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Iva Mašková, 
učitelka českého jazyka a literatury, 
vedoucí čtenářského klubu „Po škole 
s knihou“ a Klubu mladého diváka  
na 2. ZŠ Bezručova Říčany 

Milí spoluobčané,

březen je už tradičně spojován s Měsícem knihy, kdy se v knihovnách a knihkupectvích konají více 
než jindy akce na podporu čtenářství. A mě napadá otázka, zda ve světě vizuálních a elektronických 
médií má tištěná kniha šanci přežít, nebo už je pro mladou generaci čtení knih nezajímavou, až arche-
ologicky starou činností typu háčkování?

Učím na základní škole, a tak jsem se na to zeptala svých žáků. Někteří přiznávají, že moc nečtou, 
protože je čtení nebaví. „Knihy jsou moc dlouhé, já si radši pustím film,“ zhodnotil situaci žák deváté 
třídy a další bez dlouhého váhání dodal: „Já na čtení nemám čas.“ Velká část studentů si ale důvod pro 
čtení najde. Cituji některé z nich: „Čtení je jako odejít na chvíli do jiného světa. Světa, kde problémy 
buď nejsou, nebo jsou tak velké, že sama zapomenu na ty svoje…“; „Vždycky se těším, že v knize můžu 
být někým jiným…“; „Čtu hlavně proto, že žít jeden život je někdy nuda, díky knihám prožívám další 
a další příběhy…“.

Možná že vůně a kouzlo tištěných knih bude jednou nostalgickou vzpomínkou, stejně jako gramo-
fonové desky dnes, kdy si můžeme pouštět hudbu ze Spotify. Koneckonců i čtečka má své výhody. 
Zkuste nacpat pět dílů Pána prstenů do kabelky. Myslím, že důležitější než forma je obsah. Dobrý 
příběh nás dojme, potěší, nebo naopak rozčílí, nadzvedne ze židle, zkrátka něco s námi udělá. Pří-
běhy potřebujeme. V knihách můžeme všechno: vyzkoušet si roli detektiva, znovu se zamilovat, projít 
se středověkými uličkami nebo naopak nahlédnout do budoucnosti. Věřím, že dobré knihy rozvíjejí 
velké myšlenky a obohacují nás způsobem, jaký blogy a tweety prostě nemohou nahradit. Zajímavě 
to shrnula jedna žákyně: „Četba rozvíjí naše myšlení, představivost a slovní zásobu a upřímně si mys-
lím, že lidé, kteří čtou, jsou chytřejší. Problém je, že někteří lidé jsou líní a neumějí se v dnešní době 
zastavit.“

S obavami sleduji diskusi o tom, zda částí státní maturity z ČJ a literatury zůstane ústní zkouška, tedy 
interpretace literárního textu na základě vlastní četby, nebo jestli budou maturanti psát pouze didak-
tický test. Pokud totiž poslanci hlasováním zruší ústní část zkoušení, „znalost“ literatury se smrskne 
na přehled literárních směrů a telefonický seznam autorů a jejich děl, který se stačí „našprtat“, aby 
maturant u písemné zkoušky uspěl. Aniž by přečetl jedinou knihu! Můžeme se o vývoji literatury učit, 
ale mnohem důležitější je literaturu číst.

V našem školním čtenářském klubu se každé úterní odpoledne setkávám se skupinou žáků z 8. a 9. 
tříd. Chodí sem v době svého volna, přitom by místo společného čtení a diskutování o knihách moh-
li trávit čas na sociálních sítích nebo sledováním dalšího dílu seriálu „Průměrňákovi“. I díky těmto 
setkáním věřím, že apokalyptický scénář o světě bez knih můžeme ještě na nějakou dobu nechat ne-
dopsaný.

Milí spolučtenáři, přeji vám – nejen v měsíci březnu – mnoho radosti ze čtení. 

Slovo úvodem
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příspěvků odpovídají jejich autoři a zároveň 
prohlašují, že jsou oprávněni používat převzatý 
textový i obrazový materiál. akademické tituly 
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Na obálce: Ples města Říčany byl jako 
obvykle hlavní událostí kulturní a taneční 
sezóny
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Informace z radnice

Krátce ze Zastupitelstva města Říčany 
dne 12. 2. 2020
Zastupitelstvo přijalo celkem 22 usnesení
přítomných zastupitelů 19

u Po zprávě velitele městské policie Václava Řezáče o 
bezpečnosti ve městě byly podány informace k záleži-
tosti bytů na Komenského náměstí 1910

u Zastupitelstvo schválilo úpravu rozpočtu města na 
rok 2020 s tím, že dochází k celkovému navýšení roz-
počtu města o téměř 50 milionů korun.

Hlasy pro: 16, zdrželi se: 3, nepřítomni: 2 

u Zastupitelstvo souhlasilo s uvolněním částky 250 
000 Kč ze své rezervy do Sociálního fondu na Dotační 
program na čistou mobilitu zaměstnanců města. 

Hlasy pro: 16, zdrželi se: 3, nepřítomni: 2

u Zastupitelstvo schválilo závazek města na financo-
vání speciální botanické učebny při 3. ZŠ Říčany pro 
rok 2021 ve výši 4,5 mil. Kč.

Hlasy pro: 18, zdrželi se: 1, nepřítomni: 2

u Zastupitelé schválili poskytnutí účelového daru ve 
výši 800 000 Kč na pořízení speciálního vozidla pro le-
zeckou skupinu pro jednotku PO ZHS Středočeského 
kraje, dislokovanou ve městě Říčany.

Hlasy pro: 19, nepřítomni: 2

u Zastupitelstvo schválilo poskytnutí účelového daru 
ve výši 600 000 Kč na pořízení fúzního elektronického 
systému na noční vidění (termokamera) pro Policii ČR 
a souhlasí s uzavřením darovací smlouvy s Policií ČR, 
Krajským ředitelstvím Police Středočeského kraje.

Hlasy pro: 18, zdrželi se: 1, nepřítomni: 2

u Zastupitelé schválili poskytnutí účelového daru MO Čes-
kého rybářského svazu v Říčanech ve výši 164 603 Kč, který 
odpovídá výši 50 % prokázané škody v rámci odbahnění 
Rozpakova, z důvodu nemožnosti chovu ryb.

Hlasy pro: 19, nepřítomni: 2

u Zastupitelé souhlasili, aby se ve změně územního 
plánu projednal návrh Krajského ředitelství policie 
Středočeského kraje. 

Hlasy pro: 19, nepřítomni: 2
u Zastupitelstvo souhlasilo se zařazením města Říča-
ny do přípravy, tvorby a realizace Strategie komunitně 
vedeného místního rozvoje MAS Říčansko pro období 
2021-2027.

Hlasy pro: 17, zdrželi se: 1, nepřítomni: 3

Krátce z rady města Říčany  
dne 23. 1. 2019
rada přijala celkem 25 usnesení

u Radní souhlasili se zpracováním projektové doku-
mentace na rekonstrukci vodovodu v ulici Černokoste-
lecká společností PROMIKA v celkové výši 302 500 Kč 
vč. DPH.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

u Rada schválila uzavření smlouvy o dílo na zpracová-
ní projektové dokumentace „Výsadba krajinné zeleně 
Říčany – IV. etapa“ společností ZO ČSOP Vlašim v cel-
kové hodnotě 157 905 Kč vč. DPH. 

Hlasy pro: 5, zdrželi se: 1, nepřítomno: 1

u Rada schválila poskytnutí individuální dotace ve výši 
25 000 Kč na podporu automobilového juniorského 
jezdce Adama Králíka.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

u Rada schválila poskytnutí individuální dotace ve výši 
30 000 Kč spolku Středočeské PIANOFORTE na pod-
poru organizace klavírní soutěže pro žáky ze Středo-
českého kraje, která proběhne v Koncertním sále Staré 
radnice v Říčanech.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

Rada schválila poskytnutí individuální dotace ve výši 
30 000 Kč na podporu utkání ve stolním tenise a volej-
balu v partnerském městě Opatówku pro říčanský TJ 
Tourist, z. s. 

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

Radní schválili poskytnutí individuální dotace ve výši 
14 000 Kč na proplacení autorských práv divadelní hry 
M. Mc Keerera „Neběhej s nůžkami v ruce“ pro říčan-
ský Divadelní spolek Tyl.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

Rada schválila uzavření dodatku č. 4 na akci „Vodovod 
Říčany – přiváděcí a rozvodné řady, Strašín, Pacov Ra-
došovice, veřejné části přípojek“ se Sdružením Říčany, 
cena díla se navyšuje o 41 993,88 Kč bez DPH. Celková 
cena díla činí 25 085 701,56 Kč bez DPH.  

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

Informace z radnice

Pozvánka 
pro říčanskou veřejnost na

zasedání
Zastupitelstva města Říčany

ve středu 11. března 2020 od 18  h.
v zasedací síni Městského úřadu Říčany, 

Masarykovo náměstí 53/40

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

   Vladimír Kořen , starosta města
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Informace z radnice

Krátce z rady města Říčany  
dne 30. 1. 2019
rada přijala celkem 28 usnesení

u Radní souhlasili s poskytnutím finančního příspěv-
ku na úhradu výdajů spojených se zajištěním úkolů 
v oblasti prevence a dopravní výchovy dětí a žáků ze 
škol zřízených městem Říčany, a to ve výši 15 000 Kč 
Centrem služeb pro silniční dopravu, s.p.o.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

u Rada souhlasila s přerušením provozu MŠ v době 
letních prázdnin: 
MŠ Srdíčko Říčany od 1. 7. do 14. 8. 2020 a v příprav-
ném týdnu od 27. 8. do 31. 8. 2020. 
MŠ U Slunečních hodin od 1. 7. do 31. 7., od 17. 8. do 26. 
8. 2020 a v přípravném týdnu od 27. 8. do 31. 8. 2020. 
MŠ Čtyřlístek Říčany od 20. 7. do 26. 8. 2020 a v pří-
pravném týdnu od 27. 8. do 31. 8. 2020.
MŠ Zahrádka Říčany od 1. 7. do 17. 7., od 3. 8. do 26. 8. 
2020 a v přípravném týdnu od 27. do 31. 8. 2020.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

u Rada souhlasila s rekonstrukcí propustku na hlavní 
odvozní cestě v Říčanském lese za cenu 963 354,50 Kč 
vč. DPH firmou WALCO CZ spol. s r.o. 

