. 35 Masarykovo 
nám. v Říčanech o celkové ploše 301,74 m2 mezi JeBeMe 
s.r.o. jako nájemcem a  městem Říčany jako pronajíma-
telem za účelem provozování prodejny potravin a bistra, 
za  cenu 50.413 Kč bez DPH měsíčně s  tím, že smluvní 

Krátce z květnového jednání Zastupitelstva města Říčany
strany se dohodly na  uplatnění DPH u  tohoto nájmu, 
a dobou nájmu 15 let. 
u Zastupitelstvo schválilo investiční záměr č. IZ/
OSM/48/2014/STEP na  akci „Technické zhodnocení 
objektu čp. 35 „Na  Růžku“ města do  nebytového pro-
storu v  č.p. 35 Masarykovo nám. v  Říčanech na  zákla-
dě schválené nájemní smlouvy mezi JeBeMe s.r.o. jako 
nájemcem a  městem Říčany jako pronajímatelem. Tato 
investice bude hrazena z příspěvku nájemce, který bude 
postupně započítáván se závazky nájemce z titulu platby 
nájemného, přičemž podíl města Říčany na realizaci to-
hoto investičního záměru bude dle rozpočtu podle ceníku 
stanoveného Ústavem pro racionalizaci ve  stavebnictví 
maximálně 2 123 841 Kč.
u Zastupitelé odsouhlasili uzavření smlouvy na  re-
alizaci překládky telefonního kabelu pro akci „Re-
konstrukce komunikace ulice Olivova – 2. fáze“ mezi 
městem Říčany a  firmou Telefónica Czech Republic, 
a.s, na  částku 381.291 Kč bez DPH, a  zároveň uložili 
správci rozpočtu zajistit finanční prostředky na  pře-
kládku z  rozpočtu města na  rok 2014 a  rozpočtového 
výhledu na rok 2015.
u Zastupitelé schválili uzavření smlouvy na  realizaci 
překládky telefonního kabelu pro akci „Rekonstrukce 
komunikace ulice Olivova – 3. fáze“ mezi městem Ří-
čany a firmou Telefónica Czech Republic, a.s. na částku 
635.558 Kč bez DPH, a zároveň uložili správci rozpočtu 
zajistit finanční prostředky na překládku z rozpočtu měs-
ta po získání dotace. 
u Zastupitelstvo odhlasovalo záměr paní Jitky Valuchové 
(výstavba altánu dle žádosti ze dne 17. 4. 2014 v areálu Ja-
ponské zahrady v Říčanech – parc. č. 380/2 v k.ú. Říčany 
u Prahy). Toto vyjádření nenahrazuje potřebná povolení 
vydaná státní správou.

Kompletní zápis naleznete na www.ricany.cz

Pozvánka 
pro říčanskou veřejnost na

řádné zasedání
Zastupitelstva města Říčany

středa 11. 6. od 18.00 hodin
v zasedací síni Městského úřadu Říčany, 

Masarykovo náměstí 53/40

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

  Vladimír Kořen 
starosta města

Krátce z rady 14. 4. 2014
u Rada schválila uzavření smlouvy o  dílo na  úpravu 
vjezdů a zelených pásů v ul. Táborská v úseku Smiřických 
– Zborovská se zhotovitelem AZ Elektrostav a.s. a uložila 
tajemníkovi MěÚ v Říčanech zajistit její podpis.

Krátce z rady 17. 4. 2014
u Rada souhlasila s uzavřením a podpisem příkazní smlouvy 
na výkon činnosti technického dozoru investora a koordiná-
tora bezpečnosti práce při realizaci investiční akce „Vestavba 
rondelu nádraží ČD v Říčanech“ mezi městem Říčany a fir-
mou EXPE, s.r.o., která podala nejnižší cenovou nabídku 
v rámci VZMR II. kategorie ve výši 72.116 Kč vč. DPH.
u Radní odhlasovali uvolnění částky 181.500 Kč s DPH 
z  rezervy rady na  přípravu VZMR III. na  DPS výukové 
dílny, soc. zázemí, přípojky a mlatové cesty dle navržené 
studie, souhlasili se zahájením VZMR III. na  DPS této 
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Informace z radnice
výše uvedené stavby u  1. ZŠ Říčany a  uložili OF zajistit 
potřebná rozpočtová opatření. 
u Rada schválila uzavření smlouvy o dílo mezi městem Ří-
čany jako objednatelem a zhotovitelem ATOS, spol. s r.o. 
Předmětem smlouvy je vestavba rondelu nádraží ČD v Ří-
čanech za celkovou cenu 3 019 599,93 Kč včetně DPH.
Radní odsouhlasili uzavření smlouvy o dílo mezi městem 
Říčany jako objednatelem a  zhotovitelem Linhart, spol. 
s  r.o. Předmětem smlouvy je realizace víceúčelového 
hřiště o rozměrech 15m x 8m ZŠ Bezručova v Říčanech 
za cenu 460.734 Kč včetně DPH.
u Rada souhlasila s uvolněním částky 40.000 Kč ze své re-
zervy pro odbor sociálních věcí a zdravotnictví na pořádání 
tábora pro děti ze sociálně slabých a znevýhodněných rodin.
u Radní schválili ceník a  podmínky pronájmu prostor 
ve sportovní hale města Říčany s platností od 1. 5. 2014. 

Krátce z rady 24. 4. 2014
u Rada vybrala ve věci veřejné zakázky č. 8/2014 Vyba-
vení MŠ Zahrádka v Říčanech nejvhodnější nabídku, a to 
nabídku uchazeče JP-KONTAKT, s.r.o. s nabídkovou ce-
nou 3.933.636,10 Kč včetně DPH, a souhlasila s uzavře-
ním kupní smlouvy mezi městem Říčany jako kupujícím 
a prodávajícím JP-KONTAKT, s.r.o. Předmětem smlouvy 
je dodávka vybavení (mobiliář a  zahradní hrací prvky) 
MŠ Zahrádka, Říčany (včetně montáže) za celkovou cenu 
3.933.636,10 Kč včetně DPH.
u Radní souhlasili s uzavřením smlouvy o dílo mezi měs-
tem Říčany jako objednatelem a  zhotovitelem Zdeňkem 
Kraftem. Předmětem smlouvy je chemická a mechanická 
likvidace veškerých rostlin vyrůstajících na  chodnících 
a zpevněných plochách na území města Říčany (varianta 
A+B), za celkovou cenu 199.650,00 Kč včetně DPH.
u Rada odsouhlasila s  uzavřením smlouvy o  dílo mezi 
městem Říčany jako objednatelem a zhotovitelem SARK 
engineering, s.r.o. Předmětem smlouvy je realizace 
mlatové cesty v  rámci projektu 50. rovnoběžka, Říčany 
za cenu 348.731,68 Kč včetně DPH.

Krátce z rady 1. 5. 2014
u Radní schválili zahájení zadávacího řízení na  veřej-
nou zakázku č. 12/2014 „Odbahnění rybníka Marvánek 
s vytvořením litorálního pásma“, a  to formou otevřeného 
podlimitního řízení na stavební práce, a schválili zadávací 
podmínky veřejné zakázky č.12/2014 „Odbahnění rybníka 
Marvánek s vytvořením litorálního pásma“ dle příloh.
u Radní souhlasili s prominutím pohledávek a jejich ode-
psání u 22 blokových nezaplacených pokut, a to v celkové 

výši 23.500 Kč, uložených Městskou policií Říčany v  le-
tech 2011–2013 z důvodu jejich nevymahatelnosti. 
u Rada odhlasovala přijetí věcného daru (digitálního klaví-
ru CASIO) příspěvkovou organizací Základní škola Říčany, 
Bezručova 94, v hodnotě 4.000 Kč. Škola tento dar využije 
k hlavnímu předmětu své činnosti – k výuce na 1. stupni.

Krátce z rady 8. 5. 2014
u Radní souhlasili s výpůjčkou vývěsky na budově MěÚ Ří-
čany na Masarykově náměstí 83 v Říčanech, za účelem umís-
tění informací o úmrtí na území města a v okolí, na dobu ne-
určitou, pro Pohřební služby Sommer a uložili tajemníkovi 
MěÚ v Říčanech zajistit vypracování a podpis smlouvy.
u Rada schválila uzavření smlouvy o zajištění zpětného od-
běru a využití odpadů z obalů se společností EKO-KOM, a.s. 
a uložila tajemníkovi MěÚ v Říčanech zajistit její podpis.
u Rada nesouhlasila s  poskytnutím úlevy společnosti 
Haus Real, s.r.o. dle obecně závazné vyhlášky města Ří-
čany č. 2/2014, pro případ užívání veřejného prostranství 
za  účelem výstavby komunikace Březinova, která bude 
následně dle dohody o narovnání ze dne 13. 11. 2013 pře-
vedena do majetku města, a to do výše tohoto technického 
zhodnocení, maximálně však do výše místního poplatku.
u Radní souhlasili s  udělením výjimky pro školní rok 
2014/2015, ze zákona č. 561/2004 Sb., o  předškolním, 
středním, vyšším odborném a  jiném vzdělávání (školský 
zákon), a  na  základě vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., 
o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, 
z  počtu dětí v  Mateřské škole Srdíčko, E. Beneše 204, 
251 01 Říčany, a to: 1. třída – 26 dětí, 2. třída – 22 dětí, 
3. a 4. třída – po 24 dětech, nevyžaduje udělení výjimky. 
V mateřské škole bude celkem 96 dětí. 

Kompletní zápisy naleznete na www.ricany.cz.
Adéla Michalová, kancelář starosty a tajemníka

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 4. 6.

u  s místostarostkou Karlou Egidovou  
každou třetí středu v měsíci, 17–18 h. 
Tento měsíc bude 17. 6.

u  s místostarostkou Hanou Špačkovou 
každou čtvrtou středu v měsíci, 17–18 h. 
Tento měsíc bude 24. 6.
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Na konci dubna odstartovala reali-
zace projektu denního stacionáře 
Olga v  Říčanech. Výstavba pečo-
vatelského domu pro seniory se 
sníženou soběstačností a potřebou 
celodenní péče potrvá pouhých 
pět měsíců. Vícezdrojový projekt 
stojí přes 10 milionů korun. Veřej-
nou soutěží se oproti původnímu 
předpokladu částka snížila o téměř  
4 miliony korun!
Denní stacionář je sociální služba 
určená seniorům se sníženou soběs-
tačností a  potřebou celodenní péče. 
Bude určen pro denní pobyt 10 – 14 
klientů a 4 klientů v rámci odlehčova-
cích služeb například na celý týden. 
„Stavba říčanského stacionáře Olga 
se jistě zapíše výrazným písmem 
v  historii našeho města. Neuvěřitelně 
pozitivní reakce velkého množství ob-
čanů k dárcovské veřejné sbírce na tak 
potřebný projekt překvapila mnohé 
z  nás. Tato stavba bude vždy spoje-
na s  projevy sounáležitosti, podáním 
pomocné ruky nemocným seniorům 
– těm, kteří to potřebují a  jistě si to 
i zaslouží. Dovolte, abych jako garant 

celého projektu poděkoval všem, kte-
ří nám pomohli či pomáhají. Věřím, 
že se brzy všichni společně sejdeme 
u  slavnostního otevření,“ říká iniciá-
tor a  radní projektu Michal Mrázek  
/Klidné město/. 
Předání staveniště zhotoviteli se 
uskutečnilo již v  pondělí 28. dubna 
2014 dopoledne za účasti technické-
ho dozoru investora a zástupce města 
Říčany. Před zahájením stavby došlo 
k odstranění dřevin a keřů, které jsou 
v přímé kolizi s budoucí stavbou. Sta-
cionář postaví společnost GREEN 
PLACE s. r. o., která zvítězila ve ve-
řejné soutěži s  nejlepší nabídkovou 
cenou necelých 10,4 milionu korun. 
„Myšlenka a dobrá vůle se začíná pro-
měňovat v hmotnou stavbu a je to hez-
ký hřejivý pocit,“ říká k výstavbě sta-
rosta Vladimír Kořen /Klidné město/ 
a  dodává: „Přejme si, aby stavbu ne-
provázely potíže.“
Podmínkou pro vybudování denního 
stacionáře bylo shromáždění část-
ky 3 milionů korun pomocí veřejné 
sbírky do  konce minulého roku. 
Peníze se nakonec podařilo získat 

i  díky několika benefičním kon-
certům bratrů Vlčkových a  během 
rekordně krátké doby i prostřednic-
tvím kampaně „Dejte dárek svému 
městu“. Navíc do  veřejné sbírky 
občané stále přispívají. Ke  dni 13. 
května bylo na kontě neuvěřitelných 
3 667 704 Kč. Kromě peněz z veřej-
né sbírky se na nákladech podílí také 
soukromý dárce a  město. V  rámci 
těchto financí není ještě započítán 
dar pěti milionů korun od říčanské-
ho občana Jana Blaška. 
Místostarostka Karla Egidová /ODS/ 
připomíná: „O  výstavbě denního 
stacionáře se hovořilo již hodně let. 
Každý cítil, že taková stavba v  Říča-
nech je nutná, nikdy se ale nenašlo 
dost finančních prostředků ke stavbě. 
Teď se to podařilo. Díky si zaslouží 
určitě všichni dárci. Já bych ale ráda 
vyzdvihla a osobně poděkovala našim 
seniorům, kteří na výstavbu stacioná-
ře také přispěli. Musí obracet každou 
korunu, přesto přispěli a  dokonce se 
ještě omlouvali, že nemohou dát víc. 
Před takovým postojem smekám a do-
dávám: „tisíceré díky, senioři“.“

Denní stacionář Olga v Říčanech se již staví! 
V září má být hotovo
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DĚKUJEME všem dár-
cům, kteří i  nadále přispívají 
na  dobrou věc. Za  poslední 
měsíc darovali ve  prospěch 
stacionáře: Jerie R., Kótka T.
Stav účtu je k  datu 15. 5. 
2014 3 667 704 Kč.
Vážení dárci, sbírkový účet je 
stále otevřený a darované pe-
níze nad částku 3 miliony ko-
run budou použity na vnitřní 

vybavení stacionáře.
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 15. 5. 2014: 

3 667 704 Kč

realizaci projektu bude po celou dobu 
kontrolovat technický dozor investora 
zastoupený Daliborem Hiskem a koor-
dinátor bezpečnosti práce Jan Kortus. 
Za město Říčany je kontaktní osobou 
vedoucí oddělení investic a architektka 
města Alice Štěpánková. Kontaktní oso-
bou zhotovitele je Vladimír Tarasjuk.

Denní stacionář „Olga“ v Říčanech

Jak bude denní stacionář 
vypadat? 
Projekt vzniká podle návrhu archi-
tekta Jiřího Švehlíka. „Novostavba 
denního stacionáře je projektovaná 
jako jednopodlažní stavba s  bezba-
riérovým přístupem. Bude umístěna 
na  západní straně pozemku resp. 
stávající zahrady a  propojena se 
stávajícím objektem D domova s  pe-
čovatelskou službou v  Blahoslavově 
ulici. Součástí realizace je i  napojení 
na  veřejné sítě, vybudování zahrady 
a parkovacích stání,“ sdělila vedoucí 
oddělení investic Alice Štěpánková. 
Výstavba bude probíhat po  celé léto 
s  předpokladem dokončení do  kon-
ce září letošního roku. „Výstavbou 
bohužel dojde k  částečnému ovlivnění 
poklidného života v domově pro senio-
ry i vlastníků sousedních nemovitostí. 
Ale budeme se v  největší míře snažit, 
aby tato omezení trvala pouze nezbyt-
nou dobu a byla co nejmenší,“ dodala 
Alice Štěpánková.

Adéla Michalová
tisková zpráva města Říčany
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Jaké problémy trápí Říčany nejvíce, 
které z nich je potřeba řešit přednostně 
a  jakým způsobem rozvíjet město? Ob-

čané města měli 13. května opět po  roce možnost se 
sejít a  diskutovat o  prioritách s  úředníky a  vedením 
v Kulturním centru Labuť. V rámci doprovodného pro-
gramu měly možnost získat tři neziskové organizace 
finanční poukazy na svůj projekt, návštěvníci si mohli 
prohlédnout a zakoupit výrobky se známkou fair trade 
a bio, a soutěžit o hodnotné ceny. 
Fórum Zdravého města neboli Desatero problémů („10P“) 
se uskutečnilo letos již pošesté. Akci zaštiťovala Národní síť 
zdravých měst, do které patří Říčany již 10 let. Moderáto-
rem programu byl ředitel Národní sítě zdravých měst ČR 
Petr Švec. Nejdříve proběhla prezentace projektů nezisko-
vých organizací, které měly zájem získat finanční podpo-
ru od města. Poté se obyvatelé Říčan seznámili s výsledky 
řešení jimi zvolených problémů z minulého fóra. Pozitivní 
kroky se uskutečnily u problematiky nedostatku míst v ma-
teřských školách, nebezpečné cesty do  základních škol, 
rybníku Marvánek, rychlosti aut v  obydlených oblastech 
a trasy od Mlýnského rybníka podél potoka do Kolovrat. 

Hledání desatera problémů Říčan
Po úvodu následovalo vlastní komunitní plánování. U te-
matických stolů zástupci vedení města spolu s  občany 
společně diskutovali a formulovali nejaktuálnější problé-
my ve městě. Diskuze probíhala v oblasti dopravy, škol-
ství, vztahu občana a úřadu, životního prostředí, zdra-
votní a sociální oblasti, urbanismu a památkové péče, 
volného času, podnikání a cestovního ruchu. 

„Zaregistrovaní účastníci spolu s  politiky a  vedoucími pra-
covníky úřadu hledali po  dobu 20 minut dva nejpalčivější 
problémy v  dané oblasti, které by se měly přednostně řešit. 
Následovala prezentace výsledků jednotlivých stolů a koneč-
né hlasování o ,Desateru problémů‘ Říčan,“ shrnuje průběh 
hlavní části akce koordinátorka akce Hana Jarošová a do-
dává: „Jednotlivé stoly byly rozdělené podle projednávaných 
oblastí, kterou vedl hlavní garant – nejčastěji zástupce da-
ného odboru MěÚ. Již potřetí zde byl i  tzv. dětský stůl, kde 
navrhují největší problémy žáci a  studenti z  místních škol, 

reprezentovala ho předsedkyně žákovského zastupitelstva 
Anežka Kabátová. Občané měli velmi užitečné názory, dis-
kuze je každoročně mimořádně plodná a děti do ní přispívají 
zase jiným zajímavým pohledem.“ 
Výsledky komunitního plánování se budou nyní ověřovat 
anketou umístěnou na  webových stránkách a  v  Kurýru. 
„I vy máte možnost dát své dva hlasy problémům, které by 
se měly řešit prioritně. Následně se bude posuzovat průnik 
10 problémů vzešlých z  fóra a  z  ankety. Výsledkem budou 
tzv. ověřené problémy, které se předloží říčanským zastupi-
telům k zařazení do Akčního plánu města,“ vyzývá občany 
k hlasování Hana Jarošová. 

Soutěž pro neziskové organizace
V rámci fóra také město uspořádalo soutěž pro neziskové 
organizace z Říčan o poukazy na projekty v hodnotách 12, 
8 a 5 tisíc korun. 

Šek v hodnotě 12 tisíc korun získal TJ Sokol Říčany a Ra-
došovice s  projektem „Atletické naděje“, 8 tisíc korun 
získal projekt „Sociální automobil“ Seniorcentra Říčany 
a  částkou 5 tisíc korun byl podpořen projekt „Zlepšení 
orientace turistů a  návštěvníků Říčan“ Klubu českých 
turistů Říčany Radošovice. „O tom, kdo a v  jaké výši zís-
ká podporu pro svůj projekt, rozhodovali přítomní občané 
svým hlasem,“ upřesňuje koordinátorka akce. 
V rámci doprovodného programu mohli účastníci ochutnat či 
zakoupit výrobky obchodu zdravé výživy p. Adoltové z Masa-

Informace z radnice

Deset největších problémů Říčan očima veřejnosti

Nejúspěšnější projekt představil TJ Sokol Říčany a radošovice

Každý účastník měl dva hlasy pro označení nejdůležitějších problémů města 
a jeden hlas pro označení nejlepšího projektu neziskové organizace.
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NÁVRHY PROBLÉMŮ 
Problémy v seznamu nejsou 
řazeny dle důležitosti –  
tu jim dáte vy, svým hlasem!

 Absence sociální bydlení
 Autobusová doprava v okolí  

 škol v ranních hodinách  
 – málo spojů

 Budova kina  
 (najít využití a rekonstruovat)

 Chybí chráněná dílna  
 (pracovní místa)

 Nedostatek parkovacích míst  
 u nádraží – i na severní straně

 Nedostatečná kapacita levných  
 ubytovacích míst pro turisty

 Masarykovo náměstí 
 (nutno oživit nabídkou služeb,  
 tradičními obchody a kavárnami)

 Nedostatečná kapacita ZŠ  
 – nedostatek kmenových tříd  
 a odborných učeben

 Nedostatečná ochrana  
 a zpřístupnění malých vodních  
 ploch

 Nedostatečná prostupnost  
 území v důsledku zastavěnosti

 Nedostatečné šatny  
 na sokolském cvičišti

 Nedostatečné zvýraznění  
 přechodů u škol

 Nedostatek míst v MŠ  
 (pro 3 a 4leté děti)

 Nemoderní uliční prostor  
 v ul. 17. listopadu

 Noční provoz diskotéky Ballagio 
 – ruší okolí

 Podmínky pro občany  
 v úředních prostorách MěÚ  
 – chybí klimatizace

 Stav budovy gymnázia
 Špatný vzhled v okolí  

 komunikací na příjezdech  
 do města

 Další problém: ...............................

  ........................................................

  ........................................................

  ........................................................

vážení občané, dostává se vám do rukou anketní lístek, na němž jsou uvedeny problémy, které vyplynuly z veřejné diskuse 
s občany našeho města 13. 5. 2014. Cílem této diskuse i na ní navazující ankety je dát vám, občanům, prostor, abyste se 
vyjádřili k tomu, co vám v našem městě chybí, co by se mělo změnit, upravit nebo zajistit, abyste byli spokojeni s místem, 
kde žijete a které je vaším domovem. 

TERMÍN ODEVZDÁNÍ DOTAZNÍKU: 15. 7. 2014
SBĚRNÁ MÍSTA PRO DOTAZNÍKY: 1. turistické informační centrum, masarykovo nám. 83, říčany
 2. městský úřad – podatelna, masarykovo nám. 53/40, říčany
 3. vyplněný dotazník můžete také poslat elektronicky na e-mail: granty@ricany.cz
Dotazník je volně ke stažení na adrese www.ricany.cz, sekce Zdravé město MA21. 
s případnými dotazy se obracejte na: ing. hana jarošová, koordinátor zdravého města říčany, masarykovo nám. 53/40, 
tel.: 323618157, e-mail: hana.jarosova@ricany.cz 
VÝSLEDKY ANKETY budou k dispozici v místním tisku a na webových stránkách města bezprostředně po projednání 
výstupů radou a následně zastupitelstvem města 
Děkujeme vám za zájem o naši společnou budoucnost a za váš čas! Anketa je anonymní a je otevřená pro vaše náměty do 15. 7. 2014!

MĚSTA říčany
Už víme, jaké jsou… Souhlasíte s nimi?10

rykova náměstí v Říčanech a obchodu Fair&Bio z Prahy, který 
přivezl především fairtradovou čokoládu, kávu a další zboží.
Vstupenky byly slosovatelné. Pro vylosované účastníky 
akce byly připraveny hodnotné ceny od  sponzorů – KC 
Labuť, Rugby Clubu Mountfield Říčany, ZO ČSOP Eko-
centrum Říčany, Pekařství Frydrych, Muzea Říčany, 
Svazku obcí Ladův kraj, MAS Říčansko, občerstvení pro 
účastníky akce připravilo Pekařství Frydrych. 

Projekt Zdravé město
Město Říčany se zapojilo do  mezinárodního projektu 
Zdravé město, jehož vznik iniciovala OSN – Světová 
zdravotní organizace (WHO), a  který v  České republice 
realizuje Národní síť Zdravých měst ČR, v roce 2004. 
„Snažíme se vytvořit příjemné místo pro život, které podporuje 
udržitelný rozvoj, zdraví a kvalitu života. Město pořádá ve spo-

lupráci s  partnery komunitní kampaně, na  veřejných fórech 
dává prostor občanům diskutovat o  věcech veřejných, o  pro-
blémech města,“ vysvětluje starosta Říčan Vladimír Kořen  
/Klidné město/, který zastřešuje činnost Zdravého města.
Kromě Fóra Zdravého města – Desatera problémů je sou-
částí aktivit i Fórum mladých, Žákovské zastupitelstvo, pra-
videlné pořádání diskusních debat, tzv. kulatých stolů, nebo 
neformální setkávání starosty a  místostarostek s  občany 
Z očí do očí. Zdravé město také udržuje partnerství s mnoha 
kulturními, sociálními a volnočasovými institucemi, nevlád-
ními organizacemi a školami. Říčany se podílí na pořádání 
akcí jako Den Země, Festival řemesel a  slavnosti bylinek, 
Světový den bez tabáku, Den bez úrazů, Týden volného času 
a sportu, Evropský týden mobility a Evropský den bez aut.

Adéla Michalová
tisková zpráva města Říčany

Prosíme, abyste označili 2 problémy, které považujete za nejaktuálnější, a které by podle vašeho 
názoru měly mít v řešení přednost před ostatními.ANKETA

PROBLÉMŮ

zde odstřihněte"
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Největší současná investiční akce 
města doběhla v dubnu do svého cíle. 
Po  dvou letech došlo k  úspěšnému 
ukončení stavby kanalizace, která 
zahrnovala výměnu kanalizačních 
řadů v  jedenácti městských lokali-
tách. Projekt za takřka 80,8 milionů 
korun včetně DPH financovala z vět-
ší části dotace z Operačního progra-
mu životní prostředí SFŽP. 
Koncem dubna se uskutečnila kolau-
dace stavby a současně se konalo slav-
nostní ukončení tohoto monumentál-
ního říčanského projektu, kde starosta 
města Vladimír Kořen za přítomnosti 
hostů převzal pamětní desku. 
„Skončil stavební projekt, který byl 
největším logistickým oříškem, který 
jsme na radnici řešili,“ popisuje situ-
aci radní Zdeněk Hraba /Klidné měs-
to/ a dodává: „Komunikace se stovka-
mi domácností, uzavírky desítek ulic, 
změny projektu. To všechno máme za 
sebou a kromě trubek v zemi zůstane 
určitě pozitivní pocit z hladkého prů-
běhu celé akce.“ 
Projekt dostavby kanalizace v  Říča-
nech, který patřil mezi největší inves-
tiční akce města, byl zahájen v březnu 
roku 2012. Na novou kanalizaci se po-
stupně napojilo celkem 11 městských 
lokalit. Nejdříve proběhla pasportiza-
ce stávajícího stavu, poté realizace ka-
nalizačního řadu a domovních přípo-
jek v  dotčených oblastech a  na  závěr 
se stavební práce přesunuly na finální 
opravy povrchu komunikací. 
„Rád bych poděkoval všem za  trpě-
livost i  poctivý přístup při výstavbě – 
výsledek stojí za  to. Opravené silnice, 
bezmála 1,5 tisíce nově připojených 
spoluobčanů na  kanalizaci a  desítky 
nově i  na  vodovod, jsou velkým posu-
nem vpřed směrem k  běžnému stan-
dardu vyspělých zemí v  21. století,“ 
říká radní Miloslav Šmolík /ODS/ 
a dodává: „Dobrý pocit z této skuteč-
nosti mi kazí rychlé zaplnění kapacity 
ČOV. Věřím, že její rozšíření budeme 
řešit s největší prioritou.“ 

Vybudováno 425 kusů 
přípojek pro 1479 
ekvivalentních obyvatel
V průběhu projektu došlo i k několi-
ka významným změnám. V  lokalitě 
Nový Pacov se město nakonec roz-
hodlo zvolit gravitační kanalizaci 
oproti tlakové kanalizaci, která byla 
navržena v původním projektu.
„Během dostavby jsme vybudova-
li celkem 425 kusů kanalizačních 
přípojek s  tím, že celá stavba umož-
ňuje připojení 1479 ekvivalentních 
obyvatel. Podle zadávací dokumen-
tace stavby bylo původně vyměřeno 
7610,64 metrů gravitační a 3081,23 
metrů tlakové kanalizace. Po  prove-
dených změnách je gravitační o téměř 
904 metrů delší a  tlaková se zkráti-
la o  786 metrů,“ upřesňuje Radek 
Němec ze společnosti Porr, a.s. Ve-
doucí odboru správy majetku Evžen 
Heyrovský k  domu doplňuje: „Gra-

vitační kanalizace je výhodnější pro 
město i pro obyvatele, přinese úsporu 
provozních nákladů.“ 
Změnu oceňují především v  oblasti 
„nového“ Pacova. Po  nutné pře-
stávce, kdy muselo dojít k  řádnému 
hutnění zeminy, pokračoval projekt 
v opravách komunikací. Silnice se re-
konstruovaly v  pořadí podle dokon-
čení výstavby kanalizace a vodovodu, 
které probíhaly v  mnoha lokalitách 
zároveň, nebo na sebe navazovaly. 
„Vše proběhlo ve stanoveném termínu, 
ale jako každou takto rozsáhlou stav-
bu, tak i  dostavbu kanalizace v  Říča-
nech provázela řada nečekaných situ-
ací ohledně přeložek stávajících sítí,“ 
dodává Radek Němec.

