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Robert Bělohlávek 
starosta T. J. Sokol Říčany a Radošovice

Dobrý den, vážení spoluobčané, byl jsem poctěn tím, že mohu před vás v rámci tohoto úvodního slova 
předstoupit jako zástupce jedné z vůbec nejstarších, ryze českých, spolkových organizací v naší zemi. 
Myslím tím, že před vás předstupuji jako zástupce České obce sokolské, jejíž hrdou součástí je i naše 
Tělocvičná jednota Sokol Říčany a Radošovice. Mnozí z vás určitě vědí, že historie spolku sahá až do 19. 
století, kdy mu jeho tehdejší zakladatelé Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner vtiskli vizi, kterou následovali 
a následují tisíce jejich pokračovatelů nejenom v rámci Čech a Moravy, ale i v rámci takřka celého světa. 
Je jen s podivem, jak tehdy dokázali předložit národu hladovějícímu po svém uvědomění a sebeurčení kon-
cepci, která je hodna následování i v době dnešní. Na obhajobu tohoto tvrzení si často pokládám otázku: 
„Má vůbec v dnešní době organizace typu Sokol co dát současné společnosti?“ Naštěstí jsem pro odpověď 
nemusel chodit příliš daleko, stačilo se podívat do stanov, kde jsou poslání a cíl vyjádřeny zcela přesně:
Posláním organizace Sokol je zvyšovat tělesnou zdatnost svých členů a vychovávat je k čestnému 
jednání v životě soukromém i veřejném, k národnostní, rasové a náboženské snášenlivosti, k de-
mokracii a humanismu, k osobní skromnosti a ukázněnosti, k lásce k rodné zemi a úctě k duchov-
nímu dědictví našeho národa.
Cílem činnosti České obce sokolské je přispívat ke zvyšování duchovní, kulturní a fyzické úrovně 
naší demokratické společnosti prostřednictvím tělesné výchovy a  sportu, výchovy k  mravnosti, 
společenské a kulturní činnosti.
V našem městě byl Sokol znovuobnoven již v roce 1991 sloučením dvou samostatných jednot říčanské 
a radošovické, který si jako cíl vytyčil naplnění svého poslání. V současné době jsme organizace s více 
jak 1000 členy, kteří se zaměřují primárně na zvyšování tělesné zdatnosti v rámci sokolské všestrannos-
ti a sportovních oddílů. Pro tyto činnosti máme kvalifikované a zapálené cvičitele pro všechny věkové 
kategorie, od cvičení malých dětí s rodiči, přes žáky a dorostence až ke kategoriím dospělých a senio-
rů. Naší současnou vizí je umožnit sportovní vyžití zcela všem, bez rozdílu věku či jejich schopností. 
Chceme být spolkem, který se snaží lidi sbližovat i vychovávat. V dnešní uspěchané době chceme být 
Sokolem moderním, ale vycházejícím z dobrých zkušeností předchozích generací.
Rád bych vám všem popřál nádherné léto a načerpání dalších sil během odpočinkové dovolené.
Se sokolským „Nazdar“!

Slovo úvodem
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Foto: rudolf Flachs
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Krátce z rady 22. 5. 2014
u Radní souhlasili s  uzavřením smlouvy o  dílo mezi 
městem Říčany jako objednatelem a Stanislavem Bílkem 
jako zhotovitelem. Předmětem smlouvy je oprava Tho-
mayerovy ulice v  Říčanech poškozené povodní za  cenu 
1.061.278,90 Kč vč. DPH.
u Rada schválila podpis smlouvy o  poskytnutí podpory 
s organizací Klub českých turistů 102102 Říčany Rado-
šovice na finanční podporu projektu „Zlepšení orientace 
turistů a návštěvníků Říčan“ ve výši 5 tis. Kč.
Radní odhlasovali podpis smlouvy o poskytnutí podpory 
s organizací Seniorcentrum Říčany na finanční podporu 
projektu „Sociální automobil“ ve výši 8 tis. Kč.
u Rada souhlasila s podpisem smlouvy o poskytnutí pod-
pory s organizací Tělocvičná jednota Sokol Říčany a Ra-
došovice na finanční podporu projektu „Atletické naděje“ 
ve výši 12 tis. Kč.
u Radní schválili uvolnit ze své rezervy účelový příspě-
vek pro ZUŠ Říčany ve výši 60.000 Kč, který bude použit 
na nákup hudebních nástrojů.

Informace z radnice

u Zastupitelstvo města vydalo podle § 6 odst. 5 písm. c) 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a staveb-
ním řádu (stavební zákon), v  souladu s § 54 odst. 2 zá-
kona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4 zákona č. 
183/2006 Sb., o  územním plánování a  stavebním řádu 
(stavební zákon), v souladu s § 13 vyhlášky č. 500/2006 
Sb., o  územně analytických podkladech, územně pláno-
vací dokumentaci a  způsobu evidence územně pláno-
vací činnosti, za použití § 171 a následujících zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, v souladu s § 35 odst. 2 a § 84 
odst. 2 písm. x, územní plán Říčan.

u Zastupitelé schválili uzavření smlouvy o poskytnutí fi-
nančního příspěvku ve výši 250.000 Kč Římskokatolické 
farnosti u kostela sv. Petra a Pavla v Říčanech na renovaci 
dřevěných lavic v kostele.
u Zastupitelstvo souhlasilo se změnou využití finanč-
ních prostředků přiznaných Rugby Clubu Říčany v rámci 
grantového řízení 2014, usnesením č. 14-04-003 ze dne 
9. 4. 2014, na akci rekonstrukce budovy čp. 150 v areá-
lu ragbyového hřiště oproti původně schválenému účelu, 
tedy pořízení umělého osvětlení hřiště.

Kompletní zápis naleznete na www.ricany.cz.

Krátce z květnového jednání Zastupitelstva města Říčany

Krátce z rady 29. 5. 2014
u Rada schválila výjimku na  provádění hlučných prací 
o  nedělích a  svátcích dle článku 5 Obecně závazná vy-
hláška města Říčany o ochraně nočního klidu a regulaci 
hlučných činností ve městě Říčany č. 8/2009, která naby-
la účinnosti dne 30. 12. 2009, na stavbě „Výstavba nové 
MŠ Zahrádka v  Říčanech“ a  „Denní stacionář OLGA 
Říčany“, a  to firmě Green Place s.r.o., zast. jednatelem 
Ing. Vladimírem Tarasjukem.
u Radní souhlasili s uzavřením smlouvy s RO SZIF o po-
skytnutí dotace ve  výši 1.670.000 Kč na  projekt „Město 
Říčany – odstraňování škod v městských lesích po povod-
ních“ (reg. číslo 13/019/2241b/120/000139) z  Progra-
mu rozvoje venkova ČR.
u Rada odsouhlasila výpověď nájemní smlouvy č. 006/
NS/2014 na  pronájem části pozemků parc. č. 1705/38 
o výměře 22 m2, parc.č. 129 m2 a parc. č. st. 236 o výmě-
ře 11 m2, o celkové výměře 162 m2 od Českých drah, a.s. 
a uložila tajemníkovi MěÚ v Říčanech zajistit vypracování 
a zaslání výpovědi nájemci do 30. 5. 2014.
u Radní souhlasili s  konáním veřejné sbírky, jejíž výtě-
žek bude určen k rekonstrukci šaten na ragbyovém hřišti, 
které byly dne 24. 5. 2014 zcela zničeny požárem. Areál 
hřiště je majetkem města Říčany. Sbírka se uskuteční 
po jejím povolení Krajským úřadem Středočeského kraje 
v nejbližším termínu.

Krátce z rady 5. 6. 2014
u Radní souhlasili s  podpisem smlouvy o  dílo na  zpra-
cování dokumentace pro provedení stavby a  výkazu vý-
měr na  investiční akci „Dostavba areálu volnočasových 
aktivit obce Pacov“ se zhotovitelem, který podal nejvý-
hodnější cenovou nabídku, firmou VMS projekt s.r.o. 
ve  výši 514  250 Kč vč. DPH vč. autorského dozoru pak 
544 500 Kč vč. DPH.
u Radní souhlasili s uzavřením smlouvy o dílo mezi měs-
tem Říčany jako objednatelem a PAMAK s.r.o. jako zho-
tovitelem. Předmětem smlouvy jsou stavební úpravy v čp. 
82 1.ZŠ Říčany po bytě školníka pro kmenovou třídu a zá-
zemí, v souladu s projektovou dokumentací pro provede-

Pozvánka 
pro říčanskou veřejnost na

řádné zasedání
Zastupitelstva města Říčany

středa 13. 8. od 18.00 hodin
v zasedací síni Městského úřadu Říčany, 

Masarykovo náměstí 53/40
Aktuální informaci o konání zasedání najdou  

čtenáři na webu města nebo na www.maks-ricany.cz.

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

  Vladimír Kořen 
starosta města
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Informace z radnice
ní stavby vypracovanou STING projekt s.r.o. za celkovou 
cenu 969 257 Kč vč. DPH.
u Radní schválili uvolnění částky 79  000 Kč z  rezervy 
u Rady jako účelový příspěvek Muzeu Říčany na dekon-
taminaci vody na Říčanské hájovně. 
u Radní odhlasovali udělení výjimky žadateli Rada-
nu Wagnerovi, který je pořadatelem akce „Starák 10“ 
na  starém koupališti v  Říčanech ve  dnech 15. 8. 2013 
od 22.00 – 01.00 hod. a 16. 8. 2013 od 22.00 – 08.00 hod. 
následujícího dne z obecně závazné vyhlášky města Říčany 
č. 8/2009 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných čin-
ností ve městě Říčany a pověřuje starostu města podepsá-
ním rozhodnutí a uložili tajemníkovi MěÚ v Říčanech zaji-
stit odeslání tohoto rozhodnutí výše uvedenému žadateli.
u Rada souhlasila s uzavřením dohody o vytvoření spo-
lečného školského obvodu a  poskytnutí finančního pří-
spěvku, mezi městem Říčany a  obcí Tehov k  zajištění 
plnění povinné školní docházky pro žáky 6. – 9. ročníku 
(II. stupeň ZŠ), pro žáky s trvalým bydlištěm v obci Tehov. 
Spádovou školou pro tyto žáky je Základní škola u Říčan-
ského lesa, se sídlem Školní 2400/4, Říčany, okres Praha 
– východ. Obec Tehov se v  této dohodě zaváže poskyt-
nout městu Říčany finanční příspěvek ve výši 30 000 Kč 
za  nově přijatého žáka. Městem Říčany bude finanční 
příspěvek použit výhradně za účelem krytí nákladů spoje-
ných s navýšením kapacity základních škol vybudovaných 
městem Říčany. Dále se obec Tehov v této dohodě zaváže 
poskytnout městu Říčany finanční příspěvek na provozní 
výdaje za každého žáka, a to i za žáka, který již některou ze 
základních škol v Říčanech navštěvuje.
u Radní schválili uzavření dohody o  zajištění školní do-
cházky a  poskytnutí finančního příspěvku mezi Městem 
Říčany a  obcí Babice, na  základě které se město Říčany 
zavazuje přijmout do  Základní školy u  Říčanského lesa 
a do Základní školy Říčany, Bezručova děti s trvalým poby-
tem v obci Babice, které jsou sourozenci dětí z obce Babice, 
které již jako žáci navštěvují tyto základní školy v Říčanech 
a plní zde povinnou školní docházku. Obec Babice se za-
vazuje poskytnout městu Říčany finanční příspěvek ve výši 
30.000,- Kč ročně za 1 nově přijatého žáka. Městem Říčany 
bude finanční příspěvek použit výhradně za  účelem krytí 
nákladů spojených s  navýšením kapacity základních škol 
vybudovaných městem Říčany. Dále se obec Babice v této 
dohodě zaváže poskytnout městu Říčany finanční příspě-
vek na provozní výdaje za každého žáka, a to i za žáka, který 
již některou z uvedených škol navštěvuje. 
u Rada souhlasila jako zřizovatel s předložením a reali-
zací projektu „Rozvoj řemeslných dovedností a  souvise-
jící didaktiky pro učitele MŠ“ jehož žadatelem je Muze-
um Říčany a  který bude realizovaný v  období 06/2014 
– 06/2015 v  rámci výzvy č. 48 Operačního programu 

Pravidelná setkání s vedením města  
se v letních měsících nekonají, další 

setkání bude v září.

Z OČí DO OČí

Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.3 
– Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení.
u Radní schválili ukončení smluvního vztahu s  firmou 
TILIA Garden Facility, a.s., formou dohody obou smluv-
ních stran ke  dni podpisu dohody, případně formou vý-
povědi ze smlouvy v  jednoměsíční výpovědní lhůtě (dle 
čl.III. odst.3 smlouvy č.155/2014/SOD).

Krátce z rady 12. 6. 2014
u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo mezi měs-
tem Říčany jako objednatelem a  VODNÍ DÍLA – TBD, 
a.s. jako zhotovitelem. Předmětem smlouvy je obsta-
rání povolení k  nakládání s  vodami a  manipulační řády 
pro rybníky Pacov, Jažlovice, Srnčí a  Rozpakov za  cenu 
102.850 Kč včetně DPH.
u Radní odsouhlasili uzavření smlouvy o  dílo mezi měs-
tem Říčany jako objednatelem a zhotovitelem SARK engi-
neering, s.r.o. Předmětem smlouvy je realizace Pěší stezky 
U Ládek – Strašín, za celkovou cenu 203.393 Kč vč. DPH.
u Rada schválila zařazení opravy komunikací Labská 
(úsek Voděradská-Otavská) a Otavská (úsek Labská – Vo-
děradská) do souvislých oprav povrchů komunikací pro rok 
2014 a to v souvislosti s výstavbou nové MŠ „Zahrádka“.
u Radní souhlasili s  navýšením počtu systemizovaných 
pracovních míst Městského úřadu v Říčanech o 4 místa, 
na  dobu určitou 5 let pro vyřizování agendy související 
se smlouvou o  nájmu zařízení a  poskytování služeb č. 
258/2014/NS, uzavřenou s pronajímatelem AŽD Praha, 
s.r.o., na  pronájem zařízení určených pro certifikované 
měření rychlosti motorových vozidel, a  odhlasovali zří-
zení Oddělení přestupkového v  rámci Odboru právního 
Městského úřadu v Říčanech bez dopadu na zvýšení po-
čtu systemizovaných pracovních míst a uložili tajemníko-
vi upravit organizační řád Městského úřadu v Říčanech. 
u Rada schválila uzavření kupní smlouvy mezi městem 
Říčany jako objednatelem a dodavatelem Dušanem Klei-
nem – DISFORM design. Předmětem smlouvy je dodáv-
ka přírodních prvků v  rámci projektu 50. rovnoběžka, 
Říčany za cenu 103.695 Kč vč. DPH.
Kompletní zápisy naleznete na www.ricany.cz

Adéla Michalová
kancelář starosty a tajemníka

UPOZOrNěNí: Smuteční oznámení (parte) jsou od 1. 8. 2014 vyvěšována na nové vývěsce 
po levé straně u vchodových dveří do budovy radnice č. 83/1, masarykovo nám., Říčany. 
Děkujeme za pochopení. Pohřební služby Sommer Říčany
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Informace z radnice

Nový územní plán města je konečně 
na  světě! Na  konci května zvedlo 15 
zastupitelů ruku pro jeho schválení. 
Šest let se tak tvořil jeden z  nejdů-
ležitějších dokumentů Říčan, který 
prošel od původního návrhu význam-
nými změnami především v  oblasti 
dříve enormního stavebního rozvoje. 
Během čtyř opakovaných veřejných 
projednání se občané mohli podrobně 
s územním plánem seznámit a posílat 
k němu své námitky a připomínky. 
Nový územní plán byl vydán 28. května 
s tím, že účinnosti nabývá od 14. června. 
Jeho autorem je architekt Ivan Kaplan 
z  projektového studia AGORA STU-
DIO. S vydáním nového ÚP souhlasilo 
15 zastupitelů z 19 přítomných. 
„Říčany jsou velmi atraktivní město, 
zdejší pozemky jsou v hledáčku nejrůz-
nějších investičních skupin s  majiteli 
od  Velké Británie po  Moskvu. Develo-
peři chtějí vydělat na realitních speku-
lacích a na obrovské poptávce,“ vysvět-
luje situaci starosta Vladimír Kořen /
Klidné město/ a  dodává: „Skupují 
za  hubičku pole a  tlačí na  změny 
z  nestavebních pozemků na  staveb-
ní. Můžu s  klidným svědomím říct, že 
jsme obrovský tlak ustáli a  přišli jsme 
s přísným územním plánem, který má 
vysokou míru regulace.“

Nový územní plán takřka vůbec ne-
rozšiřuje stavební pozemky oproti 
územnímu plánu, který platil od roku 
1998. A navíc přichází s novými přís-
nějšími pravidly pro velikost, výšku 
a  charakter staveb. Na  mnoha plo-
chách bude muset být zpracován re-
gulační plán nebo územní studie. 
„Nový územní plán nastavuje přesná 
pravidla, co se smí a co ne. Zamezí tak 
řadě spekulací, které vznikaly při po-
suzování některých záměrů. Další vel-
kou výhodou je jeho přesnost i přehled-
nost. Dříve jste si museli dojít na úřad, 
nyní většinu informací můžete získat 
přes internet, protože grafická úroveň 
i dostupnost textové části je detailnější 
a pro občany přehlednější,“ říká radní 
Miloslav Šmolík /ODS/.

Důraz na kvalitu rozvoje 
v souladu s prostředím
Návrh nového ÚP začalo město zpraco-
vávat již v roce 2008. S novým volebním 
obdobím, kdy se v  roce 2010 ujal sta-
rostování města Vladimír Kořen, došlo 
k  postupným úpravám celého návrhu 
ÚP. Především se jedná o  pozastavení 
neřízeného stavebního boomu, který 
v  Říčanech dosud nebyl téměř regu-
lován. Stejně rychle jako stavební růst 
však neprobíhal rozvoj městské infra-

struktury a město tak stále řeší kritický 
nedostatek míst v mateřských i základ-
ních školách nebo čističku odpadních 
vod na hranici její kapacity.
Záměrem územního plánu je hlavně 
ochrana architektonických a  urba-
nistických hodnot v  území a  ochrana 
nezastavěného území v  souladu s  cíli 
a úkoly územního plánování. „V novém 
územním plánu je nahrazen doposud 
spíše kvantitativní rozvoj rozvojem zdů-
razňujícím kvalitu a vyváženost prostře-
dí - veřejných prostorů, vybavenosti, pro-
stupnosti území, dopravního zklidnění 
a  zelených skutečně využitelných ploch 
ve  městě i  místních částech,“ říká Če-
stmíra Šťastná, vedoucí odboru územ-
ního plánování a regionálního rozvoje. 
Územní plán tak vytváří předpoklady 
pro udržitelný rozvoj území a  přispí-
vá k  příznivému životnímu prostředí, 
hospodářskému rozvoji a  soudržnosti 
společenství obyvatel území.
V  průběhu procesu pořizování kladlo 
město velký důraz na  informovanost 
veřejnosti. „Proběhla čtyři řádná veřej-
ná projednání a  řada nadstandardních 
jednání s  občany, z  nichž některá již 
v počátečních fázích prací při zpracování 
zadání a prvním zpracování návrhu ještě 
před volbami 2010,“ vysvětluje Čestmíra 
Šťastná. Po volbách byl návrh velmi dů-

Říčany mají nový územní plán, přísnější  
vůči developerům 
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kladně projednáván na úrovni politické 
reprezentace města, projektanta a poři-
zovatele. Navíc město intenzivně řešilo 
všechny námitky a připomínky občanů 
a vlastníků pozemků a jednalo s dotče-
nými orgány jako Ministerstvo dopravy 
nebo Krajský úřad Středočeského kraje. 

Opoziční zastupitelé vysvětlují 
důvody proti novému ÚP
Čtyři zastupitelé návrh nepodpořili. 
Mezi nimi jsou i  bývalý radní Ladi-
slav Musil a bývalá starostka Adriena 
Mrázová. 
Ladislav Musil /SNK-ED/ to vysvět-
luje slovy: „Když město dělá úplně nový 
územní plán, mělo by ho dělat s tou vizí, 
že se do něj nebude nejméně 10 let něja-
kým způsobem zasahovat. Pokud ovšem 
při schvalování tohoto ÚP sám pověře-
ný zastupitel současně oznámí, že se 
obratem po schválení zahájí tzv. revize 
ÚP a  bude se připravovat jeho změna, 
přiznává tím, že se schvaluje něco, co 
není příliš dobré. Proto jsem takovýto 
Územní plán nemohl podpořit.“ 
Adriena Mrázová /SNK-ED/ sdělila 
tento důvod: „Studováním územního 
plánu předloženého ke schválení na květ-

nové zastupitelstvo jsem strávila mnoho 
hodin. Již v  minulosti jsem několikrát 
upozorňovala na chyby, rozpory a nepřes-
nosti. Ty byly způsobené neustálými zása-
hy do připraveného návrhu, aby se později 
zjistilo, že to tak geniální nápady nejsou, 
a proto je potřeba provést další úpravu, až 
se dokonale podařilo narušit provázanost 
jednotlivých dokumentů – rozpory mezi 
textovou a  výkresovou částí, rozporné 
formulace v textové části a regulativech. 
Část těchto rozporů se na poslední chvíli 
podařilo odstranit, další nepřesnosti, ně-
kdy i nesmysly, se pak objevily ve vypořá-
dání námitek a připomínek.“ Bývalá sta-
rostka zmínila na jednání zastupitelstva 
například překlep, kdy se v dokumentu 
o  několika stovkách stran na  jednom 
místě objevuje namísto potoka Rokytka 
potok Říčanský. Zásadní spory ale mají 
dva politické tábory především u lokalit 
u Marvánku, kde nový územní plán ruší 
železniční zastávku a  rezervu pro další 
možný stavební rozvoj, nebo v  oblasti 
nádraží, kde nové vedení vytvořilo více 
ploch pro zeleň a snaží se o vybudování 
veřejného prostranství u Cesty svobody. 
Na oba opoziční názory reaguje Vla-
dimír Kořen: „Nikdo na  světě není 

dokonalý, proto jsem připustil, že 
i  v  územním plánu mohou být chyby, 
které se časem odstraní. U pana Mu-
sila se ale domnívám, že udělal jinou 
podstatnou chybu. Neinformoval před 
hlasováním o  územním plánu, že je 
realitním makléřem, který má v  port-
foliu právě Říčany. Jde o očividný střet 
zájmů. V každém případě děkuji ODS, 
TOP 09 i  Davidovi Frydrychovi, že 
nám pomohli územní plán schválit.“
Každý občan má i nyní v případě ne-
souhlasu s konkrétním řešením v ÚP 
možnost podat návrh na jeho změnu 
v  souladu se stavebním zákonem. 
Nový ÚP bude k nahlédnutí na měst-
ském úřadě. 
Mírné komplikace, vedoucí k opoždě-
ní vydání ÚP, způsobil v prosinci loň-
ského roku rozsudek Krajského soudu 
v  Praze směřovaný Středočeskému 
kraji. Rozsudek totiž rozhodl o zruše-
ní části koridoru pro vysokorychlostní 
trať. Tím došlo k  povinnosti upravit 
návrh ÚP tak, aby byl v souladu s ak-
tuálně platnými Zásadami územního 
rozvoje Středočeského kraje. 

Adéla Michalová
tisková zpráva města Říčany

1 Velký zájem majitelů pozemků přichází z městské 
části Kuří. Jednak je tlak na výstavbu rodinných 

domů, dále pak mají majitelé pozemků snahu převést 
do zastavitelného území pozemky u budoucího praž-
ského okruhu – především s vyhlídkou na skladovací 
haly. Schválený ÚP trvá na širokém pásu izolační zeleně, 
rozvojové plochy byly zmenšeny oproti návrhu bývalého 
vedení o zhruba 30 nových rodinných domů.

5V oblasti nádraží územní plán trvá na rozšíření 
veřejných prostranství a zeleně na úkor výstavby. 

Byla vytipována plocha pro přestup z autobusů na ná-
draží s možností razantního rozšíření parkovacích 
stání. Čistě bytová výstavba typu Bydlení v Alejích už 
do budoucna nebude možná.

2Oproti návrhu územního plánu z roku 2010 byly vy-
puštěny pozemky pro 72 nových rodinných domů 

ve Voděrádkách.

6V Pacově byla oproti návrhu z roku 2010 bez ná-
hrady vypuštěna plocha pro výstavbu takřka 50 

nových rodinných domů nazývaných jako Pacov –sever. 

3Plocha nedostavěné věznice byla z průmyslové 
výstavby změněna z velké části na zeleň a sporto-

viště. Pro další využití bude nutné schválit regulační 
plán. Hrozilo, že blízkost pražského okruhu přinese 
do této oblasti tlak na výstavbu hal a skladů.

7V oblasti Radošovic mezi lesem a Černokostelec-
kou ulicí, která se nazývá Nový Strašín, byly přijaty 

přísnější regulativy, aby byl zachován urbanistický ráz 
celé oblasti vilové zástavby.

4Areál bývalého Interiéru byl územním plánem určen 
pro zpracování regulačního plánu. Jakákoli další vý-

stavba bude v území možná až po dostavbě pražského 
okruhu. Doprava pak bude směrována právě tam.

8Zcela byly zrušeny stavební rezervy včetně rezervy 
na Marvánku. Nový územní plán nepočítá ani s no-

vou železniční zastávkou Říčany – Jih, která byla navrže-
na právě s ohledem na možnou další výstavbu v oblasti.

Vysvětlivky k mapě plánu na následující dvojstraně
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Schválením územního plánu byl splněn  hlavní cíl, se 
kterým šlo Klidné město do voleb. Omezit spekulativ-
ní výstavbu. Oproti návrhu, který byl bývalým vede-
ním představen v roce 2010, se podařilo uchránit naše 
město před dalším rozpínáním. Ve hře byly zcela nové 
plochy pro stovky rodinných domů, další skladové haly 
i záchrana cenné krajiny, která dává našemu městu ty-
pický ráz. Vypustili jsme myšlenku stavebních rezerv, 
které měly čistě spekulativní rozměr pro obchodníky 
s  realitami. 19 oblastí bylo označených pro zpracová-
ní regulačního plánu, přičemž jejich rozvoj je v drtivé 
míře vázán na zkapacitnění ČOV. U osmi oblastí je pod-
mínkou schválení územní studie. Tvrdší jsou i regulati-

vy pro jednotlivé funkční plochy. Jako každé lidské dílo 
nemůže být ani územní plán zcela dokonalý, také proto 
bude v průběhu času jako živý dokument upřesňován. 
Brždění spekulativní a  sousedsky nevlídné výstavby 
v našem městě je dlouhodobý proces. Schválení územ-
ního plánu je určitě mezník. Chtěl bych poděkovat 
všem, kteří s územním plánem pomáhali. Jde o desítky 
lidí jak z  odboru územního plánování nebo architek-
tonické kanceláře Agora, tak o  experty z  Výboru pro 
územní rozvoj a výstavbu, ale také o desítky lidí z Klid-
ného města a dalších uskupení. 

Vladimír Kořen
Starosta města Říčany

NOVý úZemNí PláN – čemu se podařilo zabránit
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Novým ředitelem základní školy U Říčanského 
lesa je Dalibor Dudek

Náročné výběrové řízení na  ředite-
le v ZŠ U Říčanského lesa, které se 
nakonec protáhlo až do 20. června, 
má svého vítěze. Radní města Říča-
ny jmenovali po dlouhém a pečlivém 
hodnocení ředitelem Dalibora Dud-
ka. Potvrdili tak doporučení odbor-
né komise, která ho vybrala jako 
nejvhodnějšího kandidáta v  silné 
konkurenci pěti zájemců. Přesvědčil 
je svými učitelskými zkušenostmi, 
manažerskými schopnostmi a  pre-
zentovanou koncepcí rozvoje školy. 
Kandidáti prošli navíc třemi osob-
nostními testy. Dalibor Dudek tak 
nahrazuje ve funkci dosavadního ře-
ditele Daniela Kohouta, který školu 
vedl od jejího počátku roku 2010. 
Novým ředitelem ZŠ U  Říčanského 
lesa se stal Dalibor Dudek, který zví-
tězil v  rámci konkurzu vyhlášeného 
městem Říčany. Výběrovou komisi 
i  radu přesvědčil o  svých kvalitách 
v  oblasti vzdělávání i  managemen-
tu. Plánuje pokračovat ve  stávající 
koncepci, ale chce vyřešit především 
personální situaci a zlepšit i další pro-
blematické oblasti na škole.
„Ve své koncepci navazuji na stávající po-
jetí výuky, v tomto směru se nemusí rodiče 
obávat nějaké revoluce. Aktuálním cílem 
je zastavit časté odchody učitelů. Co na-
bízím je prostor pro samostatnější rozho-
dování a posun od kvantity vzdělávacích 
projektů k  jejich kvalitě,“ popisuje své 
první kroky ve funkci Dalibor Dudek. 
Výběrové řízení na pozici ředitele pro-
bíhalo v naprostém souladu s novelou 
školského zákona, která zavádí pravi-
dlo jmenování ředitelů škol do pracov-
ního poměru na dobu určitou šest let. 

Rada města se rozhodla neprodloužit 
smlouvu s ředitelem Danielem Kohou-
tem na další funkční období a vypsala 
legitimní konkurz na  nového ředitele. 
Vedla k tomu nespokojenost s personál-
ním řízením vzdělávací instituce, špat-
ný obraz školy na veřejnosti a nečinnost 
při čerpání evropských dotací. Jejímu 
jménu také nepřispělo, že v  průběhu 
čtyř let bylo do  osmiletého státního 
gymnázia přijato z této školy ve srovná-
ní s ostatními základními školami v Ří-
čanech pouze minimum žáků.
„Je rozhodnuto a  už se nesluší v  per-
sonální rovině rozebírat to, co vedlo 
ke změně. Daniel Kohout přinesl nové 
škole hodně, je to ve  velké míře jeho 
dítě. Každopádně mu za celých pět let 
jeho práce hluboce děkuji,“ říká sta-
rosta Vladimír Kořen /Klidné město/.

Jak probíhalo výběrové řízení?
Do konkurzu se přihlásilo sedm kan-
didátů, z nichž dva později odstoupili 
ještě před hodnocením výběrovou 
komisí. Nejdříve komise studovala 
jednotlivé koncepce, které uchazeči 
dodali spolu s přihláškou a životopisy.
Ve čtvrtek 5. června pak byli zájemci 
pozváni na osobní pohovory. Komise, 
která se skládala ze dvou zástupců 
zřizovatele školy, inspektora z  české 
školské inspekce, delegáta školské 
rady, pedagogického pracovníka 
z  této školy, zástupce školského od-
boru krajského úřadu a  odborníka 
v oblasti školství po pečlivém zvážení 
vybrala tři nejlepší uchazeče seřaze-
né na první až třetí pozici. 
O  dva týdny později představili po-
zvaní kandidáti na  prvních čtyřech 

místech svoji koncepci rozvoje ško-
ly i  radě města. V  rámci tohoto kola 
byly pro uchazeče navíc připraveny 
osobnostní test, test týmových rolí 
a  případová studie, jejichž výsledky 
předurčí kandidáta s  nejvhodnějším 
osobnostním profilem pro řídící ma-
nažerskou funkci. Kvůli vyhodnocení 
testů tak radní posunuli své stanovis-
ko na druhý den. Konečné rozhodnu-
tí rada odhlasovala v pátek 20. června 
hodinu před půlnocí, po  tříhodino-
vém jednání.
„Věřím, že jsme vybrali dobře a atmo-
sféra na škole se co nejrychleji uklidní. 
Nepřijde žádná dramatická změna 
koncepce, pan ředitel nechystá žádné 
radikální propouštění, spíše se chce 
soustředit na posílení kvality vzdělání 
nad kvantitou projektů. Rozhodně dá 
učitelům o něco více svobody,“ zakon-
čuje Vladimír Kořen.  

Adéla Michalová
tisková zpráva města Říčany

Dalibor Dudek 
se jako učitel 
může pochlubit 
dvacetiletou praxí, 
v současné době 
působí na prvním 
stupni v této škole. 

Mnoho let působil jako zástupce ředitele 
na zŠ Londýnská v Praze, která měla 
od devadesátých let velmi vysoké renomé 
z hlediska vzdělávací koncepce a přístupu 
k žákům. Také se zabývá lektorskou a kon-
zultační činností v oblasti vzdělávání. Mezi 
jeho koníčky patří především horská turistika 
a výtvarné umění. Je ženatý a má tři dcery.
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Město se rozhodlo vypovědět smlouvu se společností, 
která se starala o sekání trávy a pečovala o keře na veřej-
ných prostranstvích v Říčanech. Firma, která zvítězila 
na jaře v rámci veřejné soutěže, nedostála svým závaz-
kům především v oblasti sekání travních ploch. Sekačky 
tedy od června obsluhují lidé přímo řízení radnicí. Spo-
kojenost s vybranou firmou naopak panuje ve zvelebo-
vání a rozšiřování květinových záhonů. 
Opakované problémy se sekáním trávy vyústily na  za-
čátku června ukončením spolupráce mezi městem a spo-
lečností TILIA Garden Facility, a.s. V  březnu podala 
tato firma nejvhodnější nabídku ve věci veřejné zakázky 
na  údržbu zeleně v  Říčanech. Společnost zabývající se 
poskytováním širokého sortimentu zahradnických služeb 
měla v Říčanech zajistit 8 travních sečí za rok. 
Již po pár týdnech ale bylo jasné, že zahradníci nestíhají se-
kat trávu v dohodnutých termínech a především na všech 
stanovených místech. Posekaná tráva navíc neodpovídala 
požadovaným estetickým standardům. „Kvůli přetrvávají-
cím potížím se městská rada rozhodla o ukončení smluvního 
vztahu s  touto společností. Od  pondělí 9. června přebralo 
přímé řízení, organizaci práce i odpovědnost za sekání v Ří-
čanech oddělení technické správy městského úřadu. Zkrátka 
pustíme se do toho vlastními silami a věřím, že to zvládne-
me,“ říká starosta Vladimír Kořen /Klidné město/ a dodá-
vá: „Nyní sčítáme veškeré sankce za neplnění dohod, pokuty 
podle odhadu budou činit mnoho set tisíc korun.“
Do  nového výběrového řízení se město zatím z  důvodu 
běžící letní sezony nepouští. O  sekání se nyní postarají 
brigádníci a městu pomůže také společnost Skanska. 