Hlasy pro: 5, zdrželi se: 1, nepřítomno: 1

Krátce z mimořádné schůze rady města 
Říčany dne 30. 1. 2019
rada přijala celkem 1 usnesení

u Radní souhlasili s podáním žádosti o dotaci na 
projekt „Informační panely v Říčanech“ z Národní-
ho programu podpory cestovního ruchu v regionech 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR, konkrétně z pod-
programu Rozvoj základní a doprovodné infrastruk-
tury cestovního ruchu. V případě získání dotace budou 
vlastní finanční prostředky na spoluúčast ve výši 50 % 
ze způsobilých nákladů projektu uvolněny z rozpočto-
vých rezerv. Předpokládané celkové náklady projektu 
činí přibližně 600 000 Kč. 

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

Krátce z rady města Říčany  
dne 6. 2. 2019
rada přijala celkem 32 usnesení

u Rada souhlasila s vypracováním projektové doku-
mentace pro rekonstrukci budov MŠ Srdíčko, spol. SO-
LICITE, s.r.o., za cenu 469 480 Kč vč. DPH.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

u Rada souhlasila se zahájením zadávacího řízení na 
podlimitní veřejnou zakázku č. 3/2020 s názvem Nájem 
zařízení pro měření rychlosti, Říčany, formou otevřené-
ho řízení a schválila zadávací dokumentaci této veřejné 
zakázky. Rada jmenovala komisi pro otevírání, hodno-
cení a posouzení nabídek.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

u Rada doporučila zastupitelstvu schválit investiční 
záměr IZ/140/2020/OND Rekonstrukce komunikace 
Březinova v úseku Říčanská – Máchova. 

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

u Rada jmenovala na základě konkurzního řízení ze 
dne 22. 1. 2020, paní Hanu Koubkovou ředitelkou Ma-
teřské školy Kuřátko.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

 Informace z radnice

Pravidelná setkání s vedením města 
se v uvedených časech konají v budově 
MěÚ č. 53, přímo v pracovně starosty, 
místostarosty a místostarostky.

Z  
OČí  
DO  
OČí

u  se starostou Vladimírem Kořenem  
každou třetí středu v měsíci, 17–18 h. 
Tento měsíc nebude .

u  s místostarostkou Hanou Špačkovou 
každou čtvrtou středu v měsíci, 17–18 h. 
Tento měsíc bude 25. 3.

u  s místostarostou Davidem Michaličkou  
každou první středu v měsíci, 17–18 h. 
Tento měsíc bude 18. 3.

S radostí vám můžeme oznámit, že jsme zase 
o kousek dál k otevření nové mateřské školy v Ří-
čanech. V lednu proběhlo výběrové řízení na pozici 
ředitelky školy, umístěné v městské části Kuří. Po-
jmenovali jsme jí příznačně „Kuřátko“. Jak víte, 
právě vrcholí práce na totální rekonstrukci a do-
stavbě budovy. Mateřská škola bude otevřena od  
  1. září 2020. Nově jmenovaná paní ředitelka Hana 
Koubková se dle jejích slov na práci už moc těší. Než 
školka přivítá nové žáčky, čeká paní ředitelku a její 
tým učitelek a dalších pracovníků mnoho práce. Od 
zapsání subjektu do školského a obchodního rejstří-
ku, výběrového řízení na vybavení (nábytek, učební 
pomůcky, hračky, vybavení zahrady), vytvoření všech 
povinných dokumentů, potřebných ke spuštění cho-
du školy (školní vzdělávací plán, provozní a školní 
řád a další), až po získání učitelů a dalších nepe-
dagogických pracovníků. Paní ředitelka nastupuje  
2. března, ale mohu vám prozradit, že už celý únor 
s námi aktivně spolupracuje. Zápis do této školky 
proběhne stejně jako do ostatních mateřských škol 
zřizovaných městem Říčany, tedy 13. května. Pro zá-
jemce připravujeme den otevřených dveří, v příštím 
čísle Kurýru vás pozveme. 

Hana Špačková, místostarostka

mateřská škola Kuřátko 
má už novou ředitelku
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Informace z radnice

Řešení dlouhodobého nedostatku 
policistů na jihovýchodě od Prahy 
existuje a potřebuje nyní podporu 
finanční a organizační. Shodli se 
na tom při jednání ředitel Krajské-
ho ředitelství policie Středočeského 
kraje Václav Kučera se starostou 
Říčan Vladimírem Kořenem (Klid-
né město). V Říčanech totiž leží už 
desítky let nevyužitý pozemek, kde 
měla původně stát věznice. Rozleh-
lý areál po jednání s ministerstvem 
spravedlnosti přešel přes Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majet-
kových právě do vlastnictví Policie 
ČR. Na ploše o rozloze 4,6 hektaru 
chce policie postavit své krajské 
centrum a třeba také ubytovnu pro 
zhruba 80 policistů. Projekt je mezi 
investičními prioritami české vlády. 
Policie plánuje do Říčan přesunout 
na 850 osob včetně zásahové jednot-
ky. Centrum vyroste v těsné blízkos-
ti Pražského okruhu. Výstavba by 
měla stát necelé dvě miliardy korun. 
Nápad přesunout Krajské ředitel-
ství policie Středočeského kraje ze 
Zbraslavi se zrodil před zhruba dvě-
ma lety při jednáních se složkami 
integrovaného záchranného systému 
v Říčanech, kde se řešila otázka, co 
s ohromnými pozemky s nedosta-
věnou věznicí z konce osmdesátých 

let. Část připadla ŘSD pro správu a 
údržbu Pražského okruhu a druhá 
část připadla Policii ČR.  Na ploše o 
rozloze 4,6 hektaru by už na jaře to-
hoto roku mělo proběhnout vyčištění 
prostoru od náletů a přesné zaměření 
pozemku. „Stali jsme se majitelem 
pozemku. V březnu bychom chtěli po-
zemek vyčistit a zaměřit,“ prozrazuje 
nejbližší plány ředitel policie Václav 
Kučera.  „Centrum středočeské policie 
je myslím skvělý nápad pro využití po-
zemku, který ležel dlouhá léta ladem,“ 
komentuje přípravy projektu starosta 
Vladimír Kořen a dodává: „Zvlášť 
nyní, kdy veřejnost znepokojuje série 
vloupání do rodinných domů, bychom 
se měli soustředit na akceleraci pří-
pravy projektu. Kupříkladu ubytovna 
pro policisty může pomoci s dlouhodo-
bým nedostatkem policistů. Výstavba 
krajského centra mimo Prahu je jedna 
z cest ke zvýšení bezpečnosti.“ 
Zatím vznikla zastavovací a objemová 
studie areálu, která počítá s pěti budo-
vami včetně parkovacího domu. Sou-
částí budou i tělocvična s venkovním 
hřištěm, ubytovna, jídelna. Říčanští 
zastupitelé ještě budou projednávat 
dílčí úpravu územního plánu podle po-
třeb policie. „Konkrétní podoba areálu 
vzejde až z architektonické soutěže, s 
akceptací požadavku na zelené střechy 

budov. Moje představa je stavět modu-
lárně,“ doplňuje Kučera k budoucí po-
době areálu. Výstavba by probíhala po-
stupně, přičemž jako první by se mohla 
přesunout zásahová jednotka v počtu 
asi 60 osob, následovat bude dalších 
cca 800 zaměstnanců. Důležitou sou-
částí je ubytovna pro 80 osob, která 
by napomohla ke stabilizaci personál-
ního obsazení policie. Ceny bydlení v 
Praze a okolí se totiž velmi negativně 
promítají i do současného podstavu 
v řadách policie. Projekt patří mezi pri-
ority vlády a je zařazen do Národního 
investičního plánu. Stavba policejního 
ředitelství by měla vyjít na 1,9 miliar-
dy korun a stavět by se mohlo začít už 
v roce 2022. Do roku 2025 by mělo být 
hotovo. Výhodou areálu bude blízké 
napojení na budoucí Pražský okruh na 
mimoúrovňové křižovatce v Lipanech. 
V rámci projektu by se měla postavit i 
propojovací komunikace mezi Kolo-
vratskou ulicí a rezidenční lokalitou 
Na Vysoké a také nové přímé propojení 
mezi ulicí Kolovratská a mimoúrovňo-
vou křižovatkou SOKP 511 u Lipan.
„Probírali jsme s panem ředitelem také 
aktuální bezpečnostní situaci v Říča-
nech i v regionu. Navrhnu zastupite-
lům, aby uvolnili pro potřeby policie 
dar ve výši přesahující půl milionu ko-
run na nákup speciálního zařízení pro 
noční vidění. Mohlo by to pomoci,“ říká 
starosta Kořen a dodává: „Na konci 
roku říčanské zastupitelstvo odsouhla-
silo, že zhruba 10 procent z úsekového 
měření půjde na složky integrovaného 
záchranného systému – tedy hasičům, 
policii nebo záchranářům.“   Druhou 
menší část celkem osmihektarového 
pozemku v majetku státu využije Stře-
disko správy a údržby dálnic včetně 
dálničního oddělení policie. ŘSD 
zde na rozloze 3 hektary umístí ad-
ministrativní budovu, opravny, dílny, 
garáže a další zázemí a zařízení pro 
techniku na údržbu dálnic. Veřejně 
přístupné by měly být pásy zeleně.

