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Mimořádná příloha 2018/2019

Volný čas
a sport
v Říčanech
a okolí

PŘÍLOHA – Slovo úvodem

David Michalička
manažer oblasti samosprávy
Říčany, do toho!
Libo běhat, jezdit, skákat?
Kopat fotbal, zahrát šach?
V září bude šancí spousta,
z toho vůbec nemám strach.

Jenom pozor, zas neblázni,
méně bývá někdy víc.
Nepřihlas svá dítka všude,
potom z toho není nic.

Týden sportu v našem městě,
neslyšel jsi o něm již?
Po sedm dní, všude možně,
máš k pohybu mnohem blíž.

Jeden kroužek denně stačí,
nehoň hnedka každý bod.
Hlavně parta kamarádů,
to je základ pro život.

Nestíháš to? Žádný problém,
týden není poslední.
Je to jenom ochutnávka,
i když trochu nevšední.

Skatepark, pumptrack, velká tráva,
nový tartan, krytý led.
Navíc už i horolezci,
vidí u nás z výšky svět.

Sportoviště, kurty, hřiště,
nábor dětí do kroužků.
Vyzkoušej to, nic se neboj,
oblékni se do proužků.

Nabídka je nepřeberná,
jen se trošku hýbej.
Určitě se uvidíme,
„když nemůžeš, přidej“.

Volný čas tvoří nejdůležitější část našeho života. Denis Diderot
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Abeceda
praktického
pohybu, z. s.
Systém praktického pohybu staví na pohybových
dovednostech které pomáhaly lidem uspět v boji
s přírodou již od dávných časů.
Zaměřujeme se na rozvoj rovnováhy, skok, šplh, hod,
lezení, plazení, celkovou pohyblivost a koordinaci.
Našim cílem je naučit děti překonávat překážky, a to jak
ty fyzické, tak i ty, které potkají v životě. Chceme, aby
děti byly již od začátku dobře připraveny na situace, kdy
ne vše jde podle plánu. Pokud umí zdolat nenadálou
překážku, či se vyrovnat
s pádem a bezpečně jej vybrat,
mají velkou výhodu oproti všem
ostatním, kteří to neumí.
Pohybová specializace v raném
věku vede k jednostrannému
zatížení pohybového aparátu.
To se může projevit v pozdějším
věku chybnými pohybovými
návyky či nerovnoměrným
vývojem svalových skupin.
www.praktickypohyb.cz

Aikido Kenkyukai
Říčany
Nebojujeme, ale cvičíme pro zdraví
fyzické, mentální i sociální.
Přijďte v rámci běžných lekcí podle rozvrhu a výjimečně
si můžete přijít vyzkoušet aikido i v sobotu 22. 9. od 10
h., nebo Jógu v neděli 23. 9. od 17 h. Budete si moci
vyzkoušet: systematickou aikido rozcvičku - dechová
cvičení - jednoduché aikido techniky a v neděli vám
představíme systém Rádja jógy. Před námi je 15. rok
našeho působení v Říčanech. Stále platí PROGRAM
START NA CESTĚ -20 % Pro koho je program určen? Pro
lidi ve věku cca 18 - 28 let, kteří většinou v tomto věku
startují do samostatného života. Tento program obsahuje
20 % slevu na kurzovném.
Ceník je na www.aikidoricany.cz , tel.č. 603 841 852

www.aikidoricany.cz

Aizen – japonská
zahrada

Break Dance
Říčany

Volně přístupná zahrada, kde čas plyne pomaleji
- místo pro odpočinek, cvičení, hry, tvoření, učení i práci,
setkávání, pknik, grilování. Můžete se připojit do Klubu
přátel zahrady. A kdo vlastně jsme? Klub přátel zahrady,
který představuje komuitu lidí s láskou a nadšením
pečující o veřejnou zahradu a usilující o její zvelebování
od výsadby, přes plení, modelaci terénu, až po případnou
sklizeň úrody, bez jakékoli nutností členství. Pokud
byste měli dotazy, nebo se chtěli do dění na zahradě
více zapojit, ozvěte se prosím na e-mail: info@aizen.cz,
telefonicky 777630166, nebo do zpráv na facebooku.
Facebook.com/japonska.zahrada.ricany

Trojnásobný mistr světa v Electric
Boogie pořádá nábor v Říčanech!

facebook.com/japonska.zahrada.ricany

 Hledáte kvalitní trénink nebo vhodné pohybové či

taneční vyžití pro vaše děti?
 Každý rok pořádáme nábory nových členů do různých

věkových kategorií.
 Jsme tanečním kroužkem s dlouhou tradicí, ale

především se nebojíme moderních tanečních stylů,
které děti
baví a hlavně
inspirují.
 Kontakt:
608 886 443

http://break-dance3.webnode.cz/
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Bruslařský
klub Říčany

Centrum nadání
o.p.s. - Říčany

Jsme krasobruslařský oddíl, který zahájil své působení
v listopadu 2016 a během první sezóny naučil bruslit
přes 1.000 dětí. V měsíci září 2017 zahájil svou druhou
bruslařskou sezónu, v té pořádal například několik
společenských akcí. Nyní se chystá na třetí sezónu.
 Bruslařský klub přijímá nejen děti, které
projeví dostatečné nadání a vlohy k závodnímu
krasobruslení, nabízí však také výuku bruslení pro
veřejnost v pravidelných kurzech i individuálních
hodinách. Chce přiblížit tento sport dětem, mládeži
i dospělým, kteří nemají závodní ambice a chtějí se
například pouze naučit základy bruslení, nebo své
bruslařské dovednosti pro svou radost vylepšit.
 Dále nabízí zdokonalení bruslařské techniky pro
hokejisty.

Celé úterý nabízíme předškolákům i školákům aktivity
na rozvíjení jejich intelektových schopností v různých
oblastech.
 Formou hry rozvíjíme logické myšlení, kreativitu,
matematické představy, verbální schopnosti, plošnou a
prostorovou představivost. Naše aktivity jsou doplňkem
programu MŠ a ZŠ.
 Máte-li doma zvídavé dítě, které chce více objevovat
svět, a potřebuje více, jsme tu právě proto.
 úterý 8.30 - 15.30 Malý logik
 úterý 15.15 - 16.45 Kroužek zábavné logiky
 úterý 17.00 - 18.30 přípravka na víceletá gymnázia.



www.bruslarskyklubricany.cz
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Cesta integrace,
o. p. s.