Město se zabarvuje a rozkvétá i po vzoru Strakonic 
Na další rozvoj a úpravy zeleně se však kvůli této nepří-
jemnosti nezapomíná. Po vysazených alejích ve Smetano-
vě ulici a na polích mezi Říčany a Strašínem město pod-
niká pozitivní kroky i ve výsadbách květinových záhonů. 
Veškerou péči o říčanské květinové záhony má pod svými 

křídly sesterská společnost TILIA Garden s.r.o, s  jejiž 
prací je radnice spokojená. „Péče o  jednotlivé záhony je 
podrobně rozpracována včetně hnojení a postřiků. Je na ni 
věnována i vyšší částka z rozpočtu, aby byly záhony opravdu 
pěkné,“ podotýká Eva Šebková z odboru technické správy 
a starosta ji doplňuje: „Všechno je o lidech, v případě květi-
nových záhonů je zřejmé, že město rozkvétá.“
Bohatou květinovou výzdobou se může pyšnit například 
Masarykovo náměstí v centru Říčan. „Během května jsme 
zde vysadili letničky jak na  záhony, tak tradičně do  všech 
mobilních nádob a  umístili sem i  závěsné nádoby a  koše 
s pelargoniemi,“ upřesňuje Eva Šebková a dodává: „Nově 
proběhla výsadba květin také do mobilních nádob na ulici 
17. listopadu a  na  Komenského náměstí u  prodejny Květ. 
Rozkvete i  kruhový objezd u  hřbitova při vjezdu do  města 
a zářivé pelargonie byly dosazeny na Černokosteleckou ulici 
do záhonů ve výhledech i okrasných zavěšených košů.“
Nově Masarykovo náměstí zdobí trvalkový záhon pod lí-
pami, který bude v průběhu celého roku kvetoucí, a prů-
běžně prochází rekonstrukcí a  obměňuje svoji podobu 
i  záhon trvalek na  Komenského náměstí. Zkušebně vy-
sévaný záhon letniček vzniká také na čtvercovém záhonu 
před budovou kina – měl by kvést průběžně až do  pod-
zimu. „Jde o  experiment, který vyzkoušeli ve  Strakonicích 
a sklidili s ním velký úspěch,“ vysvětluje starosta Vladimír 
Kořen: „Jde o letničkovou rozkvetlou louku, uvidíme, jak se 
osvědčí u nás a na příští rok zkusíme takto osít více ploch.“ 
Významné úpravy se uskutečnily v parku Antonína Šveh-
ly. „Oživil se pás živého plotu oddělující park od rušné ulice 
17. listopadu. A  na  místo stromů, které jsme byli nuceni 
kvůli chatrnému stavu pokácet, jsme vysadili převislý červe-
ný buk a do špice parku červenou odrůdu ozdobného černé-
ho bezu,“ doplňuje Eva Šebková s tím, že náhrada stromů 
nastala i v Scheinerově ulici, kde byly po pokácených od-
umřelých lískách doplněny do aleje javory babyka. 

Adéla Michalová
tisková zpráva města Říčany

Problémy s péčí o zeleň v Říčanech 
překonány, město našlo náhradní řešení
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Informace z radnice

K  devastujícímu požáru zázemí u  ragbyového hřiště 
v Říčanech došlo v sobotu 24. května. Oheň, který niči-
vě postihl šatny, sprchy a toalety, způsobil škodu kolem 
jednoho milionu korun. Nájemce Rugby Club Říčany 
celý objekt zrekonstruuje s  tím, že na  nákladech se 
kromě klubu bude podílet i město a pojišťovna. Občané 
mohou formou veřejné sbírky finančně pomoci na čís-
lo účtu 8092994001/5500. 
„Oheň zcela zničil zázemí ragbyového klubu. Škody jsou vy-
soké a oprava se bude pohybovat v řádu milionů korun. Pro 
Říčany, pro které je ragby sportem číslo jedna, je to samo-
zřejmě smutná událost. Ale vím, že Říčany jsou silné a ta-
hle událost nás spojí a vyburcuje,“ říká starosta Vladimír 
Kořen /Klidné město/ a dodává: „4. června začala veřejná 
sbírka. Každá koruna, kterou lidé pošlou, pomůže dát šat-
ny co nejrychleji do pořádku.“

Pomoci obnovit tyto prostory můžete nyní i vy! 
Transparentní účet pro veřejnou sbírku je zřízen u raiffeisenbank, 
a.s. Na toto číslo účtu 8092994001/5500 můžete poslat 
libovolnou částku. Účet je aktivní do 31. 12. 2014. 
Děkujeme za vaši podporu! 

K požáru došlo v sobotu 24. 5. 2013. Přestože zásah hasi-
čů proběhl velmi rychle, plameny zničily kabiny domácích 
i hostů a sociální zázemí. Škody se podepsaly také na stře-
še budovy. Shořelá část zázemí se zřejmě bude muset 
strhnout a postavit znovu.
Po uhašení proběhlo na místě šetření za účasti zástupců 

klubu, vedení města, odboru správy majetku a  oddělení 
investic. „Požár měl devastující účinky na  některé kon-
strukční části dotčené nemovitosti jako konstrukce stropů 
a  podhledů, střechu, elektroinstalace nebo povrchy stěn,“ 
popsal vedoucí odboru správy majetku Evžen Heyrovský. 
„Šatny, sprchy a  WC nelze bez kompletní rekonstrukce po-
užívat. Nad polovinou objektu chybí střecha. Zdi a  stropy 
jsou po  zásahu hasičů nasáklé vodou a  hrozí jejich zřícení. 
Nepomáhaly tomu ani deště, které byly v následujícím týdnu 
intenzivní. Do objektu je přísný zákaz vstupu,“ sdělil předse-
da říčanského ragbyového klubu a  zastupitel města David 
Frydrych /Unie pro sport a zdraví/. Hasiči naštěstí uchránili 
garáže pro techniku, posilovnu, sklad a  klubovnu. Provoz 
v neporušených částech objektu byl po několika dnech obno-
ven a po důkladné revizi došlo k zapojení inženýrských sítí. 

Škody šplhají až do výše kolem 1 milionu korun
Příčiny požáru jsou ve  fázi vyšetřování. „Vyšetřovatel 
pracuje s  několika verzemi vzniku požáru, nevyloučil zá-
vadu na  elektroinstalaci. Na  místě byla odhadnuta škoda 
na  500.000 Kč,“ sdělil velitel stanice HZS Říčany Jan 
Schreiner. Podle provozovatele objektu požár odhadem 
napáchal škodu přesahující jeden milion korun. Celkovou 
výši škod ale ovlivní především to, zda bude nutné zbořit 
stěny šaten. 
Opravy po domluvě s městem – majitelem objektu – pro-
vede nájemce, tedy Rugby Club Říčany. Kompletní re-
konstrukce poničených prostor bude financovaná z  více 
zdrojů. Na nákladech se bude částečně podílet pojišťovna, 
samotný sportovní klub, město jako vlastník nemovitosti 

Probíhá sbírka na kompletní opravu vyhořelých 
šaten u ragbyového hřiště v Říčanech
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a vyhlášena je i veřejná sbírka. „Klub ragbistů chce provést 
opravu objektu na základě platné nájemní smlouvy, zastu-
pitelé už rozhodli o  změně využití grantu ve  výši 250 tisíc 
korun na pořízení venkovního osvětlení. Tyto peníze budou 
hned využity na řešení nově vzniklé situace,“ řekl starosta 
města Vladimír Kořen /Klidné město/. 

Všechny naplánované akce se uskuteční
Vyklízení objektu a  oprava proběhne ihned po  vyčíslení 
škody pojišťovnou. Začít co nejdříve s rekonstrukcí musí 

ragbyový klub také kvůli naplánovaným akcím. Mistrov-
ství Evropy ragby 7s (olympijská verze ragby) proběhne 
v Říčanech podle plánu 28. června, ale týmy budou vyu-
žívat zázemí ve zrekonstruované městské sportovní hale. 
O změně místa turnaje vedení klubu vůbec nepřemýšlelo. 
„Přeložení turnaje na jiné hřiště by způsobilo finanční ztrátu 
ČSRU, ale i říčanským hotelům, kde bude ubytováno na 150 
sportovců, a  hlavně by říčanské příznivce ochudilo o  spor-
tovní zážitek z turnaje, který jak pevně věříme, zakončí naše 
reprezentace postupem do Divize A,“ vysvětluje David Fry-
drych a  dodává: „Diváci budou mít možnost na  vlastní oči 
spatřit sport, který je zařazen od  roku 2016 do  programu 
olympijských her.“ Ještě před šampionátem hostil stadi-
on 7. a 8. června finále Přeboru ČR starších žáků (U15), 
kde naděje Mountfieldu Říčany obhájily zlaté medaile, 
a 14. června finálový turnaj Přeboru ČR kadetů v ragby 7s.
Říčanští sedminásobní mistři republiky zažívají během 
necelého roku už druhou živelnou událost. Při loňských 
červnových povodních zatopila voda celé hřiště a zázemí 
klubu včetně kabin.

Adéla Michalová
tisková zpráva města Říčany

Informace z radnice

Město Říčany se umístilo na výborné třetí příčce v rám-
ci celostátní soutěže obcí „O  křišťálovou popelnici“ 
za rok 2013, kterou vyhlašuje společnost EKO-KOM. 
Pro křišťálovou sošku a  šek v  hodnotě 70 tisíc korun 
si zástupci města jeli ve  středu 11. června do  Hradce 
Králové. Říčany předběhly v konkurenci takřka 6 100 
obcí a měst pouze města Třinec a Jeseník. 
Slavnostní vyhlášení výsledků celorepublikové soutě-
že o  odpadovém hospodářství s  názvem „O  křišťálovou 
popelnici“ probíhá tradičně v rámci konference Odpady 
a  obce, která se koná pod záštitou Ministerstva životní-
ho prostředí ČR, Ministerstva průmyslu a  obchodu ČR, 
Svazu měst a obcí ČR, Asociace krajů ČR, Hospodářské 
komory ČR a města Hradec Králové.
Hlavními kritérii hodnocení obcí jsou výsledky v oblasti na-
kládání s komunálním odpadem, míra aktivity, ale i kom-
plexnost hospodaření včetně informování občanů o  způ-
sobech nakládání s jednotlivými druhy odpadů. Obce jsou 
klasifikovány především na základě údajů poskytovaných 
obcemi systému EKO-KOM v  rámci jejich pravidelného 
výkaznictví a do soutěže jsou automaticky zařazeny všech-
ny obce, které jsou do tohoto systému zapojeny.
Do finále se letos probojovaly i Říčany, které si nakonec 
vysloužily krásné třetí umístění. Šek v  hodnotě 70 tisíc 
korun, diplom a  křišťálovou sošku popelnice převzaly 
z rukou zástupců společnosti EKO-KOM místostarostka 
města Karla Egidová a Monika Kůsová z oddělení technic-
ké správy. V loňském roce Říčany skončily mezi 14 nejlep-
šími a v roce 2010 v soutěži slavily vítězství. 

„Odměna je účelově cílená do  odpadového hospodářství. 
Peníze tak budou využity na zkulturnění stanovišť separo-
vaného sběru,“ říká místostarostka Karla Egidová /ODS/ 
a  dodává: „Při slavnostním vyhlašování zaznělo nejen 
od nás, ale prakticky od všech finalistů, poděkování zejmé-
na občanům, kteří odpad třídí. Bez nich by každá snaha 
byla marná. Odpad třídíme proto, abychom šetřili pro-
středí, kde žijeme. Do  sběrných nádob bychom měli házet 
opravdu jen to, co tam patří, protože na  domovní odpad 
máme normální popelnice. Zároveň i okolí u sběrných ná-
dob vypovídá o kulturnosti nás lidí.“ 
V letošním X. ročníku soutěže se na prvním místě umístilo 
město Jeseník, které si odneslo putovní Křišťálovou popel-
nici se svým jménem a šek na 150 tisíc korun. Druhé místo 
získalo město Třinec, které obdrželo 100 tisíc korun.

Adéla Michalová
tisková zpráva města Říčany

Skvělé 3. místo pro Říčany v soutěži 
Křišťálová popelnice 2013!

13



Informace z radnice

Od počátku května probíhá renovace sochy Panny Ma-
rie na  Masarykovo náměstí v  Říčanech. Pod rukama 
restaurátorů se morový sloup výrazně proměňuje, po-
stupně se odstraňuje zarostlá vegetace, socha se omývá 
a nakonec se upraví a zpevní poškozené kamenné čás-
ti. Projekt stojí přes 250 tisíc korun a z významné části 
je podpořen dotací z Programu rozvoje venkova SFIZ. 
Oprava potrvá do října letošního roku.
Zlacená socha Panny Marie shlíží s vrcholu sloupu na ka-
menném soklu, chráněném masivním kamenným zá-
bradlím. V roce 1699 ji vytvořil neznámý autor. „Socha je 
zjednodušenou variantou nejstaršího mariánského sloupu 
v Čechách, který stával od roku 1652 až do svého násilného 
svržení v roce 1918 na pražském Staroměstském náměstí. 
Obvykle se takové sloupy stavěly jako díkuvzdání za odvrá-
cení nějaké pohromy, většinou moru nebo války. Současně 
jejich rozmach souvisí s  rozšiřováním barokní mariánské 
zbožnosti,“ říká historik říčanského muzea Martin Hůrka. 
„Oprava mariánského sloupu je projekt nenápadný, ale 
pro mě osobně velmi důležitý. Jde o  jednu z  nejcennějších 
a nejstarších památek našeho města,“ vysvětluje starosta 
Vladimír Kořen /Klidné město/ a dodává: „Socha je sym-
bolem doby, kdy Říčanům a jejich lidem bylo opravdu úzko. 
Po  třicetileté válce se město takřka úplně vylidnilo. Roku 
1651 zde žilo 20 dospělých lidí včetně rychtáře, primase 
a  šenkýřky. Do  poválečné bídy navíc přišla ještě velká mo-
rová rána. Říčany tehdy mohly navěky zmizet. Víra a práce 
daly našemu městu další šanci. Teď je nám o mnoho lépe, 

ale právě proto nesmíme zapomínat na  hodnoty, jež jsou 
v základech města.“  
Z  duchovního hlediska je sloup symbolem víry a  důvě-
ry našich předků v mocnou přímluvu Matky Boží, která 
u svého Syna v Božím království vyprošuje ochranu a po-
žehnání. „Všude tam, kde se tato úcta zachovává, setrvává 
požehnání. Z historických fotografií víme, že občané naše-
ho města se scházeli u  tohoto sloupu a  byla zde sloužena 
i mše svatá. Tak chceme v letošním roce učinit i my a při této 
mši provést zasvěcení naší farnosti i města Neposkvrněné-
mu srdci Panny Marie,“ připomíná Timotej Maria Pavel 
Vácha z římskokatolické farnosti. 

Oprava po 21 letech
Město se rozhodlo pro renovaci jedné z dominant Říčan 
po více než dvaceti letech. Za tu dobu je opět potřeba „oži-
vit“ vzhled sochy, ale nevyžaduje tak razantní rekonstruk-
ci jako v roce 1993. 
„Tehdy byl morový sloup v  podstatně horším až havarijním 
stavu, a to včetně sochy. Restaurování zabralo několik měsíců 
a  museli jsme provádět i  demontáže schodiště, nové základy 
pro schodiště, kompletní zlacení sochy, rozebrání balustrády 
a nějaké výměny kuželek. Stav celé památky po této obnově je 
uspokojivý a  je úměrný k  používaným prostředkům tehdejší 
doby. Mám to štěstí, že si můžu tuto práci zopakovat,“ říká 
říčanský kamenosochař Bohumil Pánek, jehož firma Kame-
nosochařství a restaurátorství Pánek, s.r.o. zvítězila ve veřej-
né soutěži a na opravě se podílel i tehdy se svým otcem.  

mariánský sloup v Říčanech ožívá 
do krásnější podoby
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Informace z radnice
Restaurování sochy je zdlouhavá práce
Restauratéři začali s  opravami na  začátku května. K  ur-
čení stavu památky nejdříve předcházela důkladná pro-
hlídka. „Práce započaly odstraňováním lišejníku a zeleně, 
kterými je památka napadena. Je to proces zdlouhavý, je 
třeba zahubit zeleň do kořínků pomocí biocidního prostřed-
ku, pak následuje omytí tlakovou vodou a  ruční dočištění 
zárodků vegetace,“ říká Bohumil Pánek. Poté následuje 
revize v minulosti provedených spar a správek na kame-
ni, vysekání nesoudržných spar a případně i moc tvrdých 
tmelů. „Dále zjišťujeme stav kamene a prohlížíme jednotli-
vou kamennou architekturu, kuželky, sokly a madla. Kovové 
kramle vyměníme za  nerezové, ovšem kovářsky provedené. 
A  v  neposlední řadě vybereme po  zpevnění partie, které se 
doplní umělým kamenem na  minerální bázi,“ upřesňuje 
kamenosochař. Na  závěr stačí sochu přibližně z  jedné 
poloviny pozlatit pravým 24 karátovým plátkovým zlatem 
a opraví se i její podklad. 
Takovou památku negativně ovlivňuje mnoho faktorů, 
například necitlivý přístup návštěvníků, zeleň a  lišejník 
prorůstající do  kamene, smog z  aut, topení uhlím, vítr, 
déšť, sníh či střídání teplot. „Sochu je třeba pravidelně 
kontrolovat a ideálně renovovat tak každých 15 až 20 let,“ 
připomíná Bohumil Pánek a doplňuje ho starosta: „Mys-
lím, že starost o tuto památku patří mezi základní povin-
nosti starostů Říčan. Chodil jsem kolem téhle sochy často 
a  vždy mne pohled na  oprýskané pozlacení nebo lišejníky 
v kameni znepokojoval. Zpracovali jsme projekt, uspěli s do-
tací a věřím, že městský symbol přetrvá další staletí.“
„Je dobré, že se město stará, aby na jeho území byly sakrální 
památky zachovány a udržovány. Ony totiž nepatří jen pár 
lidem, ale všem. Církev, která některé tyto památky vlastní, 
má stejný úkol jako město, udržovat je pro dobro všech,“ ko-
mentuje na závěr kaplan říčanské farnosti. 

Oprava sloupu se vysoutěžila za 298 595 Kč, ale celkové 
náklady projektu budou navýšené cca o necelých 40 tisíc 
korun. Projekt totiž zahrnuje ještě výsadbu zeleně, tech-
nický dozor investora a vydání publikace o morovém slou-
pu, která vzniká ve spolupráci s muzeem. Z toho předpo-
kládaná výše dotace z  Programu rozvoje venkova SFIZ 
pokryje více než 80 % nákladů. 

Adéla Michalová
tisková zpráva města Říčany
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Stavba stacionáře je v plném proudu, v polovině června je hotová základová deska.

Denní stacionář 
„Olga“ v Říčanech
DĚKUJEME všem dár-
cům, kteří i  nadále přispívají 
na dobrou věc. 

Michal Mrázek
radní pro zdrav. a soc. péči

stacionar@ricany.cz

stav účtu k 15. 6. 2014: 

3 667 704 Kč
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I letos se bude v Říčanech konat stře-
dočeské předkolo soutěže pro nadané 
a  úspěšné děti Zlatý oříšek Středo-
českého kraje 2014. Finále tentokrát 
bude součástí městských slavností 
Řekni Říčany, které se uskuteční v ne-
děli 28. září. Děti nebo dětské týmy 
ve věku do 14 let se mohou přihlašo-
vat od 16. června a soutěžit tradičně 
o finanční odměnu a další ceny. 
Soutěž Zlatý oříšek je určená pro 
všechny talentované dívky, chlapce 
a dětské kolektivy, kteří mají úspěchy 
v  soutěžích, závodech, mistrovstvích 
v  jakémkoliv oboru jako například 
umění, ekologie, přírodověda, chova-
telství, jazykové schopnosti, hudba, 
sport, šachy, tanec, zpěv a podobně.
Přihlášku mohou podat samy děti, 
jejich rodiče, spolužáci, sourozenci, 
přátelé, ale i učitelé a trenéři. Soutěž 
je otevřená i pro soutěžící z minulých 
let, kteří však nevyhráli. 
„Hlavním cílem je vyhledávat talento-
vané děti ze všech možných i  „nemož-
ných“ oborů a  podporovat je v  jejich 
talentu a  činnosti. Často jsou děti ta-
lentované ve  více oborech. Podpora je 

jak finanční, tak mediální, které není 
nikdy dost, propaguje nejen samotné 
děti, ale i obor jako takový,“ říká k sou-
těžnímu klání místostarostka Říčan 
a organizátorka akce Hana Špačková. 
Vítěznou sošku Zlatý oříšek, šek na 10 
tisíc korun a  další hodnotné ceny si 
v  loňském roce odnesli čtrnáctiletá 
krasobruslařka Anna Dušková z Lysé 
nad Labem, čtrnáctiletý kytarista 
a  zpěvák Jan Doskočil ze Žernovky 
a  rokenrolová taneční skupina tři-
náctiletých dívek Madona TŠ Twist 
z  Říčan. Navíc byl rozdán také Zlatý 
oříšek starosty města Říčany a  dva 
granty města v hodnotě 25 tisíc korun. 
Výherci se stali třináctiletý triatlonista 
Matěj Burian, patnáctiletý modelář 
Jan Pastejřík a  devítiletá jezdkyně 
na koni a parkuristka Julie Pásková.

Vyhlášení absolutních vítězů 
na slavnostech Řekni Říčany
Přihlášky mohou zájemci posílat pouze 
elektronicky na www.zlatyorisek.cz/
stredoceskykraj od 16. června do 19. 
září 2014. 
Do  pondělí 22. září vybere odborná 
porota složená z  významných osob-
ností regionu 15 nejnadanějších dětí. 
Ty se pak představí v rámci slavnost-
ního finále v neděli 28. září od 10.00 
hodin v KC Labuť, kde porota zvolí 
tři nejlepší soutěžící za  Středočes-
ký kraj a  jednoho vítěze za  Říčany. 

Odpoledne výherci vystoupí a  pře-
vezmou ceny na Říčanských slavnos-
tech, které budou od  rána probíhat 
na  Masarykově náměstí. Moderá-
torem odpoledního programu bude 
hudebník a rozhlasový moderátor Jiří 
Holoubek. 

Děti soutěží o finanční 
odměnu a zajímavé ceny
Tři nejúspěšnější soutěžící v  kraji ob-
drží finanční odměnu 10 tisíc korun 
a  budou automaticky zařazeni do  ce-
lostátního kola, které vysílá Česká te-
levize na Nový rok! Říčanské děti mají 
možnost tradičně získat Cenu starosty 
města a  finanční podporu na  rozvoj 
svého talentu ve výši 25 tisíc korun. 
„Děti, které vyhrály v  loňském i před-
loňském roce v  Říčanech, uspěly 
pokaždé i  v  celostátním kole. Středo-
české klání, které v  Říčanech organi-
zujeme, má opravdu vysokou úroveň 
a  na  všechny dosavadní vítěze jsme 
opravdu velmi pyšní,“ připomíná 
Hana Špačková a dodává: „V historii 
celostátní soutěže prošlo mnoho ta-
lentů, které v  dalších letech vynikaly 
ve  své zájmové činnosti a  dnes jsou 
známými osobnostmi či reprezentanty 
jako šachista David Navara nebo mo-
tocyklový závodník Karel Abraham,“ 
dodává Hana Špačková. 

Adéla Michalová
tisková zpráva města Říčany

Zlatý oříšek 2014 již počtvrté v Říčanech. 
Přihlaste talentované děti!
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V úterý 10. 6. 2014 proběhlo v Kulturním centru Labuť 
v  Říčanech setkání představitelů obcí v  rámci projektu 
Podpora meziobecní spolupráce. Setkání se zúčastni-
lo 35 starostů, místostarostů a  dalších zástupců z  28 
obcí. Celkem je ve  správním obvodu obce s  rozšířenou 
působností Říčany 52 obcí. Všechny obce byly osloveny 
s nabídkou účasti v projektu, který směřuje k meziobec-
ní spolupráci v  sociální oblasti, školství a  předškolním 
vzdělávání, odpadovém hospodářství a  volitelné oblas-
ti. Právě volba čtvrtého tématu byla jedním z  hlavních 
bodů programu prvního oficiálního setkání představi-
telů obcí. Z  navržených témat (doprava, bezpečnost, 
územní plánování a  suburbanismus, životní prostředí, 
zaměstnanost) zástupci obcí zvolili téma dopravy. Re-
alizační tým projektu tak k  již zpracovaným analýzám 
pro tři povinné oblasti přidá analýzu dopravy, zabýva-
jící se např. intenzitou dopravy, dopravní obslužností, 
analýzou dojíždějících do  zaměstnání a  škol, a  identi-
fikuje návrhy k  řešení v  této oblasti. Na  základě těchto 
informací budou zástupci sdružených obcí hledat cesty 
k jejich řešení společnými silami tak, aby se např. zlep-
šila dopravní obslužnost regionu (četnost a  návaznost 
spojů), zkvalitnila dopravní infrastruktura, zlepšily pod-
mínky pro nemotorovou dopravu a optimalizovaly výda-
je na dopravu. Představitelé některých obcí by dále rádi 
obnovili staré cesty spojující menší obce.
Na setkání byly dále prezentovány výsledky analýz za ob-
last školství a předškolního vzdělávání, odpadového hos-
podářství a sociální oblast a představeny nástiny variant-
ních řešení identifikovaných problémů v těchto oblastech. 
Diskutovány byly také možnosti institucionalizace nově 
vznikající spolupráce, a to v rámci nového nebo transfor-
movaného dobrovolného svazku obcí.
Smyslem projektu je spojení sil větších i  menších obcí, 
které umožní zkvalitnit a zefektivnit veřejné služby. Pro-
jekt je financovaný z Operačního programu Lidské zdroje 
a  zaměstnanost Evropského sociálního fondu a  je reali-
zován ve 185 z 205 obcí s rozšířenou působností v České 
republice. Na základě příkladů fungující spolupráce v za-
hraničí se snaží přenést dobrou praxi spojení sil malých 
obcí i  k  nám. Společnými postupy a  společnou realizací 
projektů budou mít obce možnost ušetřit finanční pro-
středky, zefektivnit svou činnost nebo např. dosáhnout 
na financování z různých dotačních programů. 
Více informací o  projektu naleznete zde:  http://www.
obcesobe.cz a  na  webu projektu http://info.ricany.cz/
mesto/meziobecni-spoluprace-r616

Karolina Emanuelová
koordinátorka meziobecní spolupráce

První oficiální setkání představitelů obcí v rámci 
projektu meziobecní spolupráce

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

zveřejňuje záměr obce
uzavřít na dobu určitou 5 let nájemní smlouvu na pronájem 
komerčního bytu č. 21 ve 4. podlaží domu č. p. 35/4 
Masarykovo nám. v Říčanech kategorie standard, typ 2 + 1 
o celkové ploše 67,40 m2.

Přihláška do řízení o přidělení bytu se podává na předepsaném 
formuláři v termínu do 7. 7. 2014, přičemž za datum podání 
se považuje datum osobního doručení přihlášky do podatelny 
MěÚ v Říčanech, nebo datum doručení přihlášky zaslané 
poštou. Formulář přihlášky, náležitosti přihlášky, podmínky 
a průběh řízení o přidělení bytu jsou k dispozici na veřejných 
stránkách www.ricany.cz nebo v podatelně MěÚ v Říčanech.

Konečné přidělení bytu v režimu řízení o přidělení bytu 
komerčního schvaluje Rada města Říčany na základě 
provedeného výběrového řízení, včetně jmenování náhradníka 
a výsledek je následně zveřejněn správcem bytového fondu. 

Výběrové řízení bude provedeno formou veřejného otevírání 
obálek. Hlavním kritériem je nejvyšší nabídnutá cena 
měsíčního nájemného a splnění podmínky složení jistiny před 
konáním výběrového řízení ve výši 16.200 Kč na účet města 
Říčany č.: 6015-724201/0100, VS 36123521 a specifický 
symbol uvede fyzická osoba rodné číslo a právnická osoba 
IČ. Minimální výše nabídnuté ceny měsíčního nájemného je 
80 Kč/m2 plochy bytu.

Prohlídky bytu se budou konat po předchozí dohodě 
s pracovníkem oddělení hospodářské správy. Kontakty: tel. 
323 618 165 nebo e-mail: renata.havrankova@ricany.cz.

Vyvěšeno: 4. 6. 2014 Termín sejmutí: 7. 7. 2014

Evžen Heyrovský, vedoucí odboru správy majetku
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Chtěl bych reago-
vat na  trend po-
sledních měsíců, 
kdy dochází ze 
strany některých 
takzvaně „opozič-
ních“ zastupitelů 

ke  stupňovaným útokům na  vedení 
města, a  to jak na  zastupitelstvu, tak 
i  v  médiích. Očekával bych, že vzhle-
dem k blížícím se volbám bude na po-
řadu budoucnost Říčan, ale vypadá to, 
že se vracíme zpět k minulosti. Není to 
úplně štastné, ale nelze to ponechat bez 
komentáře. Rád bych okomentoval tři 
témata, která se v  různých obdobách 
objevují na scéně.

Opoziční zastupitelé 
do počtu? 
Myslím si, že komunální politika je 
hlavně o  řešení konkrétních problé-
mů, snaha by měla být diskutovat 
témata s  fakty a  odborností. Pokud 
se podíváme na  dosavadní práci 
zastupitelstva a  hlasování v  tomto 
volebním období, pak tam nějakou 
výraznou dělící linku mezi tvz. ko-
alicí a  opozicí nevidím. I  zastupite-
lé KM hlasují podle svého názoru 

Informace z radnice

Hodně emocí a málo věcných argumentů

Graf níže ukazuje reálné snížení dluhu města za poslední čtyři roky.

Graf ukazuje, jaká částka z výdajů na roční provoz města by musela být zaplacena, aby došlo k úplnému splacení všech úvěrů. zatímco v roce 2010 to byl 
skoro jeden a půl násobek roční částky na provoz města, v letošním roce to bude sotva k jedné polovině ročních provozních výdajů. 

v  závislosti na  probíraném tématu 
různě, protože každý má právo na 
svůj názor. Do počtu se tedy asi cítí 
jak kdo.

Co bychom dělali bez nové 
školy?
Je neustále předkládáno KM, že kri-
tizovalo postavení nové školy. To je 
naprostý mýtus. Že byla a  je nová 
škola potřeba, nikdo nezpochybňu-
je. Jádrem diskuze byla výše nákla-
dů na pořízení nové školy. Přes 400 
milionů Kč za  jednu školu? Cena, 
která po odečtení dotace šplhá k výši 
jednoho ročního rozpočtu na  pro-
voz celého města? Legitimní otazka 
je, zda tato evidentní disproporce 
ve  prospěch jedné investice vzhle-
dem k  ostatním potřebám města 
musela nastat. Ať už to byl koncept 
architektonického řešení, kvalita 
projektu, výběr dodavatele nebo 
řízení výstavby, co způsobilo tento 
výsledek, nelze to rozhodně pova-
žovat za  úspěch. Následkem této 
nákladově nezvládnuté investice 
bylo zmrazení budoucích investic 
ve městě kvůli splátkám úvěrů a sta-
bilizaci peněžních toků. 

Finanční situace města byla 
v roce 2010 dobrá nebo 
špatná?
V roce 2010 jsme tvrdili a stojíme 
si za tím, že finanční situace města 
byla riziková. Podívejme se na ob-
jektivní argumenty. Jak podle meto-
diky ministerstva financí, tak podle 
chování banky, která půjčila městu 
na novou školu, nelze konstatovat 
nic jiného než  rizikovou finanční 
situaci. Jinak by banka neomezila 
městu nakládání s  nemovitostmi 
a nechtěla schvalovat každou inves-
tici nad 1 milion Kč. Při rozpočtu 
města kolem 400 mil Kč se město 
stalo prakticky nesvéprávné, banka 
by měla moc řídit městské finance, 
pokud by o to stála. To je přímá re-
akce banky na  ohodnocení rizika. 
Navíc tímto úvěrem dostalo nové 
vedení města pro své čtyřleté ob-
dobí „dárek“ ve  formě povinných 
splátek úvěrů ve výši 50 milionů Kč 
ročně. Tyto peníze pak logicky chy-
běly a  nemohly být použity na  po-
třebné městské projekty. Přesto 
nezavládl v  Říčanech žádný poli-
tický populismus a  neroztočilo se 
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Vážení sousedé 
a  občané města 
Říčan, dovolím 
si na začátek své-
ho příspěvku vy-
vrátit jeden, sil-
ně zakořeněný, 

mýtus, který říká, že v politice nemá 
smysl o nic se snažit, protože se stej-
ně nic nezmění. Hluboce s tímto ná-
zorem nesouhlasím, protože vyja-
dřuje pasivitu a  jistou odevzdanost 
nás, obyvatel a voličů. Do jisté míry 
však tento postoj chápu, lidé jsou 
znechucení a otrávení politiky a po-
litikařením na všech úrovních řízení 
státu. Máme svobodu a demokracii, 
ale tato demokracie má mnoho vad 
na  kráse. Bohužel se do  politiky 
za  posledních dvacet roků dostalo 
veliké množství vyžírků, kteří mají 
funkce a pozice jako zdroj osobního 
obohacení. Z  politických stran se 
staly v  mnoha případech zlodějské 

organizace, které loupí veřejné pe-
níze na  všech úrovních. Bohužel je 
to také daň za 40 roků komunismu, 
který systematicky ničil elitu náro-
da (znárodnění soukromého vlast-
nictví, dvě vlny emigrace, po  roce 
1948 a  1968). Po  pádu komunis-
mu se ti schopní pustili do  obnovy 
vrácených majetků, do  podnikání 
a  do  sbírání zkušeností v  zahrani-
čí. Politiku jsme přenechali lidem, 
kteří by v privátní firmě nehráli ani 
dvacáté páté housle. Je neuvěřitel-
né, jací podržtaškové a  nýmandi 
se dostávají častokrát do  veřejných 
funkcí! Co jim chybí na  kompeten-
cích a na morálce, nahrazují drzostí. 
Ale vraťme se k  prvotní myšlence. 
Trochu jsem uhnul od tématu, ale po-
važuji předchozí odstavec za důležitý 
pro pochopení následujících řádků. 
Vždy je nutné podrobit aktuální stav 
analýze a nazvat věci pravými jmény, 
aby poté bylo možné najít východis-

ka. A východiska existují. My, občané 
a  voliči máme velikou moc, ačkoli je 
uplatnitelná pouze jedenkrát za  vo-
lební období. Abychom ji mohli plně 
využít, musíme být aktivní. Musíme 
se zajímat o  to, co se děje v  našem 
okolí, v našem městě. Musíme vědět, 
kdo nás zastupuje na radnici, co dělá 
a jaké hodnoty prosazuje. Demokracie 
a svoboda není něco, co je tu navždy 
a  beze změn. O  demokracii je potře-
ba neustále usilovat a  být současně 
na pozoru, protože svoboda dává pří-
ležitost také těm, kteří ji zneužívají. 
Budoucnost je v občanské společnos-
ti, která se buduje odspoda aktivitami 
občanů v  lokalitách, kde žijí. V  roce 
2010 obyvatelé Říčan dokázali, že 
pozitivní změna je možná. Jsem pře-
svědčen, že nastartovaný směr Říčany 
udrží také v dalších letech.