Kateřina Lauerová
Tisková zpráva města

Do Říčan by se mohly přestěhovat stovky 
policistů krajského ředitelství PČr. Policie 

získala téměř pět hektarů pozemků

Torzo rozestavěné věznice v Říčanech
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Informace z radnice

Říčanská radnice nakoupila čtyři nové au-
tomatizované externí defibrilátory (AED) 

a nechala je rozmístit po městě. Přihlásit se můžete i na 
kurz první pomoci, který radnice, ve spolupráci s dodavate-
lem, zdarma zorganizuje pro zájemce z řad veřejnosti. Pří-
stroje jsou umístěny v infocentru na Masarykově náměstí, 
v nonstop recepci DPS (Dům s pečovatelskou službou) na 
Komenského náměstí, u bazénu volnočasového centra Na 
Fialce a u správce Sportoviště u lesa. Jejich nákup podpořili 
občané v hlasování Překvapte Říčany v rámci participativ-
ního rozpočtování. Personál kontaktních míst, kde jsou pří-
stroje umístěny, prošel školením, ale použít je může kdokoli 
v případě potřeby. 
Automatizovaný externí defibrilátor (AED) je přístroj, kte-
rý dokáže zachránit lidský život při poskytnutí neodkladné 
resuscitace. S nápadem, aby radnice investovala do nákupu 
několika přístrojů AED a rozmístila je na veřejná frekvento-
vaná místa, přišla ředitelka volnočasového centra Na Fialce 
Lucie Basíková. Zařízení s uživatelem komunikuje v českém 
jazyce a použít ho může i laik. Přístroj je řízený mikropro-
cesorem, po zapnutí se zachránce okamžitě řídí hlasovou 
a obrazovou nápovědou. Prostřednictvím AED je možné 
dodat kontrolovaný elektrický výboj nazývaný defibrilace, 
který může obnovit normální srdeční rytmus. Pokud je de-
fibrilace provedena 3 - 5 minut od náhlého kolapsu, zvyšuje 
se pravděpodobnost obnovení srdečního oběhu na 50 – 75 
%. Veřejný přístup k AED tak představuje šanci včasného 
provedení defibrilace před příjezdem záchranné služby. 
Mobilní aplikace Záchranka, která nabízí ucelenou databá-
zi všech veřejně dostupných defibrilátorů v České republice 
a využívá ji i Zdravotnická záchranná služba (ZZS), dosud 
evidovala v Říčanech pouze dva přístroje. Jeden má měst-
ská policie, která již s přístrojem jednou úspěšně zasáhla, 
a druhý je u záchranáře Petra Tomáše. Další AED budou 
v infocentru na Masarykově náměstí, v nonstop recepci 
DPS (Dům s pečovatelskou službou) na Komenského ná-
městí, na recepci  bazénu volnočasového centra Na Fialce 
a u správce Sportoviště U lesa. Rozmístění bylo diskutováno 
na veřejných projednáních, která se v rámci participativní-
ho rozpočtu konají. Personál na místech, kde jsou přístroje 
k dispozici, byl proškolen při instalování AED. O kurz první 
pomoci měli zájem také vedoucí sportovních oddílů, i pro ně 
bylo uspořádáno školení na Sportovišti u lesa. AED umož-
ňuje zásah u dospělých osob a součástí je i speciální sada pro 
děti. Přístroj automaticky testuje svoji funkčnost a má texto-
vé zobrazování informací na obrazovce. AED při resuscitaci 
dospělých v reálném čase kontroluje hloubku a frekvence 
srdeční masáže včetně hlasového upozornění na nedostateč-
nou hloubku kompresí.
„Šance na přežití člověka, který byl stižen náhlou zástavou obě-
hu, je velice závislá na včasné a správné reakci svědků. V případě 
použití AED u spatřeného kolapsu je šance 50 – 75 %,“ říká zá-
chranář Petr Tomáš a pokračuje: „Samotné rozmístění defibrilá-
torů by nebylo účelné bez opakovaných školení, spojených s prak-
tickým nácvikem resuscitace a použití přístroje. První pomoc je 
občany mnohdy velice podceněna a bohužel televizní seriály velmi 

často prezentují závažné chyby a podporují mýty a omyly, které 
v konečném důsledku mohou postiženou osobu stát život nebo 
zásadně poškodit zdraví.“ 

Stejné přístroje společnosti OMS – MEDI, s. r. o., která byla do-
davatelem, můžete vidět třeba na Letišti Václava Havla v Praze.

Víte že:    
•  pokud člověk zkolabuje, nedýchá nebo dýchá LAPAVÝMI dechy, JE NUTNÉ 

ZAHÁJIT RESUSCITACI?
•  při zástavě oběhu u dětí vždy provedeme 5 umělých vdechů a poté vždy 

15 zmáčknutí hrudníku do hloubky 1/3  a 2 vdechy?
•  u dospělé osoby provádíme 30 zmáčknutí hrudníku do hloubky 5 - 6 cm 

a 2 umělé vdechy – pokud však nejsme schopni nebo vycvičeni, provádí-
me pouze nepřerušované komprese hrudníku?

•  frekvence srdeční masáže je u dětí i dospělých 100-120/minutu?
•  existuje aplikace „Záchranka“ pro mobilní telefony, která má mimo jiné 

databázi umístěných defibrilátorů?
•  na lince 155 je poskytována „telefonicky asistovaná neodkladná resusci-

tace“, tedy že vás zkušený zdravotník povede resuscitací až do příjezdu 
posádky záchranné služby?

Kurz první pomoci pro veřejnost zdarma. Pondělí 23. 3. 
2020 od 18 hodin v KC Labuť (malý sál). Školitel zkušený 
záchranář Petr Tomáš.
V případě zájmu o účast na kurzu první pomoci pište na e-mail: 
ridim@ricany.cz. 

Bližší informace: Kateřina Lauerová, 323 618 120 

Kateřina Lauerová, tisková zpráva města

V Říčanech jsou nově rozmístěny čtyři defibrilátory (AeD)

Jak postupoVat!
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Informace z radnice

Přebytek hospodaření v rozpočtu města umožní 
radnici zařadit k realizaci další investiční záměry. 
Podmínkou zařazení je jejich připravenost včetně 
platných stavebních povolení. Mezi ty největší patří 
úprava okolí Marvánku v předpokládané výši okolo 
15 mil. Ta byla zařazena k realizaci již v loňském roce, 
veřejná zakázka na zhotovitele však musela být zru-
šena. Rekonstrukce se dočká poměrně frekventovaná 
komunikace Dukelská s předpokládaným nákladem 6 
mil. Město vybuduje i speciální učebnu v rámci pláno-
vaného botanického centra u základní školy u Říčan-
ského lesa za 4,5 mil. Dojít by mělo i na první etapu 
revitalizace sídlišť za 2,5 mil. Kč. Pro bezpečnost ve 
městě a podporu záchranného integrovaného systé-
mu schválili zastupitelé navýšení o 2,2 mil. V rámci 
návrhu úpravy rozpočtu jsou schváleny i účelové dary. 
Město poskytne 800 tisíc na pořízení speciálního zá-
sahového vozidla pro lezeckou skupinu pro jednotku 
PO HZS Středočeského kraje. Na pořízení fúzního 
elektronického systému na noční vidění (termoka-
mera) pro Policii ČR daruje 600 tisíc. Radnice z čás-
ti nahradí i ztráty rybářům ve výši bezmála 165 tisíc 
korun, způsobené nemožností chovu ryb z důvodu 

probíhajícího odbahnění Rozpakova. Rozpočet města 
na rok 2020 počítal s převodem volných prostředků ve 
výši 110 mil. korun. Skutečnost činila 160 mil. včetně 
20 mil., které jsou uloženy na termínovaném vkladu. 
Tyto volné prostředky ve výši 50 mil. včetně dalších 
nových příjmů ve výši 23,8 mil. korun byly zařazeny 
do rozpočtu města. Převeden byl i nevyčerpaný úvěr 
na cyklostezku ve výši 24 mil. korun.

Kateřina Lauerová, tisková zpráva města

radnice letos zrealizuje botanické 
centrum, upraví okolí marvánku, opraví 

Dukelskou a zaplatí termokameru Policii Čr

 V
IZ

UA
LIZ

AC
E 

Z 
PR

oJ
Ek

TU
 B

oT
AN

IC
kÉ

 C
EN

TR
UM

 – 
SP

EC
IÁ

LN
í U

čE
BN

A

8 texty.kuryr@ricany.cz



Informace z radnice

Ve snaze důsledněji chránit zdraví nejen dětí, starších 
osob, ale všech obyvatel města, přistoupila říčanská 
radnice k rozšíření území, kde nebude možné používat 
nebezpečné chemické postřiky. Nařízení města zpřesní 
plochy, kde je kupříkladu větší pohyb obyvatel a hospo-
dáři tam nesmí aplikovat jedy. Pěstitelé by tak měli dát 
přednost aplikaci nechemických a přírodních alterna-
tiv šetrnějším k lidem, zvířatům a životnímu prostředí.
Používání chemických postřiků s sebou nese kromě pří-
nosů také řadu negativních důsledků. Poškodit zdraví 
mohou přímo při aplikaci nebo prostřednictvím zbytků 
v prostředí. Člověku mohou způsobit akutní či chronické 
zdravotní obtíže. A nejde jen o zdraví obyvatel. Postřiky 
mají také nežádoucí vliv jak na necílové rostliny, tak na 
volně žijící živočichy, na kvalitu povrchových a podzem-
ních vod i na biologickou rozmanitost. Veškeré negativ-
ní dopady působení přípravků nejsou doposud známy. 
V zájmu ochrany toho nejcennějšího – lidského zdraví a 
přírodní rovnováhy, přistoupilo město k rozšíření a přes-
nému vymezení území, kde se nebezpečné chemické pro-
středky nesmí používat.
„Na postřicích je moderní zemědělství závislé. Mnohé plo-
diny jako řepka se musejí stříkat i více než desetkrát ročně. 
Zemědělská výroba je zásadně důležitá, nicméně nemůže 
jít proti dalším veřejným zájmům jako je lidské zdraví nebo 
zdravé životní prostředí,“ vysvětluje starosta Vladimír 
Kořen (Klidné město) a dodává: „V České republice platí 
rostlinolékařský zákon a dlouho jsme přemýšleli, jak může 
obec do regulace postřiků vstoupit. Nařízení připravovali 
špičkoví právníci a myslím, že jsme našli cestu. Jsme v tom 
první a snad se staneme inspirací pro další města a obce.“ 
Nařízení zpřesňuje plochy využívané širokou veřejností, 
počítá se zastavěnými či zastavitelnými pozemky i pozem-
ky, kde se dává prostor zeleni. Dotčené území se opírá také 

o územní plán, který určuje dané plochy a plochy, které 
s pozemky bezprostředně sousedí. Jasně definovanou 
plochou bez nebezpečných postřiků tak například bude 
rozsáhlá lokalita nad Marvánkem, která slouží široké ve-
řejnosti ke sportu i odpočinku, pás podél nově vysazených 
remízů a izolační zeleně u hřbitova, plocha orné půdy ne-
daleko nové školky a hřiště v Kuří či v blízkosti domova se-
niorů ve Voděrádkách. Celkově jde o stovky hektarů půdy.
„Postřiky samozřejmě nezmizí úplně, ale vysoké sankce 
snad přesvědčí zemědělce, aby v těchto územích přemýšleli 
zodpovědněji nad svým hospodařením,“ doplňuje staros-
ta. „Věřím, že nařízení nevyvolá zbytečné soudní tahanice, 
ale pomůže zdraví obyvatel, přírodě a třeba hmyzu, který 
z krajiny dramaticky ubývá. Včetně včel. Samozřejmě jsem 
otevřený k dalším jednáním se zemědělci.“  
Přípravky, jejichž použití je zakázáno ve vymezeném úze-
mí a v jeho okolí (20 m) aplikovat, obsahují látky karci-
nogenní, mutagenní v zárodečných buňkách, toxické pro 
reprodukci a senzibilizující dýchací cesty, jsou přesně 
definovány zákonem. Jejich seznam se aktualizuje. Opat-
ření zároveň podpoří preferenci „nechemických metod“ 
ochrany rostlin, založených například na agronomických 
postupech, nebo fyzikální, mechanické či biologické me-
tody ochrany před škodlivými organismy.
V odůvodnění, které vypracoval advokát Pavel Černý 
z kanceláře Frank Bold Advokáti, s. r. o., se mimo jiné uvá-
dí, že v České republice chybí pravidelný a na rizika do-
padů přípravků zaměřený monitoring, který by umožnil 
tato rizika účinně řešit, což potvrzuje i Národní akční plán 
k bezpečnému používání pesticidů v České republice pro 
roky 2018–2022. Porušením zákazu se jednotlivec vysta-
vuje pokutě až 40 tisíc korun a právnická osoba dokonce 
čtyřmilionové pokutě.
 Kateřina Lauerová, tisková zpráva města