Projekt financován pomocí 
dotace z OPŽP 
Celkové náklady projektu dosahují 
částky 80,8 milionů korun včetně 

Projekt dostavby kanalizace v Říčanech je 
u konce! Na nové kanalizační řady se může 
připojit až 1500 obyvatel
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Informace z radnice

Sociální služby
Je to tak pět let 
zpátky, co pár lidí 
prohlašovalo, že 
sociální politika 
je podnikání jako 
každé jiné, že trh 
si s nabídkou a po-

ptávkou v tomto směru poradí a konku-
rence že je zdravá. Již tehdy jsem s tím-
to názorem nesouhlasila. Ne proto, že 
bych měla něco proti svobodnému trhu 
a zdravé konkurenci, ale proto, že jsem 
si myslela, že sociální služby do této ka-
tegorie nepatří. Teď, po  téměř čtyřech 
letech, kdy mám na  radnici sociální 
oblast na  starost, vím, že jsem měla 

pravdu. Služba je od  slova sloužit, ne 
vydělávat, a v této oblasti života to platí 
dvojnásob. Nemusíte být odborníkem 
v dané oblasti, ale musíte mít okolo sebe 
lidi, kteří odborníky jsou, a zároveň cítí 
potřebu pomáhat. Žádný komunitní 
plán nenahradí nasazení lidí a  hlavně 
komunikaci mezi sebou. Jako první 
krok jsem v  lednu 2011 spolu se soci-
álním odborem města svolala „kulatý 
stůl“ poskytovatelů sociálních služeb 
v  Říčanech. Nastínili jsme si program 
spolupráce, vyměnili adresy a  kontak-
ty. Výsledkem setkání byla nejen užší 
spolupráce, ale i setkání poskytovatelů 
sociální péče ve  Středočeském kraji, 
které celé zorganizovalo Komunitní 
centrum Říčany o.p.s. Byl vytvořen 

seznam poskytovatelů sociálních slu-
žeb s  adresami, spojeními i  s  podrob-
nějším popisem poskytované služby. 
Katalog se letos bude aktualizovat.  
Na závěr bych ráda dodala, nejen pro ty, 
co pořád nadávají na dnešní mladé lidi, 
že se neumějí chovat, že nemají úctu 
ke stáří, a že jim jde jen a jen o peníze. 
Když jsem se seznámila s  lidmi, kte-
ří pracují v  sociální oblasti, byla jsem 
překvapená, co mladých lidí se v  so-
ciální oblasti angažuje. A  věřte mi, že 
o penězích to rozhodně není. Proto mi 
dovolte, abych touto cestou poděkovala 
všem, kteří v této oblasti něco dělají bez 
ohledu na odměny a čas. 

Karla Egidová
místostarostka

Mezi jednu 
z  mých aktivit 
krajského za-
stupitele patří 
i  členství v  pra-
covní skupině 
k výstavbě dálni-

ce D3 a obchvatu Prahy. Dlouhodobě 
se snažím nejen jako krajský zastu-
pitel podpořit urychlenou dostavbu 
pražského okruhu v  původní stabi-
lizované trase, a  to alespoň v  méně 
konfliktní trase mezi D1 a  Běchovi-
cemi, která ovlivňuje dopravu nejen 
u nás, ale de facto v celé jihovýchodní 
části středních Čech.
Stále častěji se odpůrci dostavby 
okruhu na  katastru Prahy v  čele se 

zástupci ze zatím nestavěných lokalit 
snaží o změnu trasy v podobě výstav-
by nového obchvatu v tzv. regionální 
variantě. Pro okolí Říčan se jedná de 
facto o trasu silnice II/101. Co je ale 
podstatnější – i  kdyby se nakrásně 
jak mávnutím kouzelného proutku 
získala veškerá povolení i  finance 
pro výstavbu, znamenalo by to nejen 
přenesení dopravní a hlukové zátěže 
do míst dnes hustě obydlených loka-
lit, ale dokonce i částečnou demolici 
mnoha rodinných domů v této trase! 
Závěrem těchto jednání je, že Kraj-
ský úřad regionální variantu obchva-
tu Prahy nepodpořil a odmítá jednat 
o jiné než stávající stabilizované trase 
na  katastru Prahy. Což je mj. v  sou-

ladu s  názory ŘSD (státu) i  MHMP 
(Prahy).
Další problém, který řešíme, je ev. 
úprava již schválené trasy dálnice D3 
mezi Prahou a Olbramovicemi, která 
byla v  loňském roce opět nastolena. 
Zde se opět otevírá varianta napoje-
ní dálnice D3 blíže k  Říčanům (nad 
Voděrádkami). Tato varianta byla již 
dříve expertní skupinou vyhodnocena 
jako nevhodná ve  srovnání s  trasou 
kolem Jesenice přes Psáry, Jílové atd. 
Vše nasvědčuje tomu, že se ani zde 
nemusíme obávat, že by blíže na-
šemu městu vznikl další dopravní 
uzel, který by svedl dopravní zatížení 
na náš katastr.

Miloslav Šmolík
radní pro infrastrukturu  

a krajský zastupitel

DPH s tím, že cca 62 % nákladů po-
krývají peníze z  Operačního progra-
mu životního prostředí SFŽP ČR. 
Město uhradí zbylou částku s tím, že 
vyúčtování včetně vícenákladů ještě 
není finální. 
„Původní cenové odhady na  úrovni 
projektu se pohybovaly přes 150 mi-
lionů korun s DPH. Jsem moc rád, že 
se podařilo vysoutěžit kvalitní a  so-

lidní firmu se skvělými pracovníky 
a  přitom jsme desítky milionů ušetři-
li. Velmi dobrá je také spolupráce se 
Státním fondem životního prostředí, 
který pečlivě dozoruje čerpání dotace 
a neshledal v našich postupech žádná 
pochybení,“ doplňuje radní Vladimír 
Polánský /Klidné město/.
Zhotovitelem projektu byla společ-
nost Porr, a.s. a KVIS Pardubice a.s. 

O administraci dotace se starala spo-
lečnost Allowance s.r.o. Společnost 
Garnets Consulting zajistila tech-
nický dozor investora. Generálním 
projektantem byla společnost Sweco 
Hydroprojekt a.s. a  projektovou do-
kumentaci přípojek vytvořila společ-
nost VRV, a.s.

Adéla Michalová
tisková zpráva města Říčany 

 

regionální okruh nebude!
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Plocha, kde stála původně rampa pro skateboardisty, 
se proměnila v  nové sportovní hřiště s  umělým po-
vrchem o výměře 42x24 metrů. Kromě herního prosto-
ru, který je určen pro veřejnost, v areálu nově vznikly 
i  prvky pro další volnočasové aktivity. Město na  akci 
vydalo ze svého rozpočtu necelé 2 miliony korun. 
Město přišlo s myšlenkou modernizace areálu Strašínská 
již před více než rokem. Na místě nového hřiště se dříve 
nacházel skatepark. Vedení radnice ho však muselo v roce 
2011 zavřít jednak kvůli havarijnímu stavu rampy a také 
kvůli velkému hluku, na který si stěžovali obyvatelé žijící 
v okolí. Po kompletním odstranění konstrukce skateram-
py nebyla travní plocha dále upravována. 
Ještě před realizací umělé trávy bylo potřeba udělat dre-
náž povrchu, aby se dostatečně zajistilo odvodnění. Bě-
hem letošního jara se projekt naplno rozjel, došlo k vyrov-
nání povrchu a umístění nového hřiště. Na závěr se zde 
vybudovaly prvky pro rekreační využití. 
„Vedle hrací plochy jsme umístili několik posilovacích a gym-
nastických prvků. Konkrétně se jedná o vodorovný žebřík pro 
ručkování, bradla, žebřiny, vysoké hrazdy pro shyby, výmyk 
nebo toč, nízké hrazdy pro kliky, dvě lavice pro leh-sedy a ro-
deoboard, kde je cílem cvičenců udržet se co nejdéle na ploši-
ně,“ říká Monika Burešová z oddělení investic města.

Pro veřejnost se hřiště otevřelo na konci května s tím, že 
rezervace prostor bude probíhat dle domluvy se správcem 
nebo objednáváním přes internet. 

Hřiště pro sportovní kluby, žáky základní 
školy i veřejnost
Projekt „umělky“ iniciovali fotbalisté z klubu FK Radošo-
vice, žáci základní školy na Bezručově ulici a v neposlední 
řadě i návštěvníci hřiště. Posledním impulzem se stala pe-
tice téměř 500 občanů za stavbu umělého trávníku, pře-
devším pro potřeby FK Radošovice. 
„Fotbalisté z  Radošovic již několik let zápasili s  problé-
mem, kde s mládeží trénovat, zejména na jaře a na podzim, 
kdy je jejich živý trávník mokrý a častým trénováním se spíš 
ničí. Fotbal zde chtějí při hodinách tělocviku hrát i  žáci 
základní školy, ale současné hřiště u školy je malé a tudíž 
nevyhovující,“ mluví o možnostech využití místostarostka 
Hana Špačková /Klidné město/ a  dodává: „Hřiště svými 
rozměry umožňuje pořádání turnajů pod širým nebem 
u různých druhů sportů, jako je volejbal, florbal, vybíjená, 
přehazovaná a  další sporty. Hřiště mohou navštěvovat 
k nejrůznějším akcím i mateřské školy a další volnočasové 
a sportovní organizace.“
Nové hřiště určitě přiláká mnoho sportovců i  běžných 
návštěvníků z  řad veřejnosti, podobné umělé hřiště se 
v Říčanech nachází pouze u ragbyového hřiště. Fotbalové 
tréninky zde mohou probíhat celoročně. Pozitiva umě-
lého povrchu potvrzuje i místostarostka: „Je ideální díky 
maximální době využití bez ohledu na  počasí. Dopoledne 
zde budou školáci, odpoledne sportovní kluby.“
Celkové náklady stavební akce, kterou zhotovila společ-
nost VYSSPA Sports Technology s.r.o., dosáhly částky 
1,98 milionu Kč s DPH. 

Adéla Michalová
tisková zpráva města Říčany

Ve sportovním areálu Strašínská „vyrostlo“ 
hřiště s umělou trávou
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Po  roce se mohou konečně opravit 
lesní komunikace v Říčanském lese, 
které byly poškozeny při loňské červ-
nové povodni. Město na opravu zni-
čených úseků, kdy velká voda půdu 
v  lese podmáčela a  na  některých 
místech podél toku Rokytky utrhla 
břeh koryta, získalo v květnu finance 
ve výši přes 1,6 milionu korun z Pro-
gramu rozvoje venkova SZIF. 
Loňské povodně se velmi negativně 
podepsaly na stavu lesních komunikací 
v Říčanském lese. Menší toky Rokytka 
a Říčanský potok reagovaly v noci z 1. 
na 2. června prudkými vzestupy hladi-
ny, došlo k nasycení půdy a s ohledem 
na  intenzitu srážek i ke značným ško-
dám na lesním majetku.
„Škody na  lesních cestách byly velké. 
Voda vymlela v  cestách hluboké eroz-
ní rýhy, lesní potoky se někde doslova 
zakously do cest a jsou nebezpečné pro 
chůzi návštěvníků lesa,“ popisuje stav 
po  povodni starosta a  šéf krizového 
štábu Vladimír Kořen /Klidné měs-
to/. Člen finančního výboru Martin 
Gebauer ze stejného uskupení ho do-
plňuje: „I tady se ukázalo, že radnice 
dokáže najít finanční zdroje a dokáže-
me připravit kvalitní žádosti o  finan-
cování ze státních prostředků.“
Město proto ihned připravilo projekt 
řešící nápravu vzniklých škod, kvů-
li kterým hrozilo reálné nebezpečí 
zranění. Na  podzim podalo žádost 
o dotaci z Programu rozvoje venkova 
SZIF, který byl vyhlášen na  obnovu 

lesního potenciálu po  kalamitách 
a zavádění preventivních opatření. 
Cílem projektu je odstranění povod-
ňových škod v říčanských lesích, uve-
dení propustků a  cest do  původního 
stavu s ohledem na ochranu před další 
případnou povodní. Opravy v  lese 
odstartují na  začátku léta a  potrvají 
do října. V souvislosti s tím nastanou 
v lese mírná omezení způsobená tech-
nikou. „Prosíme proto návštěvníky lesa 
o respektování značek a informativních 
cedulí souvisejících se stavbou,“ žádá 
občany vedoucí odboru životního pro-
středí Radek Smetánka. 
„Kompletní rekonstrukce včetně řeše-
ní odvodnění, obnovení škarpy v  celé 
délce a vyplaveného propustku proběh-
ne na cestě od Olivovny k Tehovu, která 
je momentálně v nejhorším stavu. Tek-
la zde veškerá voda z tehovských polí, 
která způsobila erozní rýhy hluboké až 
40 cm,“ říká Radek Smetánka.
Úplné opravy se dočká i stržená ces-
ta podél Rokytky, kde se zpevní břeh 
lomovým kamenem a  utržená cesta 
se dosype, zhutní a  překryje finální 
vrstvou. Rozšíření nastane u  Staré-
ho koupadla včetně odvodnění za-
mokřených částí. Finance se využijí 
také na vylepšení stavu hospodářsky 
strategické komunikace od Olivovny 
k  hájence, kde je potřeba dosypat 
finální vrstvu v  postižených úsecích 
a  vyčistit škarpy. Propustek u  říčan-
ské hájovny musel být kvůli kritické-
mu stavu již provizorně opraven.

„U  stržených propustků se vybagrují 
poškozené části, bude uložena nová 
roura o  větším průměru a  pak dojde 
k  zasypání, hutnění a  překrytí vrchní 
pojezdovou vrstvou. Dojde k  zasypání 
erozních rýh narušených povrchů les-
ních cest, srovnání a následnému pře-
krytí finální vrstvou,“ dodává vedoucí 
odboru životního prostředí. 
Celkové výdaje jsou vyčísleny 
na částku přes 2 miliony korun, vět-
šinu uhradí právě evropské peníze. 
„Po podpisu smlouvy s poskytovatelem 
dotace se ihned pustíme do  veřejné 
zakázky, abychom mohli s  pracemi 
začít již během června,“ říká jedna 
z koordinátorek projektu Jitka Wohl-
gemuthová.

Adéla Michalová
tisková zpráva města Říčany

Další úspěšná dotace pro Říčany!  
V lesích se odstraní škody po povodních
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Stavební akce v Říčanech 
v plném proudu!
V Říčanech probíhá od jara několik zásadních 
stavebních projektů, které jednak zlepší 
situaci v dopravě, školství, sociálních službách 
nebo sportu, ale také se významně postarají 
o atraktivnější tvář města.

Adéla Michalová

Na místě, kde se původně nacházel skatepark, vzniklo nové hřiště s umělým 
povrchem o ploše 42x24 metrů. Projekt modernizace areálu Strašínská 
zahrnoval realizaci umělé trávy a umístění prvků pro volnočasové aktivity.

rekonstrukční práce v ulicích Štefánikova a rýdlova se přehouply do své třetí etapy. došlo k výkopům na křižovatce těchto dvou silnic a jejímu kompletnímu 
uzavření. Postupně se finalizuje výstavba chodníků ze zámkové dlažby ve Štefánikově ulici.
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Komplikace v dopravě způsobují i rozsáhlé stavební práce v ulicích Tábor-
ská, Kyjevská, Bachmačská, chodská, Smiřických, dukelská, Krátká, Legií, 
domažlická a Terronská. Společnost ČEz distribuce zde vyměňuje elektrické 
vedení. Nové asfaltové chodníky včetně nových vjezdů zdobí Táborskou ulici.

Ve svižném tempu postupují těžké stroje i v budování Mateřské školy 
zahrádka. Na pozemku jsou již základové desky budovy.

Na Komenského náměstí vedle dPS Senior začala již také výstavba denního 
stacionáře Olga, která potrvá do konce letošního září.

14 texty.kuryr@ricany.cz



Užitečná i poučná
S  blížícím se koncem volebního ob-
dobí je vhodné bilancovat spolupráci 
s naším koaličním partnerem. Přestože 
jsme v koalici disponovali pouze dvěma 
hlasy ze sedmi, práce byla rozdělena 
v poměru mnohem rovnocennějším.
Vztah s  Klidným městem byl někdy 

bouřlivý, ale myslím, že celkem plodný a dělný. Nebylo to 
mnohdy lehké, ale ve prospěch Říčan jsme se vždy snažili 
najít kompromis, který někdy odpovídal poměru sil, tedy 
volebnímu výsledku, především pak v  tvorbě územního 
plánu. Politika je maximum možného, i ta komunální. 
Každé místní sdružení ODS, včetně toho říčanského, se chová 
samostatně a s vedením strany je spojeno liberálním smýšle-

ním, podporou zodpovědného vedení obce a  silného obča-
na. Na rozdíl od Klidného města je ODS principiálně pro co 
nejmenší přerozdělování s důrazem na osobní zodpovědnost 
a minimalizaci finanční i administrativní zátěže pro občany. 
Město by mělo obyvatelům sloužit, nikoliv jim vládnout. 
Z věcí, které jsme iniciovali, jsme hrdí zejména na elek-
tronické aukce, opravy komunikací místních, krajských 
i státních, včetně nových chodníků, a mnoho dalších. Bo-
hužel se nám nepodařilo podpořit místní zaměstnavatele 
a trvale přihlášené obyvatele podle našich představ, stejně 
tak se liší náš názor na způsob vystupování města nave-
nek, či na rychlost přípravy rozšíření ČOV...
Věříme, že po  komunálních volbách 2014 dostaneme 
od našich občanů možnost další body našeho programu 
zrealizovat.

Miloslav Šmolík, radní pro infrastrukturu a krajský zastupitel

Informace z radnice

Vážení občané, místní poplatek ze psů na  rok 2014 lze 
platit v  hotovosti v  pokladně Městského úřadu Říčany 
v budově A na Masarykově nám. čp. 53 u pí. Frýdlové (tel. 
323 618 161) v tyto pracovní dny:
pondělí a středa 7.00–12.00 a 12.30–18.00 hod.
úterý a čtvrtek 7.00–12.00 a 12.30–15.00 hod. 
pátek 7.00 – 11.00 hod.

Poplatek je splatný v hotovosti na pokladně do 30. 6. 2014. 

V případě, že poplatek za rok 2014 nebude zaplacen do 30. 
6. 2014, bude držitelům psů zaslána složenka Města Říča-
ny s vyznačením výše a druhu poplatku a variabilním sym-
bolem. Informace o sazbě poplatku získáte na pokladně.
V  případě, že nemáte svého pejska u  nás přihlášeného, 
učiňte tak u pí. Frýdlové. Tiskopis přihlášky najdete také 
na  našich webových stránkách. Při přihlášení obdržíte 
identifikační známku pro svého psa.

Věra Krejčová, vedoucí finančního odboru

Platba místního poplatku ze psů
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Informace z radnice

	 Schválený	 Upravený	 Skutečnost		 %	plnění
	 rozpočet	 rozpočet	 k	30.	4.	2014	 k	uprav.
	 v	Kč	 v	Kč	 v	Kč	 rozpočtu

Plnění rozpočtu 
města

Na květnovém zastupitelstvu byla schválena úprava roz-
počtu města. K úpravám došlo především u nových inves-
tičních akcí po uzavření veřejných zakázek:
Výrazné úspory bylo dosaženo u  stavby nové mateřské 
školy (z 31 mil. Kč rozpočtových nákladů budou skutečné 
náklady 20 mil. Kč);
Uzavřena byla také zakázka na  stavbu stacionáře, kde 
byla vyčíslena úspora 2,7 mil. Kč a celkový náklad stavby 
je nyní rozpočtován ve výši 12 mil. Kč.
Nově byly zařazeny akce, na které město získalo dotaci:
Odbahnění Marvánku (dotace 70 %, realizace 2014–
2015, celkové náklady 20 mil. Kč)
Zateplení sportovní haly (dotace 60%, realizace 2014, 
celkové náklady 6,6 mil. Kč)
S ohledem na vyčíslené úspory a navýšení příjmů ve Fondu 
rozvoje města byly dále do rozpočtu zařazeny tyto nové akce:
Sportovní hala interiér 6 mil. Kč
Parkoviště Jureček vč. odvodnění 1,8 mil. Kč
Geopark u 1. Základní školy 1,8 mil. Kč
Příspěvek města na  renovaci lavic v  kostele sv. Petra 
a Pavla v Říčanech 0,25 mil. Kč
Příspěvek na opravu tribuny na rugbyovém hřišti 0,2 mil. Kč
Navýšena byla položka na odkup pozemků z titulu odku-

pu pozemků na Marvánku, dále došlo k navýšení položky 
na opravy mostků ve Voděrádkách a v Březské, které byly 
poničeny při loňských povodních.
Vzhledem k tomu, že město podalo další žádosti o dotace 
(např. stoka A, odbahnění Mlýnského rybníka a rybníka 
v Kuří, dostavba volnočasového areálu v Pacově, vybudo-
vání sportoviště u Základní školy U Říčanského lesa, ná-
kup úklidového stroje pro údržbu města, obnova remízků 
a výsadba alejí), byly zbývající volné prostředky aloková-
ny do rozpočtových rezerv.

V souvislosti s  touto úpravou byla také provedena aktua-
lizace rozpočtového výhledu, do  kterého byly zahrnuty 
veškeré smluvní závazky města (pro rok 2015 je to 31,2 
mil. Kč u investičních výdajů) a závazků z úvěrových smluv 
(pro rok 2015 je to 35,2 mil. Kč). Vyčíslené volné prostřed-
ky jsou pak určeny především pro investiční potřeby města:

2015 2016 2017 2018

27	930,93 54	064,75 56	912,85 59	265,27

v tis. Kč
Věra Krejčová

vedoucí finančního odboru

Úprava rozpočtu města pro rok 2014 v oblasti investic

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 196Ê595Ê470,00 62Ê412Ê613,60 31,75

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

61Ê179Ê418,00 64Ê365Ê106,00 22Ê915Ê959,54 35,60

Kapitálové příjmy	(příjmy	z	prodeje	majetku) 12Ê282Ê525,00 13Ê253Ê719,00 1Ê332Ê572,00 10,05
Přijaté dotace 71Ê777Ê964,00 86Ê466Ê073,84 15Ê166Ê674,35 17,54
Přijaté splátky půjček 137Ê342,00 1Ê171Ê210,00 566Ê453,00 48,36
Příjmy celkem 330Ê174Ê249,00 361Ê851Ê578,84 102Ê394Ê272,49 28,30
Příjmy fondů z rozpočtu města	(grantový,	fond	rozvoje	bydlení,	
humanitární,	sociální)

80Ê027Ê599,00 115Ê579Ê913,73 10Ê496Ê727,39 9,08

Rozpočtové příjmy celkem 410Ê201Ê848,00 477Ê431Ê492,57 112Ê890Ê999,88 23,65
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 543Ê838Ê679,94 179Ê298Ê187,25 32,97
VÝDAJE 	
Běžné	(provozní)	výdaje 221Ê568Ê001,00 231Ê660Ê131,21 77Ê854Ê363,20 33,61
Rozpisové	rezervy 6Ê429Ê442,00 9Ê927Ê395,00 0,00 0,00
Běžné výdaje celkem 227Ê997Ê443,00 241Ê587Ê526,21 77Ê854Ê363,20 32,23
Kapitálové	(investiční)	výdaje 99Ê437Ê654,00 142Ê872Ê480,00 7Ê492Ê474,21 5,24
Rezervy	na	investice 13Ê367Ê699,00 4Ê988Ê760,00 0,00 0,00
Investiční výdaje celkem 112Ê805Ê353,00 147Ê861Ê240,00 7Ê492Ê474,21 5,07
Výdaje celkem 340Ê802Ê796,00 389Ê448Ê766,21 85Ê346Ê837,41 21,91
Převody	z	rozpočtu	města	do	fondů	(grantový,	fond	rozvoje	
bydlení,	humanitární,	sociální)

80Ê027Ê599,00 115Ê579Ê913,73 10Ê496Ê727,39 9,08

Rozpočtové výdaje celkem 420Ê830Ê395,00 505Ê028Ê679,94 95Ê843Ê564,80 18,98
Splátky	úvěru 38Ê810Ê000,00 38Ê810Ê000,00 18Ê688Ê972,80 48,16
Výdaje vč. splátky půjčky 459Ê640Ê395,00 543Ê838Ê679,94 114Ê532Ê537,60 21,06
rozdíl	příjmy	–	výdaje 0,00 0,00 64Ê765Ê649,65
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Z knihy událostí
28. dubna, 15.55
Autohlídka městské policie přijímá telefonické oznámení 
od  zaměstnance městského úřadu, který je svědkem do-
pravní nehody na  Masarykově náměstí u  provozovny po-
travin „Na Růžku“. Zde řidič autobusu najel do prostoru 

přechodu pro chodce, kde následně převrátil a poškodil be-
tonový odpadkový koš, vyvrátil sloup se svislým dopravním 
značením a poškodil zábradlí umístěné v křižovatce s ulicí 
Olivova. Řidič po dopravní nehodě nezastavil a pokračoval 
dále ulicí 17. listopadu. Strážníci se pokusili řidiče autobu-
su dostihnout, toto se však nepodařilo. Ve  věci dále šetří 
Policie ČR, jelikož do  její kompetence šetření dopravních 
nehod spadá. Fakta, která si řidič autobusu při ujetí z místa 
dopravní nehody neuvědomil, jsou jednoznačná. Svědectví 
zaměstnance městského úřadu, registrační značka autobu-
su a záznam dopravní nehody, tak jak jej zaznamenal ka-
merový systém Městské policie Říčany . 

3. května, 04.41
Městské policii je nahlášena dopravní nehoda od řidiče vo-
zidla, který projíždí ulicí Říčanská u  kruhového objezdu 
s obchodním řetězcem v ulici Pod Lihovarem. Oznamova-
tel sděluje, že mezi objektem obchodního řetězce a čerpací 
stanicí došlo k dopravní nehodě vozidla Škoda, jehož řidič 
poškodil zařízení pro rozvod elektrické energie. U vozidla se 

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
To nejcennější, co člověk má, je život a zdraví. O našem 
životě a zdraví někdy rozhodují vteřiny, minuty. To nej-
cennější se podařilo zachránit i strážníkům. 
Dne 18. dubna v brzkých ranních hodinách je strážníky při-
jato obtížně srozumitelné telefonické oznámení od  muže, 
který uvedl, že se nachází na kruhovém objezdu silnice č. 101 
směrem k místní části Říčany – Kuří. Dále uvedl, že se stala 
dopravní nehoda se zraněním, ke které došlo v důsledku kon-
fliktu s velmi agresivním řidičem jiného vozidla. Po příjezdu 
k místu oznámení hlídka strážníků zjišťuje, že došlo k dopravní 
nehodě vozidla taxislužby s dodávkou. Oznamovatel na místě 
strážníkům sděluje, že u sjezdu od dálnice D1 je kontaktoval 
neznámý a  velmi agresivní řidič jiného vozidla černé barvy, 
který byl pravděpodobně pod vlivem drog. Následně tento 
řidič celé posádce vozidla taxislužby vyhrožoval, pronásledo-
val je a stíhal. Pravděpodobně vlivem celé situace řidič vozidla 
taxislužby při řízení zkolaboval a tím došlo k dopravní nehodě 
s pojíždějící dodávkou v protisměru. Řidič vozidla černé barvy 
zastavil a místo toho, aby poskytl první pomoc, napadl ke vše-
mu ještě řidiče havarované dodávky. Z místa dopravní nehody 
poté ujel. Řidič dodávkového vozidla, který měl na  nehodě 
účast, v mezičase vyprostil z havarovaného vozidla taxislužby 
jeho řidiče a již byl v telefonickém kontaktu se zdravotnickou 
záchrannou službou. Strážníci okamžitě přistoupili ke zjišťo-
vání základních životních funkcí řidiče taxislužby. Bylo zjiště-
no, že muž je v bezvědomí, nedýchá a není zajištěna srdeční 

činnost. Strážníci započali re-
suscitaci dle pokynů operátorky 
zdravotnické záchranné služby, 

a to i za pomoci automatického 
externího defibrilátoru, který vozí 

ve  služebním vozidle. Strážníci prováděli resuscitaci muže 
až do příjezdu posádky zdravotnické záchranné služby, která 
si řidiče převzala do své péče. Na místo se následně dostavila 
i Policie ČR k šetření celé události a Hasičský záchranný sbor 
k provedení protipožárních opatření na vozidlech, která měla 
účast na dopravní nehodě. Strážníci po ukončení resuscitace 
muže usměrňovali v místě dopravní nehody provoz ostatních 
vozidel. Díky včasnému zásahu všech složek integrovaného 
záchranného systému, ale především díky tomu, že strážníci 
mají ve výbavě automatický externí defibrilátor, řidič taxisluž-
by přežil a z celé události se zdárně zotavuje.