Vladimír Polánský
předseda občanského sdružení  

Klidné město a radní

Poděkování 
Uplynulé čtyři 
roky byly pro 
mne zajímavou 
zkušeností, kdy 
jsem poznal 
mnoho lidí, kteří 
se v  rámci svých 

povinností, nebo ve  svém volném 
čase starají o  to, aby se nám v Říča-
nech žilo lépe. Zvlášť těm, kteří tak 
konají zdarma nad rámec běžných 
povinností pečlivě a  se zapálením, 
patří poděkování dvojnásob.
Jako zástupci města můžeme lidem, 
kteří se věnují dětem, dospělým, či 
našemu okolí atp. pomoci tím, že jim 
aspoň trochu usnadníme podmínky 
pro jejich činnost – tedy jejich akti-
vitu podpoříme především finančně 
prostřednictvím grantů. To byl taky 

také jeden z důvodů, proč jsem po ce-
lou dobu mého působení spolu s ně-
kterými dalšími přispíval do  tohoto 
fondu, kde moc peněz nebylo. 
Pozornost i  poděkování si zaslouží 
i  složky integrovaného záchranného 
systému (IZS) v  čele s  hasiči, kteří 
společně s  rybáři odvedli vynikající 
práci např. během loňských povodní. 
A nejen tehdy.
Další, kterým bych rád poděkoval, 
jsou lidé v osadních výborech, výbo-
rech a komisích při městském úřadu 
a mnoho dalších. Radost mám z pro-
fesionalizace odborných výborů a ko-
misí a věřím, že mnozí z nich nadále 
setrvají v  těchto orgánech i v dalším 
období. Osobně mohu hodnotit pře-
devším výbor pro výstavbu a doprav-
ní komisi – všem moc děkuji za jejich 
čas a odbornou diskusi k řešení pro-
blémů města!

V  neposlední řadě musím zmínit naše 
úředníky. Je mnoho těch, kteří dělají 
svou práci dobře a mnohdy nad rámec 
běžných povinností. Jejich aktivní pří-
stup a samostatnost jsou příkladem pro 
ostatní, nebo by někdy aspoň mohli být. 
Závěrem bych rád poděkoval zastu-
pitelům, především pak kolegům 
v koalici, se kterými jsme, věřím, do-
kázali, že tvrdou prací a zkušenostmi 
lze i za nepříznivých podmínek vytě-
žit mnohé. Poznal jsem odborníky 
i  lidi, se kterými jsem našel v  mno-
hém společnou řeč. Ze všech bych 
vyzvednul kolegu z Rady města pana 
doktora Mrázka.
Všem těm bych rád touto cestou opě-
tovně poděkoval a  popřál hezké léto 
s možností načerpání sil tolik potřeb-
ných do další práce nejen pro město!

Miloslav Šmolík
radní a krajský zastupitel

kolo dalšího zadlužování. Naopak, 
šetřilo se a hospodaří se zodpověd-
ně. Tímto způsobem jsme po třech 
letech přesvědčili banku, že riziko 
nesplacení kleslo natolik, že nám 
limit pro schvalování investic zvedli 

pětinásobně a  snížili marži na  úvě-
ru. To je zkrátka objektivní fakt.
Můžeme tady dlouze debatovat o sta-
vu městských financí, co je rozho-
dující, jsou čísla. Nové vedení, které 
dostane mandát po  podzimních 

volbách, přebere město v  mnohem 
lepší kondici než současné vedení 
města přebralo městský rozpočet od 
předchozího vedení. 

Martin Gebauer, zastupitel KM 
a předseda finančního výboru

Občanské společnosti versus politické strany
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 Schválený Upravený Skutečnost  % plnění
 rozpočet rozpočet k 31. 5. 2014 k uprav.
 v Kč v Kč v Kč rozpočtu

Plnění rozpočtu 
města

Informace z radnice

PŘÍJMY

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

184Ê797Ê000,00 196Ê595Ê470,00 74Ê767Ê999,80 38,03

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

61Ê179Ê418,00 64Ê365Ê106,00 30Ê959Ê303,23 48,10

Kapitálové příjmy (příjmy z prodeje 
majetku)

12Ê282Ê525,00 18Ê200Ê531,00 1Ê571Ê120,00 8,63

Přijaté dotace 71Ê777Ê964,00 82Ê238Ê723,84 18Ê887Ê745,07 22,97

Přijaté splátky půjček 137Ê342,00 1Ê171Ê210,00 581Ê153,00 49,62

Příjmy celkem 330Ê174Ê249,00 362Ê571Ê040,84 126Ê767Ê321,10 34,96

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

80Ê027Ê599,00 105Ê719Ê027,41 13Ê715Ê197,07 12,97

Rozpočtové příjmy celkem 410Ê201Ê848,00 468Ê290Ê068,25 140Ê482Ê518,17 30,00

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 534Ê697Ê255,62 206Ê889Ê705,54 38,69

 

VÝDAJE 

Běžné (provozní) výdaje 221Ê568Ê001,00 234Ê906Ê699,88 92Ê253Ê910,89 39,27

Rozpisové rezervy 6Ê429Ê442,00 5Ê769Ê752,33 0,00 0,00

Běžné výdaje celkem 227Ê997Ê443,00 240Ê676Ê452,21 92Ê253Ê910,89 38,33

Kapitálové (investiční) výdaje 99Ê437Ê654,00 141Ê509Ê633,00 15Ê595Ê448,20 11,02

Rezervy na investice 13Ê367Ê699,00 7Ê982Ê143,00 0,00 0,00

Investiční výdaje celkem 112Ê805Ê353,00 149Ê491Ê776,00 15Ê595Ê448,20 10,43

Výdaje celkem 340Ê802Ê796,00 390Ê168Ê228,21 107Ê849Ê359,09 27,64

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

80Ê027Ê599,00 105Ê719Ê027,41 13Ê715Ê197,07 12,97

Rozpočtové výdaje celkem 420Ê830Ê395,00 495Ê887Ê255,62 121Ê564Ê556,16 24,51

Splátky úvěru 38Ê810Ê000,00 38Ê810Ê000,00 18Ê688Ê972,80 48,16

Výdaje vč. splátky půjčky 459Ê640Ê395,00 534Ê697Ê255,62 140Ê253Ê528,96 26,23

Rozdíl příjmy - výdaje 0,00 0,00 66Ê636Ê176,58
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Informace z radnice

Od  roku 2006 říčanská veřejnost bojuje proti této deve-
loperské vizi, která by znamenala totální proměnu klidné 
vilové čtvrti u  nádraží na  sídliště s  katastrofální dopravní 
obslužností. Hlavním aktérem je občanské sdružení Fialka 
a přímí sousedé výstavby. Výsledky jsou celkově pozitivní. 
l bytové domy Y, Z  se neuskuteční, noví majitelé po-

zemku chtějí v oblasti budovat občanskou vybavenost 
– školu 

l bytové domy K, L, M nebyly povoleny pro nízkou kapa-
citu ČOV, nový územní plán v místě počítá s veřejným 
prostranstvím a mnohem menší výstavbou 

l namísto bytového domu X je bazén a centrum Na Fialce
l bytové domy A, D a E stojí
l bytové domy F, B a C jsou nyní předmětem sváru (mají 

se každou chvíli stavět)
Soudů proběhlo několik. Podstatný je rozsudek Městského 
soudu v Praze, který loni zrušil územní rozhodnutí na zá-
kladě žaloby podané v roce 2009. /www.ricany.cz/rozsude-
kvalejich/ Soud považuje za důvodné tyto námitky: 

5. Nerespektování plochy pro parkovou zeleň
9. Námitka proti podlažnosti
10. Námitka proti nerespektování jednotlivých funkčních 
ploch územního plánu 
Z  tohoto rozsudku, který potvrdil i  Nejvyšší soud, vy-
plývá, že územní rozhodnutí pro stavbu je v  rozporu 
s  územním plánem města a  nebyly dostatečně vypořá-
dány připomínky obyvatel. Po  čtyřech letech soudů se 
tedy vyjevila poněkud trpká pravda. Díky spolupráci mezi 
bývalým vedením města a developerem – společností RIM 
– se podařilo prosadit a zčásti postavit projekt, který nere-
spektuje to, že u Cesty svobody měl být park, a bytové domy 
jsou navíc o jedno patro vyšší, než se smí. Chyby jsou vážné 
a debata je velmi vypjatá, a proto jsem požádal o převedení 
celého spisu z důvodu podjatosti na jiný stavební úřad. Zá-
konných prostředků, jak docílit toho, aby se výstavba domů 
F, B a C dostala do souladu s územním plánem, je už však 
málo. Ty postavené už stojí a nikdo je bourat nechce. 

Vladimír Kořen, starosta města

Kauza výstavby společnosti rIm nazvaná jako bydlení v Alejích 
začala v roce 2005. Připomeňme si, jaké byly původní záměry.

A

B

C

D

E

X

Y Z

F

KM

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

e-mail: mestska.policie@ricany.cz

Tel. 323 618 150  
Mob. 725 022 765

městská policie radí a informuje
Podobně jako v předchozích letech i tento rok se Městská 
policie Říčany podílela na několika preventivně kulturních 
akcích určených zejména rodinám, ale především dětem. 
Každý se mohl formou zábavy seznámit s činností městské 
policie, s dopravně preventivními projekty, nebo některými 
složkami integrovaného záchranného systému.

První červnový den patřil dětem a jejich dni. Za podpory 
mnoha organizací, spolků, ale i  jedinců se podařilo vy-
tvořit dětem příjemné prostředí na hřišti v Sokolské ulici. 
Říčaňáci nelenili a dostavili se v překvapivém počtu. Děti 
se proháněly (ale předpisově!) na odstrkovadlech a stráž-
níky jim byla měřena rychlost. Dětského dne se zúčastnili 
i příslušníci Obvodního oddělení Policie ČR v Říčanech, 
kteří měli dětem též co nabídnout a ukázat.
Jelikož opakování je matka moudrosti, vše jsme si zopa-
kovali s dětmi z Olivovny. Olivovu dětskou léčebnu jsme 
navštívili šestého června. Přijali jsme pozvání k  účasti 
na dětském dni v rámci pobytu dětí v léčebně. Mimo mě-
řené jízdy radarem na odstrkovadlech zde proběhlo i ně-
kolik soutěží. Například ve střelbě ze vzduchových pistolí. 

Společně s dětmi jsme pak učinili pokus o rekord, který 
spočíval v  co největším počtu dětí ve  služebním vozidle 
strážníků. Celkový počet dětí ve  vozidle? Úctyhodných 
dvaadvacet. 
Současně s dětským dnem v Olivově dětské léčebně probí-
hal na dopravním hřišti v ulici Na Obci bezpečnostně pre-
ventivní program v rámci Týdne bez úrazů, a to Den bez 
úrazů, který uspořádala Cesta integrace. Strážníci měst-
ské policie se zapojili do  programu v  rámci cyklohlídky. 
Žákům třetích tříd, na které byl program zaměřen, bylo 
vysvětleno, jak se správně chovat v  silničním provozu, 
a to jak z pohledu chodce, tak i při jízdě na jízdním kole. 
V souvislosti s tímto tématem bylo diskutováno i o povin-
ném vybavení jízdního kola a proběhlo i přezkoušení dětí 
z některých důležitých dopravních značek.

Týden věnovaný dětem a  preventivní činnosti jsme spo-
lečně s Jednotkou dobrovolných hasičů města Říčany za-
končili dnem dětí v Pacově, který byl uspořádán sedmého 
června. Zde proběhla ukázka techniky a  vybavení, které 
městská policie a hasiči používají. Společné úsilí všech se 
vyplatilo. Jelikož nám počasí přálo, na závěr bylo vše za-
končeno tradiční „hasičskou pěnou“.

Přejeme dětem poklidné prožití letních prázdnin, plno 
nových zážitků a všem občanům krásné léto.

Jindřich Joch
zástupce vedoucího Městské policie Říčany

Bezpečnost a infrastruktura
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Bezpečnost a infrastruktura

O víkendu 17. a 18. května jsme pořádali v Říčanech na tré-
ninkovém ragbyovém hřišti jarní kolo celostátní hry Plamen. 
Účastnila se ho družstva mladých hasičů z celého okresu 
Praha - východ. Celkový počet soutěžících se vyšplhal 
na dvě stovky. Mladí hasiči po dva dny soutěžili v hasič-
ských dovednostech a  v  neděli předvedli královskou 
disciplínu - požární útok. Naše družstvo mladších žáků 
vybojovalo v  nadupané konkurenci krásné šesté místo. 
Po stránce organizační vše klapalo, a tak jedinou kompli-
kací bylo počasí, které o sobě dávalo vědět ve formě vytr-
valého deště. Obrovský dík za pomoc při organizaci této 
akce patří městu Říčany, Rugby Clubu Mountfield Říča-
ny za  zapůjčení trénikového hřiště, technického zázemí 
a  veškerou další pomoc. Dále pak Fotbalovému Klubu 
Říčany a SDH Všestary za pomoc s organizací a zapůjčení 
technického vybavení. Nesmíme zapomenout poděkovat 
ani pekařství pana Davida Frydrycha, které pro všechny 
soutěžící ochotně připravilo nedělní snídani. 
Bohužel, netušili jsme, že obrovskou pomoc, kterou nám 
říčanští ragbysté poskytli, budeme mít možnost opla-
tit o necelý týden později. Jak již většina obyvatel Říčan 
ví, tak v sobotu 24. května došlo krátce před šestou ho-
dinou večerní na  Stadionu Josefa Kohouta v  Říčanech 
k požáru šaten a technického zázemí ragbyového klubu. 
Poplach byl naší jednotce vyhlášen přesně v 17.43. Sho-
dou okolností se část naší jednotky nacházela poblíž naší 
zbrojnice, když se právě vracela z  oslav založení Sboru 
dobrovolných hasičů v nedalekých Kolovratech, kde jsme 
vystavovali naší historickou techniku. Stačilo proto jen 
rychle dojet do naší zbrojnice, přesednout do naší cisterny 
a první Tatra tak byla hned venku. Následně jsme na mís-
to dojeli s veškerou naší technikou. Tedy oběmi cisterna-
mi, dopravním a velitelským automobilem. Na místě jako 

první zasahovali profesionální hasiči z Říčan spolu s Po-
licií a  Zdravotnickou záchranou službou. Spolu s  námi 
přijeli pomáhat ještě dobrovolní hasiči z Mukařova. Byly 
to pro nás všechny velmi skličující pocity, vidět hořet 
„říčanské rodinné stříbro“. Zejména když většina z  nás 
se během svého života s místním Ragby klubem setkala 
a po určitou dobu i sžila. Stejně tak jsme byli zkroušení, 
když jsme během začátku zásahu spolu s ostatnímu po-
máhali při evakuaci věcí z  objektu a  ze služebního bytu 
pana Miroslava Bureše, který nám o týden dříve obrovsky 
pomohl při organizaci soutěže. Oheň se podařilo zlikvido-
vat až v pozdních nočních hodinách. Bylo nutné rozebrat 
střešní konstrukci, protože oheň se šířil nepřístupným 
podkrovím, kde se nacházela skrytá ohniska. Po likvida-
ci požáru na místě zůstala část naší jednotky, která celou 
noc požářiště hlídala a monitorovala. Ta na místě setrvala 
až do deváté hodiny ranní, kdy se na místo dostavil vyšet-
řovatel hasičů a  příslušníci kriminální policie, aby pro-
vedli úkony směřující k  zjištění příčiny požáru. Jednalo 
se o náročný zásah, kdy zasahující hasiči museli používat 
dýchací techniku. Došlo i ke zranění jednoho z našich za-
sahujících hasičů, na  kterého se zřítil strop. Naštěstí se 
jednalo o lehčí zranění. Poté, co byl vyšetřen přítomným 

lékařem, mohl pokračovat v zásahu. 
V  neděli 1. června se na  sokolském 
hřišti konal dětský den města Říčany. 
Zde jsme opět nemohli chybět. Před-
vedli jsme techniku, děti si vyzkouše-
ly hašení malého domečku a  každý 
malý hasič od nás dostal za odměnu 
sladkou maličkost. V pátek 6. června 
jsme se tradičně účastnili Dne bez 
úrazů, který pro žáky třetích tříd ří-
čanských základních škol pořádá 
Cesta integrace, o.p.s. Říčany. Dětem 
jsme předvedli naši techniku a vyba-
vení, probrali jsme zásady správného 
chování se zaměřením na  preven-
ci a  bezpečnost a  děti si také mohly 
vyzkoušet obléci se do  zásahových 
„bojáků“ na čas. V ten samý den od-
poledne jsme se vydali do  Olivovny, 
kde jsme se zúčastnili dětského dne, 

Co nového u hasičů
www.sdhricany.wz.cz
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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 s výhodou provádět tyto 
zásahy ve večerních hodinách, kdy nebezpečný hmyz je ve svém 
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 zabezpečit 
maximální bezpečnost pro své obyvatele. 

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

který Olivovna pořádala. V  sobotu 7. června jsme spolu 
s  Městskou policií Říčany vyrazili do  Pacova, kde jsme 
techniku předvedli na dětském dni, který pořádal Osadní 
výbor Pacov. Počasí bylo více než letní, a tak ke slovu opět 
přišla pěna a sprcha z vodní lafety. Ještě než jsme se odpo-
ledne vydali do Pacova, tak byla naše jednotka povolána 
k  požáru osobního vozidla do  Říčanské ulice. V  neděli 
8. června jsme se předvedli na Marvánku, kde se konala 
akce Říčanský hafan. Krom našich vozidel jsme s sebou 
vzali i motorový člun a malé návštěvníky jsme tak vozili 
po  vodě. Do  mateřské školy v  Nupakách jsme se vydali 
v pondělí 9. června. Děti si opět prohlédly naší techniku, 
vyzkoušely si hašení domečku ruční stříkačkou. V  rám-
ci bezpečnostně preventivní činnosti jsme si zopakovali 
zásady bezpečného chování a na závěr jsme dětem před-
vedli hašení skutečného požáru, domečku z kartonových 
krabic. Každé dítě od nás opět dostalo sladkou drobnost 
a hasičskou omalovánku. V pátek a v sobotu 6. a 7. června 
se také zástupci našeho sboru předvedli v  Litoměřicích 
na Hasičských slavnostech, kde se koná celorepublikový 
sraz hasičstva s  výstavou historické hasičské techniky. 
Naši zástupci zde proto předvedli historickou techni-
ku a  náš historický prapor. Na  poli soutěžním jsme se 
za uplynulé období také činili. Naši borci vyrazili na sou-
těže v TFA - nejtvrdší hasič přežije, tzv. železný hasič. 18. 
května se vydali do Petrovic u Sedlčan, aby si po absolvo-

Bezpečnost a infrastruktura
vání náročné trati zkusili vyběhnout na místní rozhlednu. 
V sobotu 7. června se naši „železňáci“ vypravili pár kilo-
metrů jihovýchodně aby poměřili sily na TFA Dobrovolný 
železný hasič Senohraby. Naše družstvo mladších žáků se 
v ten samý den rozjelo do Křížkového Újezdce na soutěž 
v  požárním útoku, kde se umístilo na  pátém místě. Zde 
rozhodovaly skutečně jen vteřiny, naše děti od  vítězství 
dělilo jen 8 vteřin. Mladší žáky nyní čeká zasloužená 
prázdninová pauza a  k  dalšímu tréninku se sejdou kon-
cem prázdnin. Přesněji 21. srpna. V našem sboru nemá-
me jen soutěžící, ale i excelentní rozhodčí. Pana Jaroslava 
Svobodu, Vratislava Felderu, Miloše Hlínu a  paní Ninu 
Šafránek Vaněčkovou, kteří během celého jara jezdili 
vykonávat funkci sudích na  hasičské soutěže v  blízkém 
i vzdálenějším okolí a dělali tak čest našemu sboru a na-
šemu městu a patří jim za to velký dík.
Chcete-li se o nás dozvědět více, podívejte se na naše face-
bookové stránky, kde jsme začleněni jako Hasiči Říčany. 
S přáním hezkých prázdnin

Filip Šilar
jednatel SDH Říčany

24 texty.kuryr@ricany.cz



Životní prostředí a zdraví

zbarvenou do červena. Pupečné po-
meranče mají uvnitř plodu, na  pro-
tější straně, než je stopka, množství 
malých prorostlých dílků. Ty jsou 
základem druhého vrostlého plodu. 
Takto zmutovaný pomerančovník byl 
objeven roku 1820. Protože neměl 
semena, stal se atraktivním a dodnes 
je rozmnožován pomocí roubů.

Využití pomerančovníku je rozmani-
té. Plody se konzumují přímo, vyrábí 
se z nich džusy, marmelády atd. Po-
merančová kůra se uplatňuje ve  far-
macii, potravinářství, parfumerii atd. 
Z květů se lisuje vonný olej.

Jakub Halaš

79

Pomerančovník 
Citrus sinensis
V létě opět zamíříme k  jihu. Podívá-
me se na strom, který Říčanští potká-
vají v  oblasti kolem Středozemního 
moře a jehož plody jsou součástí naší 
každodennosti.
Všechny rozmanité druhy citrusů 
pocházejí z  jihovýchodní Asie nebo 
ostrovů mezi Asií a Austrálií. Výjim-
ku tvoří pouze grapefruit, který je 
původní na  ostrově Barbados v  Ka-
ribském moři.
Většina světové produkce citrusů při-
padá na  pomeranče. Pomerančovník 
je pěstován a šlechtěn několik tisíc let, 
ve volné přírodě už ho nepotkáme. Pů-
vodně se zřejmě vyskytoval kolem hra-
nic Číny a Vietnamu. V 15. století byl 
dovezen do Evropy a posléze do Ame-
riky. Dnes se masově pěstuje v subtro-
pických oblastech celého světa.
Stálezelený strom dorůstá výšky 5 
až 10 metrů. Dožívá se až 100 let, 
ale v  sadech jsou stromy vyměňo-
vány po  30 letech. Nové stromky se 
tam pěstují roubováním na podnože 
vyrostlé ze semen, plodí pak již po 5 
letech. Větve jsou v mládí trnité, tma-
vě zelené listy mají podlouhle vejčitý 
tvar. Čistě bílé květy nádherně a silně 
voní, jsou opylovány hmyzem.
Plod je zvláštní typ bobule. Oplodí - 
pomerančová kůra – obsahuje množ-
ství vonných silic. Pod ním je bílé 
houbovité pletivo a následuje šťavna-
tá dužnina. V každém oddílu dužniny 
je jedno nebo více semen. U šlechtě-
ných odrůd semena chybí.
Pěstované pomerančovníky se dělí 
podle vlastností plodů na  3 skupi-
ny. V  každé skupině je vyšlechtěno 
množství variet, které známe i z našich 
obchodů.
Žlutomasé pomeranče s  tenčí slup-
kou a  žlutooranžovou dužinou. Kr-
vavé pomeranče s  kůrou i  dužninou FO

TO
: h

aL
aŠ

25



Životní prostředí a zdraví

V  červnu proběhly 4 přírodovědné exkurze pro pedagogy. 
Ornitologii a botaniku jsme připravili ve spolupráci s Asoci-
ací lesních mateřských škol, entomologii a herpetologii za-
jistilo Ekocentrum Říčany ve spolupráci s Muzeem Říčany. 
Pedagogové se tak mohli seznámit se způsobem odchytu 
živočichů, vyzkoušeli si poznávání různých vývojových 
stadií (housenek, larev, pulců) a dozvěděli se, jaké aktivity 
využít s dětmi.
Ve smýkačce entomologa Petra Šípka se ocitli nejrůznější 
barevní pavouci, například zelenoočka smaragdová nebo 
běžník kopretinový, ploštice klopušky a dravé zlatoočky.
Na exkurzi s Martinem Šanderou, autorem výstavy Obojži-

velníci, jsme pozorovali například slepýše křehkého, užov-
ku obojkovou, čolka horského skokana hnědého a  pulce 
ropuchy obecné. Na rybníku Marvánek jsme zahlédli také 
nepůvodní želvu nádhernou, která pochází ze severní Ame-
riky a patrně uprchla nějakému říčanskému chovateli.
Exkurze byly uskutečněny díky podpoře z grantu Minis-
terstva pro životní prostředí.

Sobota 26. 7. 9.00 – 16.00
Zveme vás na další exkurze určené nejen pedagogům škol, 
ale i dalším zájemcům, kteří vedou oddíly, nebo se věnují po-
znávání přírody spolu s dětmi.
Sraz: 9.00 hodin: Říčanská hájovna (pozor, parkování je 
u hřiště ve Světicích)
Účast na exkurzi je ZDARMA (hrazeno z grantu MŽP).
Exkurze jsou zaměřené na  praktické poznávání živoči-
chů, terénní výuku, zahrnují tipy na aktivity s dětmi.

PROGRAM:
9.00 – 12.00: Savci 
Exkurzi povede Anna Elexhauserová, studentka zoologie 
na PřF UK (doktorské studium). Obsahem bude vyhledá-
vání savců v terénu, pobytové znaky a stopy, ukázky lebek, 
zásady odchytu a manipulace.
13.00 – 16.00: Hmyz
Exkurzi povede Albert Damaška, student PřF UK zoologie 
(magisterský stupeň). Zaměření na poznávání běžných zá-
stupců hmyzu a jiných bezobratlých, vyhledávání a odchyt. 
Přihlašujte se prosím na  email: katerinacihakova@se-
znam.cz. 

Hliník byl předán k recyklaci
Letos, jak je již dobrou tradicí, byl v květnu uskutečněn 
svoz hliníku. Do soutěže se zapojilo 66 subjektů, přede-
vším škol a školek ze Středočeského kraje, ale také z Pra-
hy a Jihočeského kraje. Celkem bylo vytřízeno a k recyk-
laci předáno téměř 9 tun hliníkového odpadu, především 
víček od jogurtů a nápojových plechovek.
Jak si letos vedly Říčany?
Nejvíce sesbíral oddíl Bobři – 4,8 kg hliníku na člena. Ze škol 
a školek se na prvním místě umístila 2. ZŠ Říčany v Bezručo-
vě ulici (1,57 kg na žáka), na druhém místě byla MŠ Čtyřlís-
tek (0, 74 kg na žáka). Na třetím místě se umístila 1. ZŠ Říča-
ny (0.5 kg na žáka). Veřejnost odevzdala asi 200 kg hliníku.
Děkujeme všem zapojeným třídičům a třídičkám. Nepole-
vujte, příští rok pokračujeme.

Alžběta Macková

Přírodovědné exkurze pro pedagogy 
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Pro seniory

SENIORCENTRUM ŘÍČANY
V  úvodu našeho „povídání“ bychom vám 
rádi popřáli pohodové prožití krásných let-
ních dnů a doufáme, že i během tohoto ob-
dobí se s námi budete vídat na našich akcích. 
O sportovním utkání seniorů, kterého jsme 

se zúčastnili a které proběhlo tentokrát v Pacově, se píše jin-
de, takže bychom jen ve stručnosti chtěli poděkovat za po-
skytnutí a organizaci skvělého turnaje. A i když jsme obsadili 
„bramborovou“ pozici, tak se těšíme na další turnaj, který 
proběhne na podzim. V květnu jsme také absolvovali tradič-
ní rekondiční pobyt, který se uskutečnil v oblasti Lipenského 
jezera (podzimní bude v Krkonoších na Benecku – v přípa-
dě vašeho zájmu o účast nás můžete už nyní kontaktovat). 
Tyto rekondiční pobyty, jejíž účelem je především prevence 
různých onemocnění, celková očista organismu, kvalitní 
odpočinek, regenerace fyzických i psychických sil, načerpání 
nové energie, zlepšení funkce pohybového, zažívacího, ner-
vového a dýchacího systému a upevnění zdravého životního 
stylu, jsou v letošním roce podpořeny grantem města Říčany, 

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:
Přes letní měsíce se s vámi loučíme s našimi pravidelnými 
akcemi, ale věříme, stejně jako je tomu každý rok, že se 
po skončení prázdnin opět shledáme. 

Akce:
n 3. července, čtvrtek – Prohlídka hradu Točník a Žebrák 
– Jednodenní autobusový zájezd na  hrad Točník a  Žebrák. 
Odjezd: 8.10h aut. zastávka K žel. stanici, 8.15 h aut. zastávka 
Rychta, 8.20h aut. zastávka Sukova, 8.25 h aut. zastávka Ma-
sarykovo nám. Příspěvek účastníků: 200 Kč (zahrnuje vstup-
né, dopravu, pojištění). Přihlášení u I. Moudré do 2. 7. 2014.
n 8. července, úterý – Výlet za diamantovým pokladem 
v Loretě – Místo: Praha. Komentovaná prohlídka pražské 
Lorety, prohlídka Diamantové monstrance, Kostela Na-
rození Páně s  několika kaplemi a loretánského pokladu 
(nejstarším předmětem je zde kalich z roku 1510. Poklad 
obsahuje mnoho dalších liturgických předmětů, což vybízí 
k tomu, abychom si řekli, k čemu se používaly. Nejznámější 
je kolekce monstrancí, přičemž nejvzácnější z  nich zdobí 
dokonce 6222 diamantů a říká se jí také „Pražské slunce“). 
Odjezd z  Říčan vlakem v  8.18 h. Příspěvek účastníků: 
200 Kč (zahrnuje služby průvodce a  vstupné do  objektu, 
nezahrnuje jízdné). Přihlášení u I. Moudré do 7. 7. 2014.
n 30. srpna, sobota – Zájezd do Českých Budějovic – Země 

Živitelka – Jednodenní autobusový zájezd do Českých Budě-
jovic. Pro účastníky, kteří navštíví místní plavecký bazén, je 
přichystána odměna ve výši 20% ze zaplaceného vstupného. 
Odjezd: 6.00 h aut. zastávka K žel. stanici, 6.05 h aut. zastávka 
Rychta, 6.10h aut. zastávka Sukova, 6.15 h aut. zastávka Ma-
sarykovo nám., 6.30 h aut. zastávka Všestary. Z ostatních obcí 
dle osobní dohody. Příspěvek účastníků: 220 Kč (zahrnuje do-
pravu a pojištění). Přihlášení u I. Moudré do 15. 8. 2014.

ZáŘí
n pondělí – Zamyšlení nad Biblí – Místo: DPS Senior 
– společenská místnost. Začátek: 15.45h. Vstup zdarma. 
Na setkání se těší Hana Zavadilová.
n úterý – Hudební hodinka – Místo: DPS Senior – 
společenská místnost. Začátek: 16.00h. Vstup zdarma. 
Na setkání se těší Hana Zavadilová.
n středa – Pěvecký kroužek – zahájení – Místo: DPS 
Senior – jídelna. Začátek: 14.00h. Pěvecký kroužek se 
schází pravidelně a to každou první a třetí středu v měsíci. 

Připravované akce: 
MožNost PŘilHášeNí

n 13. září 2014 Zahrada Litoměřice
n 26. – 27. září 2014 Rekondiční pobyt v Hotelu Krako-
noš na Benecku
n 4. října 2014 Prohlídka zámku Karlova Koruna
n 18. – 19. října 2014 Jižní Morava – vinný sklípek 

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 17. červnence 2014 a 21. srpna 2014 od 10.30 do 12.00h.

Ministerstva práce a sociálních věcí a Středočeským krajem. 
Výsledkem pobytu je spokojený a odpočinutý klient a to se 
nám daří uskutečňovat již více než 7 let. 
V rámci našich poznávacích cest jsme navštívili mj. i zá-
mek Loučen a Lázně Mšené. A ani přes letní měsíce nebu-
deme zahálet a proto vás rádi uvítáme na našich akcích, 
které můžete nalézt v programu Klubu Senior.
Chtěli bychom touto cestou také poděkovat za příspěvek měs-
ta Říčany ve výši 8.000 Kč na nákup sociálního automobilu, 
který bude sloužit pro přepravu osob s pohybovým omezením.

Irena Moudrá, předsedkyně správní rady 
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Milé děti a rodiče, dovolujeme si vás 
pozvat do  dětského klubu Hnízdo 
(Táborská 2308/14, Říčany) na PŘÍ-
MĚSTSKÝ TÁBOR určený předškol-
ním dětem.
Termín: 18. 8. – 22. 8. 2014
„Prozkoumáme to, co máme – všemi 
smysly mocné živly“ 
Živly jsou základní síly přírody, ze 
kterých je tvořen život na  naší pla-
netě. Živly jsou síly nezkrotné a neo-
vladatelné. Očišťují nás a zprostřed-
kují nám sílu. Vydáme se za  nimi.
„Země je mým tělem, voda mou 
krví, vzduch je mým dechem, oheň 
mou duší...“
(smyslová a  environmentální výcho-
va pro děti, hry a pobyt v přírodě)
Cena: 2 000 Kč/týden nebo 500 Kč/
jednotlivé dny
(V ceně jsou zahrnuty obědy a 2 svači-
ny, pomůcky, 2 lektoři).
Více informací na  www.drkhnizdo.
huu.cz. Tel. 775 358 121

Iveta Limburková
lektorka Hnízda

Navzdory počasí
Úsměvy, dobrá nálada, pohoda, to 
jsou tři slova, která vystihují průběh 
letošních jarních sportovních her 
seniorů. Zcela netradičně jsme klání 
tentokrát uspořádali ve  sportovním 
areálu Pacov, který nabízí spoustu 
možností k  venkovnímu sportovní-
mu vyžití. Veškeré naše plány však 
v  poslední chvíli překazily provazy 
deště, takže jsme museli zaimprovi-
zovat a  všechny soutěže přesunout 
do  velmi příjemného a  prostorného 
zázemí . Zúčastnilo se 6 družstev, 
resp. pět a půl, protože družstvo Pa-
cova reprezentoval jediný účastník 
úžasný pan Šafránek, který s velkým 
nasazením nakonec vybojoval první 
místo. Ani další účastníci-družstva 

Domova pod Kavčí skalou, Senior-
centra, říčanských sokolek, Domova 
Laguna ze Psár a  v  neposlední řadě 
Domu s  pečovatelskou službou Se-
nior bojovali jako lvi v  několika zá-
bavných disciplínách a  nenechali si 
zkazit náladu nepřízní počasí.
Touto cestou si dovoluji poděkovat 
paní ing.  Věře Krejčové za  laskavé 
a nezištné zapůjčení prostor v Pacově 
a dále paní místostarostce Karle Egi-
dové, která převzala nad našimi hra-
mi záštitu a  podpořila je i  finančně. 
Velký dík patří všem, kteří pomáhali 
při organizaci a myslím i bezproblé-
movém zajištění průběhu akce a  sa-
mozřejmě všem soutěžícím, kteří si 
odnesli velmi pěkné ceny.