Říčany omezí používání nebezpečných 
postřiků ve svém katastru
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Informace z radnice

UKLIĎme ŘíČANy!
Výzva obyvatelům města a přilehlých obcí

Vážení spoluobčané,
stejně jako v loňském roce, také letos organizuje radnice v 
dubnu „velký jarní úklid“, do kterého chce, především o 
sobotách, zapojit obyvatele Říčan.  Zveme všechny osadní 
výbory, říčanské spolky, skauty, sokoly, sportovní kluby a ob-
čany, aby v průběhu března posílali tipy na oblasti nepořádku, 
které v rámci jarního úklidu vyčistí. Zajistíme jim přistavení 
kontejneru, pytle na odpadky a rukavice. Svoje požadavky 
s uvedením termínu úklidu, místa pro kontejner a kontaktní 
osoby, posílejte člence rady města Jarmile Voráčkové na ad-
resu: jarmila.vorackova@ricany.cz, tel: 702 243 953.

Česko-německé setkání o letních 
prázdninách v baldovci v moravském krasu
Komise pro partnerská města Říčany – Česko-německý fond 
budoucnosti – Úřad města Grabow
Hledáte program na letní prázdniny? Jste ve věku 13-19 
let? Učíte se německy nebo umíte anglicky? Chcete mít 
pěkné zážitky z letních prázdnin, navázat nová přátelství 
a zdokonalit se v cizím jazyce?

Pak pro vás máme zajímavý program 
Partnerská města Grabow a Říčany (Komise pro partnerská 
města) uskutečnila za finanční podpory Česko-německého 
fondu budoucnosti v letech 2016 - 2019 společná setkání 
mládeže, jako například Společně objevovat nové břehy či 
Vesnice=Nuda, Velkoměsto=Zábava? – Musíme si promluvit! 

Letošní česko-německé setkání s názvem „Budoucnost 
nám není jedno!“ se bude konat od 28. 6. 2020 do 4. 7. 
2020 v Moravském krasu. Během programu v kempu 
Baldovec se budeme společně zabývat tématem udržitel-
nosti (zero waste, ekologická výroba potravin, ekologické 
chování v oblasti využívání energií a dopravy). Plánujeme 
navštívit jedno z regionálních ekologických center, prozkou-
máme CHKO Moravský kras, navštívíme hrad Pernštejn, 
pojedeme do Vídně a zažijeme i spoustu zábavy při sportov-
ních aktivitách.

Neváhejte, akce se může zúčastnit pouze 21 osob! 
• Účastnický poplatek cca 3 500,- Kč  
• V ceně ubytování, strava, doprava, program (není zahr-
nuto kapesné)
• Podrobnější informace a přihlašování: 
twinning@ricany.cz, dvorakova@gyri.cz 
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Informace z radnice

Masopust v Říčanech a plné náměstí zájemců nejen o tradiční lidovou zába-
vu, ale také o dobré pivo z Říčanského pivovaru nebo vepřové laskominy 
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Říčanské 
masopustní 
veselí

od radnice, kde starosta předal symbolický  klíč a vládu nad městem hlavní 
masopustní postavě - Střapatému, se průvod přesunul k faře

Herci divadla kvelb z českých Budějovic představili divá-
kům vtipnými scénkami jednotlivé masopustní masky

Hradní pán oldřich z Říčan s chotí přivítali masopustní průvod v hradní zahradě 
a pohostili koledníky masopustními koblihami od Pekařství Frydrych- děkujeme

V závěru odpoledne bylo v koncertním sále Staré radnice připraveno pro naše 
nejmenší divadélko k + k

Na pódiu byly oceněny nejhezčí dětské masopustní masky. Pochvalu si zaslouží  
i masky, ve kterých přišlo i mnoho dospělých. Jen tak dál!
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Říčany se topí v autech. Ranní a odpolední kolony, 
k tomu plné ulice zaparkovaných aut u nádraží, 
v centru města či na sídlištích. Stav začíná být ne-
únosný. My Říčaňáci jsme často obtěžováni auty 
přespolních, přitom sami máme problém kdekoliv 
zaparkovat. Jde tento narůstající problém vůbec ně-
jak řešit?

Myslíte si, že téma parkování nepatří do linky „udrži-
telná městská mobilita“? Právě naopak. Každý starosta 
potvrdí, že mnoho bohulibých záměrů v oblasti mobili-
ty či veřejného prostoru ztroskotá právě na řešení par-
kování.

auto jako fenomén
Společnost bohatne a automobily se staly nedílnou 
součástí našeho každodenního života. Od roku 1989 se 
počet aut v ČR zvýšil 2,5krát. V Říčanech je poměr ještě 
výrazně vyšší i díky prudkému nárůstu počtu obyvatel 
ve městě a v okolí. Centra měst či stará sídliště však 
hospodaří se stále stejným prostorem. Ten se postupně 
zanáší větším a větším počtem stojících aut. Prostoru 
pro lidi ubývá, stává se nebezpečným a nevlídným. A 
při tom průměrné české auto jezdí jen cca 5 % času a 
zbylých 95 % času stojí. Nabízí se proto nerudovské: 
„Kam s ním?“

Budujme další parkoviště (?)
Řešení je nasnadě. Stačí vybudovat další parkovací 
místa a je vyhráno. Zejména u sídlišť je po nich velká 
poptávka. Ovšem pohled na věc se mění, když lidé zjis-
tí, že nová místa vzniknou na úkor jejich veřejné zeleně. 
Sám vím o několika sporech říčanských „bytovkářů“, 
kdy jedni by rádi nová parkoviště, ale druzí brání trávu 
a vzrostlou zeleň.
Přesto je hledání nových ploch někde nevyhnutelné. 
Je vhodné se ale zaměřit na lepší organizaci dopravy, 
úpravy značení či využití již zastavěných ploch. Zeleň 
by měla být až poslední volbou. 

Čím více míst, tím více aut
Nejen v Říčanech však platí jedna poučka – každé nové 
parkoviště přitáhne více aut a bude potřeba další. Pří-
kladem toho je nedávno vybudovaná provizorní plocha 
v Olivově ulici (u náměstí), kde z cca 35 stání je velká 
část stále obsazena auty, která téměř nikdy neodjíždí. 

Podobně na Komenského náměstí, kde město před 
třemi lety ukrojilo nemalou část travnaté plochy pro 
kolmá stání, není znát zásadní úleva a parkuje se zde 
nadále dost špatně. 
Čím to je? Jakmile přibude volná parkovací plocha, 
brzy se zde objeví nepoužívaná vozidla, autovraky, 
obytné automobily či služební dodávky. Rezident, který 
přijede večer z práce, případně zákazník obchodu, zde 
stejně nezaparkuje. „Parkovací plochy jsou efektivně 
využity pouze tehdy, je-li zavedena vhodná regulace 
parkování,“ upozorňuje Petr Horský, předseda České 
parkovací asociace. 

Veřejný prostor není zdarma
Je třeba si uvědomit základní věc – zábor veřejného pro-
stranství má mít svá pravidla. Asi nikdo se nepozastaví 
nad tím, že za zábor silnice pro výkop či umístění prodej-
ního stánku na náměstí musí stavitel či prodejce platit. 
Vyhláška města určuje poplatek mezi 10 - 50Kč/m² a den. 
Majitel automobilu, zaparkovaného na veřejné komuni-
kaci či parkovišti, by se ale divil, kdyby mu za rok přišel 
účet na 36.500 Kč nebo dokonce 182.500 Kč (parkovací 
místo má 5 × 2=10m², 365 dnů, denní sazba 10 - 50 Kč/
m²). V čem je ale rozdíl mezi prodejním stánkem a třeba 
zaparkovanou dodávkou?

při regulaci parkování 
až 30 % aut prostě zmizí 
Od určité velikosti města je běžná regulace parkování. 
Všude, kde ji správně zavedli, se brzy osvědčila. Dobře 
nastavený systém přinese výhody jak místním obča-
nům, tak obchodníkům. 
Důležité je zvolit území, kde je regulace parkování potřeb-
ná. U nás v Říčanech je zcela klíčovou lokalitou nádraží. 
Zejména sem míří každý den stovky cestujících, aby zde 
odstavili svá auta. Více než polovina z nich není z Říčan a 
poptávka je prakticky nekonečná. Jakmile se zaplní plocha 
u kolejí, hledají řidiči místa v ulicích, každý rok dál a dál od 
nádraží. Běžně si dnes stěžují třeba obyvatelé ulic Bezru-
čova či dokonce Haškova, kterým celodenně zabírají místa 
právě cestující k vlaku.

Parkování v Říčanech
Udržitelná městská mobilita – 4/6

Starosta města krnov,  
Facebook, červenec 2019 

komenského náměstí – nedávno přidaných cca 25 stání vpravo na úkor ze-
leně je téměř plných i odpoledne. Parkující auta by pravděpodobně obsadila 
celou louku, kdyby se zde stání umožnilo…
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Kvůli nádraží se plní i ulice v centru, kde situaci dále 
zahušťují stovky aut zaměstnanců firem, obchodů a 
úřadů. Problémy vznikají i v okolí sportovišť. Například 
u zimního stadionu návštěvníci často parkují v zeleni či 
ve vjezdech, přičemž nedaleké placené parkoviště je po-
loprázdné.