Prostřednictvím tohoto článku patří poděkování i vedení 
města Říčany, jelikož na základě jejich podpory a zejmé-
na podpory zastupitele a radního města pro problematiku 
zdravotnictví a sociálních věcí pana Michala Mrázka byl 
automatický externí defibrilátor strážníkům pořízen již 
před několika lety. Tato investice do vybavení městské po-
licie se zcela bezpochybně vyplatila.
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nacházejí dvě osoby kte-
ré s vozidlem manipulují 
a pokoušejí se jej pravdě-
podobně opětovně zpro-
voznit tak, aby mohly 
místo dopravní nehody 
opustit. Strážníci oka-
mžitě vyrážejí k  místu 
události. I když byla hlíd-
ka strážníků na  místě 
do dvou minut, u vozidla 
se již nikdo nenacházel. 
Strážníci si všímají dvou 
procházejících osob 
odpovídajících popisu 
oznamovatele nedaleko 
autosalonu s prodejem vozidel. Strážníci chtějí tyto dvě oso-
by zkontrolovat. Na výzvu strážníků k zastavení a  předložení 
osobních dokladů se tyto osoby okamžitě dávají na útěk. Ani 
po  opakovaných výzvách k  zastavení svůj útěk nevzdávají. 
Strážníci jsou ale rychlejší. K zadržení osob museli strážníci 
použít i donucovací prostředky. Jelikož se jednalo o dopravní 
nehodu, celou událost strážníci i se zadrženými osobami pře-
dali Policii ČR, která ve věci dále šetří.

3. května, 22.20
Oznamovatel městské policii sděluje, že před domem v uli-
ci 17. listopadu došlo k dopravní nehodě terénního vozidla. 
Řidič najel do prostoru autobusové zastávky, kde srazil do-
pravní značku, a následně narazil do studny, která se nachá-
zí v  prostoru chodníku. Oznamovatel strážníkům sděluje 
část registrační značky vozidla, směr, kterým řidič vozidla 
odjel, a dále uvádí, že vozidlo má po nehodě proražené pravé 
přední kolo. Strážníci nejprve prověřují místo dopravní ne-
hody a poté začínají pátrat po vozidle, které mělo na nehodě 
účast. Pátrání bylo provedeno ve  vytipovaných lokalitách 
s ohledem na nutnost výměny poškozeného kola. Do pátrá-
ní po vozidle se zapojuje i hlídka Policie ČR, která vozidlo 
zanedlouho nachází v ulici Žižkova. Muž, který se u vozidla 
nachází, uvádí, že není řidičem vozidla, že vozidlo půjčil 
známému a  ten z  místa utekl. Muž se však chová vulgár-
ně, vyhrožuje fyzickým napadením přítomným policistům 
i strážníkům a jeho agresivita stoupá. Na opakované výzvy 
k  uklidnění svého chování muž nereaguje a  vše vyvrcholí 
v  situaci, kdy se rozeběhne proti policistovi, který provádí 

dokumentaci stop na vozidle po dopravní nehodě, s úmys-
lem na něj zaútočit. Tento mužův výpad strážníci společně 
s policisty přerušili až za použití donucovacích prostředků 
a přiložení služebních pout. Tím došlo k uklidnění celé situa-
ce a řádnému došetření dopravní nehody. 

9. května, 17.05
Strážníci přijímají telefonické oznámení od řidiče vozidla, kte-
rý zaparkoval své vozidlo na parkovišti u obchodního řetězce 
v ulici Černokostelecká. Oznamovatel uvádí, že do jeho vozi-
dla narazilo jiné vozidlo, které bylo zaparkováno naproti a ři-
dička jej pravděpodobně špatně zajistila proti pohybu. Hlídka 
strážníků na místě zjišťuje, že u vozidel došlo k poškození ná-
razníků. Oznamovatel strážníkům na místě uvádí, že ve vozi-
dle seděla řidička, která pro technickou závadu nemohla vo-
zidlo nastartovat, proto jej uzamkla a z místa odešla. Po čase 
však vozidlo začalo samovolně couvat ve  směru k  vozidlu 
oznamovatele. Ten se pokusil samovolně pohybující vozidlo 
zastavit vlastními silami. Toto se mu však nepodařilo a došlo 
ke střetu vozidel. Strážníci v součinnosti s Městskou policií Hl. 
m. Prahy vyrozuměli o celé situaci řidičku vozidla. Ta se zpětně 
dostavila na místo a dopravní nehoda byla dořešena.

11. května, 09.12
Městská policie přijímá telefonické oznámení o muži, který 
leží v ulici Lesní nedaleko křižovatky s ulicí Černokostelecká. 
Muž má ruce a oděv od krve. Strážník přijímající oznámení 
se dotázal na zdravotní stav muže. Oznamovatelka sdělila, že 
se bojí k muži přiblížit a neví, zda má muž zajištěny základ-
ní životní funkce. O celé události je neprodleně vyrozuměna 
zdravotnická záchranná služba a  Policie ČR. Autohlídka 
strážníků spěchá k místu oznámení ke zjištění skutečného 
stavu věci. Na místě je nalezen ležící muž v travnatém poros-
tu vedle komunikace. Muž je silně znečištěn krví v oblasti bři-
cha, stehen a rukou, navíc má obvázanou levou ruku a z ob-
vazu prosakuje krev. Dále bylo zjištěno, že životní funkce má 
muž zajištěny a z muže je cítit alkohol. Po chvilce začíná muž 
s  hlídkou komunikovat. K  místu se dostavila zdravotnická 
záchranná služba a hlídka Policie ČR. Po ošetření zdravotní-
ky došlo k provedení prvotních úkonů ke zjištění totožnosti 
muže. Bylo zjištěno, že muž je cizí státní příslušník, který ne-
může prokázat svou totožnost. Hlídka městské policie byla 
požádána o součinnost ve věci převozu muže na Policii ČR 
ke zjištění jeho totožnosti. 
Jindřich Joch, zástupce vedoucího Městské policie Říčany

Bezpečnost a infrastruktura

Co nového u hasičů
www.sdhricany.wz.cz

Letošní studené jaro prozatím moc nepřálo  činnostem 
konaným pod širým nebem. Někdy nám počasí dokonce 
úplně změnilo plány. V sobotu 26. dubna se měla v Herin-
ku konat každoroční soutěž hasičských družstev v hasič-
ské všestrannosti Floriánek, na kterou jsme se připravo-
vali. V pátek 25. dubna se však nad Herinkem přehnala 
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Nebezpečný hmyz
Informace pro obyvatele Říčan a pod ně příslušných obcí
Jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSdh) města Říčany je 
vybavena odpovídajícími technickými prostředky, které umožňují 
bezpečně provést zásah proti nebezpečnému hmyzu. Proto je 
na tomto místě třeba zmínit možnost, kterou nabízíme našim 
občanům v případě nutnosti řešení tohoto problému. Vzhledem 
ke specifikaci tohoto druhu zásahů je výhodou provádět tyto 
zásahy ve večerních hodinách, kdy je nebezpečný hmyz v hnízdě 
a poletováním zbytečně neohrožuje zasahující hasiče a ostatní 
občany. Vzhledem k nákladům představujícím pořízení potřebného 
insekticidního prostředku, který je nutný k provedení zásahu, 
jsme nuceni požádat občany o finanční spoluúčast. cena námi 
používaného a osvědčeného spreje činí 150 Kč. 
Vedení města Říčany se tak ve spolupráci s JSdh snaží zajistit 
maximální bezpečnost pro své obyvatele. 

Proto bez obav kontaktujte velitele JSDH, pana Petra Hněvsu, 
na telefonním čísle 603 470 787. 

prudká průtrž mračen a  obec zasáhly bleskové záplavy. 
A tak místo na soutěž se náš sbor vydal na celou sobotu 
do Herinku odklízet a oplachovat nánosy bahna z domů, 
ulic a silnic. Spolu s námi zde pomáhalo mnoho dalších 
sborů z okolí. Tradičně jsme prováděli asistenci při pále-
ní čarodějnic. O Filipojakubské noci jsme byli k vidění na 
Marvánku, ve Strašíně a u klubovny skautů. Část jednotky 
se o prvním květnovém prodlouženém víkendu vydala do 
Lutové, kde proběhl její výcvik. Fyzickou zdatnost si členi 
utužili při cyklistických výletech a během hospodářských 
prací na objektu, zejména pak při skládání dřeva. Ve stře-
du 7. května jsme byli povoláni k  likvidaci nebezpečné-
ho hmyzu do Jažlovic a 9. května do Pacova. Opět jsme 
se začali podílet na  preventivně výchovné činnosti dětí. 
Ve středu 12. května jsme se vydali do MŠ Srdíčko, aby-
chom dětem připravili zábavné dopoledne. Děti si mohly 
prohlédnout naši techniku, vybavení, výstroj, vyzkoušet 
si uhasit hořící domeček pomocí ruční džberové stříkač-
ky, a zároveň jsme si spolu zopakovali zásady bezpečné-
ho chování. Každé dítě od nás dostalo sladkou drobnost 
a  hasičskou omalovánku. Stejně tak jsme se 15. května 
vypravili do MŠ Nemo. 

Letošní rok je pro náš sbor slavnostní. V  červnu slavíme 
140. výročí od  založení Sboru dobrovolných hasičů v  Ří-
čanech. Přesně 13. června 1874 se městská rada usnesla 
třinácti hlasy pro a dvěma hlasy proti o založení hasičského 
sboru. Přízeň zástupců města ke svému sboru se projevila 
především v jeho vybavení. Již v prvém roce měl hasičský 
sbor ve svém vybavení  dvě stříkačky vozní, jednu stříkačku 
přenosnou, voznici na vodu a 450 metrů hadic. 
Život jak v  dobách minulých, tak i v  současnosti přináší 
své paradoxy.   Tím prvním v  historii sboru byl též první 
požár ve městě, který vypukl  u občana, který hlasoval proti 
založení sboru, a tak se na vlastní kůži mohl přesvědčit 
o účinné pomoci v  nouzi.  Během uplynulých 140 let až 
do dneška prošli dobrovolní hasiči v Říčanech dlouhým a ná-
ročným vývojem. Více o historii a současnosti dobrovolných 
hasičů v Říčanech se dozvíte v sobotu 21. června od 10 hodin 
na Masarykově náměstí, kde se uskuteční oslavy 140 let 
od založení Sboru dobrovolných hasičů v Říčanech. Součástí 
oslav bude paralelně probíhající soutěž TFA Říčany, tzv. že-
lezný hasič. Opět se utkají nejtvrdší hasiči v náročných disci-
plínách, při kterých si sáhnou na dno svých sil. V rámci oslav 
se bude po  celý den na  náměstí konat bohatý doprovodný 
program. Za zhlédnutí určitě stojí vystoupení mladých hasi-
čů z Kralovic a jejich zásah u dopravní nehody nebo vyproš-
ťování z havarovaného vozidla v podání hasičů z Votic.  
Proto vás všechny srdečně zveme na naše oslavy. Přijďte 
s námi oslavit naše výročí a udělejte si pěkný den s hasiči. 

Filip Šilar, jednatel SDH Říčany 
(s přispěním pana Pavla Urbana)

140 let
TFA ŘÍČany 2014

NejtvrdŠÍ hasiČ pŘeŽije!
ukázka vyproštění z havarovaného vozidla, hašení kontejnerů, zajištění pachatele
ukázky mladých hasičů z SDH Kralovice a SDH Říčany
ukázka historické a současné techniky
vystoupení TS Dance EB
moderuje Aleš Matoušek

21.červen / 10:00 / masarykovo náměstí

oslavy SDH Rícanyˇˇ
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Kolkvicie krásná 
Kolkwitzia amabilis
Kolkvicie patří mezi jeden z nejkrás-
nějších pěstovaných keřů u nás. Není 
sice příliš častá, ale v  době květu ji 
nepřehlédneme.
Na  celém světě roste pouze jediný 
druh kolkvicie, a  to právě kolkvicie 
krásná. Kdo ji chce spatřit v areálu při-
rozeného výskytu, musí si udělat výlet 
do střední Číny. Vyskytuje se v horách 
provincií An-chuej, Che-nan, Chu-
-pej, Kansu, Šan-si a Šen-si.
Pro západní svět objevil kolkvicii an-
glický botanik E. Wilson, následně 
ji K. Graebner popsal a  pojmenoval 
podle Richarda Kolkwitze, profeso-
ra botaniky na  univerzitě v  Berlíně. 
Do Evropy se dostala až v roce 1901 
a od roku 1922 se pěstuje také u nás, 
poprvé v Průhonicích.
Keř dorůstá výšky do 3 metrů. Mladé 
větve jsou načervenalé, starší větve 
mají hnědou odlupující se borku. 
Opadavé zašpičatělé listy s mělce zu-
batým až hladkým okrajem jsou více 
chlupaté na spodní straně.
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Růžové zvonkovité květy vyrůsta-
jí na  chlupatých stopkách. V  ústí 
koruny je výrazně žlutá síťovitá 
kresba. Květy rozkvétají od  května 
do června. Plodem je tvrdá štětina-
tá tobolka.
Kolkvicie je velmi pohledný keř. 
Hodí se jak pro solitérní výsadbu, 

tak i  do  živých plotů. Byla vypěsto-
vána také řada kultivarů, které se 
liší hlavně barvou květů. Rostlina 
na obrázku z Říčan kvete v Roklan-
ské ulici.

Jakub Halaš

Přírodovědné exkurze 
pro pedagogy
Pokud si chcete rozšířit své přírodo-
vědné znalosti a předávat je dál dětem, 
tak právě vám je určen cyklus přírodo-
vědných exkurzí. Zúčastnit se mohou 
učitelé MŠ a  ZŠ a  také další zájemci 
pracující s  dětmi, například vedoucí 
skautských oddílů. Seznámíte se s běž-
nými druhy a  naučíte se je poznávat 
v terénu podle jejich chování a hlasu.

l 4. 6., 15.00–18.00: Obojživelníci 
a  plazi – exkurze s  Martinem Šan-
derou (herpetolog, autor výstavy 
Obojživelníci), sraz na hrázi rybníka 
Marvánek
l 7. 6., 8.30–13.30: Ptáci našich 
zahrad a lesů – exkurze s Alenou Kl-
vaňovou (redaktorka časopisu Ptačí 
svět, Česká společnost ornitologic-
ká), sraz na vlakové stanici Světice
Exkurze bude doplněna ukázkou 

odchytu ptáků s  použitím nahrávek 
hlasů. Doporučujeme vzít si s sebou 
dalekohled.
Exkurze jsou pro účastníky zdarma, 
jejich konání je podpořeno grantem 
Ministerstva životního prostředí. 
V červenci budou následovat další ex-
kurze zaměřené na hmyz a netopýry.
Na exkurze se můžete přihlásit e-mai-
lem: katerinacihakova@seznam.cz

Kateřina Čiháková

Životní prostředí a zdraví
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Okrašlovací spo-
lek v  Říčanech 
pečuje i  o  záhon 
u  rondelu na  ří-
čanském nádraží. 
Když vidíte obě fo-

tografie, je vidět, že se práce docela daří. 
Přesto je nám moc líto, že se nám stává, 
že výsadba je poničena (zejména tedy 
po  páteční nebo sobotní noci) a  nebo 
ukradena. K tomu poslednímu není co 
říct – někomu stojí za to si vzít lopatičku 
a jít ukrást rostlinu za pár korun… Jenže 
těch „pár korun“ pro nás znamená roč-
ně provést novou výsadbu za cca 5–10 
tis. Kč! Před stejným „problémem“ byl 
i  Okrašlovací spolek v  Říčanech v  ob-
dobí první republiky (jak tomu nasvěd-
čují historické záznamy), ale prosíme 
– neničte nám výsadbu, a to se vztahuje 
nejen na říčanský rondel. Děkujeme.

Irena Moudrá
jednatelka

Okrašlovací spolek v Říčanech

Lůmek u trati
Skalnatý útvar s  jezírkem v prolákli-
ně cca 50 m nad svahem, který je nyní 
registrovaným významným krajin-
ným prvkem (VKP), vznikl pravdě-
podobně v období budování železnice 
v blízkosti  ulice Thomayerova. 
V období od února až do dubna 2014 
zde probíhala v  součinnosti s  Měs-
tem Říčany praktika žáků ZŠ Bez-
ručova. Žáci zde prováděli ve  dvou 

tříhodinových praktikách terénní še-
tření na skalách i u vodní plochy, kde 
sledovali výskyt rostlin i  živočichů. 
U příležitosti Dne země také pomohli 
s úklidem odpadků a klestí v této lo-
kalitě.
Děkujeme pracovníkům Muzea Ří-
čany a  hlavně dětem ZŠ Bezručova 
za pomoc přírodě Říčan.

Za odbor životního prostředí  
Milan Petr

Hliník z Říčan
Již pojedenácté byl předán k  recyk-
laci. Od roku 2004, kdy bylo vybrá-
no „pouhých“ 400 kilogramů, se 
množství vybraného hliníku každo-
ročně zvyšuje. Není to snad ani tím, 
že by Říčaňáci schválně více spotře-
bovávali, ale tím, že se nám třídění 
již vrylo pod kůži. Už si ani nedove-
deme představit, že víčko od  jogur-
tu vyhodíme do  směsného odpadu. 
A to je dobře, protože ušetříme cen-
né zdroje surovin a nemalé množství 
elektrické energie.
V letošním roce bylo na území Říčan 
vytřízeno 1  820 kilogramů hliníku. 
Jednalo se především o  víčka od  jo-
gurtů a plechovky od piv a  limonád. 
V menší míře se vybral i tlustostěnný 
hliník, tedy staré nádobí, tyče od sta-
nů a další.
Pokud by bylo vytříděné množství 
složeno pouze z víček od jogurtů, tak 
by to znamenalo, že Říčaňáci snědli 

3 640 000 jogurtů, což je 260 jogurtů 
na osobu za rok.
Nebojte se třídit dál, sběr bude po-
kračovat i příští rok. Děkujeme všem, 
kteří přispěli třeba i malým pytlíčkem 
s víčky od jogurtů.

Výsledky ze všech krajů, kde najdete 
umístění škol zapojených do soutěže 
„Těžíme hliník z našich domácností“, 
budou na www.ekoricany.org.

Alžběta Macková
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Životní prostředí a zdraví
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Životní prostředí a zdraví

Den Země na Říčanské 
hájovně
Tradiční oslavu Dne Země na  louce u Říčanské hájovny 
pořádalo Muzeum Říčany ve  spolupráci s   Ekocentrem 
Říčany, za podpory Města Říčany.
Bohatý program na téma „Les a řemesla“ přilákal na 800 
návštěvníků. Na louce kolem hájovny jsme také slavnost-
ně otevřeli stálou venkovní expozici „Les jako zdroj tra-
dice“, kterou podpořil SZIF z Programu rozvoje venkova 
ČR. Kdykoliv se přijďte podívat! 

Jakub Halaš divadlo The hadr

zapálení milíře

roztápění pece na chleba

den země u Říčanské hájovny

Milíř hořel pod stálou kontrolou pět dní

Pečení chleba

zvířátka pana havlíčka
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Pro seniory

SENIORCENTRUM ŘÍČANY
Krásné jarní dny jsme prožili velice ak-
tivně – prohlédli jsme si zámek Nela-
hozeves a  muzeum Antonína Dvořáka, 
zahájili kurzy PC (na podzimní kurz plá-
nujeme uskutečnit kurzy práce s fotogra-

fiemi na počítači), viděli výstavu Aféry v Národním muzeu 
v Praze a mnoho dalšího. A tak jako každoročně, tak i le-
tos jsme tančili – velikonoční setkání ve Sportu a setkání 
s hudbou ke Dni matek v KC Labuť. A samozřejmě naším 
cílem nejsou jen volnočasové aktivity – stále poskytujeme 
poradenské služby pro seniory i  domácí péči u  klientů, 
takže se s námi můžete setkat i v oblasti přímé péče. 

Irena Moudrá
předsedkyně správní rady

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

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

Akce:
n 2. června, pondělí – Zamyšlení nad Biblí – Místo: DPS 

Senior – společenská místnost. Začátek: 16.00 hod. 
Vstup zdarma. Na setkání se těší Hana Zavadilová.

n 5. června, čtvrtek – Prohlídka zámku Loučeň – Místo 
odjezdu: 7.15 hod. Masarykovo nám. (u  Labužníka), 
7.20 hod. Sukova ul., 7.25 hod. aut. zastávka K žel. sta-
nici, 7.30 hod. aut. zastávka Rychta. Jednodenní auto-
busový zájezd na barokní zámek Loučeň včetně prohlíd-
ky unikátních zámeckých bludišť a labyrintů. Příspěvek 
účastníků: 200 Kč (zahrnuje dopravu, vstupné, pojiště-
ní). Přihlášení u I. Moudré do 4. 6. 2014.

n 10. června, úterý – Hudební hodinka – Místo: DPS 
Senior – společenská místnost. Začátek: 16.00h. 
Vstup zdarma. Na setkání se těší Hana Zavadilová.

n 20. června, pátek – Divadelní představení Zkrocení 
zlé ženy (W. Shakespeare) – Místo: Divadlo na  Vi-
nohradech. Začátek: 19.00h. Příspěvek účastníků: 
180 Kč, resp. 27 Kč (podle místa sedačky), pro členy 
Klubu Senior sleva 20 Kč na lístek. Dopravu si zajišťují 
účastníci sami.

n 25. června, středa – Divadelní představení Rod 
Glembayů (M. Krleža) – Místo: Divadlo na Vinohra-
dech. Začátek: 10.00h. Příspěvek účastníků: 100 Kč. 
Dopravu si zajišťují účastníci sami.

n 25. června, středa – Výlet do Lázní Mšené – Místo od-
jezdu: aut. zastávka Masarykovo nám. 6.50h, aut. za-
stávka Sukova 6.55h, aut. zastávka Rychta 7.00h, aut. 
zastávka K žel. stanici 7.05 hod. (z ostatních obcí dle 
domluvy). Jednodenní autobusový výlet do  známých 
Lázní Mšené spojený s prohlídkou lázní, vyzkoušením 
lázeňské procedury a obědem v lázeňské kavárně. Kaž-
dý účastník obdrží sáček lázeňské bylinkové koupele. 
Příspěvek účastníků: 350 Kč (zahrnuje dopravu, pro-
hlídku lázní, lázeňskou proceduru – bylinkovou kou-
pel, oběd, pojištění). 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 19. června 2014 od 10.30 do 12.00 hodin.
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Pro děti a rodiče

Dubnové vítání občánků v Říčanech

Skautské čarodějnice
Ve středu 30. dubna proběhly u skautské klubovny neda-
leko Marvánku tradiční skautské čarodějnice. Pro skaut-
ské i neskautské účastníky, kterých se letos sešlo více než 
150, byl připraven bohatý program. Na malé i větší čekaly 
soutěže a  hry, dospělí mohli navštívit čajovnu, v  níž se 
promítaly fotografie ze skautských akcí. Když se setmělo 
a vzplála hranice s čarodějnicemi, které děti během odpo-
ledne vyrobily, všichni se rozesadili kolem ohně, opékali 
špekáčky a  užívali si příjemnou atmosféru. Dovolím si 
proto tvrdit, že se letošní čarodějnice rozhodně povedly.

Za organizátory Lukáš Pavelka
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Ve  dnech 24. a  29. dubna 2014 proběhlo v  obřadní síni 
Staré radnice vítání občánků. Místostarostka Hana Špač-
ková a radní Michal Mrázek přivítali 47 malých občánků. 

Za  milé vystoupení děkujeme dětem a  jejich učitelkám 
z MŠ Srdíčko a MŠ Čtyřlístek z Kolovratské ulice.

Jana Šimková a Lucie Nováková, matrikářky
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Pro děti a rodiče

Čarodějnický rej v Pramínku
Čarodějnice jsme letos oslavili společně s dětmi ze ZŠ Světi-
ce. Děti se s radostí převlékly do kostýmů, závodily na košťa-
tech a smetácích, létaly po louce a užívaly si oslavu kouzel. 

Slavnost otvírání studánek 
V Pramínku
V polovině máje jsme se vydali k nedaleké studánce, abychom 
ji po zimě vyčistili od nánosu bahna, napadaného listí a vět-
viček. Studánku jsme pozdravili písní a poté jsme se již pus-
tili do práce. Když jsme vyčistili její koryto a voda z ní začala 

proudit, ozdobili jsme studánku různobarevnými květinami. 
A v tu chvíli vše na okamžik ztichlo a zjevila se nám studánko-
vá víla, která nám nalila do hrníčků svou průzračnou vodu. 

Kroužky v Pramínku od září
V září 2014 chystáme otevřít opět dramatický kroužek, kte-
rý povede Petra Jančová. Dále pohybově-taneční kroužek 
pod vedením Hanky Říhové. Pro více informací o kroužcích 
sledujte naše webové stránky www.lesniklubpraminek.cz. 

Benefice pro Pramínek
V  září proběhne benefiční akce v  Říčanech na  podporu 
lesní školky Pramínek. Cílem benefice bude pomoci do-
financovat stavbu jurty – nového zázemí pro lesní třídu 
Kapiček. Program benefice budou tvořit naši lektoři: mů-
žete se těšit na Prago Union, divadlo, fire show... Více in-
fomací o benefici uveřejníme na našich stránkách. Za vaši 
účast a podporu na benefici budeme vděčni. 

aneb den dětí s tátou (mámou)
TÁTOHRANÍ

MRAveNišTě pOŘÁdÁ děTský deN

NevšedNÍ 
zÁžiTky

Jureček, 15. 6. 2014, 9 - 12 hodin

pÍsNičkOvý 

pOŘAd

sOuTěže  

děTÍ s ROdiči
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Pro děti a rodiče

Příměstské tábory mrAVeNIŠTĚ
Na téma „Z pohádky do pohádky“, pestrý program i vý-
let, denně od 8 do 16 hodin v Mraveništi, Bezručova 441. 
Těšíme se na vás! Neváhejte.
1.turnus:  30. 6 – 4. 7. 2014, s Ivou, všestranné zaměření, 
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
Pouze za 1 900 Kč za týden!

S mraveništěm do Chorvatska
Již 4. července vyrazíme do Chorvat-
ska na Korčulu, báječný ostrov v jižní 
Dalmácii do skvělých apartmánů. Po-
jeďte s námi. Cena, termín, podrob-
nosti na www.mraveniste.info.
Těšíme se na  společné zážitky! Můžete i  volat pro bližší 
informace na 606 149 018. 

Veronika Špačková, koordinátor Mraveniště

TÁTOHRANÍ
Pozvánka  
na šachový svátek
k blížícímu se 90. výročí organizovaného šachu v Říčanech

Pro všechny předškoláky v pátek 20. června 2014  
v kc labuť Říčany, od 10 hodin

1. o štít šachového 
rytíře z Říčan 

Pravé souboje na šachovnicích Pro 
nejmladší talenty  

2. o řád šachového 
rytíře z Říčan 

interaktivní hry a soutěže nejen Pro malé 
šachisty, určeno všem šikovným dětem

Říčanští zájemci obdrží v mateřské škole, kterou navštěvují, podrobnější informace, 
pozvánku a přihlášku. možnost účasti s doprovodem pedagogů, pro všechny 
zajištěn oběd, svačina, nápoje (100 kč). Přihlašování prostřednictvím přihlášky 
v mateřské škole nebo na adrese: martina@korenova.cz

všechny děti srdečně zve mraveniště  
a martina kořenová, mezinárodní šachová mistryně.
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Pro děti a rodiče

Světový den bez 
tabáku
31. 5. 2014 byl tradičně vyhlášen 
Světovou zdravotnickou organizací 
jako Světový den bez tabáku. V  re-
stauracích Jureček a  Oáza Říčany 
se tento den nebude kouřit. Děkuje-
me!!! 30. 5. 2014 dále ve spolupráci 
s Cestou integrace, o.p.s. a Zdravým 
městem Říčany proběhne na  Masa-
rykově náměstí v  Říčanech osvětová 
akce pro základní školy a veřejnost. 