Za spoluorganizátory
Iveta Závodská a Irena Moudrá

Sportovní hry seniorů
Naše čtyřčlenné družstvo sokolek složené ze starších žen 
se zúčastnilo dne 28. 5. Sportovních her seniorů. Přes 
nepřízeň počasí se v Pacově sešlo množství sportovně 
naladěných seniorů a seniorek a Sportovní hry mohly 

být zahájeny. Disciplíny nebyly nijak náročné (kuželky, hod míčkem na 
plechovky, fotbálek), ale fotbálek, který vůbec v Sokole netrénujeme , dal 
nám sokolkám zabrat. Zato ostatní hráči byli při fotbálku jako ryba ve vodě. 
Při všech sportovních disciplínách se mohutně fandilo a bylo veselo 
a na závěr pak už zbývala jen vědomostní soutěž, kde se sokolkám cel-
kem dařilo. Po závěrečném sečtení všech bodů jsme se umístily na úžas-
ném druhém místě. Takže sláva vítězům a čest poraženým! A děkujeme 
za bezvadné uspořádání her a určitě se těšíme na příští.

Za sokolské družstvo Marie Junková

Pro seniory
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Pro děti a rodiče

PO-PO-leS 2014
Provolání pana krále
Letos jsme se my král Popoles 
36 konečně zbavili své vlády. 
Protože v roce 2013 nám odmítly po-
slušnost nadpřirozené bytosti zajiš-
ťující přiměřené počasí, uvrhli jsme je 
do plamenů pekelných a nahradili je 
jinými. Noví mrakomoři se osvědčili 
a na sobotu zajistili optimální počasí. 
Lidská čeládka toho náležitě využila 
a  do  pohádkového lesa se dostavila 
ve velmi hojném počtu. Do pohádek 
jsme je my sám pan král pouštěli 
postupně po skupinách proto, aby si 
jednotlivých pohádek mohla užít pře-
devším malá lidská pacholata. 
Jednotlivá pohádková zastavení spl-
nila svoje poslání, a  tak věříme, že 
rodičové doma svým ratolestem pře-
čtou pohádky, které byly na PO-PO-
-LESu prezentovány. U drobotě jsme 
někdy konstatovali závažné nedo-
statky ve vzdělání – tak to napravte, 
čeládko lidská!! A  nepostrkujte svá 
pacholata, když se dobře baví, nebo 
ještě nemají domalováno.
Tato akce mé výsosti je zajištěna jen 
a  pouze z  našich pokladnic. Dukáty 
při ní získané budou plně použity 
na  minulé ztráty a  hlavně na  ročník 
následující. Tak nám přišlo divné, že 
někteří účastníci prošli všemi pohád-
kami zadarmo. To je u  vás na  Zemi 
teď zvykem?
Na  druhou stranu k  zásobování 
a  dalšímu zajištění akce jsme využi-

li pozemských zdrojů. Tak musíme 
poděkovat (i za minulý ročník) panu 
řezníkovi Buřtíkovi (ten nad nádra-
žím), který zaručil skvělou kvalitu 
výrobků, kterých nese jméno. Dále 
ouřadu P-22, hajnýmu i ouředníkům 
co pečujou o prostředí.
Lidi můžeme ubezpečit, že při boji 
s  drakem nedošlo k  týrání zvířat, že 
sudičky jsou doopravdy tři. Viděli 
jste, že nejen Bobek nerad cvičí, že 
čarodějnice umí rozdávat facky, že 
milíř nezapálí les, že Lotrando stá-
le nepředal svůj živnostenský list 
a  že Spejbl s  Máničkou umí krásně 
houpat. A  Rumcajs se dobře množí 
a perníčky z chaloupky chutnají u nás 
nejlíp. Jsme pod kontrolou Krakono-
še a čerti stále opékají buřty. A taky že 
les je po nás čistý.

I  my sám pan král vás, lidské červy, 
musíme poprosit o pomoc. Při výko-
nu svých úkolů neměly pohádkové 
bytosti čas věnovat se focení. A  tak 
z  akce nemáme žádnou dokumen-
taci. Prosím, zašlete nám na  adresu 
pohoda.praha@atlas.cz pár fotek. 
Vždyť, když je někdo v  lese ve  své 
pohádce, nemá možnost si prohlíd-
nout své kamarády – tak alespoň pár 
fotek…

A tak prohlašuji:
Vláda je předána králi Popolesu 37, 
a  ten přivede svoje poddané a  po-
hádkové postavy do lesa ve Strašíně 
30. 5. 2015. 
Těšíme se na vás.

OS Havraní , Na Ladech
DS UCHO při TJ Sokol Uhříněves

V  posledním 
půlroce se pořád-
ně rozčeřila voda 
kolem naší nové 
školy, resp. jejího 
vedení. Situace 
dospěla tak da-

leko, že nyní vznikají dopisy, petice 
za zachování, či odvolání stávajícího 
vedení – argumenty mají obě strany.
Vím, že jako radní neseme svoji kůži 
na  trh a  nestojí před námi lehké roz-
hodnutí. Jako podklad nám slouží 
výběrové řízení z  řad odborníků a  in-

formace, které si získáváme, nebo nás 
někdy samy dohánějí… Jedno rozhod-
nutí jsem však udělal již dříve, a  to, 
když jsem navzdory okolnostem zapsal 
svého prvňáčka do naší nové školy.
Obdivuji odvahu mladého nezku-
šeného člověka, který šel do  nezná-
mého a  odvedl velký kus práce. Je 
třeba se posunout dál, stabilizovat 
pedagogický sbor a pracovat na jeho 
zlepšení. Ředitel musí být přirozenou 
autoritou a škola musí umět společně 
se svými učiteli připravit děti na  ži-
vot. Musí mít dobré učitele, kteří děti 

strhnou svým osobním příkladem 
a  zapálí je pro poznávání a  učení se 
novým věcem. 
Jako člověk, který má k  pedagogic-
kému oboru velmi blízko, se budu 
rozhodovat s  plnou odpovědností, 
ale nechci a nemůžu ignorovat názo-
ry odborníků, i když s nimi nakonec 
nemusím souhlasit.
V době, kdy Kurýr čtete, je již rozhodnu-
tí za námi, a já věřím, že dobře bude pře-
devším pro naše děti, a že všichni budou 
mít klid na práci, aby mohli ukázat, že si 
důvěru lidí, kteří je vybrali, zaslouží.

Miloslav Šmolík,
radní a krajský zastupitel

Děti na prvním místě!
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Dětský den pro celou rodinu
letošní dětský den se vydařil nejen díky krásnému počasí, ale hlavně 
zásluhou více než stovky pořadatelů a téměř dvou set účinkujících. 
O hlavní organizaci programu celého dne se postarali měs-
to Říčany, Centrum pro volný čas Na  Fialce a  T.J. Sokol 
Říčany a Radošovice. Děti zahájily svou dobrodružnou hru 
se skřítkem Fialkou jak jinak, než Na Fialce. Pokračovaly 
na sokolském hřišti, kde na ně čekala akční stanoviště. Při-
pravili je sportovci a kluby Taekwon-Do Kwang Gae, oddíl 
Říčany, Judo Club Kyklop, T.J. Sokol Říčany a Radošovice, 
Florbalový klub Říčany, Figurky Slonů Říčany – Frisbee, TJ 
Tourist – oddíl sportovní gymnastiky, Klub šachistů Říčany 
1925, Ant Parkour Deadly Team Říčany, Kmen Bobrů – Ří-

čany – Liga Lesní Moudrosti, Cesta integrace, o.p.s., členo-
vé Žákovského zastupitelstva, Vlastislav Kabeláč Čiháček, 
Sbor dobrovolných hasičů Říčany, Městská policie Říčany 
a Policie ČR obvodní oddělení Říčany. 
Na pódiu i pod ním předvedli své umění TŠ Twist, Jojoefekt 
Alice Bardové, Team GJ, Břišní tance z  Mraveniště, TS 
DANCE EB, TK Fuego, EILLAS, pěvecký sbor Elišky Erli-
chové, školní kapela Bezručovka pana Mužíka, kouzelnice, 
Jirka Počta a Divadélko Pod čepicí. Odpolední program pro 
teenagery zakončila punkrocková kapela Zakázaný ovoce.

hrátky Na Fialce

Policie budí respekt

divadelní slepičky opravdu zaujalyPekelně se soustředím

Pro děti a rodiče
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děti i dospělé přivítala místostarostka a organizátorka celé akce hana Špačková
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Pro děti a rodiče

dovádění s klaunem

Každému se ubráním

Trocha adrenalinu

Jak si vedli budoucí řidiči

rokenrol nás baví

uhasím každý požár
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Pro děti a rodiče

Vydařený Den 
bez úrazů 2014 
na dopravním hřišti
V pátek 6. června se konal již 5. roč-
ník akce Den bez úrazů. Tradičně 
na  akci byly pozvány říčanské ZŠ. 
Kvůli omezené kapacitě se akce zú-
častnily ZŠ Bezručova a ZŠ U Říčan-

ského lesa. Celkem 8 tříd, cca 200 
dětí. Akce měla za  cíl děti seznámit 
se záchranným integrovaným systé-
mem. Dobrovolní hasiči z Říčan měli 
pro děti připravenou prohlídku vozu, 
hasičskou výzbroj a  hašení domeč-
ku, Městská policie Říčany pak děti 
prozkoušela o  správnosti pohybu 
na silnicích a cyklohlídka děti poučila 

o  povinné výbavě kola, zdravotnic-
ká záchranná služba Středočeského 
kraje dětem ukázala svoje vozidlo 
a seznámila je se svou činností. Cesta 
integrace, o.p.s. – realizátor akce, si 
pro děti připravila soutěže s doprav-
ní tématikou a  první pomoc. Svou 
přítomností nás poctil i pan starosta 
Vladimír Kořen, paní místostarostka 
Hana Špačková a  koordinátor BE-
SIP pro Střední Čechy pan Miroslav 
Polách. Pevně věříme, že tato akce 
se dětem i  pedagogům líbila a  měla 
přínos. Velmi děkujeme městu Ří-
čany za  příspěvek na  akci, BESIP 
– Ministerstvu dopravy za  ceny pro 
děti a  hasičům, městské policii i  zá-
chranné službě za  perfektní a  milou 
spolupráci. Budeme se opět těšit 
příští rok 

Markéta Hubínková

letní provoz občanské 
poradny Říčany
Všeobecné sociální a právní poraden-
ství, odborné sociální a právní pora-
denství pro oběti a  osoby ohrožené 

V  sobotu 7. 6. 
2014 se na Mar-
vánku konal 
dětský den, or-
ganizovaný Ob-

čanským sdružením Vesmír a  Vodác-
kým klubem Říčany.
Počasí nám opravdu přálo, a  tak 
si během slunného odpoledne děti 
mohly na  dvanácti stanovištích vy-
zkoušet různé disciplíny. Například 
střelbu z  luku, skákání v  pytli, za-
tlouct hřebík do špalku a mnoho dal-
ších. Nechyběla ani tradiční možnost 
plavby na lodičkách po Marvánku. 
Po splnění všech úkolů si děti převzaly 
z rukou vodníka sladké odměny, balo-
nek a diplom za účast na dětském dni.
Na konci celé akce jsme si všichni u spo-
lečného ohně opekli buřty, takže ani ro-
diče neodešli s prázdnými žaludky. 

Máme velkou radost z  počtu dětí, 
které za doprovodu svých rodičů 
přišly na dětský den, a doufáme, že 
příští rok se podaří překonat letošní 
rekord v počtu zúčastněných. V sobo-
tu odpoledne se na Marvánku setkalo 

160 soutěžících dětí. V  neposlední 
řadě bychom chtěli poděkovat měs-
tu Říčany za  finanční podporu celé 
akce.
Tak zase za rok, Ahooooj!

za OS Vesmír Gabča N.

Ohlédnutí za dětským dnem na marvánku
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SJeZD ŘeKy 
SáZAVy 2014
Ve dnech 7.–8. 6. 2014 Odbor sociál-
ních věcí a zdravotnictví pod záštitou 
Městského úřadu Říčany zorganizo-
val sjezd řeky Sázavy pro děti ze soci-
álně znevýhodněného prostředí.
Pro většinu dětí to měl být úplně prv-
ní vodácký zážitek, a tak se už ve vla-
ku do Čerčan objevilo několik názna-
ků nervozity. Avšak později téhož 
dne po nich nebylo ani památky. Děti 
bezproblémově absolvovaly úsek 
řeky z Čerčan do Týnce nad Sázavou, 
kde se také na noc utábořily. Než se 
dětem pod jasným nebem malebného 
Posázaví začaly do  hlaviček vkrádat 
první sny, bavily se u  táboráku hrou 
na kytaru, zpěvem trampských písní 
a opékáním buřtů. O dojmech z tvrdé 
práce „háčků“ si s dětmi k ohni při-
jely popovídat i  místostarostky Kája 
Egidová a Hanka Špačková.
Na  programu neděle byl sjezd úse-
ku Týnec – Pikovice, odkud se celá 
výprava vydala přes Čerčany vlakem 
zpět do Říčan.
Cílem tohoto malého dobrodružství 
bylo především poskytnout dětem 
nezapomenutelný zážitek a  my věří-
me, že jsme byli úspěšní.
Tato akce by se však neobešla bez po-
moci velkého množství lidí, kterým 
chceme touto cestou poděkovat.
Naše díky patří zejména půjčovně 
sportovního vybavení BISPORT, 
která nám vyšla vstříc při poskytnu-
tí lodí a  záchranných vest, dále pak 
Jiřímu Syslovi Dvořáčkovi z  Vo-

dáckého oddílu Říčany, který nás 
vybavil stany a v neposlední řadě také 
vodákům, dobrovolným průvodcům, 
kteří dětem celou dobu zajišťovali 
odborné vedení a  bezpečnost – Jir-

kovi Schleglovi, Lexovi Kirejevovi, 
Tondovi Maňáskovi a  Martinovi 
Stinglovi.

Iva Kirejevová
sociálně právní ochrana dětí

Alenka K. o vodáckém víkendu napsala:
Minulý víkend se stal pro mě a pro dalších jedenáct dětí nezapomenutelný. 
Sjížděli jsme řeku Sázavu. V sobotu 7. 6. jsme se sešli ráno na nádraží. Dostali 
jsme svačinu a kšiltovku s logem Říčany. K řece jsme jeli vlakem. Na místě jsme 
se namazali a převlékli. Byli jsme rozděleni do lodí k dospělým po dvou nebo 
po třech. Chvíli na to jsme vyrazili. Při pádlování jsme si „pokecali“ se svými 
zadáky a viděli spoustu zajímavých věcí. Na obědě jsme byli v restauraci. Potom 
jsme zase pádlovali. K večeru jsme se dostali k tábořišti. K večeři jsme měli řízky 
a později jsme opékali buřty u táboráku, na který nikdy nezapomenu. Zpívali 
jsme písničky a dívali se na spokojeně praskající ohýnek. Po táboráku jsme šli 
spát do stanů. Myslela jsem, že neusnu, ale únava zařídila své. Ráno jsme 
zabalili stany, dostali svačiny a nasnídali se. Ke snídani jsme měli bábovku, 
koláčky, perník a čaj. Když jsme vypluli na vodu, sluníčko příjemně hřálo do zad. 
Po obědě všichni věděli, že cesta se blíží ke konci. V cíli jsme vrátili lodě a chystali 
se na nádraží. V Říčanech jsme dostali diplom a rozloučili se. 

domácím násilím a  trestnými činy 
bude k dispozici i v červenci a srpnu 
následovně:
úterý: 10.00 – 12.00 hod., 13.00 – 
17.00 hod.
středa 10.00 – 12.00 hod., 13.00 
– 17.00 hod. (kromě středy 20. 8. 
2014)
Adresa: Masarykovo nám. 6, Říčany, 
kontakt: 312 315 284, email: porad-
naricany@cestaintegrace.cz. 

Nabídka prostor
Zájemcům o  spolupráci nabízíme 

volné kanceláře v 1.patře na Masary-
kově náměstí v  Říčanech, které jsou 
vhodné zejména na  poradenskou či 
kancelářskou činnost. Více informací 
na www.cestaintegrace.cz a na telefo-
nu 728 677 285. 

Klub Cesta v létě
I  během letních prázdnin bude níz-
koprahový Klub Cesta otevřen pro 
děti a  mladé lidi z  Říčan a  okolí 
v  obvyklou dobu. Zavřít plánujeme 
pouze v  době, kdy se u  nás budou 
konat příměstské tábory (7. – 11. 

7. a  11. – 15. 8.). V  těchto týdnech 
budou pracovníci nabízet svoje 
služby především v terénu, tedy pří-
mo v  ulicích a  parcích Říčan. Díky 
novým posilám týmu, plánujeme 
na  léto také několik akcí (přespá-
vačku na klubu, výtvarné workshopy 
atd.). Více o  našem zařízení nebo 
letním provozu a  akcích se dozvíte  
na  www.facebook.com/klub.cesta, 
nebo na  webových stránkách orga-
nizace: www.cestaintegrace.cz.

Za tým NZDM Klub Cesta, 
Lucie Ditrichová
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Pro děti a rodiče

O PráZDNINáCH  
A PO PráZDNINáCH  
www.mraveniste.info
letní příměstské tábory 
Doplňujeme ještě volná místa – téma Z pohádky do po-
hádky 
1. turnus: 30. 6 – 4. 7. 2014, s Ivanou.  
Přihlášky: ivana.dudova@hotmail.cz
2. turnus: 14. 7. – 18. 7. 2014, s Ivanou.  
Přihlášky ivana.dudova@hotmail.cz
3. turnus: 25. 8 – 29. 8. 2014, s Markem a Bárou  
(sportovní zaměření). Přihlášky: lenka.poc@seznam.cz

Napříč říčanským pohádkovým 
lesem 
30. 8. 2014 od 9 hodin na Jurečku – přijďte se rozloučit 
s prázdninami !!!
Mraveniště ve spolupráci s FUN ACTIVITY pořádá dopo-
ledne plné her, soutěží, tance i odpočinku. Děti se potkají 

Kroužky v Pramínku od září 
Od září budou v Lesním klubu Pramínek probíhat tyto kroužky:
Dramatická dílnička s Petrou Jančovou (v pondělí)
Dílna je vedena formou přípravných her a cvičení dramatic-
ké výchovy, improvizací, dramatizací pohádek a příběhů.
Přírodovědný kroužek s Kateřinou Čihákovou (ve středu)
Kroužek seznamuje děti s  přírodou v  okolí Říčanské 
hájovny, prostřednictvím vlastního pozorování, jedno-
duchých experimentů, kreslení a  tvoření z  přírodních 
materiálů. Součástí pravidelné činnosti bude také péče 
o zahradu na hájovně.
Tanečky a pohybové cvičení pro děti s Hankou Říhovou 
(ve čtvrtek v ZŠ Světice) Pohybové hry, využití napodobo-
vání zvířat, výpravy do exotických zemí – jak se kde tančí? 
Pomocí her procvičíme rovný postoj, jak rovně sedět, zdra-
vě dýchat, mluvit, volně zpívat. Budeme pracovat na fyzic-
kých dovednostech, zpevnění svalů, vše zábavnou formou. 
Přihlášky posílejte na email lesniklubpraminek@seznam.
cz, více informací na www.lesniklubpraminek.cz. 
Kroužky začínají v týdnu od 15. září 2014. 

Benefice pro Pramínek
Na  začátku září začneme v  Lesním klubu Pramínek 
budovat jurtu, která bude sloužit jako zázemí pro naší 
druhou třídu Kapiček. Jurtu budeme opět stavět komu-
nitním způsobem a základem pro nás je volný čas rodičů 
našich dětí a  dalších příznivců. Podpořte nás a  přijďte 
na benefici 5. září, kde program zajistí lektoři Pramínku. 
Vítáme jakékoliv další zapojení. Předem vám děkujeme 
za podporu.

Barbora Smetánková
koordinátorka

s  pohádkovými bytostmi a  odnesou si malou odměnu 
a rodiče si užijí poslední prázdninovou sobotu v krásném 
přírodním prostředí a ve společnosti svých ratolestí. 

Kroužky od 15. září 2014
Od  září připravujeme nabídku kroužků podobnou té 
letošní. Novinkou bude například kroužek Míčových 
her pro 1. stupeň či Techniky kresby s  přípravou na 
umělecké školy. Klub Mravenec bude nově fungovat 
i pro děti vracející se z kroužků Mraveniště.

Lenka Počtová
koordinátorka
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Příměstské tábory 
– prázdniny v landii

Mateřská škola Landie již tradičně 
během léta pořádá příměstské tábo-
ry pro děti od 2 do 8 let v prostorách 
školky s  velkou zahradou v  Orlické 
ulici v Říčanech. 
Jedná se o turnusy po pěti pracovních 
dnech, v době od 7.30 do 17.30 hodin. 
Cena za  týdenní turnus je 2.890 Kč 
a  zahrnuje pestrý program včetně 
jednoho celodenního výletu, zdravou 
stravu z vlastní kuchyně formou dopo-
lední svačiny, oběda, odpolední svači-
ny a samozřejmě pitný režim. 
Děti se mohou těšit na zajímavý pro-
gram po tématických týdnech – Staré 
pověsti české, Let za  exotickými zví-
řaty, Cesta do  pravěku, Kouzlo vody, 

Z  pohádky do  pohádky a  jiné. Každý 
týden je naplánován jeden celodenní 
výlet do ZOO, dinoparku, aquaparku, 
na  Vyšehrad, do  stájí na  Žernovce... 
Děti jsou rozděleny do věkově bližších 
skupin a  program se přizpůsobuje 
jejich aktuálním možnostem. Více 
podrobností k  jednotlivým týdnům 
a fotografie z předchozích let najdete 
na našich stránkách www.landie.cz.

V  průběhu prázdnin jsou otevřeny 
i  naše jesličky pro batolátka ve  věku 
od 6 do 24 měsíců.
Pokud chcete vašemu dítěti dopřát 
hezké prázdniny se zajímavým pro-
gramem, napište nám na  landie@
landie.cz nebo volejte na 602 259 004. 
Ještě máme volná místa.
Přejeme krásné léto!
Tým jesliček a MŠ Landie

Jak plyne čas 
v Kolovrátku

Jaro jsme nastartovali pohybem a tan-
cem s Jiřím Helekalem. Již poněkoliká-
té jsme se zúčastnili výtvarné soutěže 
v DDM v Úhřínevsi, kde třída nejmen-
ších dětí (chobotničky) získala druhé 
místo a třída nejstarších dětí (delfínci) 
třetí místo. Děti i paní učitelky z  toho 
měly moc velkou radost. Každý měsíc 
jsme uvítali činoherce s pohádkou k da-
nému tématu v rámcovém programu.
Návštěvou Muzea Říčany s  výstavou 
obojživelníků a  filmovou projekcí 
v  kině na  Fialce a  dalších akcí mimo 
školku učíme děti společenskému 
chování. Třída nejstarších dětí se pre-
zentovala svou botanickou zahradou 

v soutěži „Smíškové vítají jaro“. Poté 
následovala besídka ke dni matek, kde 
děti předvedly pilnou tříměsíční práci.
Nejedno oko nezůstalo suché. Ke  dni 
dětí jsme uspořádali zahradní party, 
spojenou s oslavou narozenin. Čekalo 
na ně veliké představení v podání Rytíř-
ských soubojů, do kterých byli zapojeni 
všichni. Střílelo se z kuše, kluci bojovali 
o princeznu a vše se završilo svatbou.
Dne 8.6. jsme jako každoročně vyra-
zili směr Pec pod Sněžkou. Program 
školky v přírodě byl bohatý, děti spo-
kojené a rodiče odpočatí.

Poslední dny školního roku jsme na-
vštívili dinopark v  Plzni, odkud děti 
odjely s opravdovým zážitkem.
A na závěr jsme si opekli buřty a za-
tancovali v maskách na školní zahra-
dě. Moc děkujeme všem našim zlatíč-
kům i jejich rodičům za krásný školní 
rok 2013/2014.
Od září mezi sebou uvítáme nové ka-
marády, máme několik volných míst.

Informace www.skolka-kolovratek.eu. 
Telefon 605 555 009, 602 484 921

Krásné léto přejí tety z Kolovrátku

ze života škol(ek)
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Něco hezkého končí a něco hezkého začíná. Pro někoho 
končí školní docházka, někteří předškoláci z  přípravné 
třídy ji mají teprve před sebou. Poslední měsíc školy je 
ve znamení mnoha školních i třídních akcí.
Žáci přípravné třídy soutěžili s dětmi z přípravné třídy ZŠ 
U Říčanského lesa a s předškoláky z MŠ U Slunečních ho-
din. Nebylo důležité vyhrát, ale porovnat získané znalosti 
a  dovednosti v  různých disciplínách, které vycházejí ze 
školních vzdělávacích programů.
Další akcí byla výtvarná dílnička žáků přípravné třídy a 1. 
stupně naší školy. Úkolem bylo vytvoření prázdninového 
deníčku. Pro tyto žáky začala již i realizace projektu z ob-
lasti EVVO-„Hrátky s přírodou“, financovaného z finanč-
ních prostředků KÚ Středočeského kraje.

V rámci již realizovaných projektů dochází k jejich udržení. 
Jde o projekty minulých let, kdy vytvořené materiály – ať 
pracovní listy nebo výukový materiál – plně slouží při výu-
ce všech žáků. Tyto projekty byly financované z prostředků 
ESF a státního rozpočtu.
Pro žáky celé školy se uskutečnil turisticko branný závod 
na Marvánku. Jednotlivé hlídky plnily úkoly např. z topo-
grafie, poskytování první pomoci, hodu na cíl…
Mezi ty určitě poslední bude pro deváťáky a předškoláky 
jejich poslední zvonění. A co jim popřát na jejich další eta-
pě života – určitě hodně zdraví, úspěchy ve studiu a v ne-
poslední řadě krásné prázdniny.

ze života škol(ek)

Výuka etikety je určena žákům, kteří jsou za-
řazeni do programu bilingválního vzdělávání 
na naší škole. 
Doplňkové aktivity, podporující dvojjazyč-
né vzdělávání, zajišťuje v  rámci partnerství 
sdružení Proedukace.

Děti se nejdříve seznámily se základy slušného chování 
- slůvka prosím a děkuji, správné podávání ruky, osobní 
zóna, k ostatním se chovám zdvořile…
Následovalo seznámení se základy etikety stolování – 
správné sezení u stolu, správné držení příboru, prostření 
stolu, ubrousek látkový a papírový, kdy začneme jíst, kdy 
odejdeme od stolu….
Po  praktickém nácviku, kdy si každý sám správně pro-
střel, následoval trénink, jak se správně jí pečivo. 
Děti to zkoušely na  banketkách, pak každé dítě dostalo 
lívanec, na  kterém trénovalo správné držení příboru (to 
byla pro prvňáky opravdu obtížná disciplína). Po jídle si 
děti zopakovaly, kam s příborem a ubrouskem.
Na toto projektové odpoledne navazoval výlet na zámek 
Loučeň, kde si žáci mimo prohlídky zámku opět zopako-
vali etiketu stolování a opět trénovali, tentokrát u oběda. 
Prý takto šikovnou třídu ještě na  zámku neměli. Tak se 
zdá, že praktický nácvik  děti nezapomněly!
Na  zdárné akci se podepsala také výborná spolupráce 
s Pražským kulinářským institutem a šéfkuchařem Rad-
kem Šubrtem.

Renata Frouzová, zástupce sdružení Proedukace

Zážitky posledních školních dnů ZŠ Nerudova

ŽIVOT V beZrUČOVCe: Děti z bilingvální třídy se učily etiketě

36 texty.kuryr@ricany.cz



ze života škol(ek)

ŠKOLY V PŘÍRODĚ NA I.ZÁKLADNÍ ŠKOLE   

Stalo se milou tradicí odjet ke konci školního roku na školu v přírodě. Letos vyjela většina tříd prvního stupně naší školy. 
V prvním termínu 26. – 30.května vyjelo hned pět tříd najednou a to 1.C, 3.A, 3.B, 4.A a 4.B. Tento první „turnus“ sice neměl 
štěstí  na počasí, ale i tak se žáci i učitelé vráti li spokojeni. 

Třídy 1.C a 4.A si užívaly v Mozolově v jižních Čechách. Podle zpráv, které nám třídy poskytly, počasí zlobilo, ale ne celou dobu. 
Od pondělí do středy si žáci užívali okolní přírody, hřišť a bazénu. Ve čtvrtek vyrazili do Tábora, kde navští vili strašidelné podzemí, 
kostelní věž s 200 schody a muzeum Lega. Obdivuhodně se zapojili naši nejmenší z 1.C. Celou školu v přírodě přežili statečně 
a bez velkého stýskání. Jejich starší spolužáci ze 4.A jim v tom byli velice nápomocni. 

Třídy 3.A, 3.B a 4.B strávily týden v Suchdole v jižních Čechách. I tato skupina výletníků se vráti la mokrá, leč spokojená. 
V druhém termínu 2. – 6. června si poslední týdny školy zpříjemnila 5.A, 5.C a 2.B a to v Krkonoších ve Velké Úpě. Této skupině 
už počasí přálo. Slunečné dny v přírodě, výlet na Sněžku a jistě skvělá nálada všem pomůže přežít tři týdny školy, které nás 
ještě čekají. 

Milé děti , Vážení rodiče, 
přejeme Vám úžasné prázdniny, 
plné zážitků, milých setkání 
a šťastných návratů.

HISTORICKÝ FOTOKVÍZ V RÁMCI PROJEKTU PATRIOT
Druhý ročník historického fotokvízu se konal ve středu 7. 5. 2014. Pěti členná družstva říčanských základních škol vyběhla plnit úkoly 
za vydatného deště. Letošním tématem byly vodní plochy v Říčanech. V jejich blízkosti  byly ukryty otázky.  Staré fotografi e Mlýnského 
rybníka, Marvánku, Jurečku a Starého koupadla bylo třeba správně přiřadit. 

Družstvo I. ZŠ se vlivem nepříznivých povětrnostních podmínek rozložilo tak, že nenašlo jedinou indicii. Družstva ZŠ Bezručova 
a ZŠ U Lesa srdnatě bojovala, našla indicie a odpověděla na otázky. Nakonec obě družstva skončila na prvním místě a I. ZŠ skončila 
třetí . Z rukou zástupkyně Mgr. Jitky Paskové členové družstev převzali hodnotné knižní odměny a diplomy.

I přes nepřízeň počasí byla většina soutěžících s průběhem a výsledky spokojena.
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ŽIVOT V beZrUČOVCe:
Hastings 2014

Jsme školou s profilací na rozvoj hudebních 
a  jazykových dovedností. V  rámci této kon-
cepce pravidelně realizujeme studijní pobyt 
Anglii. Cílem je podpořit u  žáků 2. stupně 
komunikační dovednosti.
Zájezd proběhl v termínu 10. – 16. 5. 2014

Pravidelně spolupracujeme s cestovní agenturou Student 
Agency. Letošního zájezdu se zúčastnilo 33 žáků z pátých 
až devátých tříd.
Žáci absolvovali 12 hodin výuky anglického jazyka v „Embas-
sy CES“ škole v Hastings. Výuka byla vedena profesionálně, 
dětem se ve škole líbilo. Škola byla 3 dny po 4 vyučovacích 
hodinách, vždy dopoledne. Po bohatém obědě následoval od-
polední poznávací program. 
Poznávací výlety se všem velice líbily. Letos jsme využili i mož-
nosti objednat dva vstupy zdarma v rámci britského projektu“ 
National English Herritage“ – 2 školní výukové exkurze.

Ubytování bylo opět v rodinách po 2–3 žácích. Děti byly 
s ubytováním spokojeny. 
Zájezd splnil jazykové i  poznávací cíle. Anglický jazyk 
děti používaly ve škole, v rodinách, při nákupech i během 
odborného výkladu při návštěvě památek. Děti navázaly 
nová přátelství s ostatními studenty ve škole i v rodinách. 
Ke zdárnému průběhu přispělo i teplé, slunečné počasí.

Naděžda Francánová a Vlasta Halašová

ze života škol(ek)

Letos už čtvrtým rokem probíhaly na  naší 
škole obhajoby absolventských prací žáků 9. 
ročníku. 
Žáci si tradičně volili témata vztahující se 
k  jejich zájmové činnosti. Při obhajobách 
před komisí učitelů prokazovali svoje znalos-

ti a  dovednosti, které získali během devítileté docházky 
na  ZŠ. Někteří vysloveně příjemně komisi překvapili – 
např. volbou tématu nebo velmi vyčerpávajícími znalost-
mi v dané oblasti. 
Věnují se opravdu různým a atraktivním zálibám, ať je to 
např. drobná dívenka, která aktivně provozuje judo, jiná 
dívka se potápí s přístrojem až do čtyřicetimetrové hloub-
ky a má za sebou už sto ponorů, další chlapec vám poví 
snad vše o  hvězdách. Zlatým hřebem obhajob byla po-
slední dvě témata – „Gastronomie“ a „Čaj“, při nichž ob-

hajující žáci připravili i ochutnávku a o své práci hovořili 
tak vyčerpávajícím způsobem, že jim ani nestačil vymeze-
ný čas. Známky z prací budou započítány do klasifikace 
z českého jazyka.