Domov
Pod Kavčí Skálou

www.cestaintegrace.cz,
info@cestaintegrace.cz, tel. 728 677 285
• KLUB CESTA - nízkoprahové zařízení pro děti a mladé
lidi, bezpečný prostor a vybavení pro využití volného
času, sociální služby - pomoc a podpora v obtížných
životních situacích, zdarma.
• OBČANSKÁ PORADNA - bezplatné všeobecné sociální
a právní poradenství, poradenství pro oběti domácího
násilí a trestných činů. Dluhové poradenství.
• CENTRUM PRIMÁRNÍCH PROGRAMŮ- primární
prevence, dopravní výchova, první pomoc pro školy,
osvětové akce pro veřejnost, příměstské tábory.

Přijďte na stánek Domova Pod Kavčí Skálou
a Báječných žen v běhu. Zaregistrujte se na druhý
ročník dobročinného Běhu pro Domov Pod Kavčí
Skálou (v neděli 16. 9. 2018, start 10.30 hod.), při
registraci na stánku na vás čeká dárek. Loni se
podařilo ze startovného pro Domov získat téměř 17.000
Kč, pomůžete nám letos tento výsledek překonat?
Poběžíte 6 km krásným Říčanským lesem, start se
nachází vedle Domova seniorů. Jsou připraveny i dětské
tratě 100, 200 a 400 m a další dětské soutěže pro
neběžící děti, stejně tak i závodní klání pro místní seniory.
Navštivte web pro více informací. Chystáme pro vás závod
i program pro celou rodinu. Těšíme se na vás na startu
i na stánku, kde můžete potrénovat paměť, kreativní
myšlení
nebo třeba
i orientaci
v mapách.

www.cestaintegrace.cz

www.behprodomovpodkavciskalou.cz, www.domovpks.cz

texty.kuryr@ricany.cz
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Ekocentrum Říčany

Extra Mile

ZO ČSOP Ekocentrum Říčany
se věnuje aktivní ochraně přírody
a vzdělávacím aktivitám na Říčansku.

Nabízíme výuku anglického jazyka
pro děti i dospělé v Říčanech

Realizujeme úklidy přírodních lokalit, monitoring
orchidejí, pečujeme o druhově bohatou louku u
Vojkova a Ořechovku. Staráme se o zvířata na
komunitním dvorku naproti muzeu a komunitní záhon
u gymnázia. S muzeem pořádáme přírodovědné
kroužky, akce jako např. Den Země a přírodovědné
exkurze pro pedagogy i veřejnost.
 Provozujeme Lesní klub Pramínek, který poskytuje
předškolní vzdělávání, dále příměstské tábory, lesní
rodinná dopoledne a workshopy. Vedeme také
lesní družinu na ZŠ U Říčanského lesa.


www.ekoricany.org, www.lesniklubpraminek.cz

Individuální lekce
 Lektor se 100% přizpůsobí potřebám studenta
 Nabízíme lekce s rodilým mluvčím i českým lektorem
 Diagnostický test pro určení úrovně je samozřejmostí
 Připravíme vám rozvrh i obsah lekcí přímo na míru,
u nás se nemusíte přizpůsobovat skupině
Příprava na zkoušky
 100% úspěšnost u maturity, zkoušek Cambridge English
i přijímacích zkoušek na výběrová anglická gymnázia
 Sleva pro intenzivní přípravný kurz
Mikroskupiny a víkendové kurzy
 Skupinové kurzy
pro 2 – 4 studenty
 V malé skupině
můžeme zaručit
individuální přístup
 Nestíháte výuku v
pracovním týdnu? Pak
pro vás máme víkendové
kurzy po celý rok
tel.: 736 762 478
e-mail: info@extra-mile.cz
www.Extra-Mile.cz

FK RADOŠOVICE

Fuego Říčany z. s.

Naše fotbalová akademie se věnuje
dětem, které mají nadšení pro fotbal.

Pokud máte rádi tanec, jsme tu
pro vás. Přijďte se podívat na lekce
našich tanečních přípravek, kurzů
pro dospělé nebo na tréninky
soutěžních párů. Každá první lekce je ukázková,
můžete si vyzkoušet, zda Vás daný kurz baví, a potom
se rozhodnout. Specializujeme se na obecnou taneční
průpravu pro děti a samozřejmě latinsko-americké a
standardní tance od rekreační až po soutěžní úroveň.

V dětských kategoriích máme A týmy, které hrajou
elitní soutěže, a B týmy pro nižší soutěže. Zahraje si
tedy každý. Na podzim trénujeme dvakrát týdne na
hřištích v Radošovicích a v Pacově. V zimě trénujeme
2-3x týdně v nové nafukovací hale s umělou trávou
v areálu školy U Lesa
a dále v nafukovací hale
v Pacově. Nejlepší naši
odchovanci přecházejí
do AC Sparta Praha a SK
Slavia Praha. Pro ročník
2011 fotbalový balíček
zdarma.
 Školička (od 4 let až 2012)
E-mail: skolicka@fkradosovice.cz
 Mladší přípravka (ročník 2011-2010)
mladsipripravka@fkradosovice.cz
 Starší přípravka (ročník 2008-2009)
starsipripravka@fkradosovice.cz
 Mladší žáci (ročník 2007-2006)
mladsizaci@fkradosovice.cz


www.fkradosovice.cz

www.fuego.cz
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Helen Doron
angličtina
pro děti

Hotel PAVILON
Říčany

Angličtina pro děti od 3 měsíců do 19 let. Angličtina, která
je zábavná a přináší skutečné výsledky. Od malička ve
výhodě.
Rezervujte si
ukázkovou hodinu
zdarma na: nafialce.
webooker.eu nebo
na e-mailu ricany@
helendoron.cz
V případě dotazů
volejte na
tel.: 725 823 661

Hotel s restaurací Pavilon v stojí na místě dřevěného
pavilonu přestěhovaného sem z Prahy po skončení
Národopisné výstavy v roce 1896.
Současný Pavilon nabízí ubytování v jedno
a dvoulůžkových pokojích nebo v luxusních
apartmánech, všechny s WIFI připojením a s uzavřeným
parkovištěm. V hotelu jsou tři seminární místnosti
s moderní prezentační technikou a kapacitou
12-45 osob, dva klimatizované squashové kurty, sauna
a herna s kulečníkem a stolním fotbálkem.
Do Pavilonu se ale hosté vracejí hlavně kvůli místní
kuchyni. Jídla se zde připravují z pečlivě vybíraných
surovin, které jsou čerstvé, zdravé a sezonní.
Adresa:
Hotel Pavilon,
Bezručova 222,
251 01 Říčany,
Kontakt:
recepce@
pavilonricany.cz,
tel.: +420 323
631 073

www.helendoron.cz

Judo Club Kyklop
Říčany, p. s.