5. ročník Dne bez 
úrazů 
Cesta integrace organizuje 6. června 
v dopoledních hodinách již 5. ročník 
Dne bez úrazů na  dětském doprav-
ním hřišti. Akce je určena žákům 3. 
tříd základních škol z Říčan.
Úrazy jsou považovány za  největší 
problém dětského věku – ve  vyspě-
lých zemích jsou úrazy příčinou 40 % 
úmrtí dětí do  14 let. Mezi ostatními 
příčinami nemocí mají právě úrazy 
zcela specifické postavení, neboť nej-
více ohrožují osoby mladé a  zdravé. 
U  dospělé populace ČR zaujímají 
úrazy třetí místo v  příčinách úmrtí, 
u  dětí a  dospívajících jsou dokonce 
na  místě prvním. Jak vyplývá z  vý-
zkumů, velmi málo dětí do  10 let se 
dokáže dostatečně bezpečně pohy-
bovat na  dopravních komunikacích. 

Přibližně 1/3 smrtelných úrazů dětí 
do 14 let se stane na silnicích. Na tuto 
skutečnost reagujeme pořádáním 
dne bez úrazů – kdy děti hravou for-
mou informujeme o  správném cho-
vání na silnici, seznámíme je se všemi 
složkami integrovaného záchran-
ného systému. Na  akci je pozvána 
Městská policie Říčany, Dobrovolní 
hasiči z  Říčan a  Zdravotnická zá-
chranná služba Středočeského kraje. 
Na akci pak volně navazuje dopravní 
výchova pro 4. třídy, kterou Cesta in-
tegrace, o. p. s. pořádá ve spolupráci 
s  BESIP – Ministerstvem dopravy. 
Akce je pořádána Cestou integrace, 
o. p. s. ve spolupráci a za finančního 
podpoření Zdravého města Říčany. 
Všem partnerům děkujeme. 

Markéta Hubínková

Co nového v Klubu 
Cesta?
Díky obhájení dotací u Ministerstva 
práce a  sociálních věcí jsme mohli 

v  květnu přijmout dvě nové pra-
covnice. Klientům nízkoprahového 
Klubu Cesta se nyní věnuje opět 
čtyřčlenný tým. Část provozu fungu-
je dále také díky realizaci Individu-
álního projektu Středočeského kraje 
s  názvem „Základní síť sociálních 
služeb II“, do kterého jsme zapojeni. 
Na  provoz přispívá v  rámci grantu 
i město Říčany.
Kdy a  kde jsou služby pro děti 
a mládež k dispozici? Terénní služ-
ba v ulicích Říčan nyní funguje pra-
videlně každý čtvrtek odpoledne, 
otevírací doba v  klubu (Na  Obci 
2049 v  Říčanech) je vždy pondělí, 
středa, pátek od  14 do  19 hodin. 
Klienti mohou využít např. sociál-
ních služeb a  poradenství, volno-
časových aktivit, nejrůznějších akcí 
či doučování. Více informací o naší 
službě naleznete na: www.cesta-
integrace.cz, nebo www.facebook.
com/klub.cesta.

Na shledanou se těší Lucka, Matúš  
a nově také Viki a Katka

Pirátský příměstský tábor  Pirátský příměstský tábor    

Tábor pořádá Cesta integrace, o. p. s. s finanční podporou Města Říčany  

Pro děti bude připraven 5 denní pirátský program s hrami a   

výlety po krásách Středních Čech.  
 

Tábor je určen dětem od 7 do 14 let ze Říčan a okolí. 

 Termíny: 

   I. Turnus— 7.—11. července 2014                      

   II. Turnus—11.—15. srpna 2014 

   Vždy od 8:30 do 17:00 v prostorách Nízkoprahového klubu Cesta—Na Obci 2049, Říčany 

     

       Cena: 500 Kč, zbytek nákladů je hrazen z grantů Města Říčan a dalších zdrojů       
       Cesty integrace, o.p.s. 

         Podmínky tábora, přihlášky: www.cestaintegrace.cz 

         Přihlašování: skoly@cestaintegrace.cz, 774 780 540 
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Pro děti a rodiče

rok se s rokem sešel a my se sešly v Pacově, abychom společně oslavily den matek. Maminkám 
a babičkám přišli popřát ti nejmenší. To, co nám jde někdy tak složitě, dokáže hravě jeden 

dětský úsměv, jeden pohled do očí, jedno políbení, jedna věta. Mami, mám tě ráda. 
I my, maminky, chceme dětem poděkovat. Srdečně vás všechny zveme na: 

DeN Dětí V PACoVě 
který se bude konat v sobotu 7. 6. odpoledne na fotbalovém hřišti:

od 14.00 do 15.30 – soutěže 
v 15.30 hod. – příjezd hasičské techniky a městské policie Říčany

maminky z Pacova
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ze života škol(ek)

Jak jsme v Landii 
prožili jaro
Jaro jsme v  jesličkách a  mateřské 
škole Landii přivítali nejen sázením 
kytiček, ale i  tradičním zvykem vy-
nášení Morany. Slaměnou Moranu 
vyrobily děti s pomocí naší výtvarnice 
na  kroužku experimentálního malo-
vání a skoro jim bylo líto se s ní roz-
loučit. Smutnění ovšem nebylo moc 
dlouhé, protože na  děti už čekaly 
další zážitky. 
Navštívilo nás loutkové divadlo 
s  tradiční Perníkovou chaloup-
kou, rozesmál nás Michal z  kou-
zelné školky, který přijel se svým 
programem až k  nám, a  nakonec 
jsme vyrazili na  návštěvu i  my – 
na  hasičskou stanici v  Říčanech. 
Plno zážitků jsme zpracovali nejen 
výtvarně, ale i  prakticky a  uspořá-
dali jsme cvičný požární poplach 
u  nás ve  školce. Nejprve jsme se 
trochu báli o  všechny naše plyšáky 
a  stavebnice, ale potom jsme byli 
pochváleni, jak rychle a  spořádaně 
se dokážeme evakuovat. Na  pále-
ní čarodějnic jsme díky tomu byli 
náležitě připraveni a mohli jsme se 
pustit do veselého reje. 
Předškoláčci si užili dobrodružnou 
noc ve  školce, s  výpravou na  taj-
nou zahradu a hledáním diamantů. 
Aby byli náležitě připraveni na ná-
stup do  školy, pozvali jsme paní 
doktorku z  kliniky komplexní re-
habilitace, která provedla vyšetře-
ní jejich pohybového aparátu. Měli 
jsme také možnost přivítat pana 
doktora, který představil a provedl 
preventivní screeningové vyšetření 
zraku dětí. Koncem května se celá 
školka vydala na výlet na ekofarmu 
Čapí hnízdo za  zvířátky a  začát-
kem června naši předškoláci vyrazí 
na  týdenní školku v  přírodě. Ale 
o tom až příště.

Krásný začátek léta přeje kolektiv  
jesliček a mateřské školy Landie

Jarní recept z jesliček a mateřské školy Landie

ŠpENáTOvá pOlévkA 
S kUkUŘIČNýMI lUpÍNkY  (pro 4 osoby)

l 350 g Špenátové listy 
l 20 g Amarantová mouka 
l 20 g Hladká pšeničná mouka 
l 40 g Máslo
l 50 g Smetana 10% 
l 1 kostka Zeleninový bujón 
l dle chuti Česnek, mořská sůl
l 100 g Kukuřičné lupínky

Do	1,5	litru	vařící	vody	vložíme	čerstvý	špenát,	přidáme	sůl,	zeleninový	bujón	
a	necháme	vařit	zhruba	30	minut.	Ochutíme	prolisovaným	česnekem.	Poté	
špenátové	listy	rozmixujeme	a	polévku	zahustíme	jíškou	z	másla	a	amarantové	
a	pšeničné	mouky.	Povaříme	dalších	15	minut	a	nakonec	polévku	zjemníme	
přidáním	smetany.	Naléváme	do	talí řů	s	kukuřičnými	lupínky.	

Přejeme dobrou chuť!
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Často se setkáváme s názorem, že naše město není 
příliš vhodné pro cyklistickou dopravu, dokonce 
je prý k  cyklistům nepřátelské. Prý tu nemáme 
rovinu, cyklopruhy, jednosměrky průjezdné pro 
cyklisty v  obou směrech, kradou se tu i  „pleč-

ky“…. To je sice vše pravda, ale postupně se situace zlepšuje.
 A  protože z  vlastní zkušenosti víme, že výchova příkla-
dem je jedna z  nejefektivnějších, zapojili jsme se v  naší 
Základní škole Bezručova do  celostátní akce s  názvem 
„Do  práce na  kole“. Celý měsíc se náš pětičlenný tým 
snažil volit kolo jako hlavní dopravní prostředek do  za-
městnání. Naší hlavní devizou nebyla vzdálenost, ale pra-
videlnost. Ve městě plném dopravních omezení bylo kolo 
mnohdy bezkonkurenčně nejrychlejší. Ve chvíli, kdy čtete 
tento Kurýr, si můžete na stránkách www.dopracenakole.
net zjistit, jak se nám dařilo. 

Věříme, že v příštím roce se k nám přidají další týmy a tě-
šíme se, že budeme soutěžit nejen mezi sebou navzájem, 
ale i za naše zdravé a klidné město.

Sovičky z Bezručovky

ze života škol(ek)

Dne 9. 3. 2014, byla naše škola oceněna mezi 98 školami 
Středočeského kraje – titulem „Škola udržitelného rozvoje III. 
stupně“ . Toto ocenění škola získala na základě dosahovaných 
výsledků v oblasti EVVO – ochrany životního prostředí.
To však není vše. Ve 21. ročníku republikové soutěže Čes-
kého zahrádkářského svazu – „Moje oblíbená rostlina“, 
se umístili naši žáci se svou prací na 6. místě. Celkem bylo 
zasláno několik set prací.
Úspěchem, který zlepší výuku žáků na  prvním stupni, 
v přípravné a speciální třídě, je zcela jistě i získání finanč-
ních prostředků na  projekt „Hrátky s  přírodou“ z  Kraj-
ského úřadu Středočeského kraje – Fondu životního 
prostředí a zemědělství. Projekt spočívá v realizaci 4 pro-
jektových dnů, kdy se žáci budou seznamovat s přeměnou 
přírody v jednotlivých ročních obdobích. 
Na oblast zdravé výživy byla i zaměřena soutěž o „Nejzdravější 
svačinu žáků školy“, která se uskutečnila v úterý 13. 5. 2014. 
Se zdravým životním stylem souvisí i  pohyb. Naši žáci se 

i  v  tomto jarním období aktivně zapojili do  různých soutěží 
– Oblastní kolo Středočeského kraje v dopravní soutěži, kde 
jsme obsadili 5. a 6. místo, proběhlo školní kolo v lehkoatletic-
kých závodech. Nyní se všichni poctivě připravují na turistic-
ko-branný závod. Jaro je v plném proudu i na naší škole.

ZŠ Nerudova

ZŠ Nerudova – Úspěchy v oblasti environmentální výchovy 
a vzdělávání v naší škole

JeZDíme KOPCŮm NAVZDOry (nebo slezeme a tlačíme)
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ZŠ Říčany, 
bezručova 94

Přijme od září 2014
KVALIFIKOVANéHO 

UČITeLe  
ANGLICKéHO JAZyKA 
A TĚLeSNé VýCHOVy. 
Kontakt: 323 602 217,  

775 101 151  
reditel@2zs.ricany.cz

Partnerský jarní 
koncert
Je to téměř neuvěřitelné, ale na part-
nerském Jarním koncertu ZUŠ Říča-
ny, MŠ Čtyřlístek a  ZŠ v  Bezručově 
ulici jsme se sešli již popáté. Spolu-
práce mezi školami ve městě nebývá 
samozřejmostí, tady nás však spojuje 
snaha rozvíjet hudebnost dětí a  žít 
s  hudbou jako součástí života a  vel-
kým koníčkem.
Pestrý program přilákal mnoho po-
sluchačů a diváků hlavně z řad rodičů 
vystupujících.
Nechybělo ani společné vystoupení 
dětí všech tří škol, což je již tradicí. 
Tentokrát zazněly lidové písně s  do-
provodem folklorního souboru Mikeš.

V letošním školním roce se nám po ně-
kolikaleté přestávce podařilo s  dětmi 
vyjet na  ozdravné pobyty do  přírody. 
Zatímco v  minulých školních letech 
jsme pořádali pro děti výjezdové týdny 
a rodiče s dětmi si vlastně ani trochu 
od sebe neodpočinuli, letos jsme vyra-
zili na pětidenní turnusy.
Celkem se školy v přírodě zúčastnilo 
18 třídních kolektivů na čtyřech růz-
ných místech Čech – 3 turnusy pro-
běhly na  Vysočině, jeden v  Krkono-
ších a  páťáci se chystají na  poslední 
spolu strávený týden pod Blaníkem.

Součástí pobytu v  přírodě byl uce-
lený environmetální program, který 
nám zajišťovali odborně způsobilí 
lektoři.
Dík samozřejmě patří všem třídním 
učitelům, kteří se odhodlali s  dětmi 
vyjet, ale také maminkám, které in-
tenzivně pomáhaly, kde se dalo.
Doufáme, že se nám v  příštím škol-
ním roce opět vydaří vyjet s  dětmi 
do  přírody a  poznat se lépe, nežli se 
to dá ve školních lavicích…

Jaroslava Šindelářová 
zástupce pro první stupeń

Dne 30. dubna se žáci naší školy zúčastnili 
13. ročníku POHárU STŘeDOČeSKéHO KrAJe 
PLAVeCKO-bĚŽeCKéHO závodu v Čelákovicích.
Nevsadili jsme na kvantitu, jelo nás 
jen 8, ale na kvalitu. 
Vrátili jsme se se dvěma zlatými me-
dailemi!   Nejvíce se dařilo Kateřině 
Hoškové a Vojtovi Burianovi.
I  ostatní si nevedli špatně. Z  23 
účastníků bylo našich 5 sportovců 
do  9. místa (Vojta Burian, David 
Tománek, Adam Krischke, Antoine 
Thirouard, Hrubý Ondřej). Pochvala 
samozřejmě patří i  dalším borcům 
Štěpánu Hrubému a Vildu Rožkovi.
Myslím, že napříště bude Bezručov-

ka velkým pojmem pro soupeře, pro-
tože příští rok jedeme znovu!
Ivana Paplhámová, koordinátorka akce

Tuto tradici bychom chtěli udržet 
a  prezentovat tak nejen meziškol-
ní spolupráci, ale i  výborné výkony 

účinkujících. Určitě se příště přijďte 
podívat.

Jaroslava Šindelářová

Ozdravné pobyty žáků z bezručovky

ze života škol(ek)
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Zájezd I.ZŠ do Londýna   Již druhým rokem vyjeli někteří žáci osmých a devátých
ročníků naší školy ZŠ na poznávací zájezd do jedné z evropských
metropolí. Po loňské Paříži padla letos volba na hlavní město 
Anglie Londýn. A tak jsme 8.5.všichni (31 dětí  a dvě pedagož-
ky) opusti li Říčany plni očekávání a možná také trochu obav 
(ubytování nás čekalo v britských rodinách). Program zájezdu 
byl nabitý a velice pestrý. V noci jsme nejprve překonali kanál 
La Manche trajektem z Calais do Doveru, ráno nás čekala pěší 
procházka od Westminsterského opatství a Big Benu na Tra-
falgarské náměstí , kolem Buckinghamského paláce (tradiční 
ceremoniál výměny stráží), přes londýnské parky k Temži, ná-
vštěva expozice kruté historie Londýna – „London Dangerous“, 
projížďka na druhém největším ruském kole na světě „London 
Eye“ a večer už pád do postelí v hosti telských rodinách. Druhý 
den jsme navští vili fotbalový stadion Chelsea, obstarali první 
nákupy a odpoledne jsme strávili ve škole kouzel v Bradavicích 

(ve studiích Warner Bross). Večer se o nás opět postaraly naše londýnské „adopti vní“ rodiny. Třetí  den jsme dokoupili vše po-
třebné na Oxford street, někteří z nás se doběhli podívat do Hyde parku a pak jsme se všichni přesunuli metrem prohlédnout 
si alespoň část exponátů londýnského Briti sh Musea. Procházkou jsme pak dorazili k Toweru a k překrásnému mostu Tower 
Bridge, kde jsme nasedli na loď, která nás po Temži dovezla do londýnské observatoře Greenwich. Tady jsme obdivovali nejen 
legendární Cutt y sark, námořní muzeum, park a budovy observatoře, ale samozřejmě se každý vyfoti l jednou nohou na východ-
ní a jednou nohou na západní polokouli naší planety – na nultém poledníku.Ve večerních hodinách jsme plni zážitků vyrazili 
trajektem zpět domů.Do Říčan jsme dojeli 12.5. odpoledne. Mezi největší zážitky celého zájezdu patřilo ubytování v hosti telských 
rodinách. Všechny rodiny toti ž byly černošské, a děti  tak mohly (byť jen trošku) nahlédnout do života jiné kultury. Po počáteční 
nervozitě však byli všichni nadšeni vřelostí , s jakou je rodiny přijaly a jak se o ně staraly, i když žádná z rodin evidentně nepatřila 
mezi nejbohatší. Pocit národní hrdosti  jsme zase všichni zažili v šatně Petra Čecha na stadionu Chelsea a při pohledu na stavby, 
na jejichž návrzích se podílel přední český architekt Jan Kaplický. Mezi nezapomenutelné zážitky bude bezesporu patřit návštěva 
„London Dangerous“ a studií Warner Bross.        L. Prchalová a Z. Čásenská (pedagog. dozor)

Projektový den „Řemesla“ v Říčanské hájovně
30. dubna na „Čarodějnice“ se žáci našich 8. tříd 
zúčastnili zajímavé akce, pořádané Muzeem Říčany 
v rámci evropského projektu „Řemeslo má zlaté dno“. 
Jeho cílem je probudit zájem žáků o řemeslné obory, 
což se myslím beze zbytku podařilo.
Akce na celé dopoledne byla připravena v lese 
v Říčanské hájovně pracovníky muzea. Program byl 
bohatý a byl zaměřen na 3 témata - Potravinářství, 
Texti l a Dřevo. Děti  se hned na začátku rozdělily do 
3 skupin a ty během dopoledne měly možnost vyzkou-
šet si různé druhy řemesel, tedy rukodělné práce. 
První skupina chlapců se nejprve na vycházce v lese 

seznámila s různými druhy dřevin, kluci se dověděli, co lze z různých typů dřeva vyrobit. Poté 
se s uměleckým truhlářem Ondřejem Suchanem pusti li do výroby dřevěného šperku. Pod 
jeho vedením možná někteří kluci pracovali poprvé v životě u ponku se svěrákem, do které-
ho upevnili kousek dřeva a pomocí pilky, brusky a vrtačky ho postupně opracovali do tvaru 
kroužku, který smirkovými papíry obrousili dohladka, poté na prstýnky nanesli vosk a vylešti li 
je. Někteří si pak ještě zkoušeli vyrobit přívěšek na krk. Kluky práce viditelně bavila a tvůrčí 
atmosféru celého dopoledne umocňovalo příjemné slunečné počasí. Další dvě smíšené sku-
pinky dívek a kluků se věnovaly šití  a pečení chleba.
Skupina „švadlenek“ byla nejprve obeznámena s obsluhou šicího stroje a poté si na něm 
všichni během dopoledne ušili plátěnou tašku, kterou si mohli ve fi nále ještě sami poti sknout, 
protože se naučili i jakým způsobem vyrobit pomocí šablon a sítoti sku poti sk na látku. Výsled-
né výtvory byly velice povedené.
Třetí  skupina se mezití m věnovala pečení chleba, a to od samého počátku, kdy si museli vyro-
bit kvásek, zadělat a nechat vykynout těsto a hotový bochník chleba upéci ve venkovní peci, 
kam museli kluci nanosit dříví a pomoci ho i naští pat. Odměnou bylo několik výborných křupa-
vých bochníků chleba, které jsme hned po upečení na místě rozkrojili a ochutnali.......

Chceme tí mto poděkovat všem pracovníkům muzea za výborně připravenou akci, která i ty ve škole zlobivější žáky dokázala 
zcela zaměstnat a zaujmout. Myslím, že takto strávené dopoledne je určitě přínosem pro současné školství, které se s obtí žemi 
snaží přilákat děti  k učebním oborům a přesvědčit je, že řemeslo opravdu může mít „zlaté dno“.
Všechny nás to moc bavilo a příjemně jsme si to užili. Děkujeme!¨       Mgr. Zuzana Pacovská
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(ubytování nás čekalo v britských rodinách). Program zájezdu 
byl nabitý a velice pestrý. V noci jsme nejprve překonali kanál 
La Manche trajektem z Calais do Doveru, ráno nás čekala pěší 
procházka od Westminsterského opatství a Big Benu na Tra-
falgarské náměstí , kolem Buckinghamského paláce (tradiční 
ceremoniál výměny stráží), přes londýnské parky k Temži, ná-
vštěva expozice kruté historie Londýna – „London Dangerous“, 
projížďka na druhém největším ruském kole na světě „London 
Eye“ a večer už pád do postelí v hosti telských rodinách. Druhý 
den jsme navští vili fotbalový stadion Chelsea, obstarali první 
nákupy a odpoledne jsme strávili ve škole kouzel v Bradavicích 

(ve studiích Warner Bross). Večer se o nás opět postaraly naše londýnské „adopti vní“ rodiny. Třetí  den jsme dokoupili vše po-
třebné na Oxford street, někteří z nás se doběhli podívat do Hyde parku a pak jsme se všichni přesunuli metrem prohlédnout 
si alespoň část exponátů londýnského Briti sh Musea. Procházkou jsme pak dorazili k Toweru a k překrásnému mostu Tower 
Bridge, kde jsme nasedli na loď, která nás po Temži dovezla do londýnské observatoře Greenwich. Tady jsme obdivovali nejen 
legendární Cutt y sark, námořní muzeum, park a budovy observatoře, ale samozřejmě se každý vyfoti l jednou nohou na východ-
ní a jednou nohou na západní polokouli naší planety – na nultém poledníku.Ve večerních hodinách jsme plni zážitků vyrazili 
trajektem zpět domů.Do Říčan jsme dojeli 12.5. odpoledne. Mezi největší zážitky celého zájezdu patřilo ubytování v hosti telských 
rodinách. Všechny rodiny toti ž byly černošské, a děti  tak mohly (byť jen trošku) nahlédnout do života jiné kultury. Po počáteční 
nervozitě však byli všichni nadšeni vřelostí , s jakou je rodiny přijaly a jak se o ně staraly, i když žádná z rodin evidentně nepatřila 
mezi nejbohatší. Pocit národní hrdosti  jsme zase všichni zažili v šatně Petra Čecha na stadionu Chelsea a při pohledu na stavby, 
na jejichž návrzích se podílel přední český architekt Jan Kaplický. Mezi nezapomenutelné zážitky bude bezesporu patřit návštěva 
„London Dangerous“ a studií Warner Bross.        L. Prchalová a Z. Čásenská (pedagog. dozor)

Projektový den „Řemesla“ v Říčanské hájovně
30. dubna na „Čarodějnice“ se žáci našich 8. tříd 
zúčastnili zajímavé akce, pořádané Muzeem Říčany 
v rámci evropského projektu „Řemeslo má zlaté dno“. 
Jeho cílem je probudit zájem žáků o řemeslné obory, 
což se myslím beze zbytku podařilo.
Akce na celé dopoledne byla připravena v lese 
v Říčanské hájovně pracovníky muzea. Program byl 
bohatý a byl zaměřen na 3 témata - Potravinářství, 
Texti l a Dřevo. Děti  se hned na začátku rozdělily do 
3 skupin a ty během dopoledne měly možnost vyzkou-
šet si různé druhy řemesel, tedy rukodělné práce. 
První skupina chlapců se nejprve na vycházce v lese 

seznámila s různými druhy dřevin, kluci se dověděli, co lze z různých typů dřeva vyrobit. Poté 
se s uměleckým truhlářem Ondřejem Suchanem pusti li do výroby dřevěného šperku. Pod 
jeho vedením možná někteří kluci pracovali poprvé v životě u ponku se svěrákem, do které-
ho upevnili kousek dřeva a pomocí pilky, brusky a vrtačky ho postupně opracovali do tvaru 
kroužku, který smirkovými papíry obrousili dohladka, poté na prstýnky nanesli vosk a vylešti li 
je. Někteří si pak ještě zkoušeli vyrobit přívěšek na krk. Kluky práce viditelně bavila a tvůrčí 
atmosféru celého dopoledne umocňovalo příjemné slunečné počasí. Další dvě smíšené sku-
pinky dívek a kluků se věnovaly šití  a pečení chleba.
Skupina „švadlenek“ byla nejprve obeznámena s obsluhou šicího stroje a poté si na něm 
všichni během dopoledne ušili plátěnou tašku, kterou si mohli ve fi nále ještě sami poti sknout, 
protože se naučili i jakým způsobem vyrobit pomocí šablon a sítoti sku poti sk na látku. Výsled-
né výtvory byly velice povedené.
Třetí  skupina se mezití m věnovala pečení chleba, a to od samého počátku, kdy si museli vyro-
bit kvásek, zadělat a nechat vykynout těsto a hotový bochník chleba upéci ve venkovní peci, 
kam museli kluci nanosit dříví a pomoci ho i naští pat. Odměnou bylo několik výborných křupa-
vých bochníků chleba, které jsme hned po upečení na místě rozkrojili a ochutnali.......

Chceme tí mto poděkovat všem pracovníkům muzea za výborně připravenou akci, která i ty ve škole zlobivější žáky dokázala 
zcela zaměstnat a zaujmout. Myslím, že takto strávené dopoledne je určitě přínosem pro současné školství, které se s obtí žemi 
snaží přilákat děti  k učebním oborům a přesvědčit je, že řemeslo opravdu může mít „zlaté dno“.
Všechny nás to moc bavilo a příjemně jsme si to užili. Děkujeme!¨       Mgr. Zuzana Pacovská



ZáKLADNí ŠKOLA u ŘíČANSKéHO LeSA – ŠKOLA PODLe 
KALeNDáŘe aneb JArO U LeSA

Kalendář je možné vnímat nejen jako abstraktní systém 
členění času, ale určitým způsobem i jako rozvrh. Rozvrh 
dní, týdnů a měsíců, který z podstatné části ovlivňuje život 
každé školy. A  jak vypadal rozvrh jarního období tohoto 
školního roku U LESA? Všechno zmínit a nezapomenout 
je nemožné. Tak jen něco málo z toho, co zavonělo jarem. 

den země – sázení stromů na školní zahradě

ze života škol(ek)

Jelikož jsou žákovští zastupitelé 
skutečnými žáky pouze ve  škol-
ním roce, blíží se s  jeho koncem 
i  konec volebního období. Ješ-
tě nás ale čeká spousta práce. 
Všechny síly, které nám po nároč-

ném roce zůstaly, nyní soustřeďujeme na  účast na  dět-
ském dni. V  nabitém programu nám bylo vyhrazeno 
samostatné stanoviště, na  kterém si budou děti moci 
vyzkoušet sprejování v  legální podobě – na  připravené 
plochy na jedno použití. 

Vidět jste se s námi mohli i na Festivalu řemesel a slavnostech 
bylinek, kde jsme děti odměňovali kytičkami s naší vlaječkou. 
Úplně poslední akcí, co máme ještě před sebou, je výjezdní 
červnové zasedání. Pořádá je místostarostka Hana Špačková 
společně s naší koordinátorkou Jitkou Bahenskou jako od-
měnu za práci a úsilí, které jsme vynaložili v průběhu roku. 
Za  celé zastupitelstvo bych ráda poděkovala vám, obča-
nům Říčan, kteří jste se účastnili našich akcí a podporo-
vali nás, protože práce zastupitelů, jak jsme zjistili, často 
není jednoduchá. Těšíme se příští volební období!