Říčany připravují 
„parkování pro domácí“
Říčanská radnice má v plánu, po vzoru jiných měst, 
primárně zlepšit podmínky parkování pro své občany 
i podnikatele. Tam, kde jsou obchody, úřady, ordina-
ce či služby, chce město zajistit volná místa pro krát-
kodobé parkování klientů. Dlouhodobé stání by mělo 
být výhodnější na větších parkovištích a vzdálenějších 
místech. Výhody získají obyvatelé s trvalým pobytem 
v Říčanech.
Odlehlejších sídlišť, kde parkují zejména samotní rezi-
denti, se regulace na začátku asi nedotkne. Podmínky 
chce radnice ještě diskutovat přímo s obyvateli. Celému 
projektu Parkování pro domácí bude věnován prostor 
v dalších číslech.

Nová kapacitní parkoviště 
budou
První parkoviště vznikne již na jaře na sídlišti Olivovna 
u sportoviště. Přibližně dvojnásobné kapacity by se letos 
mělo dočkat parkoviště pod hradem (směrem k prodejně 
U Václava). Rozšíření dokonce na cca trojnásobek čeká 
parkoviště u pivovaru (směrem ke gymnáziu). Kromě 
připravovaného P+R přímo u nádraží (zde se kapacita 
nezvýší) chce radnice legalizovat maximum míst pod ná-
dražím. V neposlední řadě uvažujeme o zřízení cca 100 
nových míst P+R severně od trati, poblíž stanice HZS u 
nové stezky po bývalé vlečce.

a co parkování zrušit … 
Například v Holandsku či Dánsku parkovací místa ve 
městě dokonce po tisících ruší, aby získali více prostoru 
pro pěší, cyklisty, kavárny, ale i stromy a zeleň. Prav-
dou však je, že aby si mohli rozsáhlé pěší zóny bez aut 
dovolit, museli na okraji měst vystavět kapacitní par-
kovací domy. Zde místo pohodlně najdete a rádi si za 
ně zaplatíte.
V Říčanech tak drsní zatím nejsme. Naším cílem je, aby 
parkovací místa byla efektivněji využívána a přednost 
aby dostali domácí.

 David Michalička, 
místostarosta (KM)  

david.michalicka@ricany.cz

odvážný závazek. Při přepočtu na velikost měst by to pro Říčany znamenalo 
zrušit cca 190 parkovacích míst. k tomu se tedy nechystáme

Parkování na zeleni u rodinných 
domů v Bezručově ulici nad nádražím
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Sázíme budoucnost! Iniciativa, která 
má k Říčanům blízko, už má na kontě 

563 000 nových stromů
S velkou odezvou se setkala výzva Nadace Partnerství 
„Sázíme budoucnost“. Ambiciózní plán si dává za cíl 
vysadit v několika následujících letech 10 milionů stro-
mů ve městech a v zemědělské krajině. Za každého 
Čecha jeden. Stromy mohou zásadně pomoci v období 
sucha. Snižují teplotu v ulicích a v zemědělské krajině 
pomáhají zpomalit a zadržet vodu. Snižují obsah skle-
níkových plynů v atmosféře. Říčany přitom patří k mo-
delovým příkladům pro další tisíce obcí. 
Letošní zima je jedním z mnoha důkazů, že klimatická 
změna je reálným celosvětovým problémem. Od října do 
konce února prakticky nesněžilo a Říčany zaznamena-
ly jen několik mrazivých dnů, spíše ranních přízemních 
mrazíků. Stejné zkušenosti s mimořádnými výkyvy počasí 
mají města po celém světě.
„Klima se mění. Do vydání březnového Kurýru se nedal po-
stavit jediný sněhulák, ani uplácat koule na koulovačku a za 
oknem mi kvetou muškáty v truhlíku,“ popisuje změny pod-
nebí starosta Vladimír Kořen (Klidné město) a dodává: 
„Podle všeho jsme na začátku velmi výrazné změny klima-
tu, která je horší, než předpoklady umírněných vědeckých 
skupin. Modely, které máme k dispozici, předpokládají, že 
v horských oblastech Šumavy by mohlo být za několik desí-
tek let podobně, jako je teď v nížinách jižní Moravy.“
Na tomto místě je nutno podotknout, že říčanský staros-
ta V. Kořen patří k aktivním osobnostem, které před kli-
matickou změnou dlouhodobě varují. Velká diskuze je o 
omezení spalování fosilních paliv, tedy o procesu, který do 
atmosféry uvolňuje oxid uhličitý, uložený do uhlí a ropy 
generacemi stromů za dlouhé stovky milionů let. V tom 
není společnost zatím zajedno.
„To si lidé většinově vůbec neuvědomují. Uhelná sloj u elek-
trárny nebo ropné ložisko vznikly tím, že desítky milionů let 
stromy odebíraly z atmosféry oxidy uhlíku, pak se dřevo pro-
měnilo v uhlí a další paliva a spálit je během několika málo 
desítek let je jako vypustit extradžina z láhve,“ vysvětluje 

starosta. „Omezit spalování je důležitější, ale nové stromy 
mohou celosvětově také pomoci.“
Jak si z hlediska výsadby stojí Říčany? Vznikly aleje, re-
mízky, rozsáhlé výsadby na zemědělské půdě na řádově 
desítkách hektarů. Nyní se připravuje IV. etapa krajinných 
výsadeb na 15 místech. S novými alejemi či remízy se počí-
tá na Pacově, Strašíně či na velkém poli u Tehova. Celkové 
náklady přesáhnou pět milionů korun, přičemž je pokry-
je dotace SFŽP. Právě ministerstvo životního prostředí 
a evropské dotační mechanismy podporují fragmentaci 
krajiny a hospodaření, které snižuje půdní erozi a zadržuje 
vodu. Celkem půjde v Říčanech o téměř 600 nových stro-
mů, 10 000 keřů a 42 000 m² květnatých luk. V Říčanech 
proběhl také seminář pro starosty okolních obcí, jak po-
dobné výsadby zorganizovat.
„Proces rozdělení půdních celků na menší je zásadní pro 
hospodaření s vodou a erozi. Příkladem je Rokytka, na kte-
ré se objevují chuchvalce pěny. S největší pravděpodobností 
ji způsobují zemědělské podniky v povodí, voda s mrvou při 
dešti steče a my pak zápasíme s kvalitou vody v Jurečku nebo 
Marvánku,“ argumentuje starosta. „Pomohly by aleje a re-
mízy v Tehově a Tehovci. Se starosty hledáme cestu, jak je co 
nejrychleji vysadit.“ 
Město hledá vlastníky zemědělské půdy v Říčanech, kte-
ří by byli ochotni nabídnout své polnosti pro obdobné 
výsadby, směřující k ochraně půdy i klimatu. Zároveň 
nyní město prověřuje 120 lokalit přímo ve městě, kde by 
bylo možné vysadit na městských pozemcích další stovky 
stromů nebo okrasných keřů. Na radnici dorazilo několik 
tipů od občanů a vedení města jednalo i s několika spol-
ky. V průběhu března dorazí obyvatelům dotazník, zda by 
s výsadbou v sousedství souhlasili. Budeme se ptát, jaké si 
přejí druhy a zda městu s výsadbami pomohou. Radnice 
se chystá rozdávat sazenice stromků třeba v rámci vítání 
občánků, aby rodiče mohli vysadit strom na počest naro-
zení jejich dcerky nebo synka. „Uvažuji také o tom, že by 
město přispělo občanům samotným na výsadby stromů na 
jejich pozemcích,“ říká starosta V. Kořen a dodává: „Nevím 
ale, jak velký by byl zájem. Pošlete mi prosím jakékoli podně-
ty ohledně výsadby na můj starostenský email vladimir.ko-
ren@ricany.cz.“ Nemusíte samozřejmě čekat na podporu 
města, každý vámi vysazený strom prosím zaregistrujte na 
www.sazimebudoucnost.cz a můžete tak přispět malým – 
velkým dílem ke zlepšení stavu planety Země i přírodě pří-
mo ve městě. Říčany jsou vzorem, ukažme cestu dalším.  
A kupříkladu Rokytka potřebuje stromy u pramenů jako 
sůl. Jinak zcela vyschne jako v roce 2018. V průběhu břez-
na projekt „Sázíme budoucnost“ podpoří také Česká tele-
vize, v rámci charitativní kampaně. 

Tisková zpráva města
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Společně pro úspěch našich škol na Říčansku
Dne 20. února 
2020 proběh-
la v Říčanech 

u Prahy jedinečná regionální kon-
ference s názvem Společně pro 
úspěch našich škol. Pedagogové, 
zřizovatelé, rodiče, účastníci z řad 
odborné veřejnosti a další zájem-
ci se společně sešli, aby sdíleli své 
nápady pro práci s dětmi v našem 
regionu. Bez rozdílu zřizovatele 
nám všem totiž jde o úspěch každé-
ho žáka.
Organizátorem konference byl 
MAP Říčany (Místní akční plán roz-
voje vzdělávání) ve spolupráci se 
základními školami z regionu pod 
záštitou starosty Vladimíra Kořena. 
„Na neformálním setkání s řediteli 
místních škol nás napadlo, že by bylo 
inspirativní sdílet vzájemně své ná-
pady,“ vzpomíná Monika Žilková, 
manažerka projektu MAP v ORP 
Říčany. „Není vůbec obvyklé, aby 
spolupracovaly státní školy se sou-
kromými, jejich zřizovatelé, učitelé 
a rodiče. A nám se to na Říčansku 
dnes podařilo,“ dodává ředitelka 
ZŠ Mnichovice Marcela Erbeko-
vá. Dnes se opravdu povedlo nejen 
uspořádat konferenci, ale zejména 
pak mnohem úžeji propojit jednot-
livé školy, jejich pedagogy, zřizova-