Jaroslava Mandíková

ŽIVOT V beZrUČOVCe:
Absolventské práce žáků 9. ročníku a jejich obhajoby
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Bodové hodnocení jednotlivých surovin:
PAPÍR – 10kg/žák = 10 bodů
HLINÍK – 0,100 kg/žák = 1 bod 
BATERIE – 0,100 kg/žák = 1 bod 

Umístění škol v soutěži

odměny:
1. místo: 2000 Kč 3. místo: 1000 Kč
2. místo: 1500 Kč 4. místo: 500 Kč

VyHODNOCeNí SběrOVÉ SOUTěŽe – projekt PATrIOT 2014
Základní škola Papír / žák kg Hliník/ žák kg Baterie /kg Celkem bodů
Základní škola  

Bezručova
692 žáků

11 688,2 kg
16,90 kg /žák

603 kg
0,871 kg /žák

47 kg
0,067/žák

10,7 b. – papír
9 b. – hliník

0,5 b. – baterie
20.2 bodů

1. Základní škola  
Náměstí
538 žáků

49 690 kg
92,36 kg /žák

261 kg
0,485 kg/ žák

nesbírá 90,2 b. – papír
5 b. – hliník

0 b. – baterie
95.2 bodů

Základní škola  
Nerudova
56 žáků

4 720 kg
84,28 kg / žák

27,8 kg
0,496 kg/ žák

25 kg
0,446/žák

80,4 b. – papír
5 b. – hliník

5 b. – baterie
90.4 bodů

Základní škola  
u Říčanského lesa

525 žáků

7 691 kg
14, 64 kg

78 kg
0,147 kg/žák

72 kg
0,137/ žák

10,5 b. – papír
2 body – hliník
1,5 b. – baterie

14 bodů

1. místo 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA NÁMĚSTÍ 95.2 bodů

2. místo ZÁKLADNÍ ŠKOLA NERUDOVA 90.4 bodů

3. místo ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEZRUČOVA 20.2 bodů

4. místo ZÁKLADNÍ ŠKOLA U ŘÍČANSKÉHO LESA 14 bodů

Děkuji moc za celkovou spolupráci!
Koordinátorka Ilona Zapletalová

l školy obdrží poukázky s částkou, v jejíž hod-
notě si za zakoupí pomůcky, učební materiál 
sloužící k ekologickým nebo přírodovědným 
účelům
l faktury za pomůcky, materiály mohou být zasílány 
přímo na naši základní školu
l nutné je však dodržet limit určené finanční 
částky
l termín proplacení paragonů či faktur, prosím, 
proveďte nejpozději do 30. 6. 2014
l pokud si budete zvolené pomůcky kupovat 
v hotovosti, prosím, přineste paragon naší paní 
hospodářce, částka vám bude proplacena 
a paragon ponechán do vyúčtování

Děkujeme paním učitelkám z MŠ U Slunečních hodin Heleně a Miladě (třída 
Berušky) za krásné a vydařené akce v tomto školním roce. Rodiče předškoláků

Říčanská jazyková škola lANGFOr přijata do Asociace 
jazykových škol a agentur Čr
Jazyková škola LANGFOR v  letoš-
ním roce jako první škola na  Pra-
ze-východ splnila přísné podmínky 
vstupu do  Asociace jazykových škol 
(AJŠA). Posláním AJŠA je zdokona-

lovat jazykové vzdělávání v regionech 
České republiky. Školy sdružené 
v  AJŠA zastávají společné principy 
kvality popsané v Kodexu kvality, kte-
rý zaručuje vysoký standard dodáva-

ných služeb. Ve  Středočeském kraji 
byly do  AJŠA dosud přijaty jen 3 
školy. Přijetí říčanské školy je potvr-
zením vysoké kvality jejích poskyto-
vaných služeb. Gratulujeme!
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Všední ráno v životě 
studenta
6.30. Zvoní budík. 6.31. Budík 
přestal zvonit. Je úterní ráno a  já 
musím vstát. Sedím na  posteli a  zí-
rám na  cosi, co neexistuje. Myslím 
na nudné věci a na ještě nudnější ško-
lu. Slyším tátu, jak hledá nové spodní 
prádlo, protože mu opět chybí. Cítím 
mámin omamný parfém.
Vidím strop, pod stropem poličky 
s  důmyslným systémem skladování 
knih, poličky s  trofejemi z  modelář-
ských soutěží, vedle poliček židli, 
přes židli přehozené zmuchlané škol-
ní oblečení. Vidím také školní rozvrh, 
učebnice, modrý penál. Ach jo. Kéž 
by byla škola bez pomůcek, kéž bych 
nemusel každý den tahat tu svou tu-
novou tašku!
Myslím na  první hodinu, kdy píše-
me slohovou práci, kterou si zase 
nestihnu přečíst, na druhou hodinu, 
kdy máme tělocvik, na  třetí hodinu, 
kdy opět uslyším pronikavý hlas naší 
profesorky na matematiku, ale hlav-
ně na  hodinu poslední, kdy píšeme 
test na motory. Ach jo. Kéž bychom si 
mohli učební předměty sami vybírat!
Slyším máminy narážky na to, že špi-
navé prádlo patří do  koše, že nestih-
neme kvůli mě autobus a ani poradu, 
že nemám vybírat rozinky z vánoček. 
Slyším toho denně spoustu, ale ráno 
je tím charakteristické. Ach jo. Kéž 
by lidstvo nevymyslelo typické lidské 
problémy. Jaké by to asi bylo žít zase 
na stromech?
Cítím mámin parfém, který přebíjí 
i zápach právě hnojeného pole. Cítím 
toho denně spoustu, a proto se vůně 
rána ztratí. Ach jo. Kdybych si mohl 
ucpat nos!
Tak tedy vyrážím do školy a začínám 
svou denní rutinu. Během chvilky 
se má negativní nálada rozplyne a je 
mi opět dobře. Hlavně když už není 
ráno...
PS. První sloh, který jsem si po  sobě 
přečetl!

Jakub Profota, tercie A

Do you speak english?
Zatímco se na tuto otázku za našich 
studijních let odpovídalo často struč-
ným „no“, neboť většina obyvatel 
bývalého Československa preferova-
la němčinu, aby se v tehdy dostupné 
Evropě spíše domluvila, naši studenti 
staršího školního věku už dnes odpo-

ví také stručně: „Yes, I  do“. Že jsou 
opravdu „jinde“, jak se často říkává, 
jsem mohla pozorovat, když jsem 
spolu se dvěma kolegyněmi v květnu 
doprovázela 46 našich žáků do  St. 
Austell, anglického městečka na jiho-
západním pobřeží Anglie. Na týdenní 
jazykový pobyt s  návštěvou Londý-

Prázdninová ohlédnutí za „školními dny“ – ukázky prací žáků tercie
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ze života škol(ek)
na se někteří přihlásili už druhým 
rokem. Rodiče žáků přijímají tyto 
zájezdy s  nadšením, neboť si dobře 
uvědomují, že když chce člověk pla-
vat, musí do vody. Děti byly ubytova-
né v anglických rodinách, dopoledne 
měly angličtinu ve  velké austellské 
škole a  odpoledne jsme společně 
podnikali výlety na  zajímavá místa 
regionu, který je prostoupen mýtem 
krále Artuše a rytířů kolem kulatého 
stolu. Také zážitek z výletu na St. Mi-
chael byl nezapomenutelný.
Se zájmem jsem se chodila posadit 
do  rohu třídy, abych mohla pozoro-
vat anglické kolegy při práci, ale také 
naše žáky, jak dobře komunikují v ci-
zím jazyce už od 11 let.
Týden se vydařil i  díky krásnému 
slunečnému počasí. Z Čech jsme do-
stávali zprávy, že stále prší a  topení 
se nevypíná. My leželi v Hyde parku 
na  trávě a  toužili si ochladit rozpá-
lená chodidla v  potůčku princezny 
Diany.
Po  této zkušenosti vím jistě, že naše 
děti se v Evropě neztratí.

Ivana Remková

Paní odpočinku
Vždy když na ní sedím,
Zamyslím se hned,
Čemu všemu svědkem byla,
Tolik lidských let.

Také si hned vzpomenu,
Co jsem jí vše svěřila.
Kolik slov a pláče,
Ode mne kdy slyšela.

Naše paní odpočinku,
Záchranu ti nabídne.
V cestách dlouhých na chvilinku,
Nebezpečí pomine.

Nazývej ji lavičkou,
Já to vidím jinak.
Když tě stíhá únava,
Můžeš na ní sedat.

Tajemství jí klidně svěř,
Je to kamarádka tvá.
Tvoří duo s mlčením,
Té se věřit dá.

Kristýna Pěstová, tercie

Záštitu nad 36. ročníkem soutě-
že převzal prof.  Ing.  Jiří Drahoš, 
DrSc., předseda AV ČR, záštitu nad 
36. ročníkem SOČ v oboru Zdravot-
nictví převzala RNDr.  Lucie Kubí-
nová, CSc., ředitelka Fyziologické-
ho ústavu AVČR, v.v.i.
SOČ je soutěž talentovaných žáků 
středních škol, vyhlašovaná MŠMT 
a  garantovaná Národním institutem 
dětí a mládeže, která vede žáky k sa-
mostatnému a tvůrčímu přístupu při 
řešení odborných problémů v 18 věd-
ních oborech. Probíhá formou sou-
těžních přehlídek, na  kterých sou-
těžící žák obhajuje svou práci před 
odbornou porotou.
Letošní 36. ročník soutěže SOČ vyvr-
cholil 13. 3. – 15. 6 . 2014 celostátním 
kolem, které organizačně zaštítilo 
Gymnázium Luďka Piky v  Plzni. Tři 
dny gymnázium hostilo přes 300 sou-
těžících, 90 porotců, Ústřední komisi 
SOČ a další hosty soutěže. Slavnostní-
ho zahájení v areálu Techmánie se zú-
častnil i ministr školství PhDr. Marcel 
Chládek, MBA a  řada VIP osobností 
z oblasti vědy a techniky.

Naše gymnázium reprezentovala 
trojice dívek. Pavla Hudcová, le-
tošní maturantka v oboru 12. tvorba 
učebních pomůcek, didaktická tech-
nologie, Anežka Kabátová, žákyně 
septimy, v  oboru   03. chemie a  Mi-
chaela Mrázková z 3.A v oboru  06. 
zdravotnictví. Nejlépe si vedla M. 
Mrázková, která získala 5. místo, 
Anežka Kabátová obsadila 6. místo 
a  Pavla Hudcová 9. místo. V  ob-
rovské konkurenci je to mimořádný 
úspěch.
Gratulujeme a  děkujeme za  vzornou 
reprezentaci školy!

dř
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Celostátní kolo soČ v Plzni s naší účastí!
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a  Adéla Hobzíková (ped. H. Kutmanová) a  Kateřina 
Končická (ped. J. Adamusová), které získaly 3. místo.
Mile nás překvapil úspěch souboru ZUŠ Říčanská sedma 
(ped. J. Odcházel), která v ústředním kole soutěže decho-
vých orchestrů v Letovicích získala bronzové pásmo.
Ani na soutěži nejmenších houslistů Plzenecké housličky 
se naši žáci neztratili. Kateřina Stocková získala 1. mís-
to a   Adéla Hobzíková - 2. místo  (ped. H. Kutmanová). 
A nová, nastupující generace houslistů si poprvé vyzkou-
šela soutěžní pódium - Jakub Kudibal, Beáta Polívková 
(ped. H. Kutmanová) a Karola Sušanková, Marie Luisa 
Hanko (ped. J. Adamusová) -  Čestné uznání.

ÚsPĚCH žáKŮ VÝtVARNÉHo 
oDDĚleNí

Žáci výtvarného oddělení ze třídy paní učitelky Hany 
Šebestíkové se v  letošním roce zúčastnili na prestižní 
Mezinárodní soutěži výtvarných prací v  Makedonii. 
V  makedonském městě Bitola se sešlo více než 15  000 
prací mladých výtvarníků z celého světa. Oceněno diplo-
mem bylo asi 1000 prací a z toho 70 dětí obdrželo ZLA-
TOU PALETU. Máme radost, že mezinárodní porota 
ocenila mezi nejlepší výtvarná díla i práce našich žáků To-
máše Cílka a Matyáše Bláhy. Zlatou paletu získala také 
ZUŠ Říčany a  paní učitelka Hana Šebestíková. Další 
oceněnou říčanskou výtvarnicí byla Kateřina Vodičková.
Základní umělecká škola Říčany přeje všem dětem a rodi-
čům krásné prázdniny. Odpočiňme si a v září na shledanou.
Veškeré informace k  začátku školního roku 2014/2015 
budou na www.zusricany.cz od 27. srpna 2014.

Iveta Sinkulová a kolektiv zaměstnanců ZUŠ Říčany

PoDĚKoVáNí
V letošním školním roce ukončuje na naší 
škole pracovní poměr emeritní ředitel zuŠ pan 
Bohumil Průcha. Vedl říčanskou zušku celých 
36 let a hudební škola pod jeho vedením 
vychovala mnoho vynikajících absolventů. 

další poděkování za dlouholetou činnost 
a skvělou spolupráci patří ekonomce 
školy paní haně Jiráňové, která v letošním 
roce ukončila svoje působení na zuŠ.
V letošním školním roce ukončila také 
pracovní poměr paní učitelka Šárka 
Mikešová, dlouholetá učitelka hudební 
nauky na naší škole.

za celý kolektiv přejeme panu řediteli 
Bohumilu Průchovi, paní ekonomce haně 
Jiráňové a paní učitelce Šárce Mikešové 
do dalších let hodně zdraví a budeme 
se těšit, že dále zůstaneme společně 
v kontaktu a budeme se setkávat 
na akcích, které škola pořádá.

Iveta Sinkulová,  
ředitelka ZUŠ Říčany

A ještě než prázdniny začnou, máme pro vás několik zá-
věrečných informací, týkajících se konce školního roku.

ZáPis žáKŮ PRo šKolNí RoK 
2014/2015
V letošním roce přišlo k zápisu do třech vyučovaných oborů 
celkem 180 dětí. Vzhledem k tomu, že se nám podařilo v le-
tošním roce navýšit kapacitu, přijali jsme celkem 98 dětí, to 
znamená téměř každé druhé dítě. Přijali jsme děti převáženě 
do výtvarného a tanečního oddělení, v menší míře do oddě-
lení hudebního. Oproti minulým rokům došlo tedy ke zlep-
šení situace. V budoucnu předpokládáme navýšení kapacity 
převážně v hudebním oboru. Seznam přijatých žáků je zve-
řejněn na www.zusricany.cz. Schůzka rodičů nově přijatých 
žáků se uskuteční 3. září 2014 v 18.00 hodin, ve třídě č. 1 
v budově ZUŠ Říčany, Masarykovo nám. 57.

ÚstŘeDNí KolA soUtĚží
Žáci ze ZUŠ Říčany se opět probojovali do  ústředních 
kol soutěží MŠMT. V ústředním kole soutěže smyčcových 
nástrojů v  Liberci skvěle obstály naše malé houslistky 
Kateřina Stocková (ped. H. Kutmanová) a  Magdaléna 
Podlucká (ped. J. Adamusová), které získaly 2. místo 

ze života škol(ek)

Základní umělecká škola přeje všem krásné prázdniny
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Bohumil Průcha

Šárka Mikešová

hana Jiráňová 

Paní učitelky a žáci výtvarného oddělení na výstavě v Praze ve výstavní síni 
domu u Kamenného zvonu
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ze života škol(ek)

Završení oslav 60. výročí 
založení ZUŠ Říčany
Slavnostním koncertem 21. 5. 2014 v Betlémské kapli se 
ZUŠ Říčany rozloučila se slavnostním rokem 2013/2014. 
Koncert, který proběhl ve zcela zaplněném, krásném histo-
rickém a akademickém prostoru za účasti mnoha význam-
ných osobností byl skutečným vyvrcholením ročních oslav.
Organizace tohoto koncertu byla zatím jedna z  nejnároč-
nějších. To, že koncert proběhl bez problémů a přesně podle 

Výstava Čas… jeho podoby se na konci května přesunula 
do  Technologické galerie Fakulty strojní ČVUT v  Praze. 
Po slavnostní vernisáži, kterou zahájil pan docent Viktor 
Kreibich a hudebně obohatil pěvecký sbor Urban Ladies, 
následovala prohlídky fakulty a jejich jednotlivých oddě-
lení. Výstava skončila 23. června 2014. Poděkování patří 
celému organizačnímu týmu a zvláště paní uč. Haně Še-
bestíkové, která celou výstavu v Praze nainstalovala. Mís-
to komentáře přikládám fotografie, které nejlépe celou 
akci připomenou.
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Organizační tým zuŠ+ČVuT

PATrIOT – výtvarná výstava na ČVUT v Praze

urban Ladies

Starosta Města Říčany Vladimír Kořen a děkan 
Fakulty strojní ČVuT v Praze Michael Valášek

našich představ je zásluha všech zaměstnanců školy, kteří se 
na přípravě jakkoli podíleli. Znovu se ukázalo, že jsme sehra-
ný tým. Poděkování patří také Fakultě strojní ČVUT v Praze 
a  zvláště panu docentu Josefu Zichovi, který stál u  zrodu 
tohoto projektu a  organizačnímu týmu Betlémské kaple 
vedené panem Vladimírem Hofmannem. A poslední podě-
kování patří zřizovateli Městu Říčany. Děkujeme za těch 60 
krásných růží a za dar, který škola k 60. výročí dostala. Vážíme 
si toho, že zřizovatel vnímá ZUŠ Říčany jako jednu z důleži-
tých organizací a je to pro nás závazek do budoucna.
Koncert byl krásný, netřeba jej komentovat. Nejlépe ho 
připomenou fotografie Rudolfa Flachse.

Houslový soubor
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Mezi námi

NeObyČeJNí ObČANÉ ŘíČAN / 20.
Vzpomínky Dalibora Hofty
Vzpomínal jsem na „malé“ obyvatele na-
šeho města, na ty kteří zůstávají v mysli 
pamětníků, ale jinou památku na  ně 
nemáme. Než připomenu známější osob-
nosti, zamířím ještě k Řípské ulici.
Za naším truhlářstvím bydlel pan No-
vák, zedník. V  období hospodářské 
krize mu obec zadala výrobu chodní-
kových obrubníků. Pomocí několika 
dřevěných šablon vznikaly obrubníky 
u něj na dvoře. Bez míchačky jich týdně 
vyrobil pět šest. Dodnes dobře slou-
ží v  Řípské i  Blanické ulici. Na  rohu 
těchto ulic, v místě, kde je dnes čerstvá 
novostavba, stával dům pana Oskara 
Slezáka. Zmiňoval jsem se o něm při 
líčení revolučních dní v květnu 1945 – 
společně jsme jeli na průzkum do Vel-
kých Popovic (Kurýr č. 5/2005, str. 
21). Dlouhý, štíhlý pán měl statnou 
ženu Amálku a jedinou dceru Boženku. 
Ta patřila do houfu zdejších dětí, které 
si spolu hrály. Mohlo nás být ke dvace-
ti. Dnes tady venku nevidíte človíčka…
Pan Slezák byl zaměstnán u pražských 
tramvají. Ošetřoval výhybky, vymetal 
košťátkem smetí a jeho paní tvrdila, že 
pracuje „u  spodní stavby“, tedy kolejí 
(horní stavbou byly troleje). Když se ně-
kde seznámila s novými lidmi, sdělovala 
jim kromě „spodní stavby“ i to, že vlast-
ní vilu. Bydleli ovšem v domku o dvou 
místnostech. V jedné z nich stálo piano, 

na které se Boženka učila hrát. Já jsem 
cvičil na  housle, a  tak mě často zvali, 
abychom si zahráli společně.
Oskar Slezák byl od  mládí zapáleným 
komunistou. Když přišel Hitler, zakopal 
si na  zahradě desky s  muzikou od  Ale-
xandrovců a  také Stalinův portrét. 
Po válce to bohatství vykopal, pyšně ho 
ukazoval, dokonce líbal podobenku so-
větského vládce se slovy: „Ty můj kluku 
fousatá…“ Desky přehrával na gramofo-
nu s velkou troubou tak, aby zněly do uli-
ce. Před volbami v  roce 1946 roznášel 
letáky a agitoval ve prospěch komunistů. 
Přesvědčoval i mého tatínka a dokonce, 
aby ho naštval, vylepoval letáky se slovy 
„Jak to, že se Hofta vrátil z koncentráku? 
Nebyl snad přítel esesáků?“ Při své ne-
chuti ke kapitalistům občas v debatách 
používal: „Za  dolary nejsem k  mání!“ 
Jednou to přede mnou vykřikl a já na něj: 
„Pane Slezák, on vám je někdo nabízí? 
Já bych je od  vás koupil, chci se podívat 
do  Švédska.“ Věrným straníkem zůstal 
do  měnové reformy roku 1953. Tehdy 
totiž přišel o  úspory, krvavě našetřené 
peníze na  přístavbu domku. Do  rodi-
ny se přiženil můj kamarád a spolužák 
Franta Ježek, ten se později o přístavbu 
se sociálním zázemím postaral.
Domek za  Slezákovými patřil dvěma 
svobodným sestrám Bartákovým, bá-
ječným dámám, které nám dětem, když 

Mistra Trpálka vidíme na snímku hoftova truhlářství vedle majitele podniku. Sedí v prostřední řadě jako čtvrtý zprava. FO
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jsme šly kolem, vždycky něco nabídly. 
Dům byl obklopen květinami a  voněl 
balšámem. Často jsme si skrze plot 
utrhli lístek a roztírali ho v prstech. Poz-
ději dům zdědil pan Trpálek mladší, 
lakýrník a jednu dobu dokonce okresní 
tajemník KSČ.
Jeho tatínek, pan Trpálek starší, vlast-
nil domek vedle. Míval truhlářskou 
živnost Na Hradě. Ručně vyráběl třeba 
okna do  školy na  náměstí. Vzpomínal 
jsem na něj už v Kurýru č. 5/2008 (str. 
26). Když zkrachoval, truhlařili spo-
lu s mým otcem v ulici V Hliníku. Pak 
otce následoval i  do  našeho nového 
truhlářství. Historie Trpálkovic domu 
sahá k  roku 1930. Za  největší krize 
měl tatínek spoustu peněz u  stavitele 
Větrovce a  za  tento dluh nechal panu 
Trpálkovi postavit domek vedle sester 
Bartákových. Léta mu ho poctivě splá-
cel. Do penze odešel těsně předtím, než 
nám dílnu znárodnili. U  dělníků měl 
pan Trpálek nebývalý respekt a třebaže 
ho nikdo nestanovil mistrem, říkalo se 
mu tak. Jen on směl například sáhnout 
do štosu s prkny. Nechávala se přiroze-
ně vyschnout, protože sušárny tenkrát 
nebyly. Když prkno vytáhl, okamžitě po-
znal, jestli se bude kroutit, nebo ne. Před 
válkou chodívala po městě hrát skupin-
ka muzikantů – lidé jim z  oken házeli 
koruny. Panu Trpálkovi, který se zdál 
vetchý, i když tak starý nebyl, nechávali 
dělníci zahrát písničku Hřbitove, hřbito-
ve. Vždycky se rozčílil, muzikanty vyhnal 
a ostatním vynadal, že si z něj tropí žerty.

Zaznamenala Renata Skalošová
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Vážení přátelé, stejně jako v  šesti 
předchozích letech, proběhl druhou 
neděli v červnu na Marvánku  Říčan-
ský hafan. Také sedmý ročník pořáda-
lo místní sdružení ODS Říčany jako 
zábavnou akci pro děti v  rámci Dne 
dětí. I  letos nám vyšlo počasí, možná 
nám bylo až moc horko, hlavně našim 
čtyřnohým miláčkům. Na  Marvánku 
je ale i dost stínu a voda, kde se někteří 
pejsci osvěžili. Nálada byla opravdu 
dobrá. Jako každý rok předcházela 
soutěži Říčanského hafana i  výtvar-
ná soutěž mateřských a  základních 
škol a Základní umělecké školy v Ří-
čanech. Tentokrát na  téma Pes jako 
filmový a pohádkový hrdina. Tradič-
ní výtvarná porota ve  složení Akade-
mický malíř Karel Pokorný, paní Eva 
Pokorná a  Lucie Nejedlá měla velice 
těžkou práci, aby vybrala z  došlých 
prací ty nejlepší. Všechny práce byly 
krásné, bylo vidět, že malování psích 
kamarádů děti baví. Po vyhlášení vý-
sledků výtvarné soutěže začal zápis 
pejsků do hlavní soutěže. Do soutěže 
se přihlásilo tak jako v  loňském roce 
22 pejsků, z  toho 15 malých a  7 vel-
kých. Jako vždy měla porota složitou 
práci, aby vybrala z každé kategorie 3 
pejsky, protože každý pejsek je svým 
způsobem osobnost. Hodně pejskům 
šel útěk od svého psovoda, ale po chví-
li se sami vrátili. Jako každý rok byl 
vyhlášen i pejsek Miss sympatie, to je 
pejsek, který dostal nejvíce hlasů v an-
ketě ode všech přítomných. Výsledky 
jak výtvarné soutěže, tak Říčanského 
hafana najdete vedle článku. 
Všichni přítomní viděli ukázky z  vý-
cviku psů, které předvedli členové 
Českého kynologického svazu Říčany. 
Byli jsme svědky toho, jak může být 
pejsek poslušný, když je správně cviče-
ný. Každý, kdo by měl zájem se dovědět 
víc, může dojít na  Strašínské cvičiště 
a  poradit se s  odborníky. Další zába-
vou byla jízda na člunu, který zapůjčili 
i s posádkou říčanští dobrovolní hasiči 
a vozili zájemce po rybníku. To všechno 
s krásným počasím přispělo k opravdu 
hezkému nedělnímu odpoledni. 
Na  závěr bychom opravdu rádi a  ze 
srdce ještě jednou poděkovali všem, 
kdo přišli, ať již soutěžit, nebo se jen 
tak podívat. Jmenovitě ještě jednou 

Hafan 2014
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děkujeme členům Českého kynologic-
kého svazu Říčany, Svazu dobrovol-
ných hasičů Říčany, firmě TONICAR, 
která věnovala všechny odměny vítě-
zům, naší tradiční veterinární lékařce 
Alče Hronkové, majitelům restaurace 
Marvánek a v neposlední řadě i všem 
členům Místního sdružení ODS Ří-

čany, kteří se podíleli na  realizaci již 
7. ročníku Říčanského hafana. Fo-
tografie z  celého odpoledne najdete 
na našich webových stránkách. Zdra-
vím vás všechny tradičním HAF, HAF 
a za rok na Marvánku na shledanou. 

Karla Egidová
radní města Říčany

Výsledky výtvarné soutěže: 
Kategorie: 
MŠ A
1. místo – Šmolík Matěj
2. místo – Šebesta Marek
3. místo – Brodová Amélie
MŠ B
1. místo – Koudelková Magdalena
2. místo – Soukup Jakub
3. místo – Plecitá Anna  
ZŠ A
1. místo – Jeriová  Jolana
2. místo – Alexandrová Anna
3. místo – Slávik Marek
ZŠ B
1. místo – Černá Andrea
2. místo – Podzimek Jakub
3. místo –Bejstová Ema  
ZŠ C
1. místo – Klabečková K., Najmonová V.
2. místo – Kořenová K., Vrtišková K.
3. místo – Kotková L., Podlucká M.
Vzhledem k mimořádně vysoké úrovni 
kategorie C byly uděleny vždy 2 ceny !
Cena poroty – Charvátová Marie

Výsledky hafana: 
MALÝ PES:
1. místo č. 20  
– pes BUFFY majitelka paní Kulichová
2. místo č. 7  
– pes QUIN majitel pan Tikovský
3. místo č. 5  
– pes ELSA majitelka paní Čapková 

VELKÝ PES:
1.místo č. 14  
– pes BONNY majitelka paní Pánková
2. místo č. 3  
– pes LUXOR majitelka paní Brůžková 
3. místo č. 10  
– pes MIA majitelka paní Štětková 

MISS SYMPATIE:
1. místo č. 15  
– pes VIKY majitelka paní Spurná
2. místo č. 20  
– pes BUFFY majitelka paní Kulichová
3. místo č. 6  
– pes ŠEJLA majitelka paní Odvárková 
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Starosta Vladimír Kořen a  předseda o. s. Fialka Marek 
Štěpánek uveřejnili v  ŘK 3/2014 své články o  bydlení 
Na Fialce v Říčanech. 
Je velmi smutné, že starosta Vladimír Kořen vědomě 
nerespektuje Rozsudek Městského soudu v  Praze, ze 
kterého je patrné, že další výstavba 3 bytových domů 
Na  Fialce je v  souladu s  vydaným územním plánem 
i zákonem. Stejně je to zdůvodněno i v Rozhodnutí Kú 
Středočeského kraje z 30. 12. 2013. Výsledkem těchto 
rozhodnutí je, že územní plán pro stavbu Na  Fialce 
v  Říčanech je platný, stavební povolení je platné 
a může se začít stavět.
Na základě nadpisu článku předsedy o. s. Fialka /zaklá-
dala paní Martina Kořenová/ Marka Štěpánka „Bude se 
na Fialce bydlet?“na str. 50 by se zdálo, že dny majitelů 
bytů Na Fialce „jsou sečteny“! Opak je pravdou. Článek je 

plný nepravd, zloby i vyhrožování, dokonce i Stavebnímu 
úřadu. Platné Rozhodnutí městského soudu Marek Ště-
pánek ignoruje a  snaží se jej protiprávně obrátit ve  svůj 
prospěch. Na podobné nekalé útoky ze strany o. s. Fialka 
jsme si však již za 3 roky zvykli a na jeho nečistou hru ne-
přistoupíme. 
Nejhorší z toho všeho však je ztráta důvěry prostého ob-
čana ve vedení města, neboť ten neví, kdy se mu předkládá 
informace pravdivá nebo nepravdivá. 
Vážení spoluobčané, My, obyvatelé domů Na Fialce v Ří-
čanech, se těšíme, že budeme konečně bydlet v dokonče-
ném areálu, v  příjemném prostředí, které i  všem obyva-
telům Říčan přinese radost a potěšení. Chceme být všem 
dobrými sousedy!

Josef Šimek
předseda výboru SVJ Na Fialce, Říčany

Výstavba dalších domů Na Fialce v Říčanech

Ve středu 12. června 2014 se v Říča-
nech v prostorách zdejší místní akč-
ní skupiny sešli výrobci, kteří jsou 
držiteli regionální značky Zápraží. 
Certifikovaní výrobci regionu jiho-
východně za Prahou – Zápraží – se 
radili o dalším rozvoji této originální 
značky. Významným krokem bude 

rozšíření působnosti značky na Dolnobřežansko. 
Značka Zápraží, pod kterou mohou nabízet certifikovaní 
výrobci své rozličné regionální produkty na Říčansku, exis-
tuje již dva roky. „Za tu dobu získala značka na prestiži a je 
v  celém regionu vnímána velice pozitivně“, řekla v  úvod-
ním slovu ředitelka MAS Říčansko Pavlína Filková. Aktu-
álně se značkou Zápraží originální produkt může pyšnit 18 
výrobců a též několik stravovacích a ubytovacích podniků.
Na setkání bylo probíráno ohlédnutí za proběhlými akce-
mi a festivaly, kde byla prezentována, jak tato regionální 
značka, tak i  jednotliví výrobci. Na samotném Říčansku 
a blízkém okolí se ročně koná několik desítek akcí, na kte-
rých můžete pořídit produkty označené logem „Zápraží“.
 „V  dnešní době je složité, aby se malí místní producenti 
prosadili a dozvěděla se o nich široká veřejnost, proto je cí-
lem aby značka byla stále na očích a výrobky by mohly být 
chápány i jako atraktivní suvenýry z výletů v okolí Prahy“, 
řekl nový koordinátor regionální značky Zápraží Aleš Rudl.
V plánu je též rozšíření počtu prodejních míst v celém regi-
onu, aby byly výrobky snáze dostupné. Výrobci přicházeli 
s nápady na instalaci prezentačních vitrín na místech s vel-
kou koncentrací lidí. Vítanou možností je i pořízení prodej-
ních stánků, které by byly jednoduché na přepravu i instalaci.
Novinkou, která se chystá je i další rozvoj v oblasti působe-
ní značky. Nyní probíhají jednání, která mají za cíl rozší-

ření značky i do oblasti Dolnobřežanska. Pokud by taměj-
ší výrobky nebo služby splnily podmínky, tak by se rovněž 
mohly pyšnit certifikátem a možností je prodávat nebo po-
skytovat pod značkou spadající pod Asociaci regionálních 
značek. Regionálních značek je nyní v celé ČR celkem 24.  
Po setkání výrobců proběhlo zasedání certifikační komi-
se, která jednala o prodloužení certifikátů u sedmi výrob-
ců. Těm stávající certifikát platí do  konce června a  bez 
prodloužení a doložení informací o svých výrobcích a je-
jich kvalitě by nadále nemohli své produkty pod značkou 
Zápraží nabízet. 
Regionální výrobky mají velkou budoucnost. Některé 
z  nich už se dostaly i  přes oceán nebo na  Aljašku, kde 
dělají Zápraží dobré jméno. Příkladem mohou být ručně 
malované šátky na hedvábí od paní Jeníčkové.

MAS Říčansko 

Setkání výrobců regionální značky Zápraží nastínilo  
další možnosti jejího rozvoje
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Třetí výročí od úmrtí našich drahých Jirky, Zuzanky 
a Martina z Mukařova uplyne 10. srpna 2014. Za tichou 
vzpomínku děkují Marcela, Petr a rodina

Rádi bychom touto cestou poděkovali paní Mgr.Divíškové 
i celému kolektivu učitelů ZŠ Nerudova za skvělý , profesi-
onální a hlavně lidský přístup k dětem. Manželé Zrckovi

Chtěla bych tímto poděkovat paní Janě Vita-
lišové z Jažlovic za nalezení a navrácení mé 
platební karty. S platností nového občanského 
zákoníku se podobné jednání jen tak nevidí.