Anežka Kabátová

Poslední měsíc našeho volebního období

den země – celoškolní akce Velikonoční jarmark
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Zdá se to k  neuvěření, ale znovu se 
nám na  dosah přiblížil konec škol-
ního roku. Měsíc je ale ještě dlouhá 
doba a  v  každé škole je před všemi 
ještě notný kus práce. Nejinak tomu 
je i v ZUŠ Říčany.
Dovolím si krátké připomenu-
tí akcí, které proběhly v  květnu 
(do uzávěrky Kurýra). 
4. května 2014 se uskutečnil Koncert 
barokní hudby v  kostele sv. Petra 
a Pavla v Říčanech. Koncert připravil 
Komorní orchestr ZUŠ Říčany pod 
vedením dirigenta Josefa Brázdy. 
Jako sólisté vystoupili sourozenci 
Šimonovi – houslista Jáchym Šimon 
(ped. H. Kutmanová) a  hornistka 
Dorota Šimonová (ped. J. Brázda).

I když jsme předpokládali slabší účast 
publika, přeci jenom byly čtyři volné 
dny a  mnoho potencionálních poslu-
chačů odjelo na  pár dní z  města ven, 
přesto se říčanský kostel naplnil do po-
sledního místa. Orchestr sklidil velký 
úspěch, který nečekal, a neměl ani při-
pravený přídavek. Ten ale nakonec za-
zněl a doufáme, že všichni posluchači 
odcházeli z koncertu potěšeni.
Dobrovolný výtěžek z  koncertu byl 
věnován kostelu sv. Petra a  Pavla 
na opravu varhan.
V květnu také vrcholí ústřední kola hu-
debních soutěží, v kterých je ZUŠ Říča-
ny i v letošním roce hojně zastoupena. 
Velkou radost mám udělal Matyáš  
Meinczinger (ped. H. Javorská), 
který získal v  ústředním kole soutěže 
MŠMT v oboru hra na klavír 2. místo. 

Skvěle si vedly i talentované houslist-
ky Magdaléna Podlucká a  Kateřina 
Končická na  Mezinárodní houslové 
soutěži Josefa Muziky v  Nové Pace. 
Magdaléna Podlucká získala v  II. 
kategorii 2. místo a  Kateřina Kon-
čická v kategorii o příčku vyšší Čest-
né uznání. Obě nadějné houslistky 
studují v houslové třídě paní uč. Jitky 
Adamusové.
Největším překvapením bylo 3. mís-
to houslistky Magdalény Podlucké 
(ped. J. Adamusová) na  Meziná-
rodní houslové soutěži Jaroslava 
Kociána v  Ústí nad Orlicí. Tato 
významná mezinárodní soutěž, kaž-
doročně navštěvovaná nejlepšími 
mladými houslisty z  celého světa, 

významným způsobem otvírá brány 
mladým interpretům do světa hudby. 
Na  konci května budou probíhat ještě 
další soutěže, o jejich výsledku vás bude-
me informovat v dalším vydání Kurýra.
A na co bychom vás rádi pozvali? Urči-
tě na Absolventský koncert 16. červ-
na 2014 od 17.30 v KC Labuť. Kdo by 
chtěl vidět, jak vypadá výuka v  taneč-
ním oddělení, tak 19. června 2014 po-
řádá paní uč. Pavlína Rézová se svý-
mi tanečnicemi Den otevřených oken. 
Můžete přijít do  našeho tanečního 
ateliéru (Masarykovo nám. Pod školou 
1110) a  v  odpoledních hodinách na-
hlédnout oknem do  výuky. To vypadá 
jako zajímavý nápad, nemyslíte? 

Pozvání na výstavu do Technologic-
ké galerie Fakulty strojní ČVUT už 
v  Kurýru padlo, ale jenom připomí-
nám. Navštivte galerii do 23. června 
2014, je to velmi zajímavý prostor 
a uvidíte krásné výtvarné práce.
A  pro zájemce o  studium. Na  konci 
května proběhl zápis žáků. Přijatí 
žáci budou oznámeni na  www.zu-
sricany.cz nejpozději do  13. června 
2014. Do  nově otevřených oborů 
přijímáme žáky ke  hře na  basovou 
kytaru a kontrabas.

Závěr roku v ZUŠ Říčany
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Komorní orchestr s dirigentem J. Brázdou Matyáš Meinczinger

Magdaléna Podlucká

dorota Šimonová
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Na  konci dubna proběhla v  prostorách Staré radnice 
vernisáž výtvarné soutěže ČAS… jeho podoby a vnímání 
a následně pak výstava výtvarných prací v prostorách Hu-
sovy knihovny v Říčanech.
Soutěže se zúčastnily školy ZŠ Bezručova, ZŠ Masarykovo 
náměstí, ZŠ Nerudova a  ZŠ U  Říčanského lesa. Z  mateř-
ských škol to byly MŠ Čtyřlístek, MŠ Srdíčko a MŠ U slu-
nečních hodin. Základní umělecké školství zastupovala ZUŠ 
Říčany, ZUŠ Říčany – Strančice a ZUŠ Velké Popovice.
Již tradičně se sešlo velké množství prací, které posoudila 
porota složená z pedagogů, umělců a rodičů. Bylo velmi 
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Projekt PATrIOT – výstava výtvarných prací pokračuje dál

Pan docent Viktor Kreibich Paní učitelky VO hana Šebestíková a helena dušková

těžké posoudit, která výtvarná práce je nejlepší, a tudíž se 
porota rozhodla ocenit všechny práce, které obsahovaly 
nějaké hlubší zamyšlení, nějaký nápad, a  z  kterých bylo 
poznat, že se autor nad tématem času zamýšlel. Diplomy 
dětem předal vážený a milý host z Fakulty strojní ČVUT 
v  Praze pan docent Viktor Kreibich na  vernisáži v  Ob-
řadní síni Staré radnice 28. 4. 2014. Děti si odnesly diplo-
my, květiny a speciální umělecké puzzle, které vymyslela 
a vyrobila paní uč. Hana Šebestíková.
Poděkování patří Městu Říčany za  finanční zajištění 
akce, řediteli Husovy knihovny v  Říčanech V. Levické-
mu a  týmu Husovy knihovny za  výbornou spolupráci 
a paním učitelkám výtvarného oboru Haně Šebestíkové 
a  Heleně Duškové za  přípravu celé této rozsáhlé akce, 
instalaci výstav a za stálý úsměv na tváři.
Celá výstava se na konci května přesunula do Technolo-
gické galerie fakulty strojní ČVUT v Praze, kde bude po-
kračovat až do 23. června 2014. Přijďte se podívat a na-
vštivte tuto přívětivou strojní fakultu a její galerii.
Výsledkovou listinu můžete najít na  www.zusricany.cz. 
O  tom, kolik máme v  Říčanech šikovných dětí, nejlépe 
vypovídá společná fotografie všech šikovných výtvarníků.
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(5x + 5y)
Co si pod tím představíte? Většině z vás se pravděpodobně 
vybaví děsivá matematická úloha. Ale v tomto případě jde 
o  vystoupení dramatického kroužku a  pěveckého sboru 
Gymnázia Říčany. Jedná se o  pět starozákonních a  pět 
moderních skečů prokládaných písničkami.
Premiéra proběhla 29. dubna v  aule našeho gymnázia. At-
mosféra byla příjemná. Přišlo více lidí, než jsme očekávali 
(samozřejmě většina z toho byl náš fanklub spolu s rodinný-
mi příslušníky). Z množství lidí se ovšem většině herců dělalo 
úzko. Ti z vás, kteří občas před lidmi vystupují, si premiérovou 
trému dokáží představit. O to víc nás potěšil ohlas publika. 
Pod vedením absolventa našeho gymnázia V. Nejedlého 
a paní profesorky I. Remkové se vše podařilo. I když, jak 
už to u premiér bývá, se to neobešlo bez pár chybiček. 
Slyšeli jsme pochvaly, což nás velmi potěšilo a povzbudi-
lo k další práci. Pokud vás zajímá, jak to bylo s potopou 
a Noemem, nebo jak to vypadá se sebevrahy na Nuseláku, 
sledujte program MěKS U  Labutě, MOŽNÁ bychom se 
tam časem mohli objevit.  dř

Natáčení Zázraků přírody
V  sobotu 26. 4. 2014 byli studenti a  profesoři Gymnázia 
Říčany pozváni na natáčení pořadu České televize Zázraky 
přírody, jehož protagonistou je starosta města Říčany Vla-
dimír Kořen. Díky divácké kulise, kterou mu naše gymnázi-
um poskytlo, si mohl dovolit mluvit o Říčanech téměř jako 
o velkoměstě a nikdo si netroufl jeho tvrzení zpochybňovat. 
Natáčení probíhalo celý den, ale díky hostům i moderátorovi 
Maroši Kramárovi, kteří vytvořili příjemnou atmosféru, rych-
le ubíhalo. Po skončení programu jsme měli možnost se vy-
fotit s Richardem Nedvědem či Rudou z Ostravy, čehož oka-

mžitě většina využila. Ani Maroš Kramár při žádosti o  foto 
nikomu nedal košem a ještě přidal pár vlídných slov. Všechny 
výše uvedené celebrity společně s Borisem Hybnerem a Jit-
kou Schneiderovou jste mohli vidět v Zázracích přírody 24. 5. 

A. Kabátová, septima

Mimořádný úspěch našich 
studentek v SoČ
V úterý 29. dubna se na SPŠS a OA v Kladně konal 36. 
ročník Krajského kola Středoškolské odborné činnosti 
(SOČ). Do 17 různých oborů bylo přijato 72 prací, které 
obhajovalo 77 soutěžících, z nich pak do celostátního kola 
postoupilo pouze 17 prací.
Naše gymnázium reprezentovaly čtyři práce. V oboru zdra-
votnictví nás reprezentovala studentka 3. ročníku Michaela 
Mrázková. Pavla Hudcová ze 4. A soutěžila v oboru tvor-
ba učebních pomůcek, Anežka Kabátová v  oboru chemie 
a v oboru biologie Natálie Zelíková, obě studentky septimy.
První tři zmíněné studentky získaly 1. místa a postupují do ce-
lostátního kola, které se bude konat 13. – 15. 6. 2014 v Plzni. 
Práce N. Zelíkové ve velké konkurenci obsadila 3. místo. 
Blahopřejeme a postupujícím studentkám přejeme hodně 
štěstí! dř

ze života škol(ek)

Členky dramatického kroužku a sboru

Těšíme se v příštím školním roce 
2014/2015 na  nové studenty 
a studentky primy. Rodičům při-
pomínáme, že koncem září 2014 
budou opět otevřeny přípravné 
kurzy k přijímacímu řízení z ma-

tematiky a  z  českého jazyka. Více informací na našich 
stránkách www.mkg.cz.
Všem pedagogům i dětem přejeme pohodu a radost 
o  hlavních prázdninách a  úspěšné vykročení do  nového 
školního roku. 

MKG

masarykovo klasické gymnázium v Říčanech
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Druhý ročník Festivalu řemesel a slavností bylinek se vydařil
Navzdory nepřízni počasí přilákal nabitý program festivalu na říčanské 
náměstí velké množství malých i velkých zájemců, kteří se přišli seznámit 
s nabídkou místních pěstitelů a řemeslníků. 
Děti si zahrály zajímavou hru a za odměnu si odnesly kytič-
ky v květináči – sponzorský dar firmy Ekoflor. Návštěvníci 
mohli kromě farmářských produktů a  ukázek řemeslné 
tvorby na náměstí vidět děti z říčanských mateřských škol, 
které zatančily a zazpívaly, svůj program předvedli taneční-
ci z TK Fuego, TŠ Twist, TS DANCE EB, zazpívaly dívky 

ze souboru Elišky Erlichové a zahrál taneční orchestr ZUŠ 
Říčany. Na závěr se malí i velcí diváci podívali na divadel-
ní představení Čert a  Káča v  podání souboru DIPONA. 
Ke konci představení sice už trvale pršelo, ale dobrou ná-
ladu to nikomu nezkazilo. V naší fotoreportáži se můžete 
seznámit s nejzajímavějšími okamžiky celého programu.
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NeObyČeJNí ObČANé ŘíČAN /19.
Vzpomínky Dalibora Hofty
Jižní část Říčan znám velice dobře od  klukovských let. 
Sledoval jsem, jak v  této části města vyrůstají nové domy, 
potkával jsem se s  jejich obyvateli. Projděme se ještě spolu 
po Řípské ulici. A zavítáme i jinam.
Za domem paní Křečkové (ve kterém kdysi žili Křečkovi, 
Štěpánkovi a Kantorovi) je malá slepá ulička, jakýsi plá-
cek. V prvním domě za uličkou bydleli nenápadní manželé 
Vrtíškovi. Jejich dceru si vzal pan Lundák, jemuž lidé ne-
řekli jinak než Lunďák. Byl nevelké postavy, zato měl silný 
hlas. Mého tatínka zdravíval: „Nazdarr, bratře starosto!“ 
se znělým hrčivým er. Zvučného projevu mohl využít při 
práci. Zaměstnávalo ho město a mimo jiné fungoval jako 
obecní bubeník. Dřív se takto dostávaly k občanům zprá-
vy z radnice – mluvíme o době, kdy neexistoval městský 
věstník, ani rozhlas, ani se vyhlášky nevylepovaly. Bube-
ník chodil po jednotlivých čtvrtích a vybubnovával infor-
mace o změnách ve městě, o tom, kam se smí nosit popel 
(jiné odpadky nebyly), nebo třeba o kontumaci psů.
Kontumaci město vyhlašovalo, když se po ulicích toulalo 
mnoho psů a hrozil přenos nějaké nemoci. Psi pak nikde 
běhat nesměli. Jinak je odchytil ras-pohodný, v  našem 
městečku pan Hruška. Bydlel u lomu v domku, kolem ně-
hož dnes proudí auta po Říčanské ke kruhové křižovatce 
u lihovaru. Některá (ušlechtilejší) zvířata prodal, některá 
asi snědl, k dostání bylo u něho psí sádlo, na jehož zázrač-
né účinky věřili nemocní tuberkulózou.
Pan Lundák byl loajální muž. Po válce koupilo město od-
sávací zařízení na žumpy a on ho obsluhoval. Šlo o zaří-
zení benzinové. Pumpičkou se do  cisterny napumpoval 
vzduch s  benzinem, jakýsi rozprašovač, uvnitř se škrtlo 
zapalovačem, ono to bouchlo, nahoře vylítla poklička, 
a vyfouklo to vzduch. Poklička spadla a v cisterně vznikl 
podtlak, který žumpu vysál. Fekálie se vyvezly sedlákům 

na  zoraná pole. Takové živobytí měl až do  roku 1948. 
Po nástupu komunistů k moci chytil správný vítr a stal se 
obecním dezinfektorem. S několika spolupracovníky dez-
infikovali třídy ve škole nebo jiné místnosti, když vypuklo 
některé infekční onemocnění (například spála).
Další dům po levé straně Řípské ulice, za Lundákovými, 
vlastnil pan Hans. Jeho otec, ruský továrník, utekl před 
revolucí v roce 1917 do Čech. Pan Hans v naší zemi vystu-
doval a vedl redakci cizojazyčné literatury v nakladatelství 
Melantrich. Hansovi jezdili do Říčan na letní byt. Starou 
tatřičku zaparkovali na dvoře, vytáhli lehátka a užívali si. 
V  domku obývali podkrovní místnost. V  přízemí bydlel 
pan Rambousek, otec krásné Růženky, mé vrstevnice – 
ten majitelům udržoval dům a  zahradu. Jinak prodával 
jízdenky na říčanském nádraží.
S Hansovými jsme se velmi spřátelili. Pilně k nám dochá-
zeli, když začala vysílat televize; v  půlce padesátých let 
jsme měli jednu z prvních. Pan Hans vášnivě rybařil – jez-
díval kamsi do pohraničí na pstruhy, které uměl báječně 
připravit. Vzpomínám si, jak přivezl osm devět kusů zaba-
lených v octovém plátně a uspořádal hostinu.
Poslední dům na  levé straně ulice postavil pan Kaverzán, 
umělec na podlahy. Dovedl udělat krásné teraso, tedy litou 
podlahu v cementovém loži vyskládanou z barevných kamín-
ků. Když ztvrdla, vybrousila se do perfektní roviny a vylešti-
la. Údržba podlahy spočívala v tom, že se vždycky důkladně 
vytřela, občas se napastovala, takže se matně leskla. Pan 
Kaverzán se odstěhoval do ciziny a dům prodal panu Seli-
xovi. Jeho syn, můj kamarád Honza Selix, byl zdejší známý 
fotbalista, takový říčanský Josef Bican. Usměvavý pohodový 
člověk, který nikomu neodřekl, když ho o něco požádal. Ta-
ková je i jeho žena, která v domě dodnes žije.

Zaznamenala Renata Skalošová.

Obecní bubeník pan Lundák na snímku s loveckými honci (r. 1947)
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Jste předsedou občanského sdruže-
ní v Srnčí ulici v Říčanech, v lokalitě 
Na  Vysoké. V  rámci vašich aktivit 
jste například vybudovali na vlastní 
náklady novou silnici a  předáte ji 
následně městu. Jak bylo náročné 
zorganizovat celý tento projekt? 
Vybudování silnice tak, aby splňo-
vala veškeré normy dané zákonem, 
bylo časově velmi náročné. Podíle-
lo se na  něm více lidí, členů našeho 
občanského sdružení Sousedé 2009, 
kterým patří velké díky! Velice složi-
té bylo také přesvědčit naše sousedy, 
aby nám se silnicí pomohli finančně. 
Nakonec přispělo asi 50 občanů, kte-
rým patří také naše poděkování.
Vaše sdružení je důkazem, že lze něco 
vytvořit i  bez pomoci města. Jak po-
hlížíte na to, že se občané mají podílet 
na budování městské infrastruktury? 
Nejprve jsem ze situace, kdy si občan 
platí kromě daní, poplatků a podobně 
i  infrastrukturu, nebyl pochopitelně 
vůbec nadšený. Nakonec ale převládlo 
nadšení pro dobrou věc a výsledek roz-
hodně stojí za  to. Velký rozdíl je také 
ve vnímání majetku, na který si občané 
přispívají. Domnívám se, že jim pak 
na takovém více záleží, brání si ho před 
poničením a dělá jim větší radost.
Jaké má podle vás tato lokalita poziti-
va a co vás zde naopak nejvíce trápí? 
Naše lokalita je stále ještě vnímána 
jako komunitní. Lidé si zde hodně 
pomáhají, navzájem se znají. Pořá-
dáme i různé společné akce a brigády. 
V současné době nás asi nejvíce trápí 
malá kapacita příjezdových komuni-
kací a rozestavěná věznice, na kterou 
není vůbec pěkný pohled. Vzhledem 
k  počtu dětí bychom zde rádi měli 
i dětské hřiště. Chtěli jsme si dokonce 
takové vybudovat sami, ale nepodaři-
lo se nám získat vhodný pozemek.
V  Říčanech dochází již několik 

let k  velkému stavebnímu boomu, 
přestože současné vedení města se 
z  důvodu nedostatečné infrastruk-
tury snaží výstavbu zdravě omezit. 
Jak hledíte na to, že se město výraz-
ně rozšiřuje právě v této lokalitě?
Snahu města o  regulaci masové vý-
stavby plně podporuji! To, že se i v ob-
lasti Na  Vysoké město rozšiřuje, by 
mi zásadně nevadilo, ale domnívám 
se, že bylo ze strany stavebního úřadu 
povoleno mnoho projektů, které ne-
zapadají do  krajinného rázu oblasti. 
Nedostatečná kapacita infrastruktury 
pak nebyla vůbec brána v  patrnosti 
a  celá oblast tím nenávratně utrpěla. 
Toto by se mělo zásadně změnit.
Angažujete se v Říčanech i v jiných 
sdruženích nebo volnočasových 
uskupeních? 
V současné době se angažuji i ve vo-
lebním sdružení Klidné město. Dle 
mého názoru prodělaly Říčany pod 
vedením Klidného města největší vý-
voj v postkomunistické historii obce. 
Chtěl bych proto pomoci v  dalším 
pozitivním rozvoji Říčan a budu tedy 
za Klidné město kandidovat do zastu-
pitelstva v nadcházejících volbách.
Vaší profesí je výroba a restaurování 
smyčců, patříte mezi špičku ve svém 
oboru. Jak jste se k  této neobvyklé 
práci dostal a co je na ní nejhezčí? 
K výrobě a restaurování smyčců jsem 
se dostal přes svého známého, kte-
rý se tímto již desítky let živí. Přišlo 
mi to jako velice zajímavé řemeslo. 
Dnes se mu věnuji již téměř dvacet 
let a  musím konstatovat, že mě má 
práce baví čím dál tím víc. Nejvíce 
mě na mém povolání láká to, že je zde 
stále prostor ke zlepšení a že smyčec 
může být opravdový kus umění, když 
víte jak na to!
Z  jakých materiálů se mistrovský 
smyčec obvykle vyrábí a jak se mo-

hou jednotlivé smyčce kvalitou i ce-
nou lišit? 
Mistrovský smyčec se vyrábí obvykle 
z přírodních materiálů. Jedná se pře-
devším o vzácné dřevo z amazonské-
ho deštného pralesa zvané fernam-
buk. Dále se používá ebenové dřevo, 
stříbro, zlato, koňské žíně. Každý 
smyčec z  mého ateliéru je originál. 
Cenově se liší poměrně významně 
s  ohledem na  použitý materiál, typ 
smyčce a konkrétní specifikaci od zá-
kazníka. 
Kdo ze známých umělců patří mezi 
vaše zákazníky a jak často je potře-
ba u  těchto profesionálů smyčec 
opravovat? 
Nejznámějším umělcem, který již 10 let 
hraje výhradně na smyčce mnou posta-
vené, je Pavel Šporcl. Působím hodně 
také ve Španělsku, kde například kon-
certní mistr španělské filharmonie pan 
Mauro Rossi hraje také na smyčec ode 
mne. Dále na  něj hrají přední umělci 
v  Norsku, Finsku, Anglii. Na  smyčci 
je třeba pravidelně měnit koňské žíně. 
A  často záleží především na  intenzitě 
hraní. U  profesionálů je to průměrně 
jedenkrát za půl roku.
Jaký nejdražší nástroj prošel opra-
vou pod vašima rukama? 
K  nejdražším smyčcům, které jsem 
restauroval, patřil například smyčec 
z  dílny francouzského mistra smyč-
caře jménem Eugéne Sartory (1871–
1946). Jeho cena se pohybuje kolem 
20 tisíc EUR. Byl to opravdu krásný 
kousek, na  kterém jsem restauroval 
téměř vše, a naštěstí dodnes je s ním 
zákazník velice spokojen.

PeTr AUŘeDNíK: Smyčec může  
být opravdový kus umění
Petr Auředník patří mezi naše nejznámější výrobce 
a restaurátory smyčců. Jeho dlouholetým zákazníkem je třeba 
český houslový virtuos Pavel Šporcl. Zároveň žije v Říčanech, 
kde aktivně působí v občanském sdružení Sousedé 2009. Jaké 
aktivity v současné době řeší? A jaké má politické plány?
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Rádi bychom se s vámi podělili o aktivi-
ty, které nás čekají v tomto roce, a radost 
z  toho, že spolupráce s  jednotlivými 
partnerskými městy se slibně rozvíjí.
V březnu jsme byli pozváni na neofici-
ální “překvápko” párty do Whitstablu, 
Anglie. Příležitostí pro tuto návštěvu 
byl odchod dlouholetého předsedy a ta-
houna celé asociace do  zaslouženého 
„twinningového“ důchodu (30 let v čele 
organizace a masivní podíl na jejím roz-
voji a péči o celou síť měst je úctyhod-
ným počinem, který si takovouto akci 
určitě zaslouží). Naštěstí nám osoba na-
šeho milého přítele a  charismatického 
tahouna Rogera Annable nezmizí z očí. 
Stále v Asociaci zůstane jako její čestný 
prezident. Děkujeme, Rogere!

Další plány na tento rok:
24 – 5. květen 2014 – Tým dorosten-
ců z  FC Říčany se zúčastnil meziná-
rodního přátelského turnaje v  našem 
partnerském městě East Renfrewshire 
ve Skotsku. To vše hlavně díky podpo-
ře grantového systému města, které 
na tuto cestu přispělo. Budeme se těšit 
na zprávy v dalším vydání Kurýra!

21. – 23. června 
2014 – bude naše 
město ve  Whitsta-
blu v  Anglii repre-
zentovat kapela 
Jazzmazec na míst-
ním jazzovém fes-
tivalu, dohromady 
s  dalšími kapelami 
z  ostatních part-
nerských měst.
18. – 21. září – vy-
razí sbor Říčanská 
sedma z  naší ZUŠ 
do  města Borken v  Německu na  účast 
při jejich pouličním festivalu hudby. 
Součástí bude (jako při všech našich 
cestách) i  ubytování u  místních rodin 
– v  tomto případě u rodin žáků místní 
ZUŠ. Těšíme se na zážitky z cest!
24. srpna 2014 – stále otevřená 
účast skotské jazzové kapely na  na-
šem tradičním jazz festivalu.
2. – 6. října 2014 přijede do  Říčan 
početný dánský pěvecký sbor, který 
zde bude učinkovat spolu s říčanským 
dámským pěveckým sborem SIRÉNY. 
15. – 17. listopadu 2014 – nás čeká 

tradiční konference partnerských měst, 
tentokráte ve městě Molndal ve Švédsku.
Máme před sebou spousty zahraničních 
aktivit a jsme rádi, že k nim můžeme svojí 
pomocí přispět. Pokud by jakýkoliv říčan-
ský spolek, sdružení či organizace měli 
zájem si najít a rozvíjet spolupráci s ně-
kterým podobným spolkem v  jednom 
z výše zmíněných partnerských měst, ne-
váhejte se na nás obrátit na twinning@
ricany.cz. Více aktualit najdete na našich 
stránkách http:\twinning.ricany.cz .

Za tým Partnerství měst Říčany
Petra Šmolíková

Mezi námi
Umíte hrát na nějaký smyčcový ná-
stroj?
Na  žádný smyčcový nástroj hrát ne-
umím. Bohužel jsem se k  tomu již 
nedostal. Soustředil jsem se na kon-
strukci a  restaurování smyčců. Ale 
mám své metody, jak kvalitu smyčce 
poznám, a to i bez toho, abych s ním 
fyzicky hrál na  hudební nástroj. 
Na důkladnější test pak vždy zavolám 
některému ze známých muzikantů 

a ten mi smyčec otestuje. Zajisté lépe, 
než bych to dokázal já, i kdybych bý-
val hru na nástroj studoval.
Máte ve  své dílně i  nějakého po-
mocníka, nebo tvoříte sám? 
Momentálně tvořím sám, ale nevy-
lučuji, že budu výhledově nějakého 
učedníka na výpomoc potřebovat.
Podobná řemesla se většinou dědí 
z generace na generaci. Máte již své 
následovníky, kteří se o  vaši práci 

zajímají a  dílnu by po  vás jednou 
rádi převzali? 
Mám dvě děti. Staršímu synovi je dnes 
něco přes 4 roky a už mi chodí do ateli-
éru „pomáhat“. Doufám tedy, že ho to 
třeba jednou zaujme i přesto, že nejsem 
zastáncem donucování dětí při výběru 
své budoucí profese. Navíc ve světě jsou 
i uznávané smyčcařky, tak třeba nás jed-
nou překvapí mladší dcerka Eliška.

Adéla Michalová

Aktivity partnerských měst v tomto roce
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Odbor životního prostředí MěÚ 
v  Říčanech potvrzuje, že v  dubnu 2014 
byl skutečně zjištěn nový případ otrá-
vení břízy,  rostoucí  v  parku na rohu 
ulice U Vodojemu za bytovým domem 
č.p.1472/92 (vchod z  ulice Bezručova). 
Když se vrátíme do minulosti, k obdobné-
mu případu otrávení tří bříz v Říčanech 
došlo již v  zimě 2011 v  ulici Leopolda 
Peka na  sídlišti Olivova. Zničení dřevin 
nebylo Policií ČR, která případ šetři-
la, nikomu prokázáno. Bylo ale zřejmé 
i  podle zápisu členské schůze nájemní-

ků, která požadavek k  pokácení většino-
vě schválila, že zničení bříz bylo příčinně 
iniciováno vlastníky bytových jednotek, 
kteří mají okna situována do  parčíku se 
stromy. Historie se tedy opakuje, pouze 
o pár bloků dál. Na OŽP se dostavil osob-
ně mladý muž, který se ptal na případné 
kácení dvou stínících bříz a  již předběž-
ně znal názor správce veřejné zeleně, že 
další kácení v místě provádět neplánuje! 
K zamyšlení tedy je, co je důvodem selhá-
ní občana, který strom otrávil. Vandalství 
na  stromech nelze nikdy přejít mlčením 
a doufat, že se to už nestane. Co teď dál? 
Ptáme se otevřeně vlastníků zmíněného 
bytového domu a občanů města, zda ne-
znají další skutečnosti, které by mohly 
vést k  identifikaci osoby pachatele. Své 
podněty k  případu, prosím, oznamujte 
orgánu Policie ČR, městské police nebo 
přímo zdejšímu OŽP MěÚ Říčany na tel. 
323618223.