Ladův kraj

Jsme judistický klub, který si již v
Říčanech získal početnou členskou
základnu.
Nejsme kroužek, ale sportovní klub, který chce
s dětmi pracovat dlouhodobě, rozvíjet jejich pohybové
schopnosti. Judo je velmi všestranný sport a rozvíjí
nejen všechny svalové partie, ale i mozek.
 Dbáme na disciplínu a vedeme děti k čestnosti
a sportovnímu chování. Připravujeme děti na závody
a pravidelně s nimi vyjíždíme o víkendech získávat
cenná umístění a medaile. Trénujeme v ZŠ
u Říčanského lesa.
 Bližší
informace
jsou na
webových
stránkách.


www.judo-kyklop.cz
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Svazek obcí Ladův kraj zdarma
celoročně nabízí půjčení
materiálního vybavení na akce pro
veřejnost.
Obce, organizace, spolky
členských obcí, které pořádají v regionu množství
kulturních, environmentálních a sportovních akcí, si
mohou půjčit např. stany, stoly, lavice, výstavní panely
aj. Členskými obcemi jsou obce: Čestlice, Hrusice,
Kaliště, Klokočná, Kostelec u Křížků, Kunice, Louňovice,
Mirošovice, Mnichovice, Mukařov, Nupaky, Ondřejov,
Říčany, Senohraby, Světice, Svojetice, Tehov, Velké
Popovice, Všestary, Zvánovice. V době podzimních
školních prázdnin nabízíme zdarma pro veřejnost
zapůjčení koloběžek. Půjčovna vybavení a koloběžek,
informace Ing. Sauer, e-mail: laduv.kraj@seznam.cz

www.laduv-kraj.cz

texty.kuryr@ricany.cz
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MAS Říčansko, o. p. s.
MAS Říčansko je nezisková organizace,
která sdružuje v partnerství obce,
neziskovky, podnikatele a aktivní
veřejnost.
 Spoluorganizujeme jarní Festival bylinek v Říčanech a
vidíte nás také každý rok na Dni země ve Světicích.
 Přinášíme do regionu desítky milionů na podporu
zemědělství, školství, podnikání, infrastrukturu apod.
 Získáváme finance na projekty, se kterými se denně
setkáváte.
 Zavedli jsme na území regionální značku Zápraží
originální produkt.
 Realizujeme projekt „Komunitní plán sociálních
služeb. Jsme akční.
 A co vy? Máte nápad, jak vylepšit místo, kde žijete?
Nenechávejte si ho pro sebe a oslovte nás. Buďte
akční s námi!

Mortimer
English Club
Užijte si angličtinu. Přijďte se přesvědčit, že učit se
anglicky je zábava.
Nabízíme úspěšný interaktivní koncept výuky
vyzkoušený mnoha lety praxe v cca 20 zemích světa.
Naše kurzy angličtiny jsou zábavné a plné praktických
pomůcek, bez zbytečného stresu či drilu. Zaměřujeme
se na využití jazyka v praxi - naším cílem je, aby se
naši studenti zbavili ostychu a byli se schopni anglicky
domluvit, aby rozuměli mluvenému i psanému textu a
aby je angličtina bavila. Nabízíme kurzy pro děti od 2 let,
školáky, teenagery, dospělé i seniory.
Kontakt: Kateřina Dřízhalová, tel. 602 663 910;
ricany@mortimer-anglictina.cz,
www.anglictina-ricany.cz,
www.facebook.com/anglictinaricany

www.ricansko.eu

Muzeum Říčany
Pro veřejnost připravujeme aktivity v muzeu,
na Říčanské hájovně a v Didaktickém centru geologie.
V muzeu:
 výstavy s doprovodným programem
 řemeslné dílny, kroužky, promítání, historické
semináře
 interaktivní zahrada, Dvorek s domácími zvířaty
Na Říčanské hájovně:
 Den Země a další akce pro veřejnost
 příměstské tábory
 pronájem školicích prostor
Didaktické centrum geologie je v sezóně pro
veřejnost otevřeno
během akcí. Aktuální
akce a informace
naleznete na
webových stránkách.


www.anglictina-ricany.cz

Mediální a komunikační
servis Říčany, o. p. s.
Mediální a komunikační servis Říčany, o. p. s.,
je vydavatelem Kurýru a provozovatelem Turistického
informačního centra na Masarykově náměstí a v rondelu
na nádraží.
 TIC náměstí – prodej vstupenek Ticketportál, Ticketart,
KC Labuť. Půjčovna lodiček na Mlýnském rybníku
a šachových figurek zdarma na venkovní šachový stolek
na náměstí. Prodej jízdenek PID.
 Rondel – prodej jízdenek ČD a MHD, půjčovna
koloběžek, prodej vstupenek Ticketportál a KC Labuť.
Můžete si zakoupit i turistické upomínkové předměty
a nástěnné a stolní kalendáře na příští rok. Otevřeno
denně od 6.30 do 18 hod, o víkendu od 7.30 do 18 hod.
Svátky zavřeno.

Pro školy nabízíme
širokou nabídku
výukových
programů.

www.ricany.cz/muzeum

www.maks-ricany.cz

tel.: 323 618 169
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OB Říčany

ŘÍČ
Y
B

Orientační běh v Říčanech letos
slaví 10. výročí.
 Začali jsme se skupinkou asi
dvaceti dětí v září 2008. Dnes nás je 120 a jsme třetí
největší orientační oddíl ve středočeském kraji.
 Ve školním roce 2018/2019 budeme opět otevírat
orienťáckou přípravku pro děti od 7 let.
 Hlavní trénink pro nejmladší bude ve středu
odpoledne – na jaře a na podzim v lese, v zimním
období v tělocvičně. Ale i starší a dospělí se k nám
mohou přidat. Přijďte si vyzkoušet orienťák na
veřejném závodě ve středu 12. září na Jurečku!
 Více informací na www.obricany.cz
OB ŘÍČANY 201 - VERZE 

Okrašlovací spolek
v Říčanech
Okrašlovací spolek navazuje na
Okrašlovací spolek, který byl v Říčanech založen
23. března 1902. Obnoven byl v r. 1995.