Děkuji Ludmila Hloušková

Nemáme krátkou paměť
V  komentáři k  práci zastupitelstva v  květnovém Kurýru 
2014 pan starosta Kořen píše, věren své představě o krát-
ké paměti občanů, že před jeho příchodem na radnici „ve-
řejnost nebyla v komunikaci městu partnerem“. Dovolím 
si tomuto tvrzení oponovat.
Od  roku 2002 vedení radnice intenzívně pracovalo 
na tom, aby do dění ve městě zapojilo co nejvíce lidí, aby 
se radnice obyvatelům města otevřela, zpřístupnila se 
veškerá jednání. Z  jednání zastupitelstva se pořizovaly 
záznamy, vznikly internetové stránky města s diskusním 
fórem, otevřeným každému názoru. Z oficiálního věstní-
ku města se stal čtený časopis, do něhož mohli přispívat 
všichni, kdo se chtěli k dění ve městě kladně či záporně 

vyjádřit. V  příslušné rubrice bylo možné palčivé otázky 
nastolit a na kritiku reagovat.
Ustavily se poradní výbory a komise, a to nejen ty, jejichž 
zřízení ukládá zákon. Do komisí se mohli zapojit všichni, 
kdo měli trvalé bydliště na území našeho města.
Rozběhly se sociální aktivity seniorů, zdravotně posti-
žených a  rodičů s dětmi, též pod vedením města. Město 
aktivně vyhledávalo, které problémy lidé pociťují jako nej-
palčivější, aby je spolu s nimi mohlo řešit. 
Pro srovnání: Dnes se z  jednání zastupitelstva záznamy 
nepořizují, ačkoliv to zákony umožňují. Diskusní fórum 
se výrazně „zklidnilo“, členové, kteří by chtěli pracovat 
v komisích, jsou pečlivě vybíráni podle nejasných kritérií. 
Je toto otevřená radnice?

Martina Blahníková, zastupitelka

Mezi námi

Starák
Sděluji tímto široké říčanské veřejnosti, zejména Nové-
ho Strašína a Nového Pacova, že jsem v dubnu letošního 
roku požádal Ministerstvo zemědělství, jako nejvyšší or-
gán státní správy v problematice lesů, o zaujetí stanoviska 
k  vhodnosti místa pro konání hlasitých hudebních pro-
dukcí, které jsou součástí každoroční akce zvané Starák, 
v prostoru starého koupadla na Rokytce.
Jeho stanovisko potvrdilo správnost názoru občanů, kteří 
prostor starého koupadla uprostřed LPF považovali pro tako-
vou akci za nevhodný, na rozdíl od naší městské rady, odboru 
životního prostředí v Říčanech a samozřejmě hlavně organizá-

torů této akce i Jaroslava Richtera, hospodáře účelové TJ Ra-
došovice v likvidaci, který tento pozemek k tomuto propůjčuje.  
Bylo by zdlouhavé citovat závěry tohoto stanoviska, které 
prostoru starého koupadla jednoznačně vylučuje z možnos-
ti konání takové hudební produkce a  konstatuje povinnost 
MěÚ Říčany-odboru životního prostředí takové jednání (po-
rušení lesního zákona a  zákona o  myslivosti) sankcionovat 
a to souběžně podle obou zákonů.
Toto stanovisko jsem postoupil městské radě, vedoucímu 
odboru životního prostředí a na vědomí jsem jej dal i panu ta-
jemníku MěÚ, protože výkon státní správy v přenesené působ-
nosti v Říčanech v některých oblastech evidentně silně kulhá.

Václav Macinauer

Vážený pane Macinauere, vzhledem k tomu, že jste ve svém 
příspěvku mimo jiné negativně hodnotil činnost odboru ži-
votního prostředí, jako přenesené státní správy, mi nezbý-
vá, než na Váš názor reagovat a uvést informace na pravou 
míru. Jednak jste zapomněl sdělit, že jste nikoho nesezná-
mil s dotazy, které jste na Ministerstvo zemědělství vznesl, 
a  tudíž odpověď, která cituje lesní zákon ve  smyslu, že je 
mimo jiné zakázáno rušit klid v lese a že za porušení zá-
kazů se ukládá pokuta, se dala předpokládat. To opravdu 
není nic nového. Také jste ale zapomněl sdělit, že zákon 
umožňuje vlastníku lesa povolit výjimky a že organizované 

a hromadné akce lze v lese konat na základě oznámení or-
gánu státní správy lesů. Tuto povinnost organizátoři akce 
„Starák“ pravidelně naplňují. Na to jste se ale asi na mi-
nisterstvu ptát nechtěl. Ubezpečuji Vás, že státní správa 
v  oblasti ochrany životního prostředí v  Říčanech funguje 
dobře. Je určitě více občanů, kteří se snaží informace „po-
sunout“ a  upravit tak, aby vyhovovaly právě jim nebo co 
nejvíce odpovídaly jejich osobním či politickým názorům. 
Právě proto je třeba „široké říčanské veřejnosti“ sdělit, že 
jsou to jen názory jednotlivců a nikoliv pravda. 

Tomáš Mařík, tajemník

Dne 19. Června 2014 proběhlo v  obřadní síni Staré 
radnice vítání občánků. Radní Michal Mrázek přivítal 
26 malých občánků.
Moc děkujeme dětem a jejich učitelkám z MŠ U Sluneč-
ních hodin. Všem přejeme krásné prázdniny a  v  novém 
školním roce se těšíme na viděnou.“ 

Jana Šimková, Lucie Nováková, matrikářky
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Na  Říčan-
skou hájov-
nu se první 
č e r v n o v ý 
víkend sjelo 
přes dvacet 
skautských 
vedoucích 

z  různých míst republiky. Hájovna 
totiž 6. – 8. června hostila první ze 
tří víkendů skautského vzdělávacího 
kurzu s  příznačným názvem – Svět 
po skautech. Účastníci kurzu hledali 
odpovědi na  otázky jako například: 
Jak ovlivňujeme svět okolo sebe? 
Jaký vliv máme na  svoje nejbližší 
okolí? A jak může každý z nás ovliv-
ňovat dění na druhém konce světa? 

„Pokusme se zanechat tento svět o tro-
chu lepším, než jaký byl, když jsme 
na něj přišli“, vzkázal skautům Robert 
Baden-Powell, zakladatel skautského 
hnutí krátce před svou smrtí. Skautský 
vzdělávací kurz, jehož první víkend se 
uskutečnil na počátku června v Říčan-
ské hájovně, je jednou z  dalších cest, 
jak se skauti pokouší toto poselství na-
plňovat. Příznačný je již samotný ná-
zev, který kurz nese – Svět po skautech. 
„Svět můžeme ovlivňovat nejen vědomě 
a  záměrně, ale třeba i  nevědomky svým 
každodenním jednáním. Roli hraje to, co 
každý den jíme, co si kupujeme, nebo i to, 
jak se dopravujeme do školy nebo do prá-
ce. I  takto nenápadně ovlivňujeme dění 
i daleko za hranicemi naší republiky, čas-

to i na druhém konci světa. Svět je nyní ale 
natolik komplikovaný, že chce-li někdo žít 
odpovědný život, má stěží šanci sám do-
hlédnout veškeré důsledky svých rozhod-
nutí. S tím bychom chtěli účastníkům 
kurzu pomoci.“ Vysvětluje Michal Ma-
lík, člen instruktorského týmu.
Kurz bude celkem trvat tři víkendy. 
Jeho hlavním cílem je pomoci vedou-
cím s  tím, jak nad složitými vztahy 
přemýšlet, jak dohlédnout na  glo-
bální důsledky svých každodenních 
rozhodnutí a  především, jak přiblí-
žit tato témata mladým skautům 
i  skautkám přímo v  oddílech. Kurz 
se zabývá například vzájemnou pro-
pojeností světa, vzájemné závislosti 
lidí a kontinentů. Účastníci se budou 

Trochu lepší svět na Říčanské hájovně

skautské letní tábory 
se blíží
Krásné slunečné dny jsou tady a v na-
šem středisku vrcholí přípravy na let-
ní tábory. Letos pojedeme všichni 
na  velký společný tábor k  Příbrami, 
na  louku u  vesničky Nečín. Těšíme 
se na  téměř stovku našich úžasných 
akčních dětí, které zvládnou noco-
vat ve stanech, uvařit si na kamnech 
a  hlavně si užijí čtrnáct dní v  srdci 
přírody. Tímto bych také chtěla moc 

poděkovat městu Říčany za finanční 
podporu formou grantu, kterou jsme 
na tábory obdrželi. Moc děkujeme a 
věříme, že se vše letos vydaří!

Jana Rajtorová, zdravotník tábora

Říčanská vlčata
Měsíc květen byl pro říčanská vlča-
ta – malé skauty ve  věku 6 – 11 let, 
ve  znamení dopravy. Vše startovalo 
dopravní dopolednem na dopravním 
hřišti, přes tematicky zaměřenou 
schůzku, až po Mikešovu cestu na ko-
lech. Ačkoliv na  Mikešovu cestu 31. 
5. 2014 si trouflo pouze 7 odvážných 
dětí, dopravního dopoledne na  dět-
ském dopravním hřišti v  Říčanech 
se zúčastnilo dětí podstatně více. 
Na programu byla nejenom správná 
jízda na kole na silnici, ale i učení do-
pravních značek, křižovatek, chování 
na silnici a jízda ve skupině. Vše bylo 
formou hry, kdy děti sbíraly bodíky 
za znalosti a naopak dostávaly trest-
né body za přestupky za jízdy. Mike-
šova cesta byla vyvrcholením příprav. 
Z Mirošovic na kole do Hrusic a pak 
přes Mnichovice, Struhařov, Tehov 
do info centra v Říčanech, cca 22 km. 

Cesta byla místy krušná – bahno, 
přeskakování potoka, kopce na stru-
hařovskou pastvinu, občas nějaký 
ten pád… ale s pomocí ochotných ta-
tínků a maminek a kamarádů se vše 
zvládlo. Po  cestě bylo mnoho zasta-
vení, ať už na odpočinek či na hraní 
v  Mnichovicích, Struhařově nebo 
pohlazení malých hus. Doufám, že se 
akce líbila, jak dětem, tak i rodičům. 
Příští rok vyrazíme znovu.
Za vedení 3. oddílu přeji všem dětem 
krásný zbytek školního roku a  ještě 
hezčí prázdniny a  budu se těšit buď 
na  skautském táboře v  termínu 17. 
– 26. 7. nebo opět v září ve skautské 
klubovně na schůzkách.

Markéta Hubínková 
vedoucí oddílu vlčat
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Mezi námi

myslivost
V sobotu dne 31. 5. 2014 pořádal Měst-
ský úřad v  Říčanech, odbor životního 
prostředí, státní správa myslivosti 
ve spolupráci s Okresním mysliveckým 
spolkem Praha – venkov výstavu trofejí 
za  uplynulou mysliveckou sezonu du-
ben 2013 – březen 2014. Trofeje jsou 
výsledkem snahy myslivců z 21 honiteb 
v působnosti obce z rozšířenou působ-
ností Říčany. Výstava se konala ve slav-
nostních prostorách zámku v  Kostelci 
nad Černými lesy, v sále Smiřických. 
Samotné chovatelské přehlídce před-
cházelo každoroční hodnocení trofejí, 
které provedla jmenovaná hodnotitel-
ská komise sestavená z  řad zkušených 
myslivců. Hodnocení proběhlo v  bu-
dově Městského úřadu v Říčanech dne 
22. 5. 2014. Bylo ohodnoceno 140 ks 
srnčích, 11 ks daňčích trofejí a  1 jelen 
sika dybowského. Na základě výsledků 
hodnocení trofejí se ukázalo, že někteří 
lovci se nevyvarovali lovu nadějných 
srnců, které hodnotitelská komise ozna-
čila červeným bodem, tzv. chovný kus. 
Díky finančnímu daru od města Říča-
ny, zastoupenému Janem Martínkem 
- zastupitelem města, se mohl usku-
tečnit bohatý doprovodný program 
po  celou dobu myslivecké výstavy. 
Doprovodný a  zajímavý program 
zajišťoval sokolník, pan Procházka, 
včetně letecké ukázky dravců se zají-
mavým výkladem z jejich života. Velký 
zájem návštěvníků patřil střeleckému 
laserovému trenažeru, který zajišťo-
val pan Milan Melich. Zde si mohl 
každý návštěvník sám vyzkoušet své 
střelecké umění. Celodenní průběh 
výstavy byl provázen uměním trubačů 
z  řad zaměstnanců Školního lesního 

podniku v  Kostelci nad Černými lesy 
(  Jiří Neuhöfer, Anna Švehlová, Jan 
Randák a  Radek Kajfosz), kterým 
patří poděkování. Doprovodný pro-
gram doplnila mimořádná prohlídka 
s odborným přednesem historie jinak 
nepřístupných zámeckých prostor 
zámku v  Kostelci nad Černými lesy 
s  průvodcem  Jiřím Neuhöferem. Vý-
stavy trofejí se zúčastnil i  umělecký 
řezbář pan Josef Cipryán, který zde 
vystavoval díla své tvorby a  zároveň 
zde představil vyřezávanou sochu 
prasete divokého v  životní velikosti, 
která se stane součástí nově vznikající 
naučné stezky v Říčanském lese.
Nebylo by na  škodu, aby se chovatel-
ských výstav účastnilo větší procento 
myslivecké populace. Zpestřením hod-
nocení a výstavy samé byly jako obvyk-
le kuriozity trofejí srnčího paroží, které 
se každý rok podaří ulovit v honitbách 
celého území, kdy někteří z  myslivců 

takovou trofej považují za  cennější 
a  vzácnější. Překvapil nás zájem ze 
strany neodborné veřejnosti, kteří vý-
stavu navštívili a doufáme, že nás svou 
návštěvou potěší i v příštích letech ko-
nání myslivecké výstavy či dalších mys-
liveckých akcí pro širokou veřejnost. 
Jsme rádi, že se ozývaly převážně po-
zitivní ohlasy z  řad návštěvníků, ať 
už laické veřejnosti či z řad myslivců. 
Poděkování patří starostovi města 
Říčany, panu Vladimíru Kořenovi 
za  finanční podporu myslivecké vý-
stavy a řediteli Školního lesního pod-
niku, panu Václavu Malíkovi, za po-
skytnutí historických zámeckých 
prostor sálu Smiřických, pro uspo-
řádání výstavy. Dále bych poděkoval 
všem účastníkům, kteří se podíleli 
na přípravě výstavy či zajišťovali do-
provodný program.

Jiří Dvořák
státní správa myslivosti MěÚ v Říčanech

na  dalších víkendech bavit i  o  růz-
ném vnímání společenských hodnot 
na různých místech světa a s tím úzce 
spojenou otázkou lidských práv. Ne-
budou chybět diskuse o udržitelném 
rozvoji a cestách, jak mu napomáhat.
„Některé nečekané souvislosti jsme 
účastníkům zkoušeli odhalit třeba 
prostřednictvím simulačních her 
hned na prvním víkendu. Jednu tako-
vou hru tvořilo i  něco tak obyčejného, 
jako příprava oběda.“ Popisuje Eliška 
Hanzlová z přípravného týmu. 

„Účastníci byli rozděleni do  pěti sku-
pin, a každá z nich reprezentovala jiný 
kontinent. Každý z  kontinentů měl 
k  dispozici jiné zdroje a  jiné “know-
-how“. Aby mohly skupiny naplňovat 
svůj hlavní herní cíl – zajistit co nej-
více jídla pro svůj kontinent, bylo po-
třeba, aby spolu všechny skupiny ko-
munikovaly a  vzájemně obchodovaly. 
Simulace potom dopadla přesně tak, 
jak jsme čekali – rozdělení „bohatství“ 
po  skončení hry bylo všelijaké, jen ne 
rovnoměrné. Dodává.

Na přípravě spolupracují skauti hned 
s několika neziskovými organizacemi 
NaZemi, ARPOK ale i  s  Univerzi-
tou Palackého v  Olomouci. Kurz je 
finančně podporován z  prostředků 
České rozvojové agentury a  Minis-
terstva zahraničních věcí ČR v rámci 
Programu zahraniční rozvojové spo-
lupráce ČR.

Kontakt pro další informace:  
Michal Malík, GSM: 721 023 382, 

michal.malik@skaut.cz
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Fight club Říčany, o. s. 

Ficht club Říčany chce informovat 
všechny sportovce a  sportovkyně, 
jejichž tréninky se o  prázdninách 
přerušují, že trénujeme i o prázdni-
nách (viz info na  našich stránkách) 
a rádi každého přivítáme. Takže po-
kud si chcete udržet sportovní výkon-
nost, využijte tuto možnost a  pojďte 
si vyzkoušet jeden z kondičně nejná-
ročnějších sportů.
Co se týká naší závodní činnosti, tak 
se v  Praze dne 7. 6. 2014 konal me-
zinárodní turnaj Czech open v  pl-
nokontaktních disciplínách, který 
organizoval ČSFU a CSMMA. Závo-
dilo se v kickboxerských disciplínách 
fullcontact a  K1, dále v  Muay thai 
a  v  MMA. Bohužel se soustředění 
všech těchto disciplín do jednoho tur-
naje neukázalo jako dobrá varianta, 
protože na turnaj k překvapení orga-
nizátorů nepřijelo moc závodníků a ti 
se ještě rozložili do jednotlivých disci-

plín a  váhových kategorií, takže me-
daile nakonec brali téměř všichni, což 
reputaci jinak kvalitně připraveného 
turnaje moc nepřidalo a  to zejména 
v očích zahraničních účastníků.
Z  našeho klubu jsme vyslali pouze 
Františka Vokála do  MMA ve  váze 
-70 kg a tam ho čekali další 3 soupe-
ři. Začínalo se tak rovnou semifiná-
lem, kde jsme narazili na  bojovníka 
z Kladna, který Fandu porazil tvrdým 
kolenem KO na MČR. První 2 minuty 
zápasu probíhal poměrně vyrovnaný 
souboj jak v  postoji, tak v  klinčích 
na  kleci. Pak se Fandovi podařilo 
soupeře hodit na zem a dostat se mu 
do zad, kde rozjel ground and pound. 
Soupeř to ale ustál, dokázal se posta-
vit a naopak hodit na zem Fandu, kde 
se mu jej podařilo na  druhý pokus 
uškrtit necelých 8 sekund před kon-
cem kola na rear naked choke. Celko-
vě měl celý zápas vyrovnaný průběh 
a proti naší předchozí prohře bylo vi-
dět zlepšení. Podle pravidel se udělují 
dvě 3. místa, takže i  za  prohru jsme 
brali placku a  za  předvedený výkon 
si jí Fanda zasloužil, protože i pro tu 
prohru si musel dojít do  klece. Jako 
vždy vezeme další závodní zkuše-

nosti, které nám určitě pomohou 
jak v tréninku, tak do příštích fightů. 
Video zápasu i videa z našich trénin-
ků si můžete prohlédnout 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/fightclub-
ricany/
Těšíme se na Vás

Jan Pavlas,  
předseda sdružení a hlavní trenér

S koncem letošní taneční sezony se ta-
nečníci studia DANCE EB rozhodně 
nenudí. Po  úspěšných tanečních sou-
těžích kde jsme získali i Mistrovské ti-
tuly vystupujeme nejen v Říčanech,ale 
i  po  ČR. Tři ročníky roztleskávaček 
od těch nejmenších po juniorský tým si 
vyzkoušely, jaké je tančit přímo v akci, 
a  to na  mistrovství fotbalu a  na  mis-
trovství rugby U 15. Všechny tanečnice 

si tyto dva sportovní dny užily s  blýs-
kavými třásněmi v  ruce a  s  úsměvem 
na  rtech. V  neděli 1. června se před-
stavily na  Dětském dnu obě nejmenší 
přípravky dětí společně s  nejmladším 
ročníkem street dance. Trochu ladné 
krásy přinesly naše baletky a i začáteč-
níci kurzu clogging-step dostali šanci 
předvést ostatním dětem, jak se to 
vlastně dělá. Pokud se chcete účastnit 
největších a  nejzajímavějších sportov-
ních akcí Říčan a  okolí, vystupovat či 
být součástí realizačních týmů, jste 

na  správné adrese! Naše kurzy jsou 
otevřeny všem věkovým kategoriím 
až do  dospělosti. Info na  www.dance-
eb.cz. Od  cheerleaders (roztleskáva-
ček), vedené profesionálními lektory, 
přes balet, street dance, clogging 
po přípravku tříletých dětí. Potkat nás 
můžete i  na  akcích v  centru Prahy či 
Středočeském kraji. Krásné prázdniny 
a těšíme se na vás v září.

Za taneční studio T.B. 

TS DANCe eb tančí pro Říčany
ze sportu
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ze sportu

Sezona 2013/14 skončila pro náš klub 
úspěchem. Rozšířili jsme základnu a  4 
družstva dosáhla dobrých umístění v ce-
loročních soutěžích. Ženy hrály Pražský 
přebor 1. třídu, mladší žákyně a mladší 
minižákyně krajský přebor a  nejmlad-
ší minižákyně Šmoulinku. Největšího 
úspěchu dosáhlo družstvo mladších 
žákyň pod vedením trenéra Michala Do-
skočila, které se stalo krajským přeborní-
kem a zároveň úspěšně prošlo kvalifikací 
do žákovské ligy starších žákyň a poprvé 
v  krátké historii našeho klubu bude ří-
čanské družstvo hrát celostátní oficiální 
soutěž ve své věkové kategorii. Na tom-
to úspěchu se podílely všechny hráčky. 
Druhým nejúspěšnějším družstvem se 
staly nejmladší minižákyně, které vyhrá-
ly závěrečný turnaj Šmoulinky. Nejlepší 
hráčkou našeho týmu byla vyhlášena 
Markéta Nádvorníková. Družstva žen 
a mladších minižákyň obsadila ve svých 
soutěžích střed tabulky. Obě družstva 
zpočátku bojovala o vedoucí pozice, ale 
nakonec skončila na 5. a 4., místě.
V běhu je také oddíl přípravky, který 

má v  současné době 25 začínajících 
basketbalistek a  má za  sebou první 
turnaj, kde většina holek sehrála své 
první basketbalové zápasy. 
Všechny hráčky a  trenéry teď čekají 
chvilky basketbalového klidu, který 
během prázdnin naruší jen celoo-
dílové soustředění v  Horním Poříčí 
u  Otavy, které se koná druhý týden 
v  srpnu, a  také příměstské tábory, 
které budou probíhat v okolí Říčan.
Podzimní část příští sezony bude 
problematická, protože v  našem do-
movském sídle (sportovní hala), kde 
se odehrávají všechny tréninky, bude 
probíhat rekonstrukce a znovuotevření 
je plánováno až na únor 2015. Už teď 
probíhají jednání s dalšími organizace-
mi, především školami, o možnostech 
využití jejich tělocvičen pro toto obdo-
bí. Ale zase to není tak dlouhá doba, 
abychom ji nepřekonali - my všichni 
se už těšíme na opravenou halu. Nové 
zázemí, které je již v provozu, je pěkné 
a předpokládám, že i hala ponese stej-
ný punc modernosti.

Závěrem bych chtěla poděkovat všem 
rodičům za  pomoc při organizování 
především dopravy děvčat a jmenovi-
tě Petrovi Hněvsovi, který průběžně 
dokumentuje celou sezonu. Samo-
zřejmě pak také trenérům, pod jejichž 
vedením se všechny hráčky během 
celé sezony velmi zlepšily – Michal 
Doskočil, Kamila Míková, Nikola 
Šmolcnopová, Romana Cahová, Len-
ka Schickerová, Anička Kudrnová, 
Martina Míková, Vendy Vaňková, Ter-
ka Kopecká. Velký dík pak patří Ireně 
Šmolcnopové za  neviditelnou práci 
při organizaci chodu celého oddílu.
Závěrem zvu všechny zájemce o bas-
ket do našeho oddílu. Veškeré infor-
mace a  kontakty naleznete na  www.
skslunecko.cz.

Jana Machová, SK Slunéčko, o.s.

úspěšné zakončení sezony basketbalistek
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sportovec
sezony 2013/2014

PřihLAstE sEBE či svého KAMAráDA Do AnKEtY. 
ChCEME vás Znát – PojďtE Do toho!
l nominace do 31. 8. 2014 na www.ricany.cz
l Podmínkou je bydliště v říčanech nebo působení v říčanském oddílu
l hodnotí se úspěchy v době 08/2013–08/2014
l hlasování veřejnosti proběhne po internetu v září 
l nominovaní obdrží drobné ceny, vítězové získají věcné i finanční odměny

vYPsAné KAtEgoriE:
Dospělí – jednotlivci Dospělí – týmy
MláDež – jednotlivci (do 18 let) MláDež – týmy (do 18 let)
hLAsování Do AnKEtY BuDE sPuštěno v soBotu 6. Září nA vELEtrhu voLného čAsu A sPortu. 
Vyhlášení proběhne 28. 9. na MasarykoVě náMěstí běheM Říčanských slaVností.
Město říčany hledá případné partnery pro zajištění cen pro vítěze. Dotazy pište na david.michalicka@ricany.cz
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ze sportu

Novinky ve Fuegu
V sobotu 7. červ-
na v  Kulturním 
centru Labuť se 
konala již tra-
diční akademie 
na závěr taneční 
sezóny. K vidění 

byly ukázky latinsko-amerických i stan-
dardních tanců, dětské taneční příprav-
ky a dámy z kurzů Ladies latin. Letošní 
akademie byla výjimečná, mohli jste 
vidět i návrat tanečníků a tanečnic, kteří 
na akademii dlouhou dobu nevystupo-
vali. Děkujeme všem divákům a  rodi-
čům za podporu našich tanečníků, před 
plným sálem se vždy tančí lépe. 
A co nás čeká dál? V létě nás čeká něko-
lik tanečních soustředění. Ze začátku 
prázdnin dva týdny v Rokytnu u Nové-
ho Města na Moravě, v polovině prázd-
nin budeme mít víkendové soustředění 
ve Strančicích a na konci prázdnin za-
končíme přípravu intenzivním víken-
dovým soustředěním jako vždy. 
Po prázdninách opět začnou všechny 
taneční kurzy. Dětské taneční kur-

zy a  soutěžní páry začínají v  týdnu 
od 15. 9. a kurzy salsy a Ladies latin 
začínají v týdnu od 22. 9. Taneční pří-
pravka pro děti ve věku 4–6 let bude 
vždy ve  středu a  ve  čtvrtek v  čase 
15.45 – 16.30 hodin, starší děti 6–10 
let budou ve středu a ve čtvrtek v čase 
16.30 – 17.30 hodin. Děti 10–16 let 
budou v úterý vždy od 15.30 do 17.00 
hodin. Taneční soutěžní páry budou 
rozdělení do  tří kategorií. Začáteč-
níci budou mít pravidelné semináře 
ve  středu a  ve  čtvrtek 16.30 – 17.30 
hodin, mírně pokročilí pondělí 16.00 
– 17.30 hodin a v pátek 16.00 – 17.00 
hodin. Dospělé taneční páry budou 
mít pravidelné semináře ve  čtvrtek 
v časech 17.30 – 19.00 hodin a v pá-
tek 18.00 – 19.30 hodin. Na  začá-
tečníky a  pokročilé budou rozděleny 
i kurzy Ladies latin a salsy. Kurzy bu-
dou probíhat vždy ve středu a ve čtvr-
tek. Salsa začátečníků bude probí-
hat ve  středu 20.30 – 22.00 hodin, 
pokročilí ve  čtvrtek ve  stejném čase. 
Ladies latin bude vždy dopoledne 
i  večer. Začátečnice budou mít kur-
zy ve  středu v  10.30 – 12.00 hodin, 

nebo 19.00 – 20.30 hodin. Pokročilé 
tanečnice budou mít kurzy ve čtvrtek, 
10.30 – 12.00 hodin nebo 19.00 až 
20.30 hodin. Více informací najdete 
na www.fuego.cz. 
Přejeme vám krásné prožití prázd-
nin, hodně sluníčka a pohody. Těšíme 
se na vás v nové taneční sezóně.

Vaše Fuego

Poslední květ-
novou sobo-
tu se v  Praze 
ve  sportovní 
hale Lužiny ko-
nalo Mistrov-
ství ČR a  Mis-

trovství Prahy formací. Dívčí juniorská 
formace Madonna získala ve velké kon-
kurenci ZLATO a tedy i titul mistra ČR! 
Druhý titul pro Twist přidala párová 
formace Twist Boogie, která týden před 
MČR, 24. 5., vytančila 8. místo na MS 
v německém Flensburgu. 
Ani ostatní twistoví zástupci se v praž-
ské soutěži neztratili. V dívčí juniorské 
kategorii obsadila formace Icons páté 
a  Twisties šesté místo. V  kategorii 
dětské (do 11 let) braly Babies stříbro  
a Queens bronz! Medaile bramborová 
nakonec zbyla po velmi pěkném výko-
nu pro naše nejstarší dívky ze seniorské 
formace Tequilas. Tedy velmi úspěšné 
zakončení jarní soutěžní sezóny. 
V  současné době se již Twist chystá 
na  letní soustředění, které proběhne 

pro všechny věkové skupiny jako kaž-
doročně koncem srpna v Čáslavi.
„Ano, máme jak rekreační, tak vrcholo-
vé oddíly, které mají věkovou návaznost 
od  pěti let do  dospělosti. Dívky, které 
nemají partnera na  párový tanec, mo-
hou tančit v  dívčích formacích. Dívčích 
skupin máme sedm, celkem i  s  páry 
a přípravkami je jich čtrnáct. Jsme zamě-
řeni na  dlouhodobou práci. Jsme pyšní, 
že naši svěřenci spolu i  mimo tréninky 
udržují vzájemnou komunitu.“ Takové 
bývají nejčastější odpovědi na dotazy ro-
dičů nových zájemců o tanec v TŠ Twist 
Říčany. Ne každý chce být mistr světa, 

a tak mají rodiče těch nejmenších zájem 
nejprve zkusit, co rokenrol obnáší. Noví 
zájemci od 5 let mohou zkusit všeobec-
nou přípravku 1x týdně, výuka je zde za-
měřena na pohybovou a taneční průpra-
vu, včetně gymnastické. Po přípravce se 
děti zařadí do  párů či dívčích formací 
v kategorii do 11let, s tréninky 2x týdně. 
Společné trávení volného času nejen 
na  trénincích, soutěžích, soustředě-
ních děti drží pohromadě. Není pře-
hnané na závěr říci, že pro mnoho dětí 
se stává Twist jakousi druhou rodinou.
Nábor nových dětí plánujeme na za-
čátek září. Více na www.tstwist.cz.

TŠ Twist Říčany mají dva tituly mistra Čr 2014!
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Orientační běh

Hodnocení trenéra
Posledním květnový víkend se konaly 
hned tři závody – v sobotu krátká trať 
a  sprint, v  neděli klasika. Počasí bylo 
skvělé, zázemí na  fotbalovém hřišti 
taktéž. Říčaňákům se dařilo. Na krátké 
jsme měli na  bedně tři zástupce: zví-
tězila Maruška v  D14, Maki skončila 
druhá a Laura třetí v D10. Ve sprintu 
všem ukázala záda Bára v D21 a Anič-
ka v D18, třetí doběhla Maruška v D14. 
Nutno pochválit i výkon Evy v  D35. 
Nedělní klasika byla zároveň krajským 
přeborem. Dařilo se: zlato Martina 
v D10, Hynek v H10L, Mařka v D14, 
Anička v D18 a Bára v D21, Mates stří-
bro v H16 a Emička bronz v D10.

Pohled elitní závodnice
Běželo se v pěkném, povětšinou čistém 
lese. Převýšení nebylo nijak závratné, 
tratě byly pěkné, nijak zvlášť záludné 
a  muselo se rychle běžet. Záleželo ale 

i na správných dohledávkách, což jsme 
ale věděli už před startem, neboť téměř 
polovina popisů kontrol byly údolíčka, 
rýhy a  dalších terénní tvary. V  někte-
rých částech mapy, kam se ale podívaly 
jen delší tratě, běh značně komplikova-
ly suché větve a kontroly byly schova-
né v  nitru luxusního hustníku. Přesto 
jsme ale závod dokončili v  dobrých 
časech, jak je patrné z výsledků.

Zážitky nejmenovaného 
člena oddílu
Zdar pánové, nevím jak se staví-
te k  mému dalšímu setrvání v  ří-
čanském klubu orientačních běžců 

poté, co mě už málem po lese začlo 
hledat družstvo dobrovolných 
hasičů z Janova a přilehlých vesnic. 
Asi jsem měl být prozíravější  
a vyhodnotit lépe mé orientační 
dispozice dané mi pro včerejší den. 
Byl to pro mne vcelku nezvyklý záži-
tek, když jsme byli vzhledem k mému 
brzkému startu ráno na  hřišti sami 
a prošlapávali jsme si cestu na start. 
V  lese mi dělali společnost akorát ti 
dva pánové na občerstvovačce, u kte-
rých jsem poseděl. Ten na  devítce 
byl divnej nemluva, pak mi došlo, že 
kdyby mluvil, tak by ho asi závodníci 
našli dřív. Jen nevěděl, že se mnou si 
mohl už v klidu popovídat, po mně ho 
totiž už nikdo nepřišel navštívit. Ale 
možná se mě bál, protože jsem víc jak 
půl hodiny kroužil kolem jeho kont-
roly a klel sprostě jak dlaždič. A když 
jsem se po  těch skoro pěti hodinách 
konečně dostal do cíle, bylo hřiště už 
zase prázdné, jenom paní ze zavřené-
ho bufetu utírala stoly a ani na nalé-
hání Jany slovy „podívejte se na něj, 
na  chudáka, jak vypadá“ nebyla 
svolná otevřít a dodat mému hlaďáku 
aspoň trochu šťávy. Příště mi prosím 
řekněte, že tam nemám lízt.