Milan Petr, 
odbor životního prostředí

Vandal, nebo 
primitiv?
Když jsem v loňském čísle Kurýru četla, 
jak někteří naši spoluobčané devastují 
vzrostlé stromy, což někdy  až hraničí 
s  trestným činem, mylně jsem se do-
mnívala, že to byl ojedinělý skutek. 
O to víc jsem zhnusena, když se z okna 
dívám na další odumírající břízu na síd-
lišti Olivovna, o  které si patrně někdo 
myslel, že když mu roste před okny, tak 
mu zhorší zrak či alergii. Vždyť v zimě 
opadá listí a nestíní  a v letních vedrech 
není nad lepší klimatizační jednot-
ku. Těsně před okny pracoviště mám 
strom, a když se na něj podívám z okna, 

připadám si jako v parku.  Naše město 
se líbí mnohým  známým, ale nelíbí se 
kvůli architektonickým skvostům,  ný-
brž kvůli zeleni. Obyčejné domy jsou té-
měř všude stejné, ale ulici udělá nádher-
nou jen krásná alej. A strom, který roste 
10 – 15 let, se najednou někomu znelí-
bí, a tak někdo vylije ke kořenům kýbl 
jedovatého sajrajtu! Vůbec nepřemýšlí, 
že z půdy se možná budou po dešti vy-
pařovat karcinogenní molekuly, které 
malá batolata nebo čtyřnozí miláčkové 
budou vstřebávat kůží. To může vyvolat 
mnohem větší problémy než ty,   kvůli 
kterým  dotyčný  zaneřádil  okolí. Nauč-
me se prosím vnímat svoje okolí jako 
naše a chránit ho před neohleduplnými 
občany, kteří zničí vše, co se jim neho-

dí do  krámu. Zdraví máme jen jedno 
a  stromy nám ho určitě nezhorší, to 
by se všichni alergici museli vystěho-
vat na Měsíc nebo do středověku, kdy 
stromy sice rostly, ale nebyly civilizační 
vymoženosti. No, zase byla inkvizice, 
takže pořád lepší bříza pod okny. Stejně 
tak nemohu pochopit, že někdo vysází 
u domu keříky pro potěchu oka, a dru-
hý den si tyto keříky nějaký estét odnese 
na vlastní zahradu. Většina zeleně jsou 
odkopky, kterých se lidé rádi zbavují 
a  rádi je darují, takže musíme krást? 
Potupně v noci? Kdyby tam aspoň do-
tyčný položil něco ve smyslu zub za zub. 
S přáním hezkých dnů všem, kteří ne-
loupeží a neničí naše prostředí. 

Radomíra Kubelková

PODĚKOVáNí
Chtěla bych vyjádřit poděkování všem zaměstnancům domova 
Senior v Říčanech. Nesetkáváme se vždy s takovou ochotou a milými 
úsměvy, tak jako zde. Našla jsem tu druhý domov a jsem za to ráda!

Obyvatelka domu Senior v Říčanech

Na den 27. března jsme se velice těšili. Těšili jsme se na návštěvu 
z Muzea Říčany a jeho výukový program Řemeslo má zlaté 
dno. Paní lektorky nás rozdělily do dvou skupin. Jedna skupina 
se věnovala tkaní, druhá skupina batikování – potisku. Když 
jsme se nabažili kouzla těchto řemesel, skupiny se vyměnily. 
Bylo to bezvadné, pohrávali jsme si s různými motivy, barvami, 
procvičovali jsme si motoriku i trpělivost. Paní lektorky měly pro 
nás pochopení, byly příjemné a měly k nám hezký, kamarádský 
vztah. Všichni jsme si odnášeli vlastnoručně zhotovené výrobky 
– utkaný náramek a potisknutá trička. dozvěděli jsme se, že 
vše je financováno z Evropského sociálního fondu, Operačního 
programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Jen nás mrzelo, 
že akce skoro po třech hodinách skončila, a chtěli bychom zase 
něco podobného s Muzeem Říčany absolvovat. Ještě jednou 
touto cestou děkujeme.

Žáci ZŠ Olešovice, Ringhofferova 436

Tři roky v mŠ Nemo
Milé paní učitelky Lenko, Mílo, Štěpánko, Klárko a Pavlo! Vážená paní 
Myšková! ráda bych vám všem poděkovala za báječné tři roky, které 
u vás v Nemu můj syn prožil. hodně se naučil a užil si u toho spoustu 
zábavy. Žádný den nebyl stejný, pořád bylo kam směřovat a nač se 
těšit. Nejvíc jsem ale jako rodič oceňovala příjemnou a zároveň 
„pracovitou“ atmosféru, která ve školce panuje a která se pozitivně 
odráží na dětech. Pochopení pro dětskou duši a všestranný rozvoj – to 
by mohlo být motto Nema!  Děkuji. Dagmar Bartoňková
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Čarodějnice 
na Strašíně
Poslední dubnový den se již tradičně 
na Strašíně slétly čarodějnice k roz-
loučení se svou obětovanou sestrou. 
Rituál byl zahájen v  časných odpo-
ledních hodinách, kdy se na  míst-
ním hřišti sešlo celkem 75 dětí nejen 
strašínských. Čarodějnice měly pro 
děti přichystané nejrůznější hry 
a  soutěže. Po  vyplnění jednotlivých 
zábavných úkolů si každý dětský 
účastník odnesl dílek skládanky 
a na konci této pouti si pak složil ob-
rázek čarodějnice se znakem Stra-
šína. Na  památku čarodějnického 
dne děti dostaly medaili obalenou 
pavučinami s pavouky. Na závěr od-
poledne děti společně s čarodějnými 
babami zapálily hranici a rozloučily 
se s  upalovanou sestrou několika 
zaklínadly. Čarodějný den na Straší-
ně si užily nejen děti, ale byl to zá-

žitek i pro dospělé. Kromě posezení 
se sousedy a  opékání buřtů hrála 
country kapela k tanci i poslechu až 
do nočních hodin. 
Děkujeme všem, kteří nám pomohli 
akci zrealizovat, zvláště pak: obec-
nímu výboru za  finanční příspěvek, 

strašínským mužům za  přípravu 
dřeva a hřiště, dobrovolným čaroděj-
nicím za  výkon a  osobní statečnost 
a  všem ostatním, kteří se podíleli 
na přípravě a organizaci celé akce.

Za baby čarodějné
Lenka Přívětivá

Dotyčným 
strávníkům
Vážení strávníci, při odběru jídla vždy 
používejte svůj čip. Pokud čip nebudete 
mít u  sebe, počítejte se zdržením. Aby 
byl výdej jídel plynulý, přednost mají 
ti, kterým čip nechybí. Obsloužíme vás 
později, až vaši objednávku dohledáme. 

Zhruba tuto užitečnou informaci chce 
sdělit dětem společnost, jež se stará 
o  školní stravování, na  své nástěnce 
před vchodem do  jídelny v  Sokolské 
ulici. Ona však dává přednost jazyku 
„úřednímu“, snad aby si žactvo dopl-
nilo, co jim pedagogové v  hodinách 
slohu nevštěpují. A oslovuje zapomnět-
livé hlavičky následovně: Upozornění. 
V případě nepoužití čipu při odběru jídla 

je obslužný personál oprávněn požádat 
dotyčného strávníka o  vyčkání před od-
běrem jídla. Je nutné dodržet plynulost 
výdeje a dohledání objednávky bude pro-
vedeno po ukončení odběru jídel na čip. 
Z  důvodu rychlého odbavení používejte 
čipy a  nemusíte čekat na  dohledávání. 
A je to. Dojde-li k nepoužití čipu, násle-
duje strávníkovo vyčkání, až obslužný 
personál provede dohledání. JČ

Na  květnové schůzi zastupitelstva 
jsem byl zastupitelem Ladislavem 
Musilem dotázán, jak se dospělo 
k tvrzení, že město Říčany platilo dlu-
hy ve výši 130 000 korun denně. Rád 
mu veřejně propočet nastíním.
V  roce 2011 činily splátky všech 
dluhů /škola,č.p.1619 a  ČOV/: 
38  920  855 Kč a  úroky 10  046  603. 
Po  sečtení dostaneme výslednou 
částku 48  967  458 Kč, kterou město 
zaplatilo v  roce 2011. Vydělíme-li 
tuto částku 365 dny, dostaneme den-
ní hodnotu 134 157 Kč. 
Dominantním je čtveřice úvěrů 
za  školu ve  výši necelých 225 milio-

nů. Celkové náklady s  ní spojené se 
přehouply přes 400 milionů korun. 
Prvním rokem, kdy se našemu měs-
tu trochu od  dluhové služby uleví, 
je rok 2015. Splátky v  příštím roce 
budou činit 35  187  100, tedy „jen“ 
96  403 korun denně. Celkově bude 
dluh zaplacen v  roce 2020. Tento 
rozpis neuvádím jako argument proti 
výstavbě školy, ale jako zjednodušení 
obrazu o svízelích v hospodaření na-
šeho města.  Je pravdou, že rozpočet 
byl vyrovnaný a pravidelně se tvořily 
přebytky. Hlavním důvodem bylo vel-
mi malé množství investic, které byly 
navíc plánovány a  prováděny draze. 

Jak je to s dluhem města?

Srovnání stavebních aktivit ve  měs-
tě dnes a dříve vychází jednoznačně. 
Díky transparentním veřejným za-
kázkám jsme pak v letech 2011–2013 
dokázali ušetřit mnoho desítek mili-
onů korun, které jsme obratem určili 
na další investice. Díky tomu se naše 
město začalo měnit. 

Vladimír Kořen
starosta města

rok splátky a úroky 
/ 365 dnů

denně

2011 48 967 458 Kč 134 157 Kč 
2012 48 187 277 Kč 132 020 Kč
2013 45 679 529 Kč 125 149  Kč
2014 42 506 000 Kč 116 137 Kč 

(díky snížení úroků)

52 texty.kuryr@ricany.cz



Mezi námi

V  dubnovém kurýru jsem se v  člán-
ku „Ze starého kina v  Říčanech by 
mohl vzniknout spolkový dům“ dočetl 
o  jedné z  mnohých aktivit Daniela 
Kvasničky, faráře Církve bratrské. 
Do webového vyhledávače jsem zadal 
„Daniel Kvasnička farář“. Zobrazilo 
se 913 odkazů … Na webových strán-
kách Církve bratrské www.cb.cz lze 
nalézt pana „faráře“ Kvasničku v se-
znamu kazatelů, nikoliv farářů této 
církve. Proč si pan Kvasnička říká 
farář a hovoří o faře v Říčanech, když 
Církev bratrská nikde, ani v  Říča-
nech, žádného faráře s farou nemá? 
Pan Kvasnička není farářem, ale ka-
zatelem bez řádného teologického 
vzdělání. Řádné teologické vyso-

koškolské studium na  faráře nebo 
kazatele se v  Čechách studuje např. 
na  Univerzitě Karlově na  Katolické, 
Evangelické nebo Husitské teologic-
ké fakultě, a  to 5 let. Pan Kvasnička 
absolvoval v  letech 1982 – 1985 ja-
kýsi kurz při Radě Církve bratrské, 
který spočíval v  základní teologické 
orientaci, a  tento kurz se v  žádném 
případě nedá srovnávat s vysokoškol-
ským teologickým studiem. V Církvi 
bratrské může být ordinován za kaza-
tele i ten, kdo neabsolvoval řádné te-
ologické vzdělání – to je případ pana 
Kvasničky. Říká se jim laičtí kazatelé. 
Proč se tedy pan Kvasnička tituluje fa-
rářem, kterým není a v Církvi bratrské 
ani být nemůže? A proč mi možná pro 

někoho úsměvný problém zda farář 
nebo kazatel vadí? Protože si nejsem 
úplně jist, jak pan Kvasnička své veš-
keré duchovní i světské aktivity myslí. 
Jestli místo „farářů“ také ve  skuteč-
nosti nejde o  „laické kazatele“. Ještě 
jednou a znovu opakuji, že pan Kvas-
nička je sice řádně ordinovaným, ale 
laickým kazatelem Církve bratrské bez 
řádného teologického vzdělání.
P.S. Proč má Církev bratrská kaza-
tele a ne faráře by nám možná mohl 
objasnit pan „farář“ Kvasnička 
sám. Ale dost možná, že mu to ten-
krát na tom kurzu zapomněli říct.

Ing. Vlastimil Kubový, řádně 
vystudovaný inženýr s diplomem, 

na požádání jsem schopen předložit 

Pane faráři, lhát se nemá!

Vážení čtenáři, předem se omlouvám, 
že musíte číst řádky, které se netýkají 
podstatných věcí ve městě, ale jednoho 
z  celkem obyčejných občanů města. 
K  věci samé: Když jsem v  roce 1978 
podal přihlášku na  studium na  teh-
dejší Komenského teologické fakultě, 
státní bezpečnost nařídila agentům 
v  čele tehdejší církve, aby mi nedali 
doporučení ke  studiu. Tak moc jsem 
vadil, že ani teologii jsem studovat 
nemohl. Agenti poslechli a byl to právě 
strýc pisatele, také kazatel mé nynější 

církve, který se mne zastával. Vážím 
si jej! Marně jsme se bránili. Studoval 
jsem tedy „obývákovou univerzitu”. 
Po  listopadu 1989 jsem už byl v  plné 
službě na Děčínsku, Mostecku a Cho-
mutovsku, a  proto jsem neuvažoval 
o  nástupu do  řádného studia. Ano, 
nemám univerzitní vzdělání a nebudu 
si jej doplňovat kvůli titulu.
Zda jsem farář, anebo kazatel? Ano, 
v mé církvi se běžně říká kazatel. Ale 
pokud někdo řekne farář a  domu, 
který patří církvi a já v něm bydlím, 

fara, pak se nehněvám a  v  komuni-
kaci pokračuji. Například novináři 
běžně nerozlišují. Mám většinou 
vážnější téma k  rozhovoru, než ne-
podstatnou terminologii. Většina 
lidí, a já je v tom povzbuzuji, mi říká 
Danieli. A myslím, že v tom, co jsem 
tu dělal, šlo o  podstatnější věci než 
o  tituly. Zdá se mi, že svět směřuje 
jinam než k  titulům, spíše se ptá: 
„Umíš nebo neumíš?” Tak, asi tolik. 
Přeju vše dobré!

Daniel Kvasnička

Zdálo by se, že když se Žižkova ulice na-
chází v zahradní čtvrti Říčan, bude méně 
zatížená dopravou. Opak je pravdou!
Celá proměna byla odstartována pře-
stavbou „staré pošty“ ve  školu Magic 
Hill. Zpočátku vnímali obyvatelé tuto 
skutečnost jakožto oživení a  omlazení 
ulice. Vždyť kdo by neměl rád děti? S na-
růstajícím počtem aut, která vozila děti 
do a ze školy, se měnil i život v ulici a za-
čalo docházet k  nepříjemným i  nebez-
pečným dopravním situacím a  k  drob-
ným nehodám. Rodiče žáků často 
nerespektují dopravní značení a parkují 
svoje terénní vozy na zákazu zastavení 
či před vjezdy. Na upozornění obyvatelů 
někteří reagují vulgárně i  nevhodným 
a arogantním jednáním. Někdy musela 
zasahovat i městská policie. 

Také výjezd z  Žižkovy ul. do  ulice 17. 
listopadu je problematický. Obvyklé je 
parkování na chodnících a pro mamin-
ky s kočárky tak vzniká neřešitelná situ-
ace. Ani večer a v noci není klid, neboť 
zde stále častěji parkují kamiony, které 
způsobují nadměrný hluk a vibrace. 
Řešení navrhované vedením Magic Hill 
na  zavedení jednosměrného provozu 
omezuje hlavně obyvatele ulice a  pro-
blém neřeší. Ulice není dostatečně širo-
ká, aby umožňovala stání na obou stra-
nách při zachování průjezdu pro vozidla. 
Jak je možné, že při zřizování soukro-
mé školy nebralo vedení školy a měs-
to v  úvahu řešení dostatečných par-
kovacích ploch pro její návštěvníky?
Nemalou měrou k  této situaci při-
spívají i vozy SÚS, které se nevejdou 

na vyhrazené parkoviště, provoz spo-
jený s  MŠ/ZŠ Sofie a  v  současnosti 
probíhající práce v přilehlých ulicích.
Protože jsme se dověděli, že se má 
Magic Hill rozšiřovat, ptáme se, jak 
bude řešena doprava? Nebylo by 
vhodnější pro tento záměr hledat ji-
nou vhodnější lokalitu? 
A jak bude pamatováno na obyvatele 
Žižkovy ulice, často starousedlíky? 
Budou mít zajištěna parkovací místa 
u svých nemovitostí?
Život v Žižkově ulici se značně změ-
nil a z klidné lokality se stává neutě-
šeným parkovištěm. Je tedy otázkou, 
zda v  nastávajícím volebním období 
budou obyvatelé na straně „Klidného 
města“? Možná, že „Rušné město“ 
by bylo vhodnější.

Dagmar Řeháková  
a obyvatelé Žižkovy ulice

„Klidný“ život v Žižkově ulici
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Mezi námi

V komentáři k práci zastupitelstva 
(Kurýr, květen 2014) pan starosta 
uvádí, že se neopakovala situace 
z  let 2002 – 2006, kdy neúspěšná 
politická reprezentace přestala 
na  zastupitelstvo úplně chodit, že 
se zvýšila odbornost zastupitelů, 
věcná diskuse dostala novou kva-
litativní úroveň, ale že očekával 
aktivnější opozici. Ano, všichni 
zastupitelé, kteří působili v  za-
stupitelstvu v  minulých letech, se 
podle svých možností snaží účast-
nit jeho jednání co nejčastěji. Mají 
totiž své město rádi, a  tím, že byli 
zvoleni, jsou odpovědni zejména 
občanům, kteří jim dali ve volbách 
důvěru. Bohužel, velmi často jsou 
na zasedáních pouze do počtu, je-
jich názor v podstatě nikoho neza-
jímá. V tomto ohledu se atmosféra 

na  jednáních změnila a  nemyslím 
si, že ku prospěchu věci. Pokud 
snad pan starosta očekával, že 
jako opozice budeme předvádět 
nedůstojné divadlo, které známe 
z parlamentu, mýlil se. 
Jedním z  typických plivnutí Klid-
ného města je také tvrzení o situaci 
v  roce 2010, kdy údajně „Říčany 
stály na pokraji kolapsu veřejných 
financí.“ Tam tedy Říčany opravdu 
nestály. Město hospodařilo 
s  vyrovnaným rozpočtem, který 
vždy končil přebytkem v  řádu 
desítek miliónů. Stejné to bylo 
i  v  roce 2010, kdy byla dokončena 
řada náročných investic a  kdy se 
na straně příjmů v plné síle projevi-
la finanční krize. Říčany v  tu dobu 
splácely úvěry na  rekonstrukci 
správní budovy úřadu na  Komen-

ského náměstí, také bezúročný 
úvěr na  modernizaci čistírny od-
padních vod. A začaly splácet úvěr 
na výstavbu nové školy s navazující 
infrastrukturou. Jako jediné město 
v  republice jsme dosáhli na  dotaci 
156 miliónů korun. Podíl vlastních 
financí na  náročnou investici byl 
vysoký, ale co by dnes Říčany bez 
této moderní školy dělaly? Zastu-
pitelé tehdy rozhodovali s  plnou 
odpovědností a vědomím, že zdroje 
na  investice v  budoucím desetiletí 
budou omezené. A  za  této situace 
činil přebytek hospodaření 47,453 
miliónů korun. To je tedy KOLAPS! 
Stálá potřeba stavět se do  role 
spasitele města a  zkreslovat fakta 
vyplývá u  Klidného města zřejmě 
z jakéhosi rozčarování. Na jeho ve-
likášské předvolební sliby by nesta-
čilo ani několik miliard.

Adriena Mrázová, zastupitelka

Říčany očima opozičního zastupitele 

Ač volby do  obecního zastupitelstva 
v Říčanech budou až za několik mě-
síců, tak podle článků, které se v po-
sledních měsících objevily v  Říčan-
ském Kurýru, je předvolební kampaň 
v  plném proudu. Alespoň co se týče 
aktivit vládnoucí garnitury. Bylo by 
dobré, aby čtenáři a  případní voliči 
četli všechny ty tiskové zprávy a dal-
ší vyjádření s  patřičným odstupem 
a  opravdu pozorně. Potom jim totiž 
jistě neujde, jak si občas autor proti-
řečí. Jen namátkou. V minulém čísle 
Kurýra reaguje Vladimír Kořen (Klid-
né město) na hodnocení pana Maci-
nauera slovy…“za poslední čtyři roky 
nebyl schválen žádný velký bytový 
projekt…rozšíření příspěvku na  in-
frastrukturu i  pro nebytové prostory 
přineslo 30 mil. Kč“… Jde to jaksi 
trošku proti sobě. Pokud vedení měs-

ta slíbilo omezit jakoukoli výstavbu, 
jak tedy mohlo vybrat tolik peněz?
V  jiném článku se zmiňuje tisková 
zpráva o tom, že kapacita čistírny od-
padních vod je na hranici svých mož-
ností a s okamžitou platností se roz-
hodlo o  zákazu napojování dalších 
staveb na tuto ČOV. Když si ale pře-
čteme článek pozorněji, tak zjistíme, 
že jednoduché počty nejsou silnou 
stránkou autora článku. Píše se tam 
např. … Kapacita ČOV je dimenzova-
ná na 16 158 ekvivalentních obyvatel 
(EO) a  povolené vypouštěné množ-
ství odpadních vod je 1 725 355 m3/
rok, respektive 173 000 m3/měsíc…
Že by 12x 173  000 bylo 1  725  355? 
Dále se píše, že zbývající rezerva 
ČOV (10%) počítá s  dalším připo-
jením celkem 2  900 EO. Že by tedy 
10% z  16  158 EO bylo 2  900? A  ta-

kovéto podobné zavádějící informace 
nás asi budou provázet dalšími čísly 
Kurýru až do voleb. Je třeba si na to 
dát pozor, protože se co nevidět do-
stane na  scénu oblíbené téma Vla-
dimíra Kořena (Klidné město), a  to 
Fialka a developerský projekt za Mar-
vánkem.
Jedno by mě ale zajímalo. Pokud se 
stane, že nynější vládnoucí garnitura 
bude vládnout i  v  dalším volebním 
období, na  koho se bude vymlouvat 
tentokrát? Na  sebe? To asi těžko. 
Přece neřeknou, že místo čtyřle-
tých – planých řečí o tom jak je ČOV 
na hranici svých možností, mohli při-
pravit projekt a žádat o dotaci na její 
intenzifikaci, aby se tento problém 
začal řešit. Milí občané připravte se 
na  další spoustu polopravd a  pře-
kroucených faktů a  na  podzim vám 
držím palce, abyste se z toho poučili.

Ladislav Musil, zastupitel

budou letošní volby klidné?

Informace a veškerá data v tiskové zprávě města s názvem „Říčany již nesmí napojovat další stavby na čistírnu odpadních 
vod“ byly získány z oficiální zprávy o stavu ČOV, kterou město Říčany obdrželo 17. 3. 2014 od společnosti 1.SčV, a.s. Tech-
nický ředitel 1.SčV a.s. Ing. Lánský se podílel i na ověření správnosti údajů pro výše zmíněnou tiskovou zprávu. Nejedná se 
tedy o zavádějící informace a konkrétní propočty v případě nejasností doporučuji konzultovat přímo se společností 1.SčV, a.s.

Adéla Michalová
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ze sportu

Magické datum 18. 5. se sešlo s ma-
gickým číslem ročníku 18. Akade-
mie TS DANCE EB a vznikla z toho 
naprosto úžasná show, kterou 
opravdu stálo za to vidět. Tolik krás-
ných emailů a sms zpráv se nám do-
stává a my za ně velmi děkujeme!

Také děkujeme těm, bez jejichž pomoci by se tato akce 
nemohla nekonat. 
Partneři: město Říčany, EK design, 2D Studio, Foto Mi-
lan Žovín, Hlavsa events company, Jazykové studio Sylvy 
Maříkové, Scolarest, stavitelství VKD, DJ Aleš Matoušek, 
Cotton club Říčany, Prestige pools-stavby bazénů na klíč.
Sponzoři: Pekařství Frydrych, Myself kancelářská tech-
nika, Elektrocentrum Kadlec, Alfa classic Říčany, Kon-
vest, Auto lakovna pan Michal Nešuta, Jureček, Zájezd-
ní hostinec na Rychtě, Toni car, Lékárna u Bílého Lva, 
Lahůdky paní Čiháčková, Mai Thai-masáže Říčany, 
Účetnictví paní Chaloupková, Autoservis-pneuservis Jo-
sef Fousek, Petr Grym auto-moto, restaurace Léta Páně 
a Al Mulino.
Děkujeme za přízeň divákům a těšíme se na příští rok!

TS DANCE EB
Edita Broukalová

18. AKADemIe TS DANCe eb
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ze sportu

Poslední hod posledního nedělního zápasu, disk letí níz-
ko nad zemí a v koncové zóně se po něm vrhá Pepé, hráč 
z pražského týmu FUJ ze kterého Figurky do další sezó-
ny draftovali nové hráče, a disk pevně svírá v rukou, aby 
ho po  dopadu na  zem nepustil. A  nepustil! Je po  všem, 
víkendový turnaj v  Havlíčkově Brodě končí. Po  vcelku 
hladkém průchodu skupinou v sobotních zápasech jsme 
se umístili na prvním místě a nedělní boje pro nás tak za-
čaly čtvrtfinálovým utkáním s týmem Yellow block B. Bez 
zaváhání jsme postoupili do semifinále kde na nás čekal 
A výběr zmíněného týmu. Teď to nebyl jednoduchý zápas 
jako ve skupině. Zde už je vidět kvalita týmu, když se do-
stane tak daleko. Zanedlouho si soupeř vytvořil náskok 
dvou bodů a to byl okamžik, kdy se projevily dlouholeté 
zkušenosti a moudrost našeho trenéra Nathana Heilman-
na. Chytré střídání útočné a obranné lajny a výběr hráčů 
v sestavách přineslo své ovoce. Náskok se nám podařilo 
stáhnout a průběh zápasu tak otočit.
Nyní je myslím jasné, o který poslední zápas v úvodu šlo. 
Ano, o  ten finálový. A  ten poslední bod? Tak ten byl ví-
tězný! Figurky Slonů si tak z Havlíčkova Brodu za dobu 
svého působení v české lize poprvé odvážejí první místo 
z ligového turnaje. 
Společně s hráči z FUJ jsme vytvořili opravdu dobrý tým 
a ukázalo se, že na hřišti i mimo něj si dobře rozumíme. 

Druhý kvalifikační turnaj proběhl 10. a 11.5. v Malšicích, 
kde jsme se umístili na druhém místě. Finálový turnaj se 
bude konat v Písku 21. a 22. června, tak držte palce!
Na závěr bych se zmínil o proběhlé akci od Českého roz-
hlasu na  říčanském náměstí Jaro v  regionu. Posluchači 
rádia mohli od nás slyšet dva živé vstupy do vysílání, nebo 
přijít přímo na  náměstí si s  námi zaházet a  dozvědět se 
něco o ultimate frisbee. Video z akce naleznete na našich 
stránkách.