© ‘MCK‘ 201



Zabývá se ochranou a tvorbou životního prostředí ve
městě Říčany a okolí. Pečuje o veřejnou zeleň, vysazuje
stromy a keře, osazuje lavičky, likviduje invazivní rostliny
(křídlatka), opravuje studánky, obnovuje louky, organizuje
úklidové akce... Je to dobré vyplnění volného času a
přináší to i užitek všem občanům města. Ale je nás málo
– velice bychom uvítali nové kolegy, kteří mají podobnou
zálibu a chtěli by se na podobných činnostech podílet.
Kontaktujte nás!

www.obricany.cz

Olivova dětská
léčebna, o. p. s.

Pěvecký sbor
Elišky Erlichové

V Olivově dětské léčebně léčíme: nemoci dýchacího
ústrojí, pohybového ústrojí a dětskou obezitu.
 Přijímáme děti od 1 roku do 18 let. Děti do 6 let
absolvují pobyt v doprovodu rodičů, který je hrazen
zdravotní pojišťovnou.
 Dále nabízíme možnost svatebních obřadů, pronájem
konferenčních prostor pro semináře, přednášky
a kulturní akce.

Náš sbor navštěvovalo v minulém školním roce 85
spokojených holek i kluků ve věkovém rozpětí 4-19 let,
a to ve třech věkových kategoriích.



www.olivovna.cz
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Naše děti rády zpívají moderní písničky a současné
hudební žánry - např. muzikál, poprock, swing, filmová
hudba, atd.



Děti učíme interpretačnímu projevu, práci
s mikrofonem, lehké choreografii a přípravě k živému
vystoupení. Starší děti zpívají česky i anglicky.



Tři lektorky dětem přináší pohodovou, hravou,
ale i odbornou a obohacující náplň hodin.



Pro širší info sledujte začátkem září náš web nebo mě
kontaktujte na tel. 728 874 670.

www.peveckysbor.cz

texty.kuryr@ricany.cz

PŘÍLOHA – Volný čas a sport v Říčanech a okolí

9. 9. – 16. 9. 2018

Během Týdne volného času a sportu
nabídneme veřejnosti zdarma
organizace/dny

AKTIVITA/KDY/KDE

Abeceda praktického pohybu
ÚT

17:00–18:00

Aikido Kenkyukai Říčany
PO

ÚT

ST

ČT

PÁ

tělocvična Gymnázia Říčany – otevřený trénink

Aikido, jóga, tchaj-ťi
8:15–9:35
16:00–17:20
17:30–18:50
19:15–21:00

JÓGA pro pokročilé
AIKIDO pro školáky
JÓGA - pro každého
AIKIDO

8:15–9:35
16:00–17:20
17:30–18:50
19:15–21:00

JÓGA pro každého
Píďata
AIKIDO pro školáky
AIKIDO

8:15–9:35
16:00–17:20
17:30–18:50

JÓGA - meditace
AIKIDO pro školáky
JÓGA pro každého

8:15–9:35
16:00–17:20
17:30–18:50
19:15–21:00
21:00–21:30

JÓGA pro každého
Píďata
AIKIDO pro školáky
AIKIDO
AIKIDO zbraně

8:15–9:35
16:00–17:20
17:30–18:50

JÓGA pro pokročilé
Píďata
JÓGA pro každého

Aizen - japonská zahrada

NE

13:00–17:00	Říčany, náměstí, prezentace zahrady a představení nedělního
programu Japonského dne v zahradě
zahrada Aizen, Thomayerova ulice
14:00–22:00 promítání kina, skládání origami
grilování u ohýnku
	cvičení jógy
ukázka a tvarování bonsají
	ukázka rolování sushi s ochutnávkou
hry a soutěže pro děti

Break dance Říčany

Taneční kroužek
15:00–17:00 sportovní hala v Říčanech, zrcadlový sál, 1. patro
výuka základů Electric Boogie a Break Dance

PO
ČT

Bruslařský klub Říčany
PO

ST

15:00–17:00 sportovní hala v Říčanech, zrcadlový sál, 1. patro
výuka základů Electric Boogie a Break Dance

Bruslařský klub, krasobruslařská školička a hokejový klub
17:10–18:00 Merkur Ice Arena – začátečníci
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ÚT

ČT

15:50-16:40 Merkur Ice Arena – pokročilí

Centrum nadání o. p. s
ÚT

16:00–18:00 Mraveniště – Kroužek zábavné logiky

Út

17:00–18:30 Mraveniště – Přípravka na víceletá gymnázia

Ne

13:00–15:00 	Mraveniště – Ukázka malého logika (pro předškoláky) a
informace o aktivitách CN

Cesta integrace, o. p. s.

Sociální služby
14:00–16:00 	Masarykovo nám. 6/17– Občanská poradna
- Den otevřených dveří

Po
St

14:00–17:00 	Na Obci 2049/9 – Klub Cesta - Den otevřených dvěří

Domov Pod Kavčí Skálou
po

17:00–18:15	před budovou Domova PKS - základní běžecká průprava - děti
16:00–17:00	před budovou Domova PKS - společné proběhnutí před
závodem, dynamický strečink

ST
ČT

17:00–18:15	před budovou Domova PKS - základní běžecká průprava - děti

Ekocentrum Říčany
ÚT

16:00–18:00	den otevřených dveří na Dvorku

Extra Mile jazyková agentura
16:00–17:00	OD Mestek Masarykovo nám 14/10 Říčany – Lekce angličtiny
pro děti (max.4 účastníci, po telefonické dohodě)
18:30–19:30	OD Mestek Masarykovo nám 14/10 Říčany – Lekce angličtiny
pro děti (max.4 účastníci, po telefonické dohodě)

čt

Pá

Fuego Říčany z.s.