tele, rodiče a sdílet praktické zkuše-
nosti jednotlivých škol a odborníků. 
Ráno se sešlo přes 200 účastníků kon-
ference v KC Labuť, kde se zúčastnili 
dvou hodinových panelových diskuzí 
moderovaných Václavem Trojanem. 
První panelové diskuze zaměřené na 
úspěch škol se zúčastnili zřizovatelé 
veřejných i soukromé školy, paní ře-
ditelka ZŠ Světice a Tomáš Feřtek, 
konzultant organizace ve vzdělávání 
EDUin. Celou diskuzi zahájil starosta 
Říčan Vladimír Kořen: „Propojování 
přináší lidem radost a otevírá jejich 
potenciál.“ Vyzval pak přítomné, aby 
mu pomáhali konkrétně hledat cesty, 
jak jej odemykat. Tomáš Feřtek, kon-
zultant EDUin, zakončil první panel 
úvahou nad tím, co dělá školy inova-
tivními. Druhá panelová diskuze byla 
zaměřena na úspěch našich dětí a tedy 
více na konkrétní pedagogickou prá-
ci. Zajímavým vstupem byl pohled na 
aktuálnost Montessori pedagogiky, 
který zprostředkoval ředitel ZŠ a MŠ 
Sofie Patrik Matlák. Ředitel muzea 
Jakub Halaš představil nadstandardní 
spolupráci Muzea Říčany s místními 
školami. Slovo v této části dostal také 
rodičovský pohled na priority ve škol-
ství. V něm Jitka Hánová poděkovala 
všem učitelům, kteří přináší dětem 
radost. Obě panelové diskuze byly 

inspirativním zahájením celého kon-
ferenčního dne.
V prostorách KC Labuť se účastníci 
v rámci doprovodného programu mohli 
dále seznámit s hodnotovým vzdělává-
ním Cyril Mooney, vyzkoušet si robo-
tické stavebnice a dozvědět se zajíma-
vosti o školní farmě ZŠ Magic Hill. Své 
nezastupitelné místo tu také měli za-
městnanci z odboru školství, se kterými 
účastníci konference živě a otevřeně dis-
kutovali různé oblasti školství regionu. 
Zajímavé bylo také setkání s psychology 
z Pedagogicko-psychologické poradny 
Středočeského kraje.  
Poté se již účastníci přesunuli do blíz-
kých škol, aby se zúčastnili různorodých 
workshopů vedených pedagogy z naše-
ho regionu. „Mnozí z nich nemají lektor-
ské zkušenosti. O to nám ale vůbec nešlo. 
Víme, že máme v našich školách skvělé 
pedagogy, a tak jsme chtěli, aby měli 
možnost své nápady sdílet, inspirovat 
kolegy. Věřím, že to se dnes povedlo,“ do-
dává  Jiří Luka, člen přípravného výboru 
konference. Na dvacet workshopů pak 
nabídlo možnost něco nového se od ko-
legů přiučit: Jak podporovat čtenářskou 
gramotnost? Dá se učit venku? Patří 
hodnoty a koučování do škol? Jak na vý-
uku angličtiny? A co inkluze? Dokážou 
zřizovatelé a ředitelé táhnout za jeden 
provaz? Je libo inspiraci do tělocviku, 
výtvarky či hudebky? Patří konflikty do 
školy? Kdo říkal: Pomoz mi, abych to 
dokázal sám? Na mnohé podobné a dal-
ší konkrétní otázky nalezli odpovědi 
účastníci devatenácti workshopů. 
Přínosem prvního ročníku říčanské 
regionální konference byla, kromě 
odborných poznatků, inspirací, zku-
šeností, také neformální přátelská 
setkání během společného oběda 
a časů přestávek. Naši učitelé, ředi-
telé, zřizovatelé a rodiče k sobě mají 
opravdu blízko, inspirují se a pra-
cují s nadšením SPOLEČNĚ PRO 
ÚSPĚCH NAŠICH ŠKOL A DĚTÍ.

Miroslava Kučerová

konference v rámci projektu „oRP Říčany - Místní 
akční plány rozvoje vzdělávání II“, reg. č. CZ.02.
3.68/0.0/0.0/17_047/0008643, který je finan-
cován z Evropských strukturálních a investičních 
fondů, z rozpočtu české republiky, z rozpočtu 
města Říčany a z vybraných obcí oRP Říčany.

Informace z radnice
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V Říčanech hráli futsalový šampionát kněží z celé evropy

Informace z radnice

Historický okamžik pro říčanský kostel sv. Petra a Pavla. Mše se účastnilo 
přes 250 kněží a celebroval ji apoštolský nuncius Mons. Charles daniel Balvo.  
V Říčanech v historii mnoha staletí nikdy nebyla podobná církevní událost.

Při mši svaté v kostele sv. Petra a Pavla přivítal starosta V. kořen apoštolské-
ho nuncia a všechny sportovce. díky dobrovolníkům z farnosti se říčanská 
část šampionátu stala výjimečným zážitkem. Rozdaly se kupříkladu tisíce 
koláčků a cukrovinek.

 Po každém zápase následovaly ovace. Za českými 
reprezentanty přijely skupiny fanoušků až z kroměříže.

diváci v městské hale vytvořili fantastickou atmosféru. díky!

Reprezentace čR se utkala v úvodním zápase s týmem Itálie, domácí tým 
udržel cennou remízu.

Exhibiční zápas čR – Říčanská radnice dopadl remízou 3:3
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Informace z radniceInformace z radnice

1.  RefeReNt odděleNí techNické spRáVy Na odBoRu 
spRáVy maJetku - VodohospodáŘ

POŽADujeme: Střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyšší odborné vzdělání nebo 
vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu
LHŮTA PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠeK: 13. 3. 2020 do 10,30 hod.
TeRmÍN VÝBĚROVÉHO ŘÍZeNÍ: 16. 3. 2020 v 9,00 hod. – účast na VŘ je závazná podáním 
přihlášky včetně všech náležitostí – účastníci nebudou k účasti vyzýváni.

2.  RefeReNt odděleNí ÚzemNího a staVeBNího  
ŘízeNí – odBoR staVeBNí ÚŘad

POŽADujeme: VŠ vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu v oboru 
stavebního, architektonického nebo právnického směru, nebo vyšší odborné vzdělání 
v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví
LHŮTA PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠeK: 13. 3. 2020 do 10,30 hod.
TeRmÍN VÝBĚROVÉHO ŘÍZeNÍ: 16. 3. 2020 ve 13,00 hod. – účast na VŘ je závazná 
podáním přihlášky včetně všech náležitostí – účastníci nebudou k účasti vyzýváni.

3.  RefeReNt odděleNí RegistRu Vozidel a ŘidiČů  
– ageNda ŘidiČských pRůkazů

POŽADujeme: Střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyšší odborné vzdělání
LHŮTA PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠeK: 16. 3. 2020 do 17,30 hod.
TeRmÍN VÝBĚROVÉHO ŘÍZeNÍ: 17. 3. 2020 v 9,00 hod. – účast na VŘ je závazná podáním 
přihlášky včetně všech náležitostí – účastníci nebudou k účasti vyzýváni.

4.  Vedoucí odděleNí dopRaVy – odBoR spRáVNích  
ageNd a dopRaVy

POŽADujeme: Vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo Vyšší odborné 
vzdělání – dopravní nebo stavební směr výhodou 
LHŮTA PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠeK: 13. 3. 2020 do 10,30 hod.
TeRmÍN VÝBĚROVÉHO ŘÍZeNÍ: 16. 3. 2020 v 15,00 hod. – účast na VŘ je závazná podáním 
přihlášky včetně všech náležitostí – účastníci nebudou k účasti vyzýváni. 

5.  RefeReNt odděleNí techNické spRáVy
POŽADujeme: Střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo Vyšší odborné vzdělání nebo 
vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu
LHŮTA PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠeK: 16. 3. 2020 do 17,30 hod.

Město Říčany hledá 

schopné pracovníky do dobŘe zavedeného kolektivu  
na následující pracovní pozice:

18 texty.kuryr@ricany.cz



Informace z radnice

TeRmÍN VÝBĚROVÉHO ŘÍZeNÍ: 17. 3. 2020 ve 13,00 hod. – účast na VŘ je závazná podáním 
přihlášky včetně všech náležitostí – účastníci nebudou k účasti vyzýváni. 

6.  spRáVce VozoVého paRku, dělNík ČiŠtěNí města 
(zahRadNík) - 1 pRacoVNí pozice

POŽADujeme: Střední vzdělání s maturitní zkouškou 
Bližší informace na tel. č. 602 767 755 michal Svoboda, vedoucí oddělení technické správy

7.  dělNík ČiŠtěNí města
POŽADujeme: Střední vzdělání s výučním listem 
Bližší informace na tel. č. 602 767 755 michal Svoboda, vedoucí oddělení technické správy

8.  spRáVce spoRtoViŠtě
POŽADOVANÉ VZDĚLÁNÍ: min. střední s výučním listem 
NÁPLň PRÁCe: kontrola areálu vč. drobných údržbářských prací, výdej sportovních potřeb, 
kontrola dodržování provozního řádu sportovišť, zajištění úklidu sportoviště včetně zázemí
V PŘÍPADĚ ZÁjmu VOLejTe: 323 618 151 michaela Kraftová, vedoucí oddělení 
hospodářské správy 

město ŘíČaNy sVým zaměstNaNcům NaBízí:
  zaměstnání u stabilního zaměstnavatele se zaručeným termínem výplaty
  5 týdnů dovolené ze zákona + 3 dny volna navíc 
  Úprava pracovní doby (na pracovištích, kde je to možné)
  Příspěvek na mateřskou školu a možnost umístění dětí do firemní školky
  Stravenky 100 Kč a příspěvek na penzijní připojištění 
  Příspěvky při životních a pracovních výročích 
  Školení a příspěvek na zvyšování kvalifikace až 30.000 Kč
  Příspěvek na volnočasové aktivity   Příspěvek na dětskou rekreaci organizovanou městem
  Příspěvek na kulturní akce organizované městem    Možnost půjčky na bytové účely
 Možnost sociální výpomoci a půjčky  dotovaná výuka jazyků 
  rekreace v městských rekreačních objektech v Kořenově (horská chalupa) a Lutové (jihočeský 

statek)

bližší informace k jednotlivým výběrovým řízením včetně náležitostí přihlášky do výběrového 
řízení naleznete na www.ricany.cz/radnice/městský úřad/volná pracovní místa/Město Říčany

Společnost mediální a komunikační  
servis Říčany, o. p. s. hledá
pRacoVNici/pRacoVNíka
iNfoRmaČNího ceNtRa

Podmínkou minimálně středoškolské vzdělání, vstřícný 
a proaktivní přístup, znalost němčiny či angličtiny na 
komunikativní úrovni, výhodou praxe ze zákaznického 
servisu či z cestovního ruchu. Nástup od poloviny  
dubna, případně od května. 
Více informací na e-mailu: texty.kuryr@ricany.cz.
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Informace z radnice

Devátý reprezentační ples města v rytmu 
rock and rollu

Letos vystoupila TŠ Twist 
a dále TS dance EB a 
taneční klub Fuego se 
svými nejlepšími čísly. 
děkujeme, tančíte skvěle!

oživením programu byla i módní přehlídka pop up butiku Marco.in. Tuto 
kolekci navrhla Miss 2004 Jana doleželová, Říčaňačka a naše zastupitelka.

o jedinečnou show se postarali tradičně finalisté Star 
dance 2019 - Matouš Ruml a Natálie otáhalová

Jak se už stalo 
zvykem, každý rok 
je ples hudebně 
zaměřen na některý 
hudební žánr – letos 
se tančilo (nejen) v 
rytmu rock and rollu.