Richard Bureš
richardbures42@gmail.com, www.figurkyslonu.cz

Figurky Slonů – ultimate frisbee team
1. kvalifikační turnaj na mČr v Ultimate frisbee

Orientační běh
I  v  měsíci květnu zaznamenali ří-
čanští orientační běžci několik 
významných úspěchů. Bára Vy-
hnálková během jediného týdne 
přivezla hned tři cenné kovy z mis-
trovských závodů. V  silné konku-
renci na fyzicky i technicky náročné 
trati v  historickém centru Znojma 

získala bronzovou medaili na Mistrovství České republiky 
ve sprintu. O dva dny později přidala zlatou medaili ze zá-
vodu na krátké trati z mezinárodního Mistrovství Sloven-
ska v Košicích a den poté spolu s  tréninkovými partner-
kami z dorosteneckého reprezentačního výběru skončily 
stříbrné ve štafetovém závodě. 
Na  oblastním přeboru škol v  pražské Lhotce skončilo 
gymnázium Říčany na druhém místě v kategorii starších 
žáků a na třetím místě v kategorii dorostenců.
O  víkendu 24. – 25.května, bohužel po  uzávěrce tohoto 
vydání, jedeme s výběrem říčanských nadějí reprezento-
vat středočeský kraj na  vyzývací pohár žactva do  České 
Třebové. Dva štafetové závody a  jeden vložený závod 
ve sprintu, v hlavní roli děti 10 – 14 let – určitě bude příští 
měsíc o čem psát.
Hezký pohled je na průběžné výsledky středočeských žeb-

říčků po 6 kolech (ještě dva závody nás čekají): v D10 1. 
Laura DeHeij, 2. Ema Pračková, 4. Martina Pelantová, 
D12 8. Barbora Sládečková, D14 2. Maruška Vyhnálko-
vá, 8. Hanka Šrámková,  D16 5. Amálka Repiská, 8. Anič-
ka Formánková,  D18 2. Anička Stehlíková. Mezi kluky 
v H10 průběžně 3. Vojta Rožek a 8. Vašek Hudos. 

Oddíl orientačního běhu v  Říčanech má dnes 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 .

MČr znojmo – Bronzová medaile pro Báru Vyhnálkovou
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Fuego má mistry Čr!
Ve  čtvrtek 8. 
května se ko-
nalo v  Pardubi-
cích Mistrovství 
ČR v  Hobby 
Dance. Fuego 
zastupovalo 5 

párů v  osmi kategoriích. Začneme 
od  nejmladších. V  kategorii Junioři 
2 latinsko-americké tance nás repre-
zentoval pár Tom Vladarz a  Šárka 
Sasková. Probojovali se do finále, kde 
obsadili 6. místo z celkových 15 párů. 
V  dospělé kategorii LAT tanců jsme 
měli nejsilnější zastoupení – 3 páry. 
Z  celkových 17 párů těsně před bra-
nami finále skončil taneční pár Michal 
Barták a Jana Chládková. Do finále se 
protančili David Šafránek s  Anežkou 
Kabátovou, kteří obsadili 5. místo 
a o příčku výš se umístil pár Vladimir 

Vimberg a  Radka Pšeničková. Vladi-
mir s  Radkou tancovali i  v  kategorii 
standardních tanců a  tam se protan-
čili na  stupínek nejvyšší a  stali se tak 
mistry ČR. V seniorské kategorii nás 
reprezentoval pár Petr a Zdeňka Pán-
kovi. V  kombinaci LAT a  STT tanců 
obsadili 4. místo, ve standardních tan-
cích se protančili do finále na 6. mís-
to a  v  kategorii latinsko-amerických 
tanců se umístili ve finále na 5. místě. 
Všem tanečním párům moc gratuluje-
me a děkujeme za reprezentaci. 
18. dubna se náš pár Martin a  Iveta 
Jelínkovi zúčastnil soutěže v  zahra-
ničí, konkrétně v Berlíně. V kategorii 
Senior I. C standardní tance se pro-

tančili na 3. místo ze 47 párů a chvíli 
na  to v  kategorii Senior II. C stan-
dardní tance vyšplhali na  nejvyšší 
stupínek, 1. místo z 51 párů a vytan-
čili si vyšší třídu B. Za jeden den tak 
odtancovali 8 soutěžních kol, celkem 
tedy 40 tanců. Moc gratulujeme. 
A co nás čeká dál? V sobotu 7. června 
se můžete těšit na v pořadí již 12. ta-
neční akademii, která se bude konat 
tradičně v  KC Labuť od  15 hodin. 
Uvidíte jako vždy ukázky standard-
ních a  latinsko-amerických tanců 
všech věkových kategorií, a jako vždy 
i něco navíc. Přijďte se podívat, těší-
me se na Vás. 

Vaše Fuego 

ze sportu

Nejen o náboru 
v TŠ Twist Říčany 

Léto se blíží 
a  s  ním i  tra-
diční letní 
soustředění. 
Koná se jako 
posledních 12 
let vždy ve dru-

hé polovině srpna v  Čáslavi. Kromě 
pravidelných dopoledních, odpoled-
ních a  večerních tanečních dávek, 
neoblíbeného běhání či posilování, si 
ale také najdeme čas na spoustu legra-
ce. Letos se účastníci seznámí např. 
s jinými tanečními styly. Všichni se už 
těší na prima partu, diskotéku, soutě-
že, výlet na houpačky, atd.
Do soustředění zbývá dost času, a tak 
se podívejme na  kalendář TŠ Twist, 

byť bez výsledků, které do  uzávěrky 
Kurýra nemůžeme znát. 17. 5. me-
zinárodní soutěž v Praze, 24. 5. mis-
trovství světa juniorských párových 
formací v  německém Flensburgu,  
31. 5. mistrovství ČR ve  formacích, 
dále plánujeme soutěž v  Polsku  
7. 6. a závěrečnou akcí jarní sezony je 
soutěž pro začínající tanečníky 14. 6. 
v  Praze. Zdá se vám to hodně? Pak 
vězte, že kalendář je nabitý po celou 
sezonu. Uvádět navíc ještě vystoupe-
ní by zabralo mnohem více řádků. 
Taneční škola Twist v současnosti po-
skytuje mimoškolní činnost pro více 
než 200 dětí všech věkových i výkon-
nostních úrovní. Nejsme oddíl s „jojo 
efektem“, kam se přihlásí několik 
desítek dětí a  za  dva roky zjistí, že 
není kam pokračovat. Dokázali jsme 
a  víme, že u  nás mohou děti tančit 
s úspěchem více jak desetiletí a stále 

mohou získávat medaile! Máme 10 
samostatných tréninkových skupin 
se svými vlastními trenéry. Nutno 
zmínit, že v  uplynulých letech si 
KAŽDÝ člen TŠ Twist v  juniorském 
věku mohl zatančit v zahraničí! 
Nezakazujeme dětem navštěvovat 
jiné aktivity, vše vede k jejich rozvoji. 
Pravdou však je, že kdo začne s Twis-
tem v  pozdějším věku, nemá tolik 
šancí se zařadit včas mezi ty nejlepší 
a cesta k reprezentaci ČR je mnohem 
složitější. 
Pro nejmenší zájemce o  rokenrol 
(rok nar. 2007 – 2009) máme v pátek 
13. 6. v ZŠ u Říčanského lesa od 16 
do 17 hodin nachystanou ukázkovou 
hodinu na zkoušku, tedy jakýsi nábor 
do  přípravky. Těší se na  vás zkušení 
lektoři.

Lucie Mášová a Jiří Boháček. 
více na www.tstwist.cz
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Závodní květnový 
víkend

První víkend v  květ-
nu se dvanáct říčan-
ských gymnastek 
zúčastnilo závodů 
České gymnastické 
federace.
Mladší děvčata jela 

v  sobotu na  45. ročník Dokské kla-
diny a  vybojovala čtyři medaile. Tu 
nejcennější v ktg. roč. 2009 (lavička, 
prostná) získala Andrejka Jechová, 
která navíc vyhrála pohár za nejvyšší 
známku na  lavičce. Ve  stejné ktg. 2. 
místo obsadila Kamilka Procházková 
a 5. místo Julinka Kovaříková, která 
na svých prvních závodech moc pěk-
ně zacvičila, sbírala cenné zkušenosti 
a nasávala závodní atmosféru.
V  ktg. roč. 2008 (lavička, prostná) 
se nejlépe dařilo Lindě Procházkové, 
která stejně jako její mladší sestra, 
získala stříbrnou medaili, na 3. místě 
skončila Majda Koudelková a  5. El-
lenka Pospíšilová.
Roč. 2007 (kladina, prostná)   – 6. 

místo Lucka Gaždová, která poprvé 
závodila na vysoké kladině.
V neděli jsme se po roce vrátily do Kolí-
na, kde byl oddíl loni pod naším vede-
ním na svých úplně prvních závodech. 
Jako vždy velmi obsazené závody s vel-
kou konkurencí – celkem 14 družstev 
a 60 závodnic z celé ČR v ktg. Hledáme 
nové talenty roč. 2007 (prostná, la-
vička, šplh) – Terka Šubrtová, Majda 
Škardová, Adélka Bernardová a Barča 
Jechová vyrazily v  nových oddílových 
dresech a  obsadily 6. místo. Opravdu 

těšný bodový rozdíl nás dělil od bron-
zových medailí, družstva na 3. – 6. mís-
tě byla velmi vyrovnaná.
1. června se účastníme dětského dne 
v  Říčanech. Na  Sokolském hřišti bu-
deme mít připravené stanoviště s gym-
nastickým nářadím pro nejmenší, kde si 
děti můžou zacvičit s námi. Před prázd-
ninami se ještě chystáme na  poslední 
závody družstev v  Praze a  hromadnou 
rozlučku pro všechny členy oddílu.

B. Bernardová a J. Jechová
www.gymnastika-ricany.cz

Dne 10. a 11. 5. 2014 
se naši nejmenší 
florbaloví nadšen-
ci zúčastnili svého 
prvního velkého 
turnaje Innebandy 

Cup 2014. Velmi obětaví pořadate-
lé z  Českých Budějovic uspořádali 
nádherný dvoudenní program plný 
dramatických zápasů, exhibic či ve-
černí zábavy. V kategorii U9 se kluci 
postupně 2x utkali s  týmy FBC Štíři 
Č.Budějovice (5:3, 7:0), TJ Hraničář 
Malonty A  (4:5,6:1), TJ Hraničář 
Malonty B (5:0,8:1), SK Meťák Lvi 
(5:0,9:0) a SK Meťák Tygři (6:1,3:1). 
Úspěšný víkend vyvrcholil ve  finále 
s  týmem Malonty A, tedy s  týmem, 
který letos neokusil hořkost porážky 
a  všech 10 letošních turnajů v  kra-
ji Vysočina vyhrál. Říčanští kluci 
po obětavém výkonu plném soubojů 
a  emocí nakonec podlehli 2:3. Za-
dostiučiněním jim ale může být, že 
v základní části tento silný tým zdo-

lali. Zlatá tečka tedy chyběla, zato té 
sladké si kluci užili dosyta. Nádherný 
dort a plno laskomin od partnerů tur-
naje dalo brzy zapomenout na  smu-

tek a cesta zpět už probíhala v duchu 
oslav krásného 2. místa a  radosti 
z dalšího poháru do sbírky!

Trenéři FBC Říčany

Přípravka veze stříbro z Innebandy cupu
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Jedeme na Mistrovství 
ČR
Za účasti 21 družstev z 13 klubů mlá-
deže do  12 let se konalo 1.5. v  sále 
„KC Labuť“ Krajský přebor družstev 
do 12 let. Z tohoto KP postupují prv-
ní 2 družstva do finále M ČR, které se 
bude hrát v červnu v Brně. V turnaji 
jsme zvítězili, i když tedy velmi těsně 
a tak můžeme jet obhájit loňské pře-
kvapivé 4. místo. 
Družstvo tvoří 6 hráčů a musí mít mezi 
s  sebou jednu dívku a  jednoho hráče 
do 9 let. Hrálo se na digitálních hodi-
nách tempem 2 x 20 minut + bonifika-
ce 10 vteřin na tah. Celkem 7 kol.
Domácí KŠ Říčany 1925 vyslalo 
do boje dokonce 6 družstev, což jasně 
demonstruje, jaká starostlivost o mlá-
dež v našem klubu již řadu let funguje. 
Celkové pořadí: 1. KŠ Říčany 1925 2. 
Spartakem Vlašim 3. Sokol Buště-
hrad. 4. Jawa Brodce 5. Symphonie 
Poděbrady 6. KDJS Sedlčany, 7. KŠ 
Říčany 1925 B , 8. Joly Lysá nad La-
bem 9. ŠK Zdice, 10. ŠK Řevnice, 
11. TJ Jince 12. KŠ Říčany D, 13. ŠK 
Milovice, 14. KŠ Říčany C, 15. Sokol 
Bakov nad Jizerou , 16. Buštěhrad B, 
17. Figurka Říčany, 18. KŠ Říčany 
1925 E, 19. ŠK Řevnice B , 20. Brod-
ce B, 21. Říčany 1925 F.
Úspěšná sestava našeho družstva 
od první šachovnice: J. Vilímová 3,5 
bodu , D. Žák 5, M. Škrabánek 6,5, 
Š. Přichystal 4, K. Otrubová 6 a  Š. 
Jiroušek 5. 

Jaroslav Říha

Úspěšná sezona
Další sezona uplynula jako voda 
a nám nezbývá už nic jiného, než se 

za ní ohlížet a  hodnotit. Letos jsme 
postavili hned devět družstev do šesti 
soutěží – od druhé ligy až po nejnižší 
regionální soutěž. Při takovém vy-
sokém počtu družstev jsme zazna-
menali také vysoký počet týmových 
i osobních úspěchů.
Je úžasné, že při výčtu úspěchů mů-
žeme začít hned u našeho nejlepšího 
A  družstva, které v  2. lize skončilo 
na 2. místě, hned za postupující Vla-
šimí. Skvělé úspěchy zaznamenaly 
také družstva C a F, která vyhrála své 
soutěže a  příští rok se mohou těšit 
na těžší soupeře ve vyšších šachových 
vrstvách.
Základem týmového úspěchu je dob-
rá nálada a  soudržnost. Úspěch se 
ale neobejde bez hvězdy, případně 
hvězd, které svými výkony táhnou 
družstvo na výsluní. Tito „tahouni“ si 
také zaslouží pozornost. Družstvo C 
těžilo zejména z formy bratrů Lizne-
rových (Jaroslav a Milan) a kapitána 
Jaroslava Říhy. Postup dalšího druž-

stva, družstva F, by se nestal bez sta-
bilních výkonů kapitána Lubomíra 
Čecha, Filipa Jirouška a Dušana Ma-
lého. Dušan Malý byl spolu s Marti-
nem Krejčím nejpilnějším hráčem. 
Oba nastoupili v  průběhu sezony 
k 20 partiím z 22 možných.

Martin Krejčí

Děti do 8 let na svém 
mistrovství
Krajský přebor nejmladších – do  8 
let se hrál v Pravoníně 3. 5. za účasti 
36 dětí. Hezký výsledek uhrál začína-
jící Richard Václavík, který skončil 
na 13. místě. Je zde na místě pogra-
tulovat Jáchymu Šmolíkovi z  Figur-
ky, který skončil na 2. místě ! 
O týden na to se hrálo v Táboře M ČR 
do 8 let. Účast 99 chlapců a dívek je 
velmi překvapivá a  potěšující. Náš 
klub měl jediného zástupce, teprve  
6 letého Davida Kudrnu, který skon-
čil na 71. místě.

Jaroslav Říha

Opět zveme příznivce basketbalu 
na Turnaj všech generací, který se 
bude konat v sobotu 28. června 2014 
v  tělocvičně gymnázia, Komenského 
náměstí 1280. (vstup zadním vchodem)
od 9.30 hod. Turnaj pro vás pořádá T.J. 

Sokol Říčany a Radošovice ve spoluprá-
ci s Gymnáziem Říčany. Vítáni jsou 
všechni zájemci o hru – celá družstva 
i jednotlivci, věk nerozhoduje. Systém 
utkání bude upřesněn na místě dle 
počtu a složení účastníků. Podmínkou 

účasti je sportovní oblečení i obutí  
a samozřejmě dobrý zdravotní stav.
Účastnický poplatek 20 Kč za osobu.
Dotazy a přihlášky: Dáša Dandová – 
email – dandovadagmar@seznam.
cz, tel.737505377

Pozvánka na basketbalový turnaj
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Prázdniny ve stylu 
Parkouru&Freerunu  

s týmem APDT.
Zažijete	pouze	s	námi	

na	Příměstském	táboře	v	přírodě,	
který	je	určen		

pro	děti	od	6	do	18	let.

I. TuRNuS: 7.–11. července 2014
II. TuRNuS: 21.–25. července 2014
III. TuRNuS: 11.–15. srpna 2014
Dospělým zájemcům patří termín 

7.–11. července v odpoledních 
hodinách.

Pro	zájem	o	další	informace	
a	přihlášky	kontaktujte:

Iva	Mračková,	Tel.:	722	908	072
iva.mrackova@seznam.cz

IČO:	016	06	344

„Byl kvadriatlon, osmý máj, osmý máj 
byl sportu čas, kde pro běh, kanoi, 
kolo a  orienťák zval ku výkonu hlas. 
No a  když zbývalo ujet na  kole ještě  
24 km, tak jsem urval přehazovačku 
a  byl konec... jenže konec pouze pro 
šlapání na  kole, žádný konec pro ne-
zdolného ducha sportovce …“ 
Tento článek jsme nepsali my. Využili 
jsme totiž spisovatelské umění jedno-
ho ze závodníků, který večer po závo-
dě na internetové diskuzi napsal tref-
ný příspěvek. Vystihuje totiž věrně 
atmosféru celé akce. Prostě nejde jen 
o vítězství, ale také o překonání sama 
sebe, o kamarády a hlavně o fajn den. 
Posuďte sami z vybraných pasáží…
Běh 10 km – „… zjišťujeme, že naše 
pohoda při běhu je v  podstatě první 
desítka závodníků, a  tak po  nejhor-
ších stoupáních maličko přidupneme 
a  Míša dokazuje, jak skvělá je běžky-
ně. Děláme si srandu za  každým že-
lezničním přejezdem, že běžíme tak, 
abychom žádný vlak opravdu nepo-
tkali…“
Kanoe 10 km – „… jsem zjistil, že moje 
kormidlovací schopnosti stojí po  těch 
letech od  posledního vodáku za  nic, 
a tak jsme se po prvním jezu vyměnili, 
což mělo za následek sice méně kličko-
vání, ale také zabořenou příď a poma-
lejší a udřenější postup vpřed…“
Kolo 34 km – „…jako anděl z čistého 
nebe, boží strejda s imbusákem uvolní 
šroubky, odstřihne lanko a  mou jedi-
nou starostí po zbytek dne bude už jen 
plandající řetěz a fuška s novou disci-
plínou – běh s kolem na 24 km :-)…“
Orienťák 5 km – „…já byl ten aktiv-
ní, co nás tím směrem nahnal a  tr-

val na  tom, že tam někde to prostě je 
:-). Tak jsme se asi po  10 minutách 
vrátili na  cestu a  začali postupovat 
mnohem systematičtěji. Každou další 
kontrolou jsem si to čučení do  mapky 
a  vymýšlení nejideálnějšího postupu 
obliboval čím dál víc…“
Cíl – „…17.10 jsem prošel cílem  
a první, co vidím, je ten nechutně ob-
rovskej koláč pro vítěze, kterej sem měl 
takovou chuť sežrat na posezení a dal 
bych za něj nevím co…“
Za  všechny organizátory, kamarády 
z  Říčan a  okolí, děkujeme těm, kte-
ří akci pro více než 200 závodníků 
každoročně podporují. Dík patří ze-
jména: Pekařství Frydrych (nechutně 
obrovské koláče), Billa ČR (ovoce 
na  občerstvovačky), Cyklosportu 
ORG (ceny), M. Selixové (ceny), M. 
Stinglovi a  keramickému kroužku 
Mraveniště (medaile), MV print (vý-
šivky) a Geotour (ceny).
Více na  www.kvadriatlon.com, příští 
ročník bude 8. 5. 2015.

David a Verča Michaličkovi

Tradiční „Kvadriatlon dvojic“ slaví tucet ročníků
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Příští měsíc se bude v  našem městě 
konat mistrovství Evropy v  sedmič-
kovém ragby a  stadion Josefa Ko-

houta tak bude hostit mezinárodní 
turnaj, kterého se zúčastní celkem 
osm národních týmů a  to konkrétně 

týmy Norska, Lucemburska, Eston-
ska, Bosny a  Hercegoviny, Islandu, 
Slovenska, Běloruska a  samozřejmě 
České republiky. Tento turnaj je ofici-
ální mistrovstvím Evropské rugbyové 
asociace FIRA-AER a česká rugbyová 
unie se rozhodla jej uspořádat právě 
v našem městě a využít tak možnosti 
spolupráce s klubem RC Mountfield 
Říčany.

mistrovství evropy v ragby v Říčanech

Sedmičkové, neboli ragby o sedmi hráčích, zažije na příš-
tích olympijských hrách svou premiéru, ale říčanským se 
představí již v sobotu 28. června. 
Český tým do tohoto turnaje nastupuje jako první nasaze-
ný a klade si ty nejvyšší ambice. 
Zápasy ve  skupinách zahájí naše reprezentace od  8.30 
hodin proti výběru z Běloruska a postupně nastoupí proti 
Estonsku a Slovensku.

1 8.30 A1 Česká	republika – Bělorusko
2 8.52 B1 Norsko – Island
3 9.14 A2 Slovensko – Estonsko
4 9.36 B2 Lucembursko – Bosna	a	Herc.
5 11.06 A2 Slovensko – Bělorusko
6 11.28 B2 Lucembursko – Island
7 11.50 A1 Česká	republika – Estonsko
8 12.14 B1 Norsko – Bosna	a	Herc.
9 13.44 A3 Estonsko – Bělorusko

10 14.06 B3 Bosna	a	Herc. – Island
11 14.28 A1 Česká	republika – Slovensko
12 14.50 B1 Norsko – Lucembursko

Semifinále
13 16.44 3.	A Skupina	A	místo	3 – Skupina	B	místo	4
14 17.06 3.	B Skupina	B	místo	3 – Skupina	A	místo	4
15 17.28 1.	A Skupina	A	místo	1 – Skupina	B	místo	2
16 17.50 1.	B Skupina	B	místo	1 – Skupina	A	místo	2

zápas o 7. místo
17 18.58 L13 poražený	zápas	13 – poražený	zápas	14

zápas o 5. místo
18 19.20 W13 vítěz	zápas	13 – vítěz	zápas	14

zápas o brnoz
19 19.46 L15 poražený	zápas	15 – poražený	zápas	16

finále
20 20.12 W15 vítěz	zápas	15 – vítěz	zápas	16

Aktuální informace najdete na  webu České rugbyové 
unie: www.rugbyunion.cz

Skupina A  

Česká	republika
Slovensko
Bělorusko
Estonsko

Skupina B

Norsko
Island
Lucembursko
Bosna	a	Hercegovina
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Fight club Říčany, o. s. 

Dne 10. května jsme vyrazili v počtu 
4 závodníků na  závody Asura BJJ 
open. Jednalo se o  naše první závo-
dy v  brazilském jiu jitsu a  bohužel 
se nám příliš nedařilo, ale i tak jsme 
nasbírali cenné závodní zkušenosti. 
Do  prvního zápasu jsem nastoupil 
já ve váze -67,5 kg a na mém výkonu 
bylo znát několikadenní náročné re-
dukování hmotnosti. Soupeř mě do-
kázal 2x hodit na zem a 2x mi nasadit 
škrcení, ze kterých jsem ještě dokázal 
uniknout. Pak se mu ovšem podařilo 
nasadit mi páku na loket a pohlídal si 
i můj unik, takže jsem byl nucen od-
klepat na páku armbar.
Druhý zápas znamenal vůbec první zá-
vodní zkušenosti pro Ondru Henkeho, 
a  protože v  jeho nejnižší hmotnostní 
kategorii -61,5 kg postupně všichni sou-
peři odpadli, nastupoval Ondra o váhu 
výše a potkal se tak s mým přemožite-
lem. Hmotnostní i  zkušenostní rozdíl 
byl znát, a tak když se soupeř dostal On-
drovi do zad, přehodil jej zápasnickým 
suplexem a okamžitě přešel do bočního 
držení kesa gatame, ze kterého nasadil 
páku na rameno (americana) a donutil 
našeho borce k odklepání.

Třetí zápas byl také první závodní 
start Lukáše Arslanalpa, který zase 
neměl soupeře v  nejtěžší juniorské 
váhové kategorii, takže nakonec na-
stupoval v  mužích ve  váze -97,5 kg. 
Hned v  úvodu dobře ubránil techni-
kou sprawl pokus soupeře o  poraz, 
ale doplatil na zbytečnou začátečnic-
kou zbrklost a hned se snažil soupeře 
dostat na  záda, čehož jeho soupeř 
využil, dostal se do  bočního kesa 
gatame, ze kterého upáčil Lukáše 
na armbar.
Poslední do  zápasu nastupoval Filip 
Šmejkal ve váze -85,5 kg a i jeho do-
kázal soupeř jednou hodit na  zem, 
kde po chvíli dokázal Filip vstát a na-
opak hodit soupeře, bohužel dopad 
nebyl úplně ideální, takže soupeř do-
kázal rychle přejít do boční kontroly, 
ze které nasadil škrcení (D´Arce cho-
ke) a Filip musel vzdát.
Každá zkušenost i  špatná je dobrá, 
pokud si z  ní dokážeme vzít ponau-
čení, takže hurá do  další tréninkové 
dřiny. Videa všech zápasů i  videa 
z našich tréninků si můžete prohléd-
nout na našich stránkách, facebooku 
a youtube.

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 

Jan Pavlas

Ondra henke

Lukáš arslanalp
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pátek 20. června 2014, 18.00,  
vstup volný
Miloň Čepelka se narodil 23. 9. 1936 
v Pohoří u Opočna. Po studiích na gym-
náziu v  Dobrušce a  na  Vysoké škole 
pedagogické v  Praze (1954–58, obor 
český jazyk a  literatura) učil tři roky 
na základní škole v Novém Kníně. 1961 
odešel do  Prahy do  Československého 
rozhlasu jako redaktor a setrval tam až 
do září 1969. Od té doby v tzv. svobod-
ném povolání jako herec v Divadle Járy 
Cimrmana (od roku 1967 – zakládající 
člen), spisovatel, textař a  scénárista. 
První verše otiskl v  brněnském Hos-
tu do  domu, pak v  Plameni aj. Knížky 
a knížečky veršů: Když se dnes nevrátím 
(Čs. spisovatel, Praha 1964), Pět nocí 
k úplňku (Kruh, Hradec Králové 1990), 
Abeceda lásky (Zvláštní vydání, Brno 
1995), Dvě básně o smrti (Zvláštní vy-
dání, Brno 1997), Bdění ve zvěrokruhu 
(Zvláštní vydání, Brno 1999) a  snad 
i Mandel sonetů (Zvláštní vydání, Brno 
2003). Kromě toho scénář filmu Stůj, 
nebo se netrefím! (spolu s Jiřím Šebán-

kem) a řada rozhlasových a televizních 
her, pohádek, pásem, zábavných a lite-
rárních pořadů, které často i  sám uvá-
děl, a písňových textů všech žánrů. 
Josef Pepson Snětivý (1973) je jedna-
telem Nakladatelství ČAS. Vystudoval 
Vysokou školu ekonomickou v  Praze, 
ale jeho celoživotní vášní je hudba, které 
se věnuje coby saxofonista, klávesista, 
zpěvák, skladatel a  textař – v  součas-
nosti zejména sólově. Po třicítce se ob-
rátil také k literatuře a dosud publikoval 
román Piercing na duši (2008), novely 
Každý král je sám (2006), Hlava plná 
čertů (2007), Ženy s  krátkými nehty 
(2010) a  Adventní prsten – posledně 
jmenovanou v  triptychu Tři vánoční 
dárky (2011, s H. M. Körnerovou a A. 
Stainforthem), povídkové sbírky Dopi-
sy v nevratných lahvích (2009) a Samo-
lásky a soulásky (2011), básnické sbírky 
Z deště pod opak (2012), Retroperspek-
tiva (2013) a Exupérymenty (2014) a le-
porelo Zvířátka ze ZOO (2013, ilustra-
ce L. Procházková). Svou náklonnost 
k  fotbalu zúročil v  knihách Deník ma-

lého fotbalisty (2008, 2010), Český fot-
bal – radost jen po kapkách... (2009, se 
Z. Čechem), Český fotbal 2012 (2012, 
s J. Káninským) a Tomáš Řepka: Neu-
hýbám! (2014), na  níž se podílel coby 
spoluautor. Z angličtiny přeložil pohád-
kový příběh Charlotte Brontëové Hle-
dání štěstí (2010) a vampýrskou novelu 
Josepha Sheridana Le Fanu Carmilla 
(2011), kterou také převyprávěl, ze slo-
venštiny román Jany Pronské Slané 
prokletí (2013). Na rok 2014 připravuje 
k vydání eroticko-psychologickou nove-
lu Ženy, které rozdávají adventní věnce. 
Těšíme se na vaši návštěvu!