16:00–18:00	OD Mestek Masarykovo nám 14/10 Říčany – Lekce angličtiny
pro děti (max.4 účastníci, po telefonické dohodě)

Tanec
každá první lekce je ukázková, sledujte rozpis kurzů na našich webovkách

FK Radošovice

Fotbalový klub

ST

17:30–19:00 hřiště Radošovice – mladší přípravka, starší přípravka

ST

17:30–19:00 hřiště Pacov – školička, mladší žáci
PÁ

17:30–19:00 hřiště Radošovice – mladší přípravka, starší přípravka

PÁ

17:30–19:00 hřiště Pacov – školička, mladší žáci

Helen Doron

Angličtina pro děti
podle registrace na ukázkovou hodinu

Hotel PAVILON Říčany
NE 9:00–21:00
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JUDO CLUB KYKLOP

Judo – ukázkový trénink

ÚT

16:00–19:00 ZŠ u Říčanského lesa, judo
ČT

17:30–20:30 ZŠ u Říčanského lesa, judo

LANGFOR CZ s.r.o.
17:00–18:30 JŠ Langfor – němčina dospělí - mírně pokročilí
18:45–20:15 JŠ Langfor – španělština dospělí - falešní začátečníci

PO

17:00–18:30 JŠ Langfor – angličtina dospělí - mírně pokročilí
18:45–20:15 JŠ Langfor – francouzština dospělí - falešní začátečníci

ST

Mortimer English Club
16:00-17:00 Jiráskova 1519 – angličtina (děti 2-4 roky)
17:00-18:00 Jiráskova 1519 – angličtina (děti 4-8 let)
v průběhu celého školního roku, kdykoli, po domluvě, v běžícím kurzu,
angličtina pro všechny věkové kategorie (děti i dospělí)

ČT

Mediální a komunikační servis a Ladův kraj
NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE nabízí koloběžky na hodinu zdarma po celý týden sportu

MRAVENIŠTĚ CENTRUM VOLNÉHO ČASU Říčany, z. s.
17:30-19:00 Tehov - louka u čističky – trénink a seznámení s klubem pro
všechny od 5 do 100 let

PO

17:30-19:00 Tehov - louka u čističky – trénink a seznámení s klubem pro
všechny od 5 do 100 let

ST
Pá

18:00 - do tmy Marvánek Říčany – vyjížďka MTB s mistry ČR a reprezentanty

Muzeum Říčany
NE

13:00-18:00

Na Fialce

Sport, kultura, zábava – na všechny aktivity je nutná rezervace: recepce@nafialce.cz

PO
PO

vstup zdarma na výstavu Tohle je válka 1914-1918

6:00–8:00

Na Fialce – bazén

PÁ

9:00–12:00

Na Fialce – badminton

PÁ

20:00–22:00 Na Fialce – bazén
ne 20:00–22:00 Na Fialce – badminton
Rezervace nutná: recepce@nafialce.cz

OB Říčany

Běh
16:30-18:30 Jureček, koupaliště – Orientační běh - veřejný závod pro děti
i dospělé ku příležitosti 10.výročí orientačního běhu v Říčanech

ST

Olivova dětská léčebna, o. p. s.
čt

Pěvecký sbor Elišky Erlichové
ÚT

16:00 1. prohlídka ODL
18:30 2. prohlídka ODL

zpěv
15:30–17:00 hudebna ZŠ U Říčanského lesa – veřejná hodina

ST

16:30–18:00 hudebna ul. Petra fastra – veřejná hodina
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Říčanská kuličková liga
NE 14:00-17:00

park por. Koreše, Olivova ulice – turnaj v kuličkách (děti i dospělí)

SC SPIRIT ŘÍČANY - oddíl karate
PO
ST

18:00–19:00

ZŠ u Říčanského lesa – karate pro děti i jejich rodiče (4-15 let)

17:00–18:00
18:00–19:00

ZŠ u Říčanského lesa – karate pro děti (5-15 let)
ZŠ u Říčanského lesa – karate pro děti (10-17 let)

SC SPIRIT ŘÍČANY - oddíl volejbalu
ÚT

17:00–18:00
18:00–19:00
19:00–20:00

ČT

Taneční STUDIO DANCE EB

ZŠ Bezručova – MINIVOLEJBAL (6-9 let)
ZŠ Bezručova – VOLEJBAL (10-13 let)
ZŠ Bezručova – VOLEJBAL (13-17 let)

Tanec
dle webu: 	2. ZŠ Bezručova (malá tělocvična) – step, clogging
a tanec pro maminky

PO

dle webu:	3. ZŠ U lesa – pom pom tanec s třásní děti 5-8 let,
gymnastika a balet, disco dance

ÚT
ST

dle webu:

2. ZŠ Bezručova (malá tělocvična) – přípravka pro děti 3-5 let

dle webu:	3. ZŠ U lesa – přípravka pokročilí 5-7 let,
pom pom tanec s třásní 9-14 let

ČT

dle webu:	3. ZŠ U lesa – street dance děti a junioři,
tanec s třásní 15 let a více, dance show 14 let a více

PÁ

Škola Taekwon-Do Kwang Gae z. s. Korejské umění sebeobrany
17:00–19:00 	ZŠ Radošovice, velká tělocvična, vchod Spojovací ul.
– Taekwon-Do děti, rodiče s dětmi, dospělí

PO

16:30–18:30 	ZŠ Radošovice, velká tělocvična, vchod Spojovací ul.
– Taekwon-Do děti, rodiče s dětmi, dospělí

PÁ

Taneční školička Ivy Cenkové
ČT

Tanec
15:30–17:00

Sportovní hala Říčany – balet

Tenisový klub Radošovice
PO ÚT ST ČT PÁ

14:00–18:00 	kurty u Jurečku – tenis 1 hodina
SO NE

TŠ Twist Říčany

9:00–12:00 	kurty u Jurečku – tenis 1 hodina
14:00–18:00 (souběžně s turnajem mužů - dle možností)

Akrobatický rokenrol

PO

16:00–17:00	ZŠ u Říčanského lesa –přípravka děti 4-7 let nábor, lekce zdarma
16:00–17:30	ZŠ u Říčanského lesa – lekce rokenrolu zdarma, náborový trénink,
děti 8 let a starší

ST

Vesmír Říčany

Tábory pro děti
SO

14:00–16:00 koupaliště Marvánek

Gorka Morka – pálková hra (7–70)