Z příspěvků Báry a Michala  
zkompiloval David Rožek

ze sportu
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Markéta Kotenová a Laura deheij na stupni vítězů

Doby, kdy říčanským gymnastkám sta-
čila malá tělocvična, jsou dávno pryč. 
Vzhledem k  popularitě tohoto sportu 
a  zvýšenému zájmu o  naše cvičení, 
jsme se rozhodly hledat nové zázemí.
Veškeré naše úsilí (kromě trénování) 
jsme tedy začaly vkládat do  shánění 
dalších vyhovujících prostor v  Říča-
nech, kde bychom mohly trénovat 3x 
týdně 3 hodiny a vešlo se nám zde po-
stavit nářadí všech 4 gymnastických 
disciplín. Po schůzce s vedením města 
jsme se vypravily na doporučená mís-
ta – bohužel, všechny tělocvičny jsou 
zaplněné, nevyužité prostory v  centru 
Lihovar mají nízké stropy a vysoký ná-
jem, stejně jako sklady u Tesca. Po ne-
zdařeném hledání jsme oslovily rodiče 
(všem moc děkujeme), kteří obratem 
posílali spousty návrhů na  prostory, 

ovšem mimo město Říčany. Vzhledem 
k tomu, že se k nám sjíždějí děti i  tre-
nérky ze širokého okolí, rozhodly jsme 
se nabídky prověřit a postupně opustily 
myšlenku trénovat pouze v Říčanech.
Nové gymnastické centrum vzniká 
v  Mnichovicích (nedaleko vlakového 
nádraží), bude k  dispozici celý týden, 
gymnastické nářadí zde bude rozesta-
věno nastálo (bradla, kladiny, přeskok, 
prostná). Kromě závodních družstev 
zde chceme nabídnout cvičení rodičům 

s dětmi, předškolním i školním dětem, 
dospělým i seniorům.
I nadále zůstáváme 3x týdně v “naší” 
tělocvičně I. ZŠ Říčany, kde budou 
probíhat hodiny Teamgymu, mini 
kurzy, přípravky a  nově i  rekreační 
skupina pro školní děti.
Pro rekreační skupinu 6–10 let přijí-
máme přihlášky e-mailem (vice info 
na www.gymnastika-ricany.cz).

B. Bernardová a J. Jechová
TJ Tourist – oddíl sportovní gymnastiky
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Po   prázdninách 
budeme mít 
k  dispozici nád-
hernou tělocvič-
nu v  OLIVOV-
NĚ, a to ve všech 
našich obvyklých 

časech. Proto také změní-
me název  DOJO NA CES-
TĚ, na DOJO ŘÍČANY .
Jak kde říkají místům kde 
se cvičí a co to znamená:
DOJO – místo cesty 
– AIKIDO – japonské 
bojové umění ÁŠRAM 

– pojď a usiluj –  JÓGA – Indie 
– JEDNOTA těla, mysli a srdce     
WU-KUAN – místo školy – TCHAJ 
ŤI – čínské bojové umění.
TĚLOCVIČNA – tento u nás nejčas-
těji používaný výraz je pro naše účely 
nedostatečný. Již v tomto samotném 
slově se zobrazuje to, jak jsme si 
zvykli vnímat náš život. Oddělujeme 
tělocvičnu, místo, kde cvičíme tělo, 

od školy, místa kde se učíme znalos-
tem a  rozvíjíme tam především náš 
intelekt a  od  kostela, kde se rozvíjí 
především pociťování prostřednic-
tvím intuice, tedy naše city a  srd-
ce. Proto tedy radši používáme pro 
označení místa kde cvičíme všechny 
tyto aspekty lidské bytosti, původní 
označení DOJO.
V září začínáme v našem DOJO 
ŘÍČANY již desátý rok usilování o rozvoj 
člověka na všech jeho úrovních. Jako 
každý rok i v tomto školním roce, budete 
mít možnost u nás cvičit AIKIDO, 
TCHAJ ŤI a JÓGU, a to tentokrát 
v nádherné tělocvičně   v Olivovně. 
Aikido cvičíme již tradičně i  s  dětmi. 
Máme za  sebou dvě sezony cvičení 
pro děti předškolního věku „PÍĎATA“. 
O  cvičení byl velký zájem, a  tak bude 
v tomto školním roce tato možnost roz-
šířena na úterý, čtvrtek, nebo pátek vždy 
od  16.00 do  17.00 hodin. Do  tohoto 
kurzu se mohou zařadit i  prvňáčkové. 
Děti od  druhé třídy mohou chodit již 

mezi školáky – pondělí, středa od 16.00 
do  17.20 hodin, nebo úterý, čtvrtek 
od  17.30 do  18.50 hodin. Bližší infor-
mace o  všech dalších cvičeních (i  pro 
dospělé) najdete na www.aikidoricany.
cz nebo na tel. č. 603 841 852.
Šťastné a úspěšné letní dny. 

Miroslav Skala

POHÁR města ŘÍČANY 2014
12. ročník

Klub šachistů Říčany 1925 ve spolupráci s městem Říčany a Středočeským šachovým svazem zve 
přátele šachu do Říčan na otevřený šachový turnaj pro všechny věkové kategorie.

23. 8. – 30. 8. 2014
V nově zrekonstruovaném sále Kulturního centra Labuť Říčany
Časový program: So 23. 8. 13.30 – 16.00 hod. prezentace 
   16.40 hod. Slavnostní zahájení 17.00 hod. 1. kolo
 Ne  24. 8. 9.30 hod. 2. kolo  15.00 hod. 3. kolo
 Po  25. 8. 17.00 hod. 4. kolo Út  26. 8. 17.00 hod. 5. kolo
 St  27. 8. 17.00 hod.  6. kolo  Čt  28. 8. 17.00 hod. 7. kolo
 Pá  29 .8. 17.00 hod.  8. kolo So  30. 8. 9.30 hod. 9. kolo

Akce se koná za  nanční podpory města Říčany.

DOJO ŘíČANy Zdravé tělo, čisté srdce, jasná mysl.
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Družstva mládeže na M ČR
Náš klub se může pochlubit účastí na  všech mládežnic-
kých Mistrovství České republiky.

Dorost
Dorostenecká soutěž se hraje jako dlouhodobá soutěž šesti 
členných družstev. Nejvyšší soutěž s názvem Extraliga o 16 
družstvech a nižší, 1. liga, o 12 družstvech ve 4 skupinách. 
KŠ Říčany 1925 se probojovalo se 3 družstvy do  1. ligy, 
čímž se může pochlubit jen družstvo Tábora v celé ČR. 
V  jižní skupině naše A  družstvo ve  složení: Vystrčil, 
Raztočný, Boček, Máslo, Zlámaná, Pastrnek, Otruba 
skončilo na 2. místě a utekl jim postup do Extraligy velmi 
těsně. B družstvo skončilo na 9. místě a C družstvo na se-
stupovém 11. místě.
V krajském přeboru pak hrála naše D a E družstva

Starší žáci
Toto Mistrovství se hraje jako dvoudenní turnaj v rámci již 
52. ročníku šachových Zaječic , vždy první víkend v červnu. 
M ČR se hraje jako otevřený turnaj rovněž 6-ti členných 
družstev. Na  startu bylo 51 družstev a  naše A  družstvo 
obsadilo až 23. místo, které nebylo pro nás uspokojivé. 
Na druhou stranu děti bojovaly do poslední chvíle. Na ob-
rázku jsou vidět boje s pozdějším vítězem, Oázou Praha. 
A družstvo hrálo v sestavě Vystrčil, Raztočný, Jarý, Zláma-
ná, Vilímová, Otruba. B družstvo skončilo na 39. místě.

Mladší žáci
M ČR v  této kategorii patří jen nejlepším 24 klubům 
a o postup se musí tvrdě bojovat v krajských přeborech. 
Jakožto krajští přeborníci jsme jeli s  určitými nadějemi 
a se snahou obhájit loňské skvělé čtvrté místo. Družstvo 
na  třídenní mistrovství, které se hrálo v  červnu v  Brně , 
odjelo ve  složení: Vilímová, Mezera, Přichystal, Otru-
bová, Heger, Jiroušek. Svoji převahu opět ukázala bes-
kydská šachová škola Frýdek-Místek, když obsadili první 
dvě místa. Naše oslabené družstvo oproti KP skončilo 
nakonec na 14. místě.

Jaroslav Říha
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Sobotním zápasem starších žáků 
na domácím hřišti jsme ukončili sezó-
nu. Dorost skončil na 4. místě, starší 
přípravka v elitní soutěži obsadila rov-
něž 4. místo. Mladší přípravka ve své 
soutěži dosáhla na  krásné 2. místo. 

Nejúspěšnější v  mládežnických kategoriích jsou starší 
žáci, kteří získali v okresním přeboru opět 1. místo. Zva-
žujeme tedy postup do vyšší soutěže, kde by to nebylo ur-
čitě jednoduché, ale zkušenosti pro hráče k nezaplacení. 
Všichni kluci si zaslouží pochvalu za  přístup k  zápasům 
i k přípravě. Poděkování patří i rodičům a v neposlední řadě 
týmu lidí, který se našemu radošovickému potěru věnuje.
A  co dále? V  srpnu se již tradičně chystáme a  těšíme 
na soustředění ho Horního Bradla, kde na sobě kluci po-

řádně zapracují a připraví se na vstup do nové a doufejme 
opět úspěšné sezóny!

FK Radošovice

úspěšná sezona mládeže FK radošovice!

omlouváme se tímto ts DANCe eB za chybné uveřejnění 
jiného loga v minulém červnovém vydání Kurýru na straně 
58. K chybě došlo nedopatřením.  Redakční rada.
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byli jsme 
v mauthausenu
Na  výzvu sokolské župy Barákovy 
jsme se dne 11. 5. 2014 účastni-
li s  mým mužem pochodu národů 
v  památníku koncentračního tábora 
v Mauthausenu. Pochod se koná kaž-
doročně k výročí osvobození němec-
kého nacistického tábora americký-
mi vojáky dne 6. 5. 1945.
Městečko Mauthausen leží v Horním 
Rakousku na severním břehu Dunaje 
asi 20 km od Lince.
Tábor byl založen již v  roce 1938 
a  sloužil jako tábor likvidační, což 
znamenalo, že vězni z  celé Evropy 
měli v táboře zahynout. Buď měli být 
umučeni otrockou prací v  žulových 
kamenolomech nebo měli být popra-
veni. Na  rozdíl od  koncentračního 
tábora v  Osvětimi, kde docházelo 
k  masovému vyhlazovaní lidí, byl 
koncentrační tábor v  Mauthausenu 
„pouze“ táborem likvidačním.
V  Mauthausenu bylo zavražděno 
a  umučeno mnoho významných čes-
kých odbojových pracovníků, vlasten-
ců, umělců a  vědců. Zde uzavřel svůj 
život český písničkář a  herec Karel 
Hašler. Do  Mauthausenu nacisté za-
vlekli mnoho českých vědců a význam-
ných pedagogů, především z brněnské 
Masarykovy univerzity. Z nich zde za-
hynuli J. Florian, F. Koláček, A. Šimek, 
K. Hora, V. Rosický, R. Nováček, J. 
Bečka, S. Sahánek a mnoho dalších.

Táborem dále prošli například teolog 
Adolf Kajpr, biskup Štěpán Trochta 
a  řada dalších. V  letech 1941–1945 
zde byl vězněn také pozdější českoslo-
venský prezident A. Novotný.
Výjimečně krutému zacházení se 
českým vězňům dostalo po  atentátu 
na  Reinharda Heydricha. Po  atentá-
tu zde bylo 24. října 1942 popraveno 
254  spolupracovníků a  příbuzných 
Josefa Valčíka, Jana Kubiše a  ostat-
ních parašutistů.
Podle nacistických statistik bylo v  le-
tech 1941 až 1945 do  Mauthausenu 
a  do  pobočných táborů deportováno 
na  7320  Čechů a  Slováků, z  nichž zde 
zahynulo 4473. Mezi nimi hodně sokolů.
Smutná statistika dále uvádí, 
že z  asi 200  000  vězňů, uvěz-
něných během války v  hlavním 

i v pobočných táborech v Mauthause-
nu, přežila jen asi polovina.
Pochodu národů k 69. výročí osvobo-
zení tábora se zúčastnilo asi 10  000 
lidí. Následné vzpomínkové slavnosti 
s  tématem „cena života“ se zúčastni-
lo 60 zahraničních delegací vedených 
nejčastěji velvyslanci v  Rakousku. Ti 
uctili památku vězňů všech národnos-
tí. Mezi vlajkami zastoupených států 
jsme viděli i  vlajky mimoevropských 
států, např. Austrálie a Paraguaye.
Připomeňme si umučené hrdiny.
Poznámka: O českou výpravu do Mau-
thausenu se vzorně starali Jarmila 
Strašáková a  Vlastimil Janík z  české 
pobočky Mauthausenského meziná-
rodního výboru (www.mauthausen.
webnode.cz).

Emilie Valentová, Říčany

ze sportu

Ve  dnech 7.–9. 6. 
2014 se konalo 
tradiční sokolské 
setkání v  Rakous-
kém Oetzu, malé 
vesničce v Alpách, 

kde zemřel jeden ze zakladatelů Tělo-
cvičné jednoty Sokol Miroslav Tyrš. 
Letos uběhlo 130 let od  jeho úmrtí. 
Pořádající Sokolská župa Rakous-
ká připravila pro všechny účastníky 
bohatý program. Soutěžilo se ve  vo-
lejbale, lukostřelbě, vrhu koulí, běhu 
okolo jezera a v dětských hrách. Kdo 
se nezúčastnil sportovního klání, tak 
fandil nebo si udělal výlet do  okolí. 

Každý večer u tá-
boráku zahrála 
skupina FOR-
MANKA, která 
také vystoupila 
po  pondělní do-
polední mši před 
základní školou 
v  Oetzu. V  po-
ledne se vydali 
účastníci setkání průvodem okolo 
řeky Ach k místu, kde M.Tyrš zahynul. 
Úspěchy naší říčanské osmičlenné 
výpravy byly následující. Druhé mís-
to v  běhu k  jezeru Piburg v  kategorii 
žáků získal Ondra Kubeš, druhé mís-

to ve vrhu koulí starších mužů získal 
Honza Zima a  volejbalové družstvo 
získalo 6. místo. Již se těšíme na dal-
ší setkání a  doufáme, že počasí bude 
opět tak krásné jako letos.

Jarmila Voráčková, náčelnice

Věnec od české delegace

41. sokolský sraz v Oetzu
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Na  podzim informovala T. J. So-
kol Říčany a  Radošovice v  Kurýru 
o  tom, že pracuje na  rekonstrukci 
šaten na  sokolském hřišti. Za  tím-
to účelem se naší jednotě podařilo 
získat 250  000 Kč jako dar od  města 
a  500  000 Kč jako grant od  MAS Ří-
čansko. Podobnou částku jako město 
se rozhodla investovat i sama jednota.
Demontáž původní budovy, která byla 
v  havarijním stavu, provedla jednota 
sama brigádnicky díky práci svých 
členů a příznivců. Poté vybraná firma 
zrealizovala první fázi stavby tj. vněj-
ší obvodový plášť včetně oken, dveří, 
podlah apod.
Další fázi realizace zahrnující kom-
pletní vnitřky objektu, tj. vnitřní ob-

ložení stěn, příčky, podlahy, rozvody 
vody, kanalizace, elektřiny a  vybavení 
sprch a  toalet v  hodnotě 500  000 Kč 
plánovala jednota financovat z  gran-
tu Středočeského kraje. Tento grant 
se nám ale nepodařilo získat a z toho 
důvodu musíme dokončit vnitřní vy-
bavení v  nouzové variantě (pouze 2 
WC) tak, aby budova alespoň částeč-
ně sloužila svému účelu.
Předpokládáme ale, že se nám v do-
hledné době podaří získat i s pomocí 
rodičů našich dětí takovou částku, 
abychom mohli budovu používat 
v  plném rozsahu. Více o  možnosti 
přispět na  dostavbu na  stránkách 
www.sokolricany.cz.
Rekonstrukcí šaten ale naše plány 

na  zvelebování jediného atletického 
hřiště v  Říčanech nekončí. V  hori-
zontu několika příštích let bychom 
rádi realizovali opět z  grantových 
zdrojů umělý povrch běžecké dráhy 
a další modernizaci včetně osvětlení.
Děkujeme všem členům a příznivcům 
za jejich práci, podporu a v neposlední 
řadě i za případné finanční dary.

Jana Cílková
Projekt je financován EU z Programu 
rozvoje venkova - Leader a realizován 

s podporou MAS Říčansko o.p.s.

rekonstrukce šaten na sokolském hřišti

Cvičení v T. J. Sokolu Říčany
VŠeSTrANNOST
rodiče a děti
Středa 9.00 – 10.00 

v sokolovně (děti tříleté)
Středa 10.00 – 11.00 v sokolovně (děti dvouleté)
Pátek 9.00 – 10.00 v sokolovně (děti čtyřleté)
Pátek 10.00 – 11.00 v sokolovně (děti dvou 
a tříleté)
Předškoláci a mladší žáci  
(bez přítomnosti rodičů)
Úterý 13.00 – 14.10 v sokolovně (děti čtyřleté)
Úterý 16.30 – 18.00 v I. zŠ (mladší žáci 
1.–4. třída)
Čtvrtek 15.30 – 17.00 v sokolovně 
(předškoláci)
Čtvrtek 16.00 – 17.00 v I. zŠ (mladší žáci)
Pátek 17.00 – 18.00 v sokolovně 
(předškoláci a mladší žáci)

Žákyně: Čtvrtek 18.30 – 20.00 v sokolovně 
Ženy
Pondělí 19.00 – 20.00 v sokolovně 
Pondělí 19.00 – 20.00 taneční sál (cvičení 
s náčiním)
Úterý 18.00 – 19.00 taneční sál (starší ženy)
Úterý 19.00 – 20.00 taneční sál
Středa 8.00 – 9.00 v sokolovně
Pátek 8.00 – 9.00 v sokolovně
muži
Pondělí 20.00 – 22.00 v sokolovně (muži – 
sportovní hry)
Úterý 20.30 – 22.00 v sokolovně (florbal)
Volejbal
Čtvrtek 20.00 – 22.00 v sokolovně 
(rekreační)
Tanec: Pondělí – pátek (info. u br. Jiřího 
Boháčka)

ODbOr SPOrTU
Atletika
Pondělí 14.30 – 16.00 v sokolovně (děti 
2006 a 2007)
Pondělí 16.00 – 17.30 v sokolovně (děti 
2002 a 2003)
Pondělí 17.30 – 19.00 v sokolovně (děti od 2001)
Úterý 14.30 – 16.00 v sokolovně (minipřípravka)
Úterý 16.00 – 17.30 v sokolovně (minipřípravka)
Středa 15.30 – 17.00 v sokolovně (děti 
2004 a 2005)
Středa 20.30 – 22.00 v sokolovně (dospělí)
Čtvrtek 17.00 – 18.30 v sokolovně 
Čtvrtek 17.00 – 18.30 v gymnáziu 
Komenského nám. (minipřípravka)
Tenis: Informace u oddílu tenisu

Podrobné informace a kontakty na cvičitele 
a trenéry naleznete na našich webových 
stránkách www.sokolricany.cz. 
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Velký kus práce mají za sebou nejmenší fotbalisté z oddílu 
fotbalové školičky. Tento oddíl funguje v FK Říčany již dru-
hým rokem a  navštěvují ho děti ve  věku 5–7 let. Hlavním 
cílem je podporovat v dětech radost z pohybu, ze hry a po-
stupně získávat srdce těchto malých prcků pro fotbal. A že se 
to daří, o tom svědčí stále rostoucí zájem dětí o tento oddíl. 
Letošní sezonu měly děti opravdu bohatou. Pod vedením 
trenérů Jaromíra Ferkla a Jany Hronské pravidelně 3x týdně 
trénovaly na hřišti a v zimě ve sportovní hale. Kromě trénin-
ků sehrály řadu zápasů a turnajů, při kterých získávaly pře-
devším herní zkušenosti. Ti nejstarší hráči se letos zúčastnili 
celoroční soutěže MiniStar. Mezi 18 mužstvy z Prahy a okolí 
se vůbec neztratili. Po  podzimní části soutěže postoupili 
do skupiny B a díky velmi dobrým výsledkům na jaře skončili 
v této skupině na 1. místě. Na závěrečném finálovém turnaji 
v Běchovicích ani jednou nezaváhali a do Říčan přivezli po-

hár celkového vítěze skupiny B. I po skončení soutěže s nimi 
trenéři téměř každý víkend jezdili na  turnaje či přátelská 
utkání, aby měli možnost zahrát si všichni včetně hráčů no-
vých. Svůj první zápas sehráli i nejmenší pětiletí špunti, když 
v krásné fotbalové atmosféře na Vyžlovce poprvé poznali, jak 
chutná fotbalové vítězství. S náročnou fotbalovou sezonou 
se rozloučili všichni společně na tradiční závěrečné dokopné, 
kde na závěr rozdali trenéři 28 fotbalových vysvědčení s vel-
kou jedničkou. A teď už hurá na prázdniny. Společně se zase 
všichni sejdou 11. srpna na týdenním soustředění ve Svoje-
ticích, kde se budou připravovat už na sezonu novou. Bližší 
informace na www.fkricanyskolicka.webnode.cz

FK Říčany

Jsme nejlepší v kraji! Tímto se právem 
mohou pyšnit mladší žáci FK Říčany.
Již první zápasy na  začátku sezony 
ukazovaly, že se jedná o  silné muž-
stvo, které pod vedením trenérů 
Honzy Vosáhla a Pavla Pazdýrky má 
velké předpoklady dosahovat těch 
nejlepších výsledů. Po podzimní čás-

ti soutěže se mužstvo drželo v tabulce krajského přeboru 
na  druhém místě, těsně za  vedoucím ČLU Berounem. 
Zimní přestávku využili trenéři k  tvrdé přípravě, vedou-
cí k  posilování fyzické kondice a  síly. Hráči trénovali 4x 
týdně, jak venku na umělé trávě, tak v tělocvičně . Stali se 
vítězi zimní ligy ml. žáků a úspěšně se zúčastnili i něko-
lika halových turnajů. Tato intenzivní zimní příprava se 
vyplatila. Do jarní části mistrovské soutěže hráči nasko-
čili v plné síle a s velkým odhodláním, dát do zápasů vše. 
Mužstvo celou jarní část soutěže neprohrálo a zaslouženě 
se stalo vítězem krajského přeboru 2013/2014.
Je to obrovský úspěch, za  kterým stojí především tvrdá 

mladší žáci FK Říčany slaví titul přeborníka kraje

a  poctivá práce trenérů, kteří dokázali svým svěřencům 
vštípit, že fotbal je o  dřině, disciplíně morálce, taktice 
a sehranosti. A to si všichni tito 13 letí kluci dnes uvědo-
mují. Za  oddíl ml.žáků nastupovali: J. Čech, D. Dušek, 
A. Heneš, M. Horák, L. Hronský, K. Kočí, P. Krenek, M. 
Míka, D. Mikeš, M. Paulus, M. Pazdýrka, D. ada, P. Ráž, 
R. Thein, O. Svoboda, J. Šimunič, R. Šobíšek, A. Tren-
kwitz, T. Válek, O. Vosáhlo

Vítězné mužstvo ročníků 2007

Nejmenší fotbalové naděje FK Říčany – ročník 2009

Fotbalová školička FK Říčany úspěšně zakončila sezonu
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R a g b y o v ý 
Mountfield Ří-
čany nejlépe 
pracuje s mláde-
ží v  celém Čes-
ku. Svědčí o tom 
mistrovské titu-

ly ve  všech kategoriích od  jedenácti 
do  sedmnácti let. Zlaté poháry pro 
vítěze zvedli nad hlavu hráči žákov-
ských a  dorosteneckých mužstev 
U11, U13, U15 i U17.
„Jde o  unikátní bilanci, kterou se 
v  republice nemůže pochlubit nikdo 
jiný, ukazuje to na naši dobrou práci 
s  mládeží,“ říká sportovní ředitel ří-
čanského klubu Martin Javůrek. 
Jím vedený extraligový A-tým navíc 
postoupil do  play-off a  v  semifinále 

skončil až na  pozdějším vítězi Pra-
govce. A  ještě jeden úspěch zazna-
menalo říčanské ragby. Ženy Mount-
fieldu postoupily do  nejvyšší české 
soutěže v olympijském sedmičkovém 
ragby.
„Proto všem patří velký dík. Dětem 
za  to, jaký prokazují zájem a  také 
výkony. Samozřejmě jejich rodičům, 
bez kterých by to nešlo. Ne jen, že se 
o děti skvěle starají, ale pomáhají klu-
bu nejen finančně ale i materiálně, či 
službami. Musím zmínit také trenéry, 
kteří ty nejmenší dětičky a později už 
i ty starší, pořád posouvají dopředu,“ 
doplňuje Martin Javůrek.
Sám byl překvapený, jakého rozměru 
„nabrala“ společná akce v  polovině 
června pro všechny mládežnické výbě-

Říčanský mountfield dominuje 
mládežnickým kategoriím v republice

ry. Na trávník Stadionu Josefa Kohou-
ta vyběhla více než polovina ze tří set 
registrovaných mládežníků v  říčan-
ském klubu. Skvělou zábavu, posezení 
a „tužení“ party podpořili rodiče, kteří 
obklopili hřiště. Přinesli pohoštění, 
odměnili děti nejen potleskem. Snad 
každý si odnesl domů pohár či medai-
li. „Jsme rádi, že máme takovou rodi-
nu, že se takto vídáme a proto se sluší 
poděkovat. Nečekal bych, že se nás tu 
v  neděli sejde tolik. A  jsem nadšený 
z toho, když jsem viděl, jak se vydařil 
´modelový´ zápas všech proti ovšem. 
Sedmiletí se ‚poměřili‘ se třináctkami, 
holky se pokoušely utéct klukům, či 
na ně jinak vyzrát,“ raduje se Martin 
Javůrek.
Snad jediné výraznější trápení jemu 
i  celému klubu přinesl květnový po-
žár, který zničil kabiny, sprchy a záze-
mí týmů. „Nedá se nic dělat. Stalo se 
a my se s tím musíme vyrovnat. A jak 
nás všechny znám, tak se tím určitě 
vyrovnáme,“ tvrdí prezident Mount-
fieldu David Frydrych a  vypráví dál: 
„Když jsem sledoval akci hasičů, 
honilo se mi hlavou těch čtyřicet let, 
co jsem tady prožil. A napadlo mě, že 
přestože něco končí, mělo by i  něco 
začít. Takže pracujeme na  tom, aby-
chom vybudovali nové zázemí, které 
by bylo krásné a  plně funkční. Sami 
to však nezvládneme. Takže jsme 
společně s městským úřadem založili 
transparentní účet a  všem dopředu 
děkujeme za  pomoc. Během dvou 
týdnů se na něm sešlo přes 400 tisíc 
korun, což je neuvěřitelná částka.“

(vích) 
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soBotA 23. 8. | 19.00 | U staletých lip | MiLLi jAnAtKová KvArtEt

nEDěLE 24. 8. | 19.00 | na Fialce | jAZZMAZEC

PonDěLí 25. 8. | 19.00 | U kozlů | MEtroPoLitAn jAZZBAnD PrAhA

útErý 26. 8. | 19.00 | U anežky | ELEnA sonEnshinE trio

střEDA 27. 8. | 18.30 | paVilon | jAnA KouBKová quArtEt

střEDA 27. 8. | 19.00 | U nás | jAZZové sDružEní MDDh

čtvrtEK 28. 8. | 18.00 | čajoVna | YvonnE sAnChEZ BAnD

PátEK 29. 8. | 19.00 | na rychtě | vít švEC trio

soBotA 30. 8. | 19.00 | jUreček | sAX&rYthM

ProgrAM: 

POHODA DZEZ
aneb tyden jazzu v ricanech
23.–30.8.2014



07, 08 PRÁZDNINY
PROGRAM KPH 2014/2015

KURZY

Petr Jiříkovský – klavír. Je jedním z nejvýraznějších českých umělců střední 
generace. Je zván na špičková koncertní podia v Evropě, USA, Jižní Americe 
a Japonsku.  Jako sólista hrál s mnoha orchestry (Česká Filharmonie, FOK, 
Pražská komorní filharmonie, Talichova komorní filharmonie). Domácí publikum 
jej mělo možnost poznat jako sólistu na recitálech festivalu Pražské jaro nebo  
v prestižním cyklu Světová klavírní tvorba v pražském Rudolfinu.

Trifoglio – dechové trio. Působí ve složení Jana Kopicová – hoboj, Jana 
Černohouzová – klarinet, Denisa Propilová – fagot. Soubor získal řadu cen 
v mezinárodních soutěžích, např. 1. cenu Sommerakademie Prag – Wien – 
Budapest, 1. cenu na soutěži Karla Ditterse z Dittersdorfu a 3. cenu v Chieri 
(Itálie).

Smetanovo trio, založené v roce 1934 legendárním českým klavíristou 
Josefem Páleníčkem, patří k nejprestižnějším českým souborům současnosti.  
I dnešní členové Smetanova tria – klavíristka Jitka Čechová, houslista Jiří Vodička 
a violoncellista Jan Páleníček– dokazují, že základním předpokladem úspěchu 
každého kvalitního tria je dokonalá sólistická vybavenost hráčů. Trio je pravidelným 
hostem významných pódií doma (Pražské jaro, Janáčkův máj, Moravský podzim, 
Malostranské komorní slavnosti) a v zahraničí (Francie, Německo, Švýcarsko, 
Velká Británie, Itálie, Slovinsko, Chorvatsko, Japonsko, Brazílie, USA, Egypt).

PODBLANICKÝ PODZIM 
– středa 5. listopadu 2014 v 19.30
 Říčany se před několika lety staly jedním z měst, ve kterých se koná významný 
hudební festival Podblanický podzim. Také letos se v Labuti uskuteční jeden 
z festivalových koncertů, nazvaný „Pocta české hudbě“. Vystoupí Pěvecký 
sbor benešovských učitelek, Quartetto con flauto a sólisté Dagmar Vaňkátová 
(soprán) a Ondřej Socha (tenor). Členové říčanského KPH, resp. ti, kteří si zakoupí 
abonentní vstupenku na cyklus KPH, mají, jako každoročně, na festivalový 
koncert volný vstup. U tohoto koncertu je pevný termín již znám – středa  
5. listopadu 2014 v 19.30. Poprvé se tedy podařilo skloubit termín tak,  
aby navázal na ustálené zvyklosti pravidelných návštěvníků říčanských komorních 
koncertů.

 Cena předplatného na celý uvedený cyklus (včetně koncertu festivalu 
Podblanický podzim) činí 800 Kč. Museli jsme ji oproti minulému roku  
o 50 Kč zvýšit, při pohledu na jména účinkujících však věříme v pochopení tohoto 
nezbytného opatření. Vždyť 800 Kč bývá běžně cena za návštěvu jediného 
koncertu u  většiny z těch umělců, které zde uvádíme.  Přepočteno  
na jeden koncert to vychází na neuvěřitelných rovných 100 Kč, 
méně než vstupné do kina. Majitel abonentní vstupenky se tak 
stává členem Kruhu přátel hudby s dalšími výhodami, jakými 
jsou např. stálé místo v sále, přednostní informování o akcích 
MěKS, slevy na vybrané akce a v zejména značné cenové 
zvýhodnění oproti nákupu vstupenek na každý koncert zvlášť 
(to je samozřejmě také možné). Bližší informace o programu 
a také o možnosti zakoupení vstupenek rádi poskytnou 
zaměstnanci 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. 
 

     Těšíme se na Vaši návštěvu!

NEBUĎ LABUŤ A  ZAJDI NA KULTURU!

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

Gabriela Demeterová 

 

Škampovo kvarteto  

 

NOVÁ SEZÓNA KRUHU PŘÁTEL HUDBY  
– 2014 / 2015

Sezóna 2013/14 skončila. Jako v posledních letech vždy, i nyní proběhla 
velmi úspěšně a důstojně navázala na ty nedávno minulé. Mezi účinkujícími 
byly hvězdy zvučných jmen, buď ty již všeobecně slavné, nebo „ potenciálně 
slavné“, uznávané svými uměleckými kolegy a hudebními experty. A právě 
výběr těchto „potenciálně slavných“ umělců považujeme za silnou stránku 
dramaturgie našeho kulturního centra. Dnešního koncertního mistra České 
filharmonie, houslistu Josefa Špačka, jsme pozvali u vědomí jeho kvalit  
na vystoupení v Labuti v době, kdy ho bylo možné charakterizovat jako 
víceméně neznámého, byť velmi nadějného mladého umělce. Totéž platí  
pro skvělého mladého violoncellistu Václava Petra, jeho příběh je totožný  
– dnes rovněž zastává post koncertního mistra České filharmonie.

Přejděme však již k plánu na sezónu 2014/15. Co je naplánováno ? Uvedeme 
jen přehled účinkujících bez konkrétních termínů. Jejich účast je již předběžně 
domluvena, do uzávěrky tohoto čísla Kurýru se však o konkrétních termínech 
stále jedná. Tato část dramaturgické práce bývá zdlouhavá a náročná, umělci 
nezřídka požadují dodatečné změny v již domluvených termínech, což ovlivní 
celý cyklus a domluvy mohou začít se všemi od začátku znovu.  Celý program 
i s konkrétními termíny uvedeme v dalším čísle Kurýra.

Takže vystoupí tito umělci:

Gabriela Demeterová – housle. Jedna z našich nejúspěšnějších 
interpretek v oblasti houslové tvorby. Vítězka mnoha českých i mezinárodních 
soutěží, koncertuje po celém světě, spolupracuje s nejvýznamnějšími 
orchestry a ansámbly. Patří také k mediálně nejznámějším umělcům v oblasti 
klasické hudby, často je protagonistkou televizních a rozhlasových pořadů.

Andrea Kalivodová – mezzosoprán.  Její domovskou scénou je Státní 
opera Praha, kde ztvárnila zde celou řadu krásných rolí, z mnoha jmenujme  
Carmen, kterou uvedla též v košické Státní opeře na Slovensku a v maďarském 
Šoproni. Pravidelně koncertovala a koncertuje takřka v celé Evropě, několikrát 
také navštívila Japonsko, Koreu a USA. S velkým úspěchem vystupovala  
na mezinárodních prestižních akcích, např. na galakoncertě ke vstupu České 
republiky do EU, ne evropském turné hvězd k 60. výročí konce druhé světové 
války apod. 

Škampovo kvarteto – jedno z našich nejznámějších a nejúspěšnějších 
smyčcových kvartet.  Se svým publikem se setkává na pódiích prestižních 
hudebních festivalů v Melbourne, Aspenu, Berlíně, Gstaadu, Edinburghu, 
Istanbulu, Paříži aj. Pravidelně vystupuje ve významných světových hudebních 
centrech, jakými jsou např. londýnská Wigmore Hall, Concertgebow 
Amsterdam, pařížské divadlo Chatelet, vídeňský Musikverein, Lincoln Centre 
a Carnegie Hall v New Yorku, či Suntory Hall v Tokiu, jakož  i ve Dvořákově síni 
pražského Rudolfina.

Brněnští komorní sólisté – špičkový orchestr mezinárodního 
renomé, který založil v devadesátých letech primárius Janáčkova kvarteta 
Miloš Vacek. Později se vedení ujal houslista Jiří Besperát. Soubor je vysoko 
ceněn kritikami, zvláště za interpretaci Janáčkových skladeb. Jako sólista 
se představí profesor brněnské konzervatoře a vynikající violoncellista Jan 
Škrdlík.