Vladimír Levický

Říčanští čtenáři jsou zvyklí, že Hu-
sova knihovna (na  rozdíl od  mnoha 
jiných srovnatelných knihoven) se 
nezavírá ani v  prázdninovém obdo-
bí. V zásadě se ustálilo, že knihovna 
mívala otevřeno celé prázdniny, jen 2 
– 3 týdny na přelomu července a srp-
na omezila otevírací dobu na  2 dny 
v týdnu, aby se mohly provést nezbyt-
né každoroční údržbové a  asanační 
práce (také s  ohledem na  to, že jde 
o  období, kdy návštěvnost knihovny 
není tak vysoká jako v běžné sezóně).
V  letošním roce však kromě toho 
vznikla naší knihovně navíc – po deseti 
letech – ze zákona povinnost provést 

kompletní revizi celého knižního fon-
du, tj. zkontrolovat všech cca 125 000 
knih (včetně s tím související adminis-
trativy, vyřazování, případných oprav 
zápisů i  fyzických oprav poškozených 
svazků apod.). Přitom nelze poskyto-
vat knihovnické služby. V oněch „pře-
lomových“ týdnech tedy bohužel nelze 
otevřít ani na  omezenou dobu jako 
v minulých prázdninových letech. 
V  oddělení pro dospělé bude mít tedy 
knihovna o prázdninách otevřeno o tro-
chu méně dní než v  minulých létech. 
Toto neplatí pro oddělení pro děti, kde 
bude naopak počet provozních hodin, 
kdy je otevřeno, větší než bylo dosud 

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 

ODDĚLeNí PrO DOSPĚLé
od 1. července do 27. července: 
otevřeno v pondělí až pátek  
od 8.30 do 18 hodin
od 28. července do 17. srpna: ZAVŘeNO
od 18. srpna do 31. srpna:  
otevřeno v pondělí až pátek  
od 8.30 do 18 hodin

ODDĚLeNí PrO DĚTI
celé prázdniny otevřeno v pondělí 
a ve středu od 8.30 do 18 hodin.

Prázdninová provozní doba:

Prázdninový provoz v Husově knihovně

beseda a autorské čtení – miloň Čepelka a Josef Pepson Snětivý
v pořadu  „Ten píše to a ten zas tohle“

v  létě obvyklé. Projeví se zde nedávné 
rozšíření otevírací doby, vynucené zvý-
šeným zájmem dětských návštěvníků.

zd
rO

J: 
 h

TT
P:

//
zI

VO
TO

PI
S.

OS
OB

NO
ST

I.c
z/

M
ILO

N-
cE

PE
LK

a.
Ph

P 
 

a 
hT

TP
:/

/w
w

w
.N

aK
La

da
TE

LS
TV

Ic
aS

.c
z/

au
TO

r/
JO

SE
F-

PE
PS

ON
-S

NE
TIV

Y

67



co se děje v kultuře

Děti i  dospělí navštěvují kytaro-
vý kurz Jiřího Bardy již 25. rokem. 
K  této příležitosti manželé Bardovi 
uspořádají dva koncerty v  MěKS 
Labuť a  budou nabité hity 70. a  80. 
let. Dvě představení s názvem ‚Mám 
jednu ruku dlouhou...za tu dobu‘ se 
budou konat 18. a  19. června. Hrát 
se budou písně interpretů jako je 
Joe Cocker, Bonny Tyler, Tina Tur-
ner, Věra Špinarová, Buty, Olympic 
a další. 
Ve středu zahrají a zazpívají součas-
ní žáci kytarového kurzu, ve  čtvrtek 
pak bývalí účinkující koncertů, kteří 
se po  letech vrátí na  prkna kultur-
ního střediska v  Říčanech. Za  čtvrt 
století působení v  říčanské Labuti 
prošly Jiřímu Bardovi pod rukama 
desítky talentů. Jeho žáci se umístili 
v  mnoha pěveckých soutěžích jako 
je Superstar, DO-RE-MI či Rozjezdy 
pro hvězdy, někteří se hudbě věnují 
profesionálně a  vystupují například 
v muzikálech.
Na  koncertech nebude chybět Bar-

Společná výstava sochařky Pauliny 
Skavove a malíře Zbyňka Havlína za-
číná v galerii Kotelna  6. června. Oba 
autoři jsou absolventy Intermediální 
školy Milana Knížáka na  Akademii 
výtvarných umění v Praze. Výtvarníci 
představí práce z poslední doby. Ver-
nisáž se uskuteční 5. června od 18.00 
hodin. Výstavu zahájí galeristka Eva 
Kočová.  Vystoupí tenor Libor Kasík. 
Všichni jste srdečně zváni!

LUXUry PArADISe
Termín: 6. 6. – 12. 7. 2014

barda slaví 25 let kytarového kurzu.  
Na dvou koncertech vystoupí současní i bývalí žáci

dáček ani velký sbor. Někdejší žáci, 
kteří nevystoupí, se mohou zúčastnit 
koncertů v roli diváků a připomenout 
si známou atmosféru. Jiří Barda své 
žáky pozval se slovy: „Všechny moc 
rád uvidím, prožili jsme spolu spous-
tu věcí a  spoustu let, bude skvělé se 
znovu sejít.“

Lístky na  oba večery jsou v  prodeji 
od  19. května, koncerty se budou ko-
nat pro širokou veřejnost a vstupenky 
se prodávají v  kanceláři MěKS La-
buť, bude ale možné si lístek zakoupit 
i na místě. Jeden večer vyjde na 120 Kč, 
lístek na oba koncerty bude stát 200 Kč.

Karolína Jindrová

Vystavují: Paulina 
Skavova (sochy) 
a Zbyněk Havlín 
(obrazy)
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15. května až 24. srpna
Výstava seznamuje návštěvníky s tradič-
ními i  moderními řemesly. Představu-
je  aktivity projektu „Řemeslo má zlaté 
dno“, který umožnil žákům ze 40 základ-
ních škol Středočeského kraje vyzkou-
šet si práci ve  vybavených truhlářských 

dílnách, s  počítačovým softwarem pro 
navrhování domů, pečení chleba v peci, 
šití na šicích strojích, tkaní a další aktivity. 
Jejich výrobky na výstavě také uvidíte.
Děti se během  programu seznámí 
aktivně se čtyřmi řemesly – truhlář, 
pekař, tkadlec a stavitel.

Pro školní kolektivy je vstup na tuto 
výstavu ZDARMA (díky projektu 
Řemeslo má zlaté dno).
Rezervace dopoledních či odpo-
ledních prohlídek s programem pro 
skupiny objednávejte na  telefonu 
323 603 161.

Výstava: ObJeVUJ ŘemeSLA

sobota 14. června 14.00–17.00
Přijďte si s  uměleckým truhlářem 
Ondřejem Suchanem vyrobit dřevě-
ný prsten, přívěsek nebo náušnice 
a  zároveň shlédnout výstavu. Pro-

gram začíná vždy v každou celou ho-
dinu. Je vhodný i pro děti od školního 
věku (v doprovodu rodičů).
Vstup na výstavu: vstupné 30 Kč, sní-
žené 15 Kč, rodinné 70 Kč.

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

DOPrOVODNý PrOGrAm K VýSTAVĚ:

Odpoledne v muzeu: DŘeVĚNé ŠPerKy

Pátek 20. června, pondělí 23. června 
a úterý 24. června vždy od 9.00 
do 15.00
Místo: zahrada Gymnázia Říčany
Na  závěr školního roku Muzeum 
Říčany ve  spolupráci s  Gymnáziem 
Říčany uskuteční historický program 
představující období 17. století. Tato 
doba klíčovým způsobem pozname-
nala nejen naše město. Obecenstvo 
bude seznámeno s  dobovými vojen-
skými událostmi, zbraněmi, způsoby 
i nezpůsoby, nahlédneme pod poklič-
ku tehdejšího života.
Program je určen zejména pro žáky 
říčanských škol, vítáni jsou i návštěv-
níci z řad veřejnosti. Program se bude 
opakovat vždy zhruba po hodině a půl. 
Vstupné: 50 Kč

Třicetiletá válka 
v Říčanech
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UPOZOrNĚNí: Přístup do muzea v době rekonstrukce rýdlovy ulice 
Rýdlova ulice je momentálně v rekonstrukci (do srpna), pro příchod k muzeu je nutné použít náhradní přístup z Alšovy ulice!

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 do-
sud neprobádaný ostrov. Budeme 
zkoumat přírodu, hrát hry, sportovat 
i  tvořit. Úspěšné průzkumníky čeká 
na konci tábora překvapení.
Bližší informace a přihlášky dětí na webo-
vých stránkách Muzea Říčany a e-mailu: 
edita.jezkova@muzeum.ricany.cz 

Výzva pro volnočasové a sportovní organizace: 

Týden volného času a sportu 
6. – 14. září
Přihlášky organizací přijímáme do konce června!
Město Říčany a Muzeum Říčany pořádá v září další ročník Týdne volného 
času a sportu. Týden zahájíme v sobotu 6. září veletrhem na Masarykově ná-
městí, kde organizace budou moci představit svou činnost formou vystoupe-
ní na pódiu nebo ve stánku. Během celého týdne se organizace zapojí s na-
bídkou ukázkových aktivit a akcí pro veřejnost zdarma. Organizace, které se 
týdne zúčastní, dostanou příležitost se zdarma prezentovat v brožuře „Volný 
čas a sport v Říčanech“, která vyjde jako příloha zářijového Kurýra. 

Podrobné informace a přihlášky na: 
edita.jezkova@muzeum.ricany.cz, tel: 323 603 161.

Koncert Říčanského Komorního Orchestru
Zveme vás srdečně na koncert Říčan-
ského Komorního Orchestru, který 
se koná ve středu 4. června od 19:30 
hodin v  MěKS „U  Labutě“ v  Říča-
nech. Na  programu jsou populární 

árie a předehry z oper B. Smetany, G. 
Verdiho, V. Blodka a G. Bizeta.
Sólisté: Lucie Laubová – soprán, Ve-
ronika Komínová – alt, Petr Jedelský 
– tenor, Jan Ericsson – bas.

Koncert diriguje Pavel Chovanec.
Tento koncert bude rovněž proveden 
v sobotu 31. 5. od 14.30 hod. na tera-
se konopišťského zámku. 

Dřevěná, vykládaná cechovní truh-
lice je vzácným kusem v říčanských 
sbírkách. Zrovna nyní si ji můžete 
prohlédnout na  vlastní oči. Na  vý-
stavě „Objevuj řemesla“ v  Muzeu 
Říčany (výstava se jinak zabývá 
hlavně současným řemeslem).

Jakýsi minipříběh této truhlice nám 
poodhaluje text vlepený jejím au-
torem z vnitřní strany víka. Dozví-
dáme se z  něj, že truhlici zhotovil 
v  roce 1821 truhlářský mistr Jan 
Juppa, původně říčanský měšťan, 
v době provedení díla již však měš-
ťan pražský. Truhlu zhotovil jako 
poděkování za  čtrnáctiletou spo-
lupráci se členy místního rajcechu 
(řemeslnický cech sdružující více 
řemesel – těch řemesel, která zde 
měla příliš málo členů na  to, aby 
byli schopni vytvořit si samostatný 
cech). Tímto dílem se Juppa s míst-
ním rajcechem v  podstatě loučí 
a  vyjadřuje přání, aby na  něj míst-
ní i  jejich potomstvo nezapomněli 
a  také (citujme) „když tento časný 

život opustím a mé kosti v hrobě slo-
žené budou, aby při oné předrahé 
oběti mše svaté na  mě s  modlitbou 
Páně pamatovali“. Současně Jup-
pa jmenuje tehdejší městské rad-
ní, učitele, ředitele uhříněveského 
panství a  nezapomíná ani na  pana 
faráře a jeho kaplana.
Cechovní truhlice bývala pomyslným 
srdcem cechu. V  ní se uchovávaly 
nejdůležitější písemnosti a  cennos-
ti. Ta naše je vybavena zamykáním 
na tři zámky (naštěstí všechny tři klíče 
máme k  dispozici). Některé truhlice 
mívaly i dvojité dno. Cechovním truh-
licím se také přeneseně říkávalo „mat-
ka“, což vyjadřuje jejich symbolický 
význam pro cechovní společenství.

Martin Hůrka

Ze SbíreK mUZeA: Cechovní truhlice
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lADŮv kRAJ A OkOlÍ...
KULtURNí A SPoRtoVNí KALeNDÁŘ 
www.laduv–kraj.cz
změna programu vyhrazena
Vstupenky na veškeré akce získají zájemci u pořadatelů

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

do 3. 6. Říčany Akty ze skicáře IV – Výstava v hospůdce a vinárně U Anežky.
4. 6. Říčany 19.30 Koncert Říčanského Komorního Orchestru v MěKS Labuť. – Na programu 

populární árie a předehry z oper B. Smetany, G. Verdiho, V. Blodka a G. Bizeta. 
Diriguje: Pavel Chovanec

do  
24. 8.

Říčany Objevuj řemesla – Výstava tradičních i zcela „dnešních“ řemesel. Návštěvníci si 
mohou sami vyzkoušet tkaní nebo sestavování dřevěného mlýnku. Muzeum.

do  
29. 6.

Drážkov 12.00–
17.00

Jaroslav Malák – Výstava karikaturisty, ilustrátora a výtvarníka animovaných 
filmů, který od roku 1972 žil a tvořil v Říčanech. Muzeum Váchův špejchar.

1. 6. Říčany 10.00 Dětský den – Cesta mezi Volnočasovým Centrem Na Fialce a Sokolským hřištěm 
včetně celého hřiště. Soutěže, hry, vystoupení.

5. 6. Říčany 20.00 Ondřej Havelka & Melody Makers – Koncert – Perly českého a světového 
swingu 30. a 40. let. Městské kulturní středisko.

6. 6. 
–12. 7.

Říčany Luxury paradise – Výstava Pauliny Skavové a Zbyňka Havlína v Galerii Kotelna.

7. 6. Konopiště Narozeninový koncert Radia Blaník – Ke každé vstupence CD zdarma.
7. 6. Uhřiněves 18.00–

20.00
Škola Rocku – Open air festival – 2.ročníku hudebního festivalu dává možnost 
vystoupení mladým studentským kapelám. Nejlepší budou odměněni hohnotnými 
cenami. Dům dětí a mládeže.

8. 6. Říčany 7.29 Nedělní pochod s Líbou – Turistický pochod Štěchovice – Třebenice – 
Štěchovice, 16 km. Odjezd vlakem ze Říčan v 7.29 hod. Přihlášky na tel. 
723 513 431 nebo libuse.rohoskova@centrum.cz.

8. 6. Říčany 14.00–
17.00

Říčanský hafan – Výtvarná soutěž, soutěž psů, ukázky výcviku psů. Marvánek.

8. 6. Říčany 20.00 Nedvědi – Interaktivní show kouzelníka Richarda Nedvěda a mistra světa 
v electric boogie Michala Nedvěda. Volnočasové Centrum Na Fialce.

10. 6. Říčany 19.30 Stověžaté blues, nejen blues, nejen o Praze – Koncert Josefa Bušlbauera, 
nevšední zážitek v kapli Olivovy dětské léčebny.

13. 6. Kunice ABBA Revival – Koncert v amfiteátru před zámkem Berchtold. Vstupné 250 Kč, 
důchodce 125 Kč, děti do 3 let zdarma.

13. 6. Štiřín 19.30 Shayna Steele Quartet – Americká jazzová hudba na Zámku Štiřín, vstupné 300 Kč.
13. 6. Říčany 20.00 IMPROvariace – Divadelní vystoupení, vstupné 160 Kč. Volnočasové Centrum 

Na Fialce.
14. 6. Říčany 7.00 Pytláckými roklemi – Turistický pochod, trasy 10–50 km, cykotrasy 15–70 km. 

Start od 7 do 10 hod v Říčanech na nádraží. Informace na tel. 606 442 269.
14. 6. Velké 

Popovice
Den Kozla – 22. ročník pivních slavností. Bohatý doprovodný program. Areál 
Velkopopovického pivovaru. 

14. 6. Mnichovice Svatojánská slavnost s popravou – Ukázka středověké spravedlnosti 
na Šibeničním vrchu. Čepovat se bude červené pivo.

15. 6. Štiřín 17.00 Sukův hudební Štiřín – Heroldovo kvarteto – I.housle, viola, violoncello, Mozart, 
Schubert, vstupné 250 Kč.

16. 6. Říčany 17.30 Absolventský koncert – Koncert Základní umělecké školy. Městské kulturní 
středisko.

18. 6. Štiřín 15.00–
18.00

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

20. 6. Štiřín 21.00 Netopýr – Opereta J. Strausse na Zámku Štiřín. V hlavních rolích sólisté 
Národního divadla a Divadla F. X. Šaldy. Vstupné 400–1200 Kč.

21. 6. Říčany 10.00 Nejtvrdší hasič přežije – Masarykovo náměstí. 140 let SDH Říčany.
28. 6. Říčany Petropavelská pouť – Masarykovo náměstí.
28. 6. Říčany Mistrovství republiky v parkouru – Pod zříceninou hradu.
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„PŘÍDAVEK“ SEZÓNY KRUHU PŘÁTEL HUDBY 
– Kristina Fialová – viola, Martin Levický – klavír

Na programu: A. Dvořák, P. Hindemith, B. Martinů, A. Pärt a další autoři.

Koncertní cykly komorní hudby v Labuti (označované také jako koncerty Kru-
hu přátel hudby) většinou začínají v říjnu a končí v květnu následujícího roku. 
O cyklus bývá značný zájem a každoročně si předplatné na něj zakoupí kolem 
120 – 130 návštěvníků. Další diváci si kupují vstupenky na jednotlivé koncer-
ty. Zdálo by se, že když jsou koncerty Kruhu přátel hudby dobře navštěvovány, 
stálo by za to uspořádat další komorní, „vážné“ koncerty i mimo tento cyklus. 
To jsme zkusili, výsledek však byl zklamáním. Návštěvnost byla oproti koncer-
tům KPH podstatně nižší. 
Naproti tomu jsme však byli úspěšní, když jsme zkusili rozšířit nabídku kon-
certů v rámci cyklu KPH se zachováním všech výhod, které členství v Kruhu 
přátel hudby (získané jednoduše zakoupením abonentní vstupenky) přináší. 
Např. v roce 2011 jsme v červnu uvedli mladou, ale již světově úspěšnou 
americkou houslistku korejského původu Sojin Kim a v roce 2012 jsme uspo-
řádali navíc koncert smíšeného sboru Vox Nymburgensis. Na základě dobrých 
zkušeností jsme se rozhodli i letos přidat do sezóny 2013 / 2014 „přídavek“ 
– violistku Kristinu Fialovou s klavíristou Martinem Levickým.

Kristina Fialová je jednou z výrazných představitelek nastupující hudební 
generace. Přes svůj mladý věk již dosáhla mnoha úspěchů. Je vítězkou nebo 
laureátkou řady mezinárodních soutěží – Talents for Europe, Soutěž konzer-
vatoří, ACT London, Beethovenův Hradec, Forbest Competition, Alexander 
and Buono International String Competition, Val Tidone Competition, Danish 
soloist competition, Johannes Brahms competition, Michal Spisak internati-
onal viola competition. Jako sólistka či komorní hráčka spolupracuje s před-
ními českými i zahraničními umělci, představila se ve většině států Evropy,  
v Africe a USA. Pravidelně natáčí pro Český a Dánský rozhlas. Hraje na ital-
skou violu „Carlo Antonio Testore - Contrada 1745“ a její smyčec je z ateliéru 
mistra Petra Auředníka.

Martin Levický (*1986) dosáhl již v dětských letech řady vítězství v národ-
ních i mezinárodních klavírních soutěžích a úspěšný byl i v o něco zralejším 
věku. Nejvýznamnější bylo vítězství na velké mezinárodní soutěži J. N. Hu-
mmela v Bratislavě (2011). Již jako dvanáctiletý vystoupil s orchestrem 
FOK, dále sólově vystupoval s orchestrem Slovenské filharmonie, Filharmo-
nie Brno, Virtuosi di Praga, Solisti di Praga, Bacau filharmonie, Moravská 
filharmonie Olomouc a mnoha dalšími ansámbly. Významná byla vystoupení  
ve španělském Santanderu spolu s violoncellistou světového významu Fran-
sem Helmersonem (2005). Doprovázel též legendu, houslistu Josefa Suka 
při koncertu na zámku Štiřín. Sólově vystoupil mj. např. v Rachmaninově sále 
Moskevské konzervatoře a na Bratislavských hudebních slavnostech.

Na koncert platí abonentní vstupenka členů KPH, další zájemci si mohou za-
koupit vstupenky v kanceláři KC Labuť.

 
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. 

NEBUĎ LABUŤ A  ZAJDI NA KULTURU!

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

19.30

11

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

17.30

16

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

 VÁ ŽN Á HUDBA 

LETNÍ KONCERT ŘKO
St  Koncert populárních operních melodií, diriguje: P. Chovanec. Sólisté: 
Lucie Laubová – soprán, Veronika Komínová – alt, Petr Jedelský – tenor, Jan 
Ericsson – bas. Na programu zazní známé předehry a árie z oper B. Smetany, 
G. Verdiho, V. Blodka a G. Bileta.

 KONCERT Y 

ONDŘEJ HAVELKA A JEHO MELODY 
MAKERS – „PERLY SWINGU 2“ 
Čt Koncert oblíbené kapely s hity českého a světového swingu 30. a 40. let.

 VÁ ŽN Á HUDBA 

KRISTINA FIALOVÁ, MARTIN LEVICKÝ
St Kristina Fialová – viola, Martin Levický – klavírní doprovod. Koncert z cyklu 
Kruh přátel hudby. 

 VÁ ŽN Á HUDBA 

VLČCI HRAJÍ PRO STACIONÁŘ
Čt Benefiční koncert vážné hudby ve prospěch denního stacionáře pro seniory.

 KONCERT Y 

ABSOLVENTSKÝ KONCERT
Po ZUŠ Říčany.

 KONCERT Y 

„MÁM JEDNU RUKU DLOUHOU… 
...ZA TU DOBU“ 1 
St Letní koncert u příležitosti 25 let trvání kytarové kurzu J. Bardy a sboru 
Bardáček.  

 KONCERT Y 

„MÁM JEDNU RUKU DLOUHOU… 
...ZA TU DOBU“ 2
Čt Druhý koncert u příležitosti 25 let trvání kytarového kurzu. Na tomto 
koncertě vystoupí bývalí žáci kytarového kurzu. 

 KONCERT Y 

LETNÍ KONCERT KLAVÍRNÍCH KURZŮ
Čt Koncert dětí klavírního kurzu Adély Donátové.

20.00

05

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 
zahrnuje atraktivní skladby širokého žánrového spektra, sweet and hot, od ho-
llywoodských 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.

Jazykové studio 
Mgr. Sylva Maříková

   ANGLIČTINA, NĚMČINA, FRANCOUZŠTINA,   
  ŠPANĚLŠTINA, ITALŠTINA, RUŠTINA A ČEŠTINA   
  PRO CIZINCE PRO DĚTI I DOSPĚLÉ, VŠECH   
  ÚROVNÍ – INDIVIDUÁLNĚ, SKUPINOVĚ, NEBO VE   
  FIRMÁCH.  

TEL.: 777 122 119

Kurzy kytary Jiřího Bardy 
a sboru Bardáček

   V ÝUK A HRY NA KYTARU, 2X ROČNĚ VEŘEJNÁ  
  V YSTOUPENÍ, PĚVECKÝ SBOR BARDÁČEK.  

TEL.: 323 602 456

Výuka hry na bicí nástroje

   V ÝUK A HRY NA BICÍ SOUPRAVU PRO  
  ZAČÁTEČNÍKY I POKROČILÉ, PRAVIDELNÁ  
  VEŘEJNÁ V YSTOUPENÍ, KURZY JSOU POD  
  VEDENÍM ZDEŇK A SÝKORY.  

TEL.: 737 198 531

Kurzy klavíru Adély 
Donátové

   V ÝUK A HRY NA KLAVÍR A POPOVÉHO ZPĚVU  
  PRO DĚTI A DOSPĚLÉ. PRAVIDELNÁ VEŘEJNÁ  
  V YSTOUPENÍ.  

TEL.: 733 517 481

Taneční klub Fuego Říčany

   LATINSKO-AMERICKÉ A STANDARDNÍ TANCE.  
  RÁDI PŘIVÍTÁME K AŽDÉHO ZÁJEMCE NEJEN  
  O SPORTOVNÍ TANEC ! 

TEL.: 732 145 206

Kurz kreslení

   DĚTI SE UČÍ RŮZNÝM V ÝTVARNÝM  
  TECHNIK ÁM (LINORYT, OLEJOMALBA, AKVAREL,  
  PRÁCE S HLÍNOU...) DĚTI DO V ÝTVARNÉHO  
  OBORU PŘIJÍMÁME PO CELÝ ROK! 

TEL.: 604 207 276

17.00

26

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.  
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koncertního show sleduje ve všech detailech typické dobové způsoby, počínaje 
kostýmy a účesy interpretů a celkovou režií představení konče.

Jazykové studio 
Mgr. Sylva Maříková

   ANGLIČTINA, NĚMČINA, FRANCOUZŠTINA,   
  ŠPANĚLŠTINA, ITALŠTINA, RUŠTINA A ČEŠTINA   
  PRO CIZINCE PRO DĚTI I DOSPĚLÉ, VŠECH   
  ÚROVNÍ – INDIVIDUÁLNĚ, SKUPINOVĚ, NEBO VE   
  FIRMÁCH.  

TEL.: 777 122 119

Kurzy kytary Jiřího Bardy 
a sboru Bardáček

   V ÝUK A HRY NA KYTARU, 2X ROČNĚ VEŘEJNÁ  
  V YSTOUPENÍ, PĚVECKÝ SBOR BARDÁČEK.  

TEL.: 323 602 456

Výuka hry na bicí nástroje

   V ÝUK A HRY NA BICÍ SOUPRAVU PRO  
  ZAČÁTEČNÍKY I POKROČILÉ, PRAVIDELNÁ  
  VEŘEJNÁ V YSTOUPENÍ, KURZY JSOU POD  
  VEDENÍM ZDEŇK A SÝKORY.  

TEL.: 737 198 531

Kurzy klavíru Adély 
Donátové

   V ÝUK A HRY NA KLAVÍR A POPOVÉHO ZPĚVU  
  PRO DĚTI A DOSPĚLÉ. PRAVIDELNÁ VEŘEJNÁ  
  V YSTOUPENÍ.  

TEL.: 733 517 481

Taneční klub Fuego Říčany

   LATINSKO-AMERICKÉ A STANDARDNÍ TANCE.  
  RÁDI PŘIVÍTÁME K AŽDÉHO ZÁJEMCE NEJEN  
  O SPORTOVNÍ TANEC ! 

TEL.: 732 145 206

Kurz kreslení

   DĚTI SE UČÍ RŮZNÝM V ÝTVARNÝM  
  TECHNIK ÁM (LINORYT, OLEJOMALBA, AKVAREL,  
  PRÁCE S HLÍNOU...) DĚTI DO V ÝTVARNÉHO  
  OBORU PŘIJÍMÁME PO CELÝ ROK! 

TEL.: 604 207 276

17.00

26

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.  



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

Čtvrtek 26. 6.
Pocta sv. Petru a Pavlu – Poutní 
setkání, moderovaná Prohlídka 
kostela s chorály, varhanní 
hudbou, Četba starých sPisů – 
Kostel sv. Petra a Pavla, 19 hodin
Petr Fischer (varhany), kamil 
Čelikovský, Jan socha (basbaryton),  
velKoPoPovicKá schola

Pátek 27. 6. 
koncert barokní hudby německých 
mistrů – hraJe Petr matěJák 
(houslový virtuóz), Přemysl kšica 
(varhany), Kostel sv. Petra a Pavla,  
19 hodin

sobota 28. 6. 
doPoledne: Potravinové trhy
odPoledne: vystouPení místních  
sPolků a organizací 
řemeslný trh
Pouťové atrakce
sPirituál kvintet 
MasaryKovo náMěstí, 16 hodin

neděle 29. 6. 
Poutní mše svatá  
Kostel sv.Petra a Pavla, 9.30 hodin

P o ř a d at e l é

Petropavelská
pout v Říčanech

26. – 29. Června 2014



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

Fotbalisté a funkcionáři říčanského SK počátkem 20. let 20. století.

Fotbalové mužstvo SK Říčany, patrně ve 40. letech 20. st., pátý zleva Jan Selix – vzpomíná na něj dalibor hofta na str. 42.  
Pokud byste poznali další hráče na této fotografii, kterou Muzeum získalo v loňském roce darem, budeme rádi za sdělení informace.