Všechny organizace z Říčan mají v této příloze čtvrtinu strany pro svoji prezentaci zdarma, některé si připlatili větší prostor. Jsme rádi, že můžeme
letos nově přivítat také inzerenty z okolí města Říčany, kteří svojí účastí v tomto přehledu rozšířili pro obyvatele města možnosti, jak a kde trávit volný
čas. Věříme, že si svoji aktivitu z této pestré nabídky vybere opravdu každý.
Redakční rada
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Říčanská
kuličková liga
Kuličkové turnaje pro každého bez ohledu na věk nebo
zkušenosti.
Tento podzim jsme pro vás připravili sérii turnajů,
jejichž výsledky se započítávají do národního žebříčku
Českého kuličkového svazu a také do žebříčku
Říčanské ligy. Hrajeme podle oficiálních pravidel ČKS.
 Přehled turnajů: Neděle 16. 9. 2018 od 14.00
Neděle 30. 9. 2018 od 14:00 Neděle 7. 10. 2018
od 14:00 Neděle 21. 10. 2018 od 14.00
 Všechny turnaje
se konají na
kuličkovém hřišti
v parku Por.
Koreše v Olivově
ulici.
 Pro tři
nejúspěšnější
jsou připraveny
drobné ceny.
 Pořádá Církev
bratrská
v Říčanech.
www.kulicky.com


SC SPIRIT
ŘÍČANY - ODDÍL
VOLEJBALU
MINIVOLEJBAL i VOLEJBAL jsou vhodnou sportovní
aktivitou pro každého.
Děti si v průběhu školního roku osvojují práci s míčem,
učí se koordinaci pohybu, fair play, zlepšují si fyzickou
kondici a v neposlední řadě, jak mohou pracovat samy
na sobě a posouvat se dál. Navíc jsou tréninky propojeny
s různými sportovními aktivitami, které obsahují
koordinační prvky, které dětem pomáhají. Volejbal a
plážový volejbal zažívá v posledních letech velký boom.
 Můžeme se s ním setkat na mnoha hříštích, ve školách,
na pracovních akcích, či na dovolených. V našem klubu
záleží na každém jedinci, zda bude chtít hrát
v budoucnu volejbal
závodně, či jen
s přáteli například
u vody.
 Přijďte si k nám
zdarma a vyzkoušet
tréninky i vy. Více
informací na webu.
www.spirit-sport.cz


SC SPIRIT
ŘÍČANY - ODDÍL
karate
Hledáte vhodný kroužek či sportovní činnost pro vaše dítě?
 Chcete, aby se vaše dítě naučilo bránit, zlepšovalo si
svoji fyzickou kondici, koordinaci těla, soustředěnost,
a to vše v přátelském kolektivu? Aby dělalo sport,
který doporučuje mnoho lékařů? Pokud ano, pak je
pro vás nejlepší volba SC SPIRIT ŘÍČANY - oddíl karate
Kamiwaza.
 Klub je profesionální organizací s mnoholetými
zkušenostmi s výukou dětí i dospělých. Jako jeden
z největších karate klubů v ČR nabízí svým členům
republikově ojedinělé tréninkové programy.
 Kromě samotných tréninků klub pořádá řadu akcí, jako
jsou soustředění, tábory, výlety, zkoušky či například
závody.
 Členové klubu mají
medaile z vrcholových
světových soutěží,
vč. mistrovství světa
a Evropy.
 Více na
www.KAMIWAZA.cz
www.KARATE1.cz / www.spirit-sport.cz

STUDIO
DANCE EB
Taneční škola s nejdelší profesionální taneční historií
na celém Říčansku a širokém okolí. V Říčanech jsme
přes 23 let. Tancujeme, vystupujeme a soutěžíme po
celé ČR a v zahraničí.
Máme tanec pro děti od 3 let do dospělosti.
Soutěžní i nesoutěžní složky všech nabízených
kurzů. Několikanásobní mistři ČR v mnoha tanečních
stylech. Profesionální lektoři s taneční kvalifikací a
individuálním přístupem. Nabízíme: Pom pom tanec
s třásní (roztleskávačky) od 6 let společně s baletní a
gymnastickou průpravou. Street dance. Disco dance. Step
a clogging (v Říčanech naleznete jen u nás). Přípravka pro
nejmenší od 3 let. Dance show s rekvizitami. Muzikálové
choreografie.
Balet.
Začínáme
10. září a po
CELÉ ZÁŘÍ JSOU
KURZY PRO
NOVÉ ZÁJEMCE
ZDARMA.
Tel: 725 851 935,
732 444 230
FB Studio DANCE EB a www.danceeb.cz
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Škola Taekwon-Do
Kwang Gae z. s.

Taneční školička
Ivy Cenkové, z.ú.

Sport, výchova a disciplína.

Zabýváme se výukou tance a baletu
pro děti předškolního a školního
věku. Přijímáme děti od 3 let.

Škola Taekwondo Kwang Gae z. s. pořádá nábor
nových členů do oddílu Říčany.
 KDE: ZŠ Bezručova, vchod do velké tělocvičny ze
Spojovací ulice.
 KDY: pondělí 17:00 - 19:00 a v pátek 16:30 - 18:30
v měsíci září.
 Přijďte s námi cvičit, bavit se soutěžit a cestovat.
Staňte se i vy členy týmu mistrů České republiky.
Cvičení je určené vám, vašim dětem i vašim rodičům.
 www.machota-sport.cz, informaci rádi podáme na
tel. č. 606 472 272, sekretarcft@gmail.com,
https://www.facebook.com/MACHOTASPORT/