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

Andrea Kalivodová 
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KURZY

Petr Jiříkovský – klavír. Je jedním z nejvýraznějších českých umělců střední 
generace. Je zván na špičková koncertní podia v Evropě, USA, Jižní Americe 
a Japonsku.  Jako sólista hrál s mnoha orchestry (Česká Filharmonie, FOK, 
Pražská komorní filharmonie, Talichova komorní filharmonie). Domácí publikum 
jej mělo možnost poznat jako sólistu na recitálech festivalu Pražské jaro nebo  
v prestižním cyklu Světová klavírní tvorba v pražském Rudolfinu.

Trifoglio – dechové trio. Působí ve složení Jana Kopicová – hoboj, Jana 
Černohouzová – klarinet, Denisa Propilová – fagot. Soubor získal řadu cen 
v mezinárodních soutěžích, např. 1. cenu Sommerakademie Prag – Wien – 
Budapest, 1. cenu na soutěži Karla Ditterse z Dittersdorfu a 3. cenu v Chieri 
(Itálie).

Smetanovo trio, založené v roce 1934 legendárním českým klavíristou 
Josefem Páleníčkem, patří k nejprestižnějším českým souborům současnosti.  
I dnešní členové Smetanova tria – klavíristka Jitka Čechová, houslista Jiří Vodička 
a violoncellista Jan Páleníček– dokazují, že základním předpokladem úspěchu 
každého kvalitního tria je dokonalá sólistická vybavenost hráčů. Trio je pravidelným 
hostem významných pódií doma (Pražské jaro, Janáčkův máj, Moravský podzim, 
Malostranské komorní slavnosti) a v zahraničí (Francie, Německo, Švýcarsko, 
Velká Británie, Itálie, Slovinsko, Chorvatsko, Japonsko, Brazílie, USA, Egypt).

PODBLANICKÝ PODZIM 
– středa 5. listopadu 2014 v 19.30
 Říčany se před několika lety staly jedním z měst, ve kterých se koná významný 
hudební festival Podblanický podzim. Také letos se v Labuti uskuteční jeden 
z festivalových koncertů, nazvaný „Pocta české hudbě“. Vystoupí Pěvecký 
sbor benešovských učitelek, Quartetto con flauto a sólisté Dagmar Vaňkátová 
(soprán) a Ondřej Socha (tenor). Členové říčanského KPH, resp. ti, kteří si zakoupí 
abonentní vstupenku na cyklus KPH, mají, jako každoročně, na festivalový 
koncert volný vstup. U tohoto koncertu je pevný termín již znám – středa  
5. listopadu 2014 v 19.30. Poprvé se tedy podařilo skloubit termín tak,  
aby navázal na ustálené zvyklosti pravidelných návštěvníků říčanských komorních 
koncertů.

 Cena předplatného na celý uvedený cyklus (včetně koncertu festivalu 
Podblanický podzim) činí 800 Kč. Museli jsme ji oproti minulému roku  
o 50 Kč zvýšit, při pohledu na jména účinkujících však věříme v pochopení tohoto 
nezbytného opatření. Vždyť 800 Kč bývá běžně cena za návštěvu jediného 
koncertu u  většiny z těch umělců, které zde uvádíme.  Přepočteno  
na jeden koncert to vychází na neuvěřitelných rovných 100 Kč, 
méně než vstupné do kina. Majitel abonentní vstupenky se tak 
stává členem Kruhu přátel hudby s dalšími výhodami, jakými 
jsou např. stálé místo v sále, přednostní informování o akcích 
MěKS, slevy na vybrané akce a v zejména značné cenové 
zvýhodnění oproti nákupu vstupenek na každý koncert zvlášť 
(to je samozřejmě také možné). Bližší informace o programu 
a také o možnosti zakoupení vstupenek rádi poskytnou 
zaměstnanci 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. 
 

     Těšíme se na Vaši návštěvu!

NEBUĎ LABUŤ A  ZAJDI NA KULTURU!

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

Gabriela Demeterová 

 

Škampovo kvarteto  

 

NOVÁ SEZÓNA KRUHU PŘÁTEL HUDBY  
– 2014 / 2015

Sezóna 2013/14 skončila. Jako v posledních letech vždy, i nyní proběhla 
velmi úspěšně a důstojně navázala na ty nedávno minulé. Mezi účinkujícími 
byly hvězdy zvučných jmen, buď ty již všeobecně slavné, nebo „ potenciálně 
slavné“, uznávané svými uměleckými kolegy a hudebními experty. A právě 
výběr těchto „potenciálně slavných“ umělců považujeme za silnou stránku 
dramaturgie našeho kulturního centra. Dnešního koncertního mistra České 
filharmonie, houslistu Josefa Špačka, jsme pozvali u vědomí jeho kvalit  
na vystoupení v Labuti v době, kdy ho bylo možné charakterizovat jako 
víceméně neznámého, byť velmi nadějného mladého umělce. Totéž platí  
pro skvělého mladého violoncellistu Václava Petra, jeho příběh je totožný  
– dnes rovněž zastává post koncertního mistra České filharmonie.

Přejděme však již k plánu na sezónu 2014/15. Co je naplánováno ? Uvedeme 
jen přehled účinkujících bez konkrétních termínů. Jejich účast je již předběžně 
domluvena, do uzávěrky tohoto čísla Kurýru se však o konkrétních termínech 
stále jedná. Tato část dramaturgické práce bývá zdlouhavá a náročná, umělci 
nezřídka požadují dodatečné změny v již domluvených termínech, což ovlivní 
celý cyklus a domluvy mohou začít se všemi od začátku znovu.  Celý program 
i s konkrétními termíny uvedeme v dalším čísle Kurýra.

Takže vystoupí tito umělci:

Gabriela Demeterová – housle. Jedna z našich nejúspěšnějších 
interpretek v oblasti houslové tvorby. Vítězka mnoha českých i mezinárodních 
soutěží, koncertuje po celém světě, spolupracuje s nejvýznamnějšími 
orchestry a ansámbly. Patří také k mediálně nejznámějším umělcům v oblasti 
klasické hudby, často je protagonistkou televizních a rozhlasových pořadů.

Andrea Kalivodová – mezzosoprán.  Její domovskou scénou je Státní 
opera Praha, kde ztvárnila zde celou řadu krásných rolí, z mnoha jmenujme  
Carmen, kterou uvedla též v košické Státní opeře na Slovensku a v maďarském 
Šoproni. Pravidelně koncertovala a koncertuje takřka v celé Evropě, několikrát 
také navštívila Japonsko, Koreu a USA. S velkým úspěchem vystupovala  
na mezinárodních prestižních akcích, např. na galakoncertě ke vstupu České 
republiky do EU, ne evropském turné hvězd k 60. výročí konce druhé světové 
války apod. 

Škampovo kvarteto – jedno z našich nejznámějších a nejúspěšnějších 
smyčcových kvartet.  Se svým publikem se setkává na pódiích prestižních 
hudebních festivalů v Melbourne, Aspenu, Berlíně, Gstaadu, Edinburghu, 
Istanbulu, Paříži aj. Pravidelně vystupuje ve významných světových hudebních 
centrech, jakými jsou např. londýnská Wigmore Hall, Concertgebow 
Amsterdam, pařížské divadlo Chatelet, vídeňský Musikverein, Lincoln Centre 
a Carnegie Hall v New Yorku, či Suntory Hall v Tokiu, jakož  i ve Dvořákově síni 
pražského Rudolfina.

Brněnští komorní sólisté – špičkový orchestr mezinárodního 
renomé, který založil v devadesátých letech primárius Janáčkova kvarteta 
Miloš Vacek. Později se vedení ujal houslista Jiří Besperát. Soubor je vysoko 
ceněn kritikami, zvláště za interpretaci Janáčkových skladeb. Jako sólista 
se představí profesor brněnské konzervatoře a vynikající violoncellista Jan 
Škrdlík.

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

Andrea Kalivodová 



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

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

O tom, jak bude v knihovně otevřeno 
o  prázdninách, jsme čtenáře před-
běžně informovali již v minulém čísle 
Kurýra. Od té doby se nic nezměnilo 
a otevírací doba bude tato:

oddělení pro dospělé:
od  1. července do  27. července: ote-
vřeno 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.

Na  přelomu července a  srpna bude 
tedy v oddělení pro dospělé (na rozdíl 
od  let minulých) zavřeno. Jak jsme 
již uváděli v minulém čísle, důvodem 
je to, že kromě každoročních letních 
údržbových a  asanačních prací letos 
přibyla povinnost provést komplet-
ní revizi celého knižního fondu, tj. 
zkontrolovat všech cca 125  000 knih 
(včetně s  tím související administra-
tivy, vyřazování, případných oprav 
zápisů i fyzických oprav poškozených 
svazků apod.). Knihovny našeho typu 
mají tuto povinnost, danou zákonem 
o  knihovnách, jednou za  10 let. Bě-
hem revizí není možné pro návštěvní-
ky knihovnické služby zajistit. Všech-

ny tyto práce jsme se proto rozhodli 
provádět v  letním prázdninovém ob-
dobí, kdy návštěvnost knihovny není 
tak vysoká jako v běžné sezóně, a tím 
minimalizovat omezení pro uživatele. 
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 
v  létě obvyklé. Projeví se zde nedávné 
rozšíření otevírací doby, kterým jsme 
reagovali na  zvýšený zájem dětských 
návštěvníků. Všeobecně se v  rozsahu 
otevírací doby Husova knihovna dlou-
hodobě umisťuje na  nejpřednějších 
místech ve  srovnávacích programech 
českých a slovenských knihoven.

Jaroslav Malák (1928 
– 2012) je známým 
autorem v oblasti kres-
leného humoru, knižní 
ilustrace, propagační 

grafiky, animovaného filmu a komik-
su. Patřil k  řadě významných říčan-
ských osobností, v  našem městě žil 
a tvořil od roku 1972. 
Koncem čtyřicátých let uveřejnil 
své první kresby v  časopisu Dikob-
raz. Uplatňoval se jako vyhledáva-
ný ilustrátor humoristických textů, 
publikoval v  řadě periodik. Během 
celoživotní tvorby ilustroval více než 
70 knih pro dospělé i  pro děti. Jeho 
kreslené vtipy propagovaly na  konci 
padesátých let první české samoob-
sluhy a později také kosmetiku či služ-
by České spořitelny. Malákova věcná 
a jasná kresba se uplatnila i ve filmové 
animaci. V roce 1963 přispěl spolu se 
Zdenkem Seydlem k mezinárodnímu 
úspěchu animovaného snímku Špat-
ně namalovaná slepice. Byl jedním 
ze zakladatelů skupiny karikaturistů 

a kreslířů Polylegran, s níž se zúčast-
nil řady tuzemských i  zahraničních 
výstav. V období normalizace se vzhle-
dem k politickým karikaturám uveřej-
ňovaným během Pražského jara stal 
„nepohodlným“ výtvarníkem. Uplat-
ňoval se poté zejména v oblasti tvorby 
pro děti, úřady ne tak přísně sledova-
né – ilustrace dětských knih a  časo-
pisů a  kreslení komiksových seriálů. 
Po roce 1989 se k politické karikatuře 
vrátil, ale publikoval ji už jen zřídka.
Výstavu děl Jaroslava Maláka v  Hu-
sově knihovně bude možné navštívit 
od 15. července do konce září, v půj-
čovních hodinách knihovny. Na  vý-
stavu nebude vybíráno vstupné.

http://knihovna.ricany.cz

Prázdninový provoz v Husově knihovně

Výstava v knihovně – JArOSlAV mAláK

balení učebnic 
„na míru“
Služba knihovny pro všechny, kte-
ří nechtějí běhat po  papírnictvích 
a  shánět atypické obaly na  sešity 
a  učebnice. Balení provádíme 
do  průsvitné fólie, nejpozději 
do dvou dnů od převzetí, za exklu-
zivní cenu 5 Kč za kus.
Knihy a  sešity můžete přinést 
do obou oddělení Husovy knihov-
ny, a  to od  1. 9. do  12. 9. 2014. 
O  přijetí zakázky rozhoduje pra-
covnice knihovny.

co se děje v kultuře
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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 12.7. Říčany Luxury paradise – Výstava Pauliny Skavové a Zbyňka Havlína v Galerii Kotelna.

do 24.8. Říčany Objevuj řemesla – Výstava tradičních i zcela „dnešních“ řemesel. Návštěvníci 
si mohou sami vyzkoušet tkaní nebo sestavování dřevěného mlýnku. Muzeum.

12.7. Mnichovice 8.00 Z Mnichovic na Sázavský kláštěr – Turistická pouť pro pěší turisty 
i cykloturisty. Start na železniční zastávce v Mnichovicích, pro cyklisty od 10 
hod. Cíl na nádvoří Sázavského kláštera od 12 do 16 hod.

19.7. Hradešín 12.00 Hradešínské struny – Letní hudební country festival, vstupné 200 Kč.

19.7. Kunice Den rytířů – Ukázka šermu, soutěže pro děti a mnoho dalšího. Ke konci akce 
balónková bitva. Zámek Berchtold

25.7. Štiřín 20.00 Lokomotiva - letní koncert – Skupina Lokomotiva a její frontman Petr 
Vondráček slaví 20 let od vzniku kapely. Vstupné 250 Kč, Zámek Štiřín.

25.7.–27.7. Strančice Strančická pouť – Tradiční pouť s atrakcemi a programem.

26.7. Říčany 14.00 
–18.00

Odpoledne na hájovně: Den ve středověku – Expozice středověký chasník, 
stavění středověké vesničky, ukázka pečení chleba, štípání dříví středověkou 
sekerou aj. Vstup do expozice zdarma, na doprovodný program 50 Kč. 
Rezervace nutná na tel. 323 603 161. Pořádá Muzeum.

26.7. Mnichovice 19.00 Anenské sele – Živá hudba „Vlasta a Petr“ na Šibeničním vrchu.

26.7.–27.7. Zlenice Oživlý středověk v podhradí – Aneb středověká řemesla na vlastní kůži. Areál 
hradu Zlenice, Hláska u Senohrab.

31.7. Kunice Svaté neřesti – Dvouhodinová divadelní hra pojímá o lásce v minulosti, 
současnoti i budoucnosti a o všem, co k ní patří. Vstupné 280 Kč, předprodej 
také v IC Říčany. Zámek Berchtold.

1.8. Kunice Hledám milence, značka spěchá - Divadelní soubor Artur zahraje hru v režii Filipa 
Jana Zvolského. Vstupné 280 Kč, předprodej také v IC Říčany. Zámek Berchtold.

9.8. Říčany 8.30 Babiččin mazanec – Volejbalový turnaj pro muže i ženy od 50 let. Přihlašují 
se jednotlivci, družstva se budou losovat. Startovné 70 Kč, ceny zajištěny. 
Sokolské hřiště.

15.8. Kunice Letní zámecký ples – Zámek Berchtold

15.8.–17.8. Mukařov Mukařovská pouť – Stánky, občerstvení, pouťové atrakce.

22.8.–30.8. Říčany Pohoda džes – Koncerty, které budou probíhat každý den ve vybrané restauraci.

23.8. Modletice Modletické zvonění – 5. ročník hudebního festivalu. Zahrají a zazpívají 
skupina Neřež, Jaroslav Uhlíř, Jan Budař, Lucie Revival a další. Nádvoří zámku.

23.8.–30.8. Říčany Pohár města Říčany – 12. ročník šachového turnaje pro všechny věkové 
kategorie. Začátky zápasů po-pá v 17 hod, v neděli 24.8. a v sobotu 30.8. v 9.30 
hod v Městském kulturním středisku.

23.8. Mnichovice Rockování – 9. ročník Open Air Festivalu v Mnichovicích - Halašák.

29.8. Kunice Táta – Divadelní komedie, která není vhodná pro děti a mládež mladší patnácti 
let. Vstupné 280 Kč. Zámek Berchtold. Předprodej také v IC Říčany.

30.8. Kunice Loučení s prázdninami – Country festival Vidovický havran. Zámek Berchtold

31.8. Říčany 14.00
–18.00

Vlněná neděle – Ukázka činnosti přírodovědných kroužků, ukázka předení 
na kolovratu, dílna plstění pro malé i velké. Vstup do expozice zdarma, 
na doprovodný program 50 Kč, rodinné vstupné 150 Kč. Pořádá Muzeum v Hájovně.
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Odpoledne na hájovně: 
Vlněná neděle
neděle 31. srpna 14.00–18.00
Muzeum Říčany zve návštěvníky 
do nové venkovní expozice na Říčan-
ské hájovně: Les jako zdroj tradice.
Doprovodný program Vlněná neděle: 
l ukázka činnosti přírodovědných 
kroužků (a možnost se přihlásit)
l ukázka předení na kolovratu
l dílna plstění pro malé i dospělé 
Vstup do expozice zdarma.
Vstup na doprovodný program 50 Kč, 
rodinné vstupné 150 Kč.
Rezervace vítána: edita.jezkova@
muzeum.ricany.cz, 323 603 161 
Pořádá Muzeum Říčany za  podpory 
Města Říčany.

Výstava seznamuje návštěvníky s tra-
dičními i  moderními řemesly. Před-
stavuje  aktivity projektu „Řemeslo 
má zlaté dno“, který umožnil žákům 

ze 40 základních škol Středočeského 
kraje vyzkoušet si práci ve  vybave-
ných truhlářských dílnách, s  počí-
tačovým softwarem pro navrhování 

domů, pečení chleba v peci, šití na ši-
cích strojích, tkaní a další aktivity. Je-
jich výrobky na výstavě také uvidíte.
Děti se během  programu seznámí 
aktivně se čtyřmi řemesly – truhlář, 
pekař, tkadlec a stavitel.

Výstava: ObJeVUJ ŘemeSlA

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!

sobota 26. července 14.00–18.00
Muzeum Říčany zve návštěvníky 
do nové venkovní expozice na Říčan-
ské hájovně: Les jako zdroj tradice. 
Návštěvník si může přivonět k  by-
linkám lesní zahrádky, prohlédnout 
si slovanský „idol“, klát, úl i  model 
milíře, dozvědět se něco o  historii 
místních lesů, o  zaniklých vesnicích 
i o dávné víře v magii a božstva.

Doprovodný program  
Den ve středověku:
l průvodce expozicí – středověký chasník
l stavění středověké vesničky (dřevěná 
stavebnice)
l ukázka pečení chleba ve venkovní peci
l štípání dříví kamennou sekerou 
Vstup do expozice zdarma.
Vstup na doprovodný program 50 Kč, 
rodinné vstupné 150 Kč.

DOPrOVODNý PrOGrAm K VýSTAVě:

Odpoledne na hájovně: DeN Ve STŘeDOVěKU

ÚKliD V MUZeU
Sháníme paní na pravidelný úklid v muzeu (2–3 hodiny týdně, 

doba dle dohody). Telefon: 323 603 161

Dílna Pečení chleba
Přijďte se podílet na  přípravě chleba 
od  hnětení bochníku až po  vytažení 
z pece. Ve 14 hodin budeme dělat boch-
níky (je nutné přijít včas), v 15.30 hod. 
je dáme do pece a v 16.30 hod. vyndá-
me. Svůj chléb si účastníci dílny od-
nesou domů. V mezičasech se můžete 
účastnit programu Den ve středověku.

Omezená kapacita! Rezervace na díl-

nu nutná: edita.jezkova@muzeum.
ricany.cz, 323 603 161 
Pořádá Muzeum Říčany za  podpory 
Města Říčany.
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Týden volného času 
a sportu v Říčanech
6. –14. září
Pořádá Muzeum Říčany a Město Říčany.
Srdečně zveme všechny aktivní občany 
k účasti na Týdnu volného času a sportu. 

Veletrh volného času 
a sportu
sobota 6. září, 9.00 – 12.00, Masary-
kovo náměstí
Týden zahájí Veletrhem volného času 
a  sportu. Na  náměstí se během do-
poledne představí s nabídkou služeb 
pro dospělé i děti různé neziskové or-
ganizace, kluby a sportoviště. 

ANKeTA „ŘíČANSKý 
SPOrTOVeC rOKU“
Během veletrhu bude spuštěno hlaso-
vání do  ankety „Říčanský sportovec 
roku“. Nominovat sportovce bude 
možné do  konce srpna, vyhodnocení 
ankety proběhne 28. září při měst-
ských slavnostech „Řekni Říčany“.

Týden otevřených 
dveří a aktivit zdarma
8. – 14. září
V  zářijovém Kurýru naleznete se-
znam akcí a aktivit v Říčanech, které 
bude během celého týdne možné na-
vštívit či vyzkoušet zdarma.

Před nedávnem byla na  Říčanské 
hájovně díky podpoře MAS Ří-
čansko otevřena stálá venkovní 
expozice s názvem „Les jako zdroj 
tradice“, která seznamuje návštěv-
níky s historií a přírodou místních 
lesů. Tato událost je vítanou pří-
ležitostí k  prezentaci předmětu 
ze sbírek Muzea Říčany, který 
s  lesem výsostně souvisí. Jedná 
se o  železnou sekeru, která byla 
do  muzea darována 27. května 
1939 s poznámkou: „Nalezena při 
kopání základů pro stavbu okresní 
záložny v Říčanech“. 
Tento strohý údaj působí nesnáze 
při určení místa nálezu. Ve  městě 
totiž v této době působily dvě zálož-
ny s obdobným názvem – Okresní 
záložna v  Říčanech a  Okresní 
záložna hospodářská. Obě měly 
své budovy na  náměstí, ta první 
si reprezentativní objekt postavila 

na  přelomu 
20. a  30. let, 
druhá v  mís-
tě bývalého 

h o s t i n c e 
Na  Růžku 

v  letech 1939-1940. Vzhledem 
k době předání nálezu do muzea se 
přikláním k umístění nálezu do lo-
kality Na Růžku, kde stával panský 
zájezdní hostinec již před mnoha 
staletími.
Sekera s  širokým ostřím připo-
míná drobnější tesařskou sekeru. 
U  nás se tvarově podobné sekery 
objevují již na Velké Moravě. Stáří 
naší sekery je těžké určit. Mohla by 
být z  vrcholného středověku, není 
však vyloučeno ani období mladší. 
Na  těle sekery se nalézá velký ot-
vor ve tvaru kříže. Ten mohl sloužit 
k  vytahování hřebíků i  k  zavěšení 
na  stěnu příbytku. Současně plnil 
odlehčovací funkci celého nástroje. 
Sekery se různě třídí dle velikosti, 
hmotnosti, tvaru a  funkce. V  his-
torii se můžeme setkat se speciali-
zovanými sekerami válečnickými, 
tesařskými, řeznickými nebo třeba 
sekerou popravčí. Zejména sekery 
užívané tesaři se dále dělí (možná 
znáte např. širočinu či teslici).

Martin Hůrka

Ze SbíreK mUZeA: Sekera

Do konce letošního roku bude na zahra-
dě 1. ZŠ Říčany realizována ojedinělá 
akce: Didaktické centrum geologie (ge-
opark). Vznik geoparku je součástí vzdě-
lávacího projektu „Vědou ke  vzdělání, 
vzděláním k vědě“ financovaného z ESF, 
OPVK a státního rozpočtu ČR. V Říča-
nech aktivity realizuje Muzeum Říčany, 
které je partnerem nositele projektu Čes-
ké geologické služby. „ Je to neuvěřitelná 
náhoda! Myslel jsem, že připravujeme 
projekt do šuplíku, ale díky aktivitě pra-
covníků Muzea Říčany, budeme geopark 
stavět už letos!,“ komentuje iniciátor ge-
oparku, ředitel 1. ZŠ Pavel Bednář. 
V  letních měsících se začne připravovat 
pozemek 1. ZŠ Říčany, který sousedí 

s  hradním areálem. Na  školní zahra-
du budou umístěny bloky hornin z  celé 
České republiky, ale geopark nebude jen 
statickou venkovní geologickou expozicí. 
Současně zde budou vytvořeny interak-
tivní geologické modely – modely sesuvů, 
vulkanismu, tektonických desek, sedi-
mentace v zahradním jezírku a jiné. Učite-
lé i děti si budou moci zahrát na paleonto-
logy i zlatokopy – vyhledávat zkameněliny 
a rýžovat minerály ze sedimentů.
Geopark bude osázen rostlinami, 
takže se zde setkáte s  flórou vápen-
cových skal i  s  mokřadní vegetací. 
Zahrada bude propojena s  hradním 
nádvořím a bude přístupná veřejnos-
ti v rámci vzdělávacích aktivit.

Na  1. ZŠ Říčany i  na  ZŠ Bezručova 
budou od září 2014 pracovat žáci v pří-
rodovědných klubech, podporovaných 
z projektu. Tito žáci, ale i ostatní žáci 8. 
a 9.ročníků, kteří absolvují výuku geo-
logie přímo v  geoparku, zde pak mo-
hou provádět své spolužáky i veřejnost.
Na pozemku bude ve spolupráci s měs-
tem Říčany postavena venkovní učebna 
se zázemím pro geologickou laboratoř, 
dílnu a vzorkovnu. Bude sloužit jako Cen-
trum didaktiky geologie učitelům příro-
dovědy z celé republiky, kteří sem mohou 
přijet na odborné konzultace a přitom si 
vybrousit vlastní vzorky hornin.

Jakub Halaš

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ          

muzeum vybuduje geopark u 1. ZŠ Říčany!
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V  současné době se Muzeum Říča-
ny snaží ve  spolupráci s  místní ba-
datelkou shromáždit texty různých 
narativních pramenů (vyprávěcích), 
mezi nimi i obecních a farních kronik 
s vazbou k regionu. Nyní se podařilo 
získat digitální kopii všech tří pamět-
ních knih jažlovické fary, které jsou 
uloženy ve Státním okresním archivu 
Praha-východ se sídlem v  Přemyšle-
ní. Vzhledem k  aktuálnímu „výročí“ 
100 let od počátku první světové vál-
ky zde uvádím některé nové poznatky 
a pasáže z těchto materiálů. 
K samému počátku války farář Václav 
Korynta hovoří: „Z naší farní osady na-
stoupilo vojenskou službu mobilisací asi 
20 zeměbranců a  domobranců. Někde 
musil mladý hospodář i koně [odvést], 
kupř. Kučera Ant., rolník ze statku č. 1 
ve  Voticích (nedlouho po  svatbě), Sou-
ček ve Voticích č. 5, Souček v Kašovicích 
č. 14 aj., nyní ve žních [!]. (s. 202) Toto 
však byl jen počáteční „předvoj“, další 

ročníky byli odváděny v příštích měsí-
cích a  letech. Později čteme, že „dne 
17. a  21. ledna 1916 nastoupili vojen-
skou službu muži 43-45letí i 48-50letí, 
zde v  Jažlovicích kupř. Kučera pokrý-
vač, Trmal malorolník a  Zahradníček, 
rolník z č. 7. Tento má i syna Františka 
od  jara na  vojně, v  létě poraněného, 
po  zdravení znova na  vojně, takže zů-
stala doma jen manželka, 13letý syn 
Václav a  půlroční dítě Anna a  návště-
vou stařičký jeho otec z  Popovic.“ (s. 
206) Řada z odvedenců se již nevrátila. 
Přímo v  obci je dosud možno vzpo-
menout padlých vojínů u  pomníčku 
na křižovatce nedaleko budovy bývalé 
školy. Pomník s fotografiemi jednotli-
vých padlých z  Jažlovic a Otic nechal 
roku 1926 vybudovat místní Čtenář-
sko-ochotnický spolek Havlíček.
Zpět však k záznamům jažlovického 
faráře: „...obilí všechno je od  státu 
zabráno (monopolisováno) a  nesmí 
nikdo nic nikam prodati než zmoc-

něncům Válečného ústavu obilního, 
Hospodářskému družstvu v  Říčanech 
u  nás. Velkostatky dávají obilí komi-
saři Freundovi, obchodníku v  Říča-
nech... Od září 1915 žádný nesmí dáti 
si nic semlíti do  mlýna bez melního 
povolení od  obecního úřadu (kdo, co, 
kolik, nač, kam si dává semlíti)... Kdo 
nemá co druhým dáti, ten dostane 
ve škole moučný (chlebový lístek), aby 
si směl koupiti mouky jen asi 24-30 
dkg denně... Nejhorší bylo a  jest, že 
říčanský mlýn (dříve p.  Bartoše, nyní 
„socanský“ nazvaný, a  v  Kunicích 
mlýn melou jen pro erár.“ (s. 204)
Krátkým příspěvkem jsem chtěl 
vzpomenout 100 let od  vypuknutí 
1. světové války, ale také poukázat 
na  jeden z  možných pramenů, který 
by mohl být badateli více využíván. 
Farní pamětní knihy (kroniky), vede-
né u  jednotlivých far, bývaly vedeny 
celkem pravidelně již od 18. století.

Martin Hůrka

útrapy první světové války očima jažlovického faráře

Vojáci rakousko-uherské armády v zákopech na blíže nespecifikovaném místě (1914-1918)
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I letos se na moderně pojatou pěvec-
kou soutěž pro začínající zpěváky 
probojovala několikačetná výprava 
našich říčanských zpěvaček.
V  letošním ročníku jsme dosáhly 
na metu nejvyšší. Berenika Selixo-
vá totiž bodovala na celé čáře a svým 
zvučným hlasem a  procítěným pro-
jevem okamžitě uchvátila odbornou 

porotu natolik, že se naprosto zaslou-
ženě stala vítězkou celostátní soutě-
že ČESKO ZPÍVÁ 2014. Od základ-
ního kola za sebou suverénně nechala 
přes stovku soutěžících z  celé České 
republiky a  zahraničí. Svým před-
nesem písně Doufám od  Lucie Bílé, 
rozproudila emoce v zaplněném sálu 
Trutnovského společenského cen-

tra UFFO a  se značným náskokem 
získala také Cenu diváků. Tento 
úspěch jen dokládá Bereniky stup-
ňující se pěvecké kvality a schopnost 
zanechat v  posluchačích hluboký 
dojem na velmi dlouhou dobu. Její 
výkon z  celého soutěžního dne byl 
z úst mnoha diváků a hudebních pro-
fesionálů hodnocen jako famózní!

berenika Selixová svým zpěvem ohromila Trutnov
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Máme i další úspěšné 
soutěžící
Nesmím zapomenout zmínit také ostat-
ní děti, které se skvěle prosadili a v semi-
finále ukázaly své kvality a velký pokrok.
Naše nejmladší zpěvačka a  semifina-
listka jedenáctiletá Kačenka Pokorná 
předvedla suverénní a pěvecky výbor-
ný výkon bez jakékoliv známky trémy 
a mezi tolika staršími konkurenty 
v kategorii 9-14 skončila velmi blízko 
finálové desítky - na  nádherném 12. 
místě. Svoje pěvecké číslo navíc oko-
řenila krátkou stepařskou vsuvkou.
Další velký úspěch se pojí se jménem 
Veroniky Cucové, která se stala fi-
nalistkou večera a  se svou baladou 
a něžným projevem skončila na krás-
ném 7.místě celé soutěže. Spolu 
s  Berenikou si vychutnala napínavé 
finálové tažení až do samého konce.
Velkou bojovnici a poslední semifinalist-
ku jsme měly také ve starší kategorii 15-
26 let, kde už o profesionální, a mnohdy 
hotové zpěváky, nebyla nouze. Proto si 
slova chvály zaslouží Tereza Havelková, 
která svým osobitým podáním písničky 
Jolene od Dolly Parton přesvědčila poro-
tu a skončila na krásném 22. místě
S velkou radostí a pocitem štěstí bych 
všem svým dětem ještě jednou ráda 
vysekla poklonu, neboť reprezen-
tovaly samy sebe na  vysoké úrovni 
a město Říčany se díky jejich talentu 
opět v onen slavnostní večer skloňo-
valo v mnoha pádech.

co se děje v kultuře

V  pátek 20. června 
odpoledne probě-
hl slavnostní křest 
nových tobogánů 
v Aquapalace, čímž 

byla oficiálně zahájena letní sezó-
na v  tomto největším českém aqua-
parku. Akce se zúčastnily herečky 
a  modelky Iveta Vítová, Kateřina 
Kristelová, Nikol Moravcová, Míša 
Štoudková, Nikol Kouklová a Ven-
dula Křížová, a s nimi také předseda 
představenstva společnosti SPGroup 
Ing. Pavel Sehnal.
Vendula Křížová se synem a Míša 
Štoudková oficiálně „otevřely“ nové 
atrakce odvážnou jízdou v  tobogánu 

Crazy Tube, na němž se jezdí v pneu-
matikách. Všichni byli nadšení: „Bylo 
to výborný! Jsou v něm světla a zvuky  
a v  jednom místě je před zatáčkou 
úplná tma, a vy nevíte, jestli nena- 
razíte do zdi – pak vás to samozřejmě 
samo vyhodí a zatáčku vyberete.“ 
Při slavnostní akci nechyběl křest 
šampaňským a také narozeninový 
dort, který znázorňoval aquapark 
s  tobogánem. Otevření tobogánů 
přihlíželo za velkého zájmu mnoho 
návštěvníků aquaparku, kteří hned 
vzápětí jízdu v  nových tobogánech 
s  nadšením vyzkoušeli a při průjez-
du průhledným tubusem divoké řeky 
Canyon mávali hostům a občas na ně 

šplouchli pořádnou spršku vody pří-
mo z koryta tobogánu.
Přijďte si také vyzkoušet nejdelší to-
bogán v  České republice. Po celé léto 
čeká v Aquapalace na malé i velké hosty 
plno překvapení a dalších atrakcí.

Nové tobogány v akci!

Všichni hosté společnou rukou rozkrojili 
slavnostní dort

83



historie v obrázcích

M
ístní taxikáři u říčanského nádraží čekají na příjezd vlaku, 30. léta 20. století. Opět velm

i děkujem
e dárci za poskytnutí digitální kopie sním

ku pro m
uzejní účely.

I nadále bychom chtěli požádat případné vlastníky historických fotografií, které dokumentují zašlé i relativně živé časy v Říčanech a okolních vsích  
(od konce 19. století do doby po listopadu 1989), o poskytnutí těchto fotografií muzeu k okopírování (veškeré fotografie budou po naskenování  
v pořádku majiteli vráceny). Přispějete tím k obrazové dokumentaci podoby města a jeho okolí. Foto: archiv Muzea Říčany