Jako překvapení 
večera nemohl chybět 

král rock and rollu 
Elvis Presley v podání 

jedinečného Vladimíra 
Lichnovského

Zahájení plesu, kterým celý večer provázela 
moderátorka Ema klementová se ujal starosta 
města V. kořen. Taneční hudba zněla v podání 

Big bandu červení panteři
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zastupitelé

Více informací na webových stránkách
Naše město si dlouhodobě zakládá 
na tom, že podrobně informuje své 
občany o dění v obci a snaží se je do 
něj co nejvíce zapojit. Vždy je však 
co vylepšovat, a tak jsme na zastupi-
telstvu podali návrh na změnu jeho 
jednacího řádu, podle které by mate-
riály pro jednání zastupitelstva byly 

zveřejňovány dopředu na webových stránkách města, a měli 
je tak k dispozici nejenom zastupitelé, ale i občané. Komu to 
prospěje? Nečekáme žádnou revoluci a stržené wifiny z toho, 
jak si budou lidé stahovat podklady, aby se na zastupitelstvo 

mohli připravit. Předpokládat se ale jistě dá zájem o materiály 
obecné povahy, které se ale dotýkají buď každého z nás (např. 
rozpočet) nebo prostředí, kde dotyčný žije, pracuje nebo kde 
jeho děti chodí do školy (změny územního plánu, investiční 
záměry např. na stavby a opravy komunikací, výstavby a úpra-
vy MŠ a ZŠ), nebo jeho zájmů (rozdělování dotací města pro 
místní organizace, výstavba a úpravy volnočasových areálů 
apod.).  Jsem ráda, že tento návrh podpořil i pan starosta s tím, 
že už to (neoficiálně) navrhoval dávno. Tak teď můžeme tuto 
drobnou změnu společně zrealizovat.

Jitka Jančíková,   
zastupitelka (STAN)

Posílení infrastruktury je nutnost!
Na únorovém zastupitelstvu se 
projednávala úprava rozpočtu na 
tento rok, tak jsem si dovolil dát 
pár pozměňovacích návrhů. Bohu-
žel neprošly. Je to škoda, protože 
zejména letos, kdy bude zahájena 
další velká a potřebná investice do 
nové školy, by se mělo dvojnásob 

pečlivě zvažovat, kam investovat. 
Zvlášť, když se předpokládaná cena nákladů na výstav-
bu školy záhadně zdvojnásobila. Škoda, že město při 
přípravě projektu prakticky neumožnilo odborníkům 
ani zastupitelům projekt připomínkovat a nyní v úno-
ru nám jej představilo jako hotovou věc, bez možnosti 
dalších úprav. 
Mrzí mne, že vedení města neklade větší důraz na pří-
pravu dostavby vodovodů včetně posílení jejich ka-
pacity. Pokud se spokojíme s tím, že nám chybí de-
setitisíce kubíků pitné vody, musíme se rozloučit  
i s prezentovanými záměry na výstavbu krajského policej-
ního ředitelství či záměrem zelených střech na budovách, 
protože ty jen potřebu pitné vody, jak jsem popisoval dříve, 
zvýší. To se týká i dostavby kanalizace uvnitř města. Navíc 
budeme ihned po zkapacitnění čistírny stát před problé-
mem její naplněné kapacity.
Jenže my raději investujeme do parku u silnice, nebo vstup-
ní brány do zeleně. Na jednu stranu dáváme 15 miliónů na 
revitalizaci Marvánku a na druhou stranu nepodpoříme 
finanční příspěvek dvou miliónů ve prospěch rychlejší vý-
stavby klubovny skautů, která by měla být využívána i pro 
vzdělávání dětí v rámci školní výuky. Navýšení neprošlo 
o jeden hlas, kdo sledoval zastupitelstvo ví, kdo hlasoval 
jako poslední a mohl pomoci tomuto skvělému projektu 
rychleji na svět.

Miloslav Šmolík, zastupitel (ODS)

Dovolte mi několik vysvětlení za vedení města. 
Jednak je dobře, že návrhy pana M.Šmolíka nebyly při-
jaty. Byly formulovány a prezentovány narychlo, ne- 
reálně a naprosto zmateně. 
Přišel s návrhem na uvolnění dvou milionů na výstavbu 

vodovodu a nebyl schopný říct, který konkrétní vodovod 
má na mysli. Vodovody stavíme a financujeme. Peníze 
uvolňujeme při schválení konkrétního investičního zá-
měru na zaplacení projektantů a pak ve chvíli staveb-
ního povolení na zaplacení stavby. Tedy ve chvíli, kdy 
je jasné, že penězi skutečně zaplatíme. Jen tak vytvořit 
číslo v rozpočtu bez konkrétního využití je prázdná 
politická proklamace bez obrysu a přesného cíle. Nyní 
pracujeme na realizaci několika zásadních vodohospo-
dářských staveb. Hlavní je nový přivaděč pro Říčany. 
Stejné je to se skautskou klubovnou. Se skauty jsme 
v úzkém kontaktu, v rozpočtu už jsou dva miliony ko-
run. A osobně jsem deklaroval další podporu v průbě-
hu stavby. Při hlasování jsem dostal informaci, že teď 
není vůbec jisté, kolik skauti stačí v průběhu roku pro-
stavět. Proto jsem právě svým hlasem rozhodl zatím 
další peníze neuvolňovat. Návrh byl syrový, demon-
strativní, M.Šmolík jej nepodpořil žádnou věrohodnou 
argumentací. Se skauty, zejména T. Rajtorou, jednám 
často a ve chvíli, kdy požádají město o další podporu, 
rád pomohu. A vím, že zastupitelé Klidného města ná-
vrh podpoří. 
Vrcholem podprůměrného politikaření M. Šmolíka 
jsou zavádějící informace o přípravě ZŠ Komenského 
náměstí: 
• o změně ceny IZ v reakci na zdražení na stavebním 
trhu rozhodli zastupitelé už v roce 2018, žádná záhada 
• každý ze zastupitelů se mohl několik let účastnit pra-
covních jednání, stačil zájem 
• nabídli jsme účast třeba v pracovní skupině, z opozi-
ce se jí nejvíc účastnil pan K. Horn, M. Šmolík vůbec 
Je těsně před finálním vyhlášením soutěže na stavební 
firmu. Zastupitelé si mohli virtuálně projít celou školu, 
což umožňuje perfektní počítačový model. To, že také 
na této prezentací pan Šmolík chyběl, neznamená, že 
by nikoho nezajímal jeho názor. Vypovídá to o tom, 
že jeho osobně vůbec nezajímá debata o škole s těmi 
nejdůležitějšími, tedy projektanty. Jde mu jen o chyt-
račení a veřejné řeči ve stylu brouka Pytlíka: „Všechno 
znám, všechno vím. To jste se mě měli zeptat.“ 

Vladimír Kořen, starosta města (KM)
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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
Bouře SABINE se nevyhnula ani Říčanům. Nejhorší si-
tuace byla v období 10. až 12. února. V pondělí a během 
úterního dopoledne strážníci řešili celkem na čtyřicet udá-
lostí v souvislosti se silným větrem. Nejčastější výjezdy 
byly k odstraňování popadaných stromů a větví, ať už na 
komunikace, auta, domy, nebo dráty elektrického vedení. 
Úzká spolupráce a koordinace sil a prostředků probíhala 
napříč složkami integrovaného záchranného systému, ale 
i s oddělením technické správy města a pracovníky po-
hotovostních služeb dodavatelů energií, kteří obnovovali 
elektrické vedení. Hasiči, policisté i strážníci zajišťovali 
uvolněné plechy na střechách, upevňovali či odstraňo-
vali billboardy, cedule nebo poutače, vraceli na původní 

místo přenosné dopravní značení. Činností bylo mnoho. 
Z bezpečnostních důvodů bylo například rozhodnuto o 
uzavření říčanských hřbitovů, ale i nafukovacích hal na 
sportovištích.

Z knihy událostí
11. ledna, 4.34
Při kontrolní a hlídkové činnosti si autohlídka stráž-
níků všímá vozidla značky Audi, které jede po Černo-
kostelecké ulici směrem k obchodní zóně. Řidič vozidla 
nemá zapnuto předepsané osvětlení a jede zcela potmě. 
Strážníci chtějí řidiče vozidla zastavit a zkontrolovat. 
Na pokyn k zastavení, řidič zprvu nereaguje a zajíždí na 
parkoviště u jednoho z obchodních řetězců. Zde zjiš-
ťuje, že strážníkům neujede, jelikož nemá kam, proto 
vozidlo zastavuje. Řidič je vyzván k předložení dokladů 
potřebných k řízení motorového vozidla. Během ho-
voru je z řidiče silně cítit alkohol a na dotaz strážníků, 
zda před jízdou požil alkoholické nápoje, toto přiznává. 
Provedenou orientační dechovou zkouškou je přítom-
nost alkoholu potvrzena a to s hodnotou 1.11 promile. 
Řidič je tak omezen na osobní svobodě, jelikož je dů-
vodně podezřelý ze spáchání trestného činu, a na místo 
je přivolána hlídka Policie ČR, které je celá událost pře-
dána k provedení dalších úkonů a opatření.