Taneční hodina obsahuje prvky baletu, gymnastiky,
lidový a moderní tanec, improvizaci a rytmiku.
 Smyslem naší výuky je v dětech rozvíjet: pohyb, nadání
osobnost, správné návyky, chování, správnou míru
sebevědomí, sebeprezentaci
 Tancujeme: Sportovní hala Říčany
Škroupova, Říčany, 251 01
Čtvrtek 15:30 - 16:15 hod. Začátečníci
Čtvrtek 16:15 - 17:00 hod. Pokročilí
 Více informací, včetně registrace a přihlášky najdete na
našem webu.
Kontakt:
Taneční
školička Ivy
Cenkové, z.ú.,
iva.skrivankova
tanecniskolicka.cz,
tel.: 777 110 059


www.machota-sport.cz

Tenisový klub
Radošovice
Náš tenisový klub sídlí v nádherném
lesním prostředí u rybníka Jureček.
 K dispozici máme 6 antukových kurtů, 2 odrazové
stěny a klubovnu se zázemím a občerstvením pro
hráče.
 Oddíl se věnuje závodnímu tenisu, v sezoně 2018
hrálo soutěže 11 družstev od minitenisu po dospělé.
 Pravidelné tenisové a kondiční tréninky probíhají pod
vedením zkušených trenérů.
 Pro rekreační hráče jsou kurty otevřeny každý den
od 14 do 20 hodin, ( o víkendu i 9-12). Cena kurtu je
příjemných 100 Kč dopoledne a 160 Kč odpoledne.
 Přiveďte své děti na kterýkoliv skupinový trénink,
anebo si přijďte jen tak zahrát v klidném prostředí
uprostřed přírody.
Telefon na dvorce: 792 435 100

www.tenis-rado.cz
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TJ Tourist
- oddíl sportovní
gymnastiky
Sportovní gymnastika letos v Říčanech oslavila 50 let
činnosti, nyní patří pod TJ Tourist a je velmi oblíbená u
nás i v okolí.
Poprvé v historii jsme v červnu získaly umístění v
první 10 na MČR ČGF (5. a 9. místo v jednotlivkyních).
Cvičíme na závodní a rekreační úrovni, máme 14
trenérek a členská základna se rozrostla na více
než 400. V září opět otevíráme mini kurzy sportovní
gymnastiky pro chlapce a dívky od roč.2014 a kurzy
rekreační gymnastiky pro školní děti. Cvičení v
Říčanech probíhá v tělocvičně I. ZŠ Masarykovo nám.
V mnichovickém Gymnastickém centru nabízíme řadu
dalších lekcí - od cvičení dětí s rodiči po lekce mládeže
a dospělých.
 Více info na webu a
tel. 605 872 442 Jitka Jechová,
736 532 894
- Barbora
Bernardová.
www.gymnastika-ricany.cz
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TŠ Twist Říčany

Vesmír Říčany, z. s.

TŠ Twist Říčany se zabývá výukou
akrobatického rokenrolu na
vrcholové i rekreační úrovni.
Zaručujeme návaznost všech věkových i výkonnostních
kategorií od 4 let po dospělost.

Vesmír Říčany, z. s. se dlouhodobě
zabývá prací s dětmi a kvalitní
náplní jejich volného času.
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TŠ Twist Říčany je několikanásobným mistrem ČR,
trojnásobným mistrem světa (2009, 2010, 2012),
vicemistr světa 2016 v dívčích formacích junior (do 15
let), vicemistr Evropy 2015 je párová formace CZECH
ONE (do 17 let)
 S dětmi pracujeme celoročně včetně letních prázdnin
(pravidelné tréninky během školního roku, víkendová
podzimní/jarní soustředění, letní soustředění,
vystoupení, soutěže).
Členy přijímáme
celoročně.
 Aktuality a informace
najdete na
www.tstwist.cz nebo na
www.facebook.com/
tstwist. Kontaktujte
nás na ts.twist@post.cz
nebo na
tel.: +420 777 232 118
www.tstwist.cz


MRAVENIŠTĚ
CENTRUM
VOLNÉHO ČASU Říčany, z. s.

Kroužky pro děti - hudební, výtvarné, keramika, vzdělávací,
ROBOTI, ARDUINO. Začínáme 17. září, více na
www. mraveniste.info, přihlášky přes rezervační systém.
 Mateřské centrum - nové aktivity pro nejmenší - příprava
na vstup do MŠ - Mravenčí školička. Novinky pro
maminky na MD a jejich ratolesti!
 Už od září - sledujte web Mraveniště - těšíme se na vás!
 Klub MTB & TRIAL MRAVENIŠTĚ - pozvánka na Trialové
tréninky pro děti i dospělé, vyjížďku na horských kolech
s mistry ČR V. Kabeláčem Čiháčkem (10x mistr ČR, TV
pořad BIKESALON,
6x český rekordman),
M. Bedrníkem (mistrem
ČR v MTB XC a junior.
reprezentanem ČR)
a K. Bedrníkovou
(mistryní ČR v MTB XC
a triatlonu) - nebude to
jen o kilometrech, ale i
o technice a vychutnání
si jízdy.

http://www.mraveniste.info

Jsme dobrovolnická organizace, jejíž hlavní činností je
pořádání čtrnáctidenních letních táborů pro děti.
 v průběhu roku pořádáme pro děti zejména víkendové
sportovně-turistické akce
 další aktivity v Říčanech jsou spolupořádání Dětského
dne na Marvánku, Dne Země a organizace turnaje ve
hře pro děti i dospělé, zvané Gorka Morka
 jsme členy Středočeské rady dětí a mládeže,
aktivně se účastníme Celostátní výměny zkušeností
s ostatními organizacemi pracujícími s dětmi. Na
tomto poli vyvíjíme i lektorskou a publikační činnost
 cílová skupina jsou děti a mládež ve věku 7-18 let
Pokud se
chcete bavit,
ale i pracovat
s námi,
kontaktujte
nás na
www.vesmirricany.cz

www.vesmir-ricany.cz

LANGFOR CZ
s.r.o.
Desítky jazykových kurzů pro děti a dospělé
 Moderní klimatizované učebny v centru Říčan
 Interaktivní tabule
 Max. 8 žáků ve skupině (v konverzačních
kurzech max. 6)
 17 let tradice
 4 hodiny na vyzkoušení zdarma
 Certifikovaný člen Asociace jazykových škol - záruka
kvality služeb
 DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
úterý 11. 9. 2018,
9:00 - 18:00,
čtvrtek 13. 9. 2018,
9:00 - 18:00

www.langfor.cz

15

PLAVECKÝ BAZÉN

FITNESS CVIČENÍ
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www.nafialce.cz

SPORTOVNÍ HALA

KURZY A KROUŽKY

PŘÍLOHA – Volný čas a sport v Říčanech a okolí
Otevírací doba během výstav:
po – čt 14:00 – 18:00
pá zavřeno
so 10:00 – 18:00, ne 13:00 – 18:00
Rýdlova 271/14; tel.: 323 603 161

Dopolední vstup pro školy,
skupiny i jednotlivce je nutno
rezervovat.
www.ricany.cz/muzeum

Výstavy v sezóně 2018/2019
TOHLE JE VÁLKA (1914–1918)
9. 9. 2018–20. 12. 2018

UV INSTALACE 19. 2.–20. 6. 2019

Proč vlastně války
vznikají? Znáte nějakého člověka, který
by válku chtěl? A přeci
se dějí. Stále dokola.
První světová, druhá
světová, obsazení ruskými vojsky… Máme
se teď moc dobře. Ale
budou se takhle mít
i naše děti?
Přijďte si vyzkoušet, co prožívali v zákopech naši pradědečkové. Jak těžká byla puška, kterou museli zabíjet.
Opravdu. Ne v počítačové hře. Přitom ze všeho nejvíc chtěli být se svými děvčaty, ženami a dětmi. A jaké to bylo,
na své chlapce a muže čekat dlouhé čtyři roky a nevědět
o nich skoro nic?
Výstava je určena pro děti od 3. třídy ZŠ a dospělé.

Zanořte se u nás pod hladinu do tajemných vod nejen oceánu.
Už jste někdy plavali v bazénu plném „vody“ a vylezli z něj zcela
suší? Přijďte si „zaplavat“ do laserpoolu, potěšit vaše oči string
artem a zjistit, na jakém principu funguje světlo, hlavně to ultrafialové. K výstavě bude připraven doprovodný program o světle
pro MŠ, ZŠ i SŠ.

ŽIVÁ AMAZONIE 19. 2.–20. 6. 2019

Kolik druhů stromů dokážete určit? Smrk? Dub, buk, břízu nebo
borovici? Představte si procházku tropickým deštným lesem, kde
roste16 tisíc druhů stromů. Deštným lesem, který je největší na
světě. Tropickým pralesem s dosud neobjevenými rostlinami a živočichy. Jací zde žijí lidé? Jaké mají zvyky? Jak se oblékají? Co se
od nich můžeme naučit? Vydejte se s námi na výpravu do peruánské Amazonie a objevte skrytý svět místních domorodců a jejich
život v jednom z nejrozmanitějších koutů světa. Kromě obrazových
panelů uvidíte i exponáty, které přicestovaly přímo z Amazonie.
K výstavě bude připraven doprovodný program pro MŠ, ZŠ i SŠ
zaměřený na multikulturní výchovu a přírodovědu.

hotel • konferenční sály • restaurace • golf • wellness • tenis

www.stirin.cz
www.facebook.com
/HotelZamekStirin

Vše se točí kolem Vás

Masaryk v Říčanech

9. 9.
2018

Městské slavnosti
Přeneste se s námi do Říčan před 100 lety!
PROGRAM
13:00:

13:15:
14:00:

17:00:
18:30:

Příjezd prezidenta Masaryka parním vlakem
na nádraží / Prohlídka originálního vagónu
prezidenta Masaryka a dobový automobil
Jízdenky na cestu parním vlakem kupujte
od 15. 6. na www.smsticket.cz/Parním vlakem
do Říčan nebo v infocentru na nádraží
Průvod s hudbou na Masarykovo náměstí
•Přivítání prezidenta TGM na Masarykově nám.
•Veletrh volného času a sportu
(Prezentace říčanských spolků)
•Vojenské ležení (KVH Druhý pluk Nymbursko)
•Vernisáž výstavy Muzea Říčany „Velká válka“
• Dřevěný kolotoč / Ruční hasičská stříkačka
Koncert folkové skupiny Javory
Koncert Anety Langerové

Moderuje Jiří Holoubek.

Do Říčan přijede
parním vlakem TGM!
Přijďte se podívat!
Vítáno dobové oblečení, mávátka a vlaječky.
Podrobné informace
naleznete na webu Města Říčany.

Parním vlakem do Říčan
9. 9.
2018

na Městské slavnosti
Oslavte vznik Československého státu
společně s prezidentem Masarykem.
Zvláštní vlaky
Praha-Vršovice – Strančice a zpět
9:01
9:08
9:24
9:29
9:34
9:41
9:47
10:06
10:13
10:19

12:24*
12:29
12:34
12:41
12:47
13:39
13:46
13:52

15:54
15:59
16:04
16:11
16:17
16:24
16:31
16:37

Praha-Vršovice
Praha-Strašnice zast.
Praha-Hostivař
11:34
Praha-H. Měcholupy 11:30
Praha-Uhříněves
11:25
Praha-Kolovraty
11:19
Říčany
11:12
Říčany
10:51
Světice
10:46
Strančice
10:40

15:20
15:16
15:11
15:05
14:59
14:37
14:31
14:25

18:10
18:04
17:57
17:52
17:47
17:41
17:35
17:07
17:01
16:55

* Tímto vlakem pojede prezident Masaryk.
Jednotná cena jízdenky: 1 osoba/1 jízda
Kupujte místenky předem: www.smsticket.cz/Parním vlakem do Říčan
Místenka do mobilu nebo infocentrum na nádraží v Říčanech (85 Kč)
Nákup jízdenek přímo ve vlaku omezen.

13:00 – 18:00:
Městské slavnosti „Masaryk v Říčanech“

Do Říčan přijede
parním vlakem TGM!
Přijďte se podívat!

Začíná 8. ročník soutěže
pro šikovné a nadané děti

ÍČ

Ř

ZLATÝ OŘÍŠEK
Středočeského
kraje 2018

AN

Y 2018

Slavnostní finále se koná 14. 10. 2018 od 10 hodin
v Kulturním centru Labuť v Říčanech.

Umíš něco zajímavého, dosáhl jsi výjimečného úspěchu nebo vynaložil
mimořádné úsilí v kterémkoli oboru nebo zájmu. Pro tebe je tu soutěž
Zlatý oříšek! Tři vítězové krajského finále získají nejen finanční podporu pro
svou další činnost, ale budou navíc automaticky zařazeni do celonárodního
kola, které vrcholí novoročním televizním pořadem Zlatý oříšek 2018!

Přihlásit se můžete sami, nebo tak mohou učinit vaši rodiče,
spolužáci, sourozenci ale i učitelé nebo trenéři!
Tak neváhejte! Další informace a přihlášku najdete na

www.zlatyorisek.cz/stredoceskykraj
Ale jen do 28. září 2018!