15. ledna, 11.30
Muž, procházející obtížnou a vrávoravou chůzí ulicí 
Bezručova, přichází ke strážníkům a kleká si na kole-
na. Strážníci zjišťují, že muž je dezorientovaný a stě-
žuje si na bolest hlavy. V obličejové části má podlitinu 
a na temeni krvácející tržnou ránu. Postupně je rozho-
vorem zjištěno, že jej měla napadnout skupinka osob, 
která ulicí procházela. Na místo se dostavují kamarádi 
zraněného muže a následně i přivolaná zdravotnická 
záchranná služba k ošetření zranění. Strážníci pátrají 
dle zjištěného popisu, který muž uvedl, po skupince 
osob, která jej napadla. Toto je však v daný okamžik 
bezvýsledné. Napadený muž je po prvotním ošetření 
převezen záchranáři k dalším vyšetřením do nemocni-
ce. (Odehrálo se v časných ranních hodinách nového 
roku.) 
Strážníci ve věci dále šetří. Vyhodnocují záznamy 
městského kamerového dohlížecího systému i kame-
rový záznam ze služebních vozidel strážníků. Zjišťují 
se svědci události. Vyhodnocením záznamů se daří 
nalézt několik málo okamžiků z různých kamerových 
bodů, i ze služebního vozidla městské policie, a zma-
povat tak pohyb skupinky osob, které byly později 
označeny jako pachatelé napadení. Dle získaných 
svědeckých výpovědí se strážníkům daří identifikovat 
hlavního agresora, který je navíc strážníkům znám 
z osobní znalosti. Celá událost byla strážníky po ukon-
čení šetření oznámena pro podezření ze spáchání 
přestupku příslušnému správnímu orgánu, do jehož 
působnosti projednání patří.

Jindřich Joch,  
zástupce vedoucího Městské policie Říčany

Bezpečnost a infrastruktura
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Milí příznivci našeho sboru a čtenáři našich příspěvků, 
rád bych se s vámi podělil o to, co nás v předchozím období 
potkalo a co nás čeká. V lednu jsme hojně navštěvovali výroční 
valné hromady okolních sborů, kam jsme rádi přijali pozvání. 
Opět jsme se po roce setkali s našimi přáteli, kteří se s námi po-
dělili o své úspěchy v roce minulém, ale i o to, co se nedaří, a 
jaké mají plány do budoucna. 
Naše mládež má za sebou první letošní soutěž v uzlování, které 
se konalo 8. 2. v Herinku, a již slaví první úspěchy.  Mladší žáci 
získali 5. místo, starší žáci a dorost vybojovali 2. místo. Dokon-
ce náš člen získal ocenění „nejmladší uzlovač“. Držte nám pal-
ce, ať medailová sezóna pokračuje. Další prověrka bude již 14. 
3. na tradičním Mukařovském uzlování.
Naše jednotka vyjela hned několikrát k událostem a zejména 
ty poslední byly spojeny s bouří Sabina. Dne 19. 1. jsme vyjeli 
do Křenic, kde byl ohlášen výbuch v krbu a následné zakouře-
ní v RD. Majitelům se podařilo do příjezdu hasičů krb uhasit, 
ale obávali se skrytých ohnisek, proto raději kontaktovali linku 
150 a udělali dobře. Takovéto události by se neměly podceňo-
vat. Následující den, tj. 20. 1., jsme zálohovali na vlastní stani-
ci. Další přicházející výjezdy souvisejí s bouří Sabina. Po dobu 
největší aktivity vichřice jsme měli pohotovost na vlastní stani-
ci, abychom mohli okamžitě vyjet. 10. 2. jsme vyjeli dvakrát, a 
to k uvolněnému střešnímu přístřešku, který se opřel o osobní 
automobil, a poté jsme jeli ke spadlým stromům do Kuří. 11. 2. 
jsme měli celkem čtyři události, téměř všechny byly popadané 
stromy na komunikaci a jeden vzrostlý strom dokonce spadl na 
dům.  Díky důkladné přípravě a obětavosti našich členů se ni-
komu nic nestalo a se vším jsme si poradili na jedničku. Díky!
Jako každý rok se konal tradičně v KC Labuť náš hasičský bál. 
Před tím, než jsme přivítali první hosty, byla za organizací 

Co nového u hasičů
www.sdhricany.cz

spousta práce a děkuji všem, kteří se na přípravě podíleli. Velké 
„děkuji“ patří také sponzorům, díky jim jsme mohli mít tradič-
ně malou a následně půlnoční tombolu s úžasnými cenami, 
které nám věnovali. Díky také patří kapele Unigena, která opět 
nezklamala, hrála do ranních hodin a úžasně bavila všechny 
přítomné. Samozřejmě děkuji i všem hostům za jejich přízeň, 
budeme se opět těšit na další rok. Trochu s předstihem tedy 
přijměte pozvání na ples roku 2021, který se bude konat opět 
v KC Labuť, a to 6. 2. 2021.  
I v tomto roce náš čeká mnoho skvělých akcí, na kterých se 
s vámi uvidíme. Mimo tradiční akce je tu jedna zcela nová, tím-
to přijměte naše pozvání na Říčanskou stovku, která se bude 
konat 19. 4. 2020 ve sportovním areálu u ZŠ U Lesa. Jedná se 
o úplně první ročník této soutěže a za jejím vznikem stojí SDH 
Říčany a Okresní sdružení hasičů Praha - Západ. Soutěž je ur-
čena pro dorost i dospělé a spočívá v překážkovém běhu na 100 
metrů. Součástí běhu je překonání bariéry, přeběhnutí lávky, 
rozmotání hadic a následné zapojení do rozdělovače, připojení 
proudnice a proběhnutí cílem. Ačkoliv se tato disciplína může 
zdát jednoduchá, opak je pravdou a proto má každé družstvo 
na pokusy. Přijďte podpořit závodníky a užijte si sobotu s naší 
velkou hasičskou rodinou. Na závěr přeji hezký začátek jara
 David Pojezný, jednatel SDH  Říčany
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Čáp černý   
Ciconia nigra

Zahlédnout čápa bílého je vždy radost, 
ale ne až taková vzácnost. Zpozorovat 
v přírodě jeho černého bratrance, to je 
teprve událost. Čáp černý hnízdí skrytě 
hluboko v lesích a nerad se ukazuje. Při-
náší také on malé děti?
Na světě žije šest druhů čápů, z toho dva 
jsou doma i u nás. Čáp černý během léta 
hnízdí v mírném pásu od východního 
pobřeží Asie po západní Francii a jednu 
oblast na Pyrenejském poloostrově. Te-

prve asi sto let zůstává stálá populace i 
v jižní Africe. Přes zimu se ptáci zdržují 
v závislosti na svém hnízdišti buď v Afri-
ce, anebo v jižní Asii.
Černí čápi hnízdí v České republice v les-
natých oblastech téměř po celém území. 
Za posledních 100 let se díky ochraně 
jejich populace zdárně zotavuje. Ještě 
v roce 1934 u nás hnízdilo jen šest párů. 
Po roce 2000 se hnízdní stav odhadoval 
na 350 hnízd.
Z černě zbarveného těla čápa se od-
lišují jen červené nohy se zobákem a 
bílé břicho. Mláďata mají zobák a nohy 
zelenošedé. Za potravou létá i více než 
15 km od hnízda. Loví hlavně ryby, ale 
i žáby, hady, vodní hmyz a myši. Nejen 
pro čápy je smrtelnou hrozbou plošné 
trávení hrabošů na polích, ke kterému 
se chystá ministerstvo zemědělství.
Hnízdo si obvykle staví na starších 
stromech, někdy i na skále. Na dvou až 
čtyřech vejcích sedí střídavě oba rodiče 
během května. Vylíhlá mláďata rodiče 
společně krmí. Hnízdo opouštějí asi dva 
měsíce po vylíhnutí. Ptáci dospívají ve 
třetím roce života. V přírodě se dožívají 
průměrně 18 let, v zajetí nejvýše 30 let.
V okolí Říčan čáp černý hnízdí v nitru 

Voděradských bučin. Nejstarší písemný 
záznam odtud pochází z roku 1871. I 
když se nerad ukazuje, lze ho v lese nebo 
u odlehlých rybníků zpozorovat. Těšme 
se na jaro, v dubnu můžeme očekávat 
jejich návrat.
Na zimoviště táhnou čápi černí vždy jed-
notlivě. Čeští ornitologové přispěli k od-
halení jejich cestovatelských zvyklostí. 
V rámci projektu Africká odysea bylo 
v letech 1995 až 2000 vybaveno satelit-
ními vysílači celkem 18 čápů černých. 
Tahová cesta je v průměru 6 227 km 
dlouhá a má dvě varianty. Západní trasa 
trvá tři až pět týdnů, vede přes Gibraltar 
a končí v západní Africe, v Mauretánii 
a Mali. Východní trasa trvá pět až pat-
náct týdnů a vede přes Izrael do Etiopie, 
Čadu a Středoafrické republiky. Mediál-
ní hvězdou byla samice Kristýna, která 
byla nepřetržitě sledována po čtyři roky.
Zdá se, že v lidových pověrách, kde čáp 
přináší děťátko, vystupuje jen čáp bílý. 
Lidí se nestraní, naopak často hnízdí tře-
ba na komínech a v krajině se pohybuje 
vcelku nápadně.
 Jakub Halaš
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Životní prostředí a zdraví

čáp černý v údolí Jevanského potoka
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magdaléna o. p. s. 
Již 20 let poskytuje sociální a zdravot-
ní služby lidem ohroženým závislostí 
a jejich blízkým. Zřizuje a provozuje síť 
strukturovaných a provázaných progra-

mů. Snaží se zlepšovat kvalitu života klientů tak, aby mohli 
v maximální možné míře vést a rozvíjet běžný způsob života 
a důstojně se začlenit do společnosti. 

Centrum adiktologických služeb
Je jednou ze sociálních služeb Magdalény o.p.s. Sídlí v Be-
nešově na adrese Nová Pražská 399. Tato služba zaštiťuje 
dva základní programy. Prvním programem jsou kontaktní 
a poradenské služby, druhým je terénní program. 

Terénní program
Je služba zaměřená na aktivní vyhledávání uživatelů drog  
v jejich přirozeném prostředí. Zároveň se je pracovníci snaží 
oslovit a navázat s nimi kontakt, aby jim mohli nabídnout po-
třebné anonymní a bezplatné služby. Mezi tyto služby patří 
výměnný injekční program, sociální poradenství a pomoc v 
krizových situacích (např. ohrožení zdraví, existenční nou-
ze, konflikt se zákonem). Terénní pracovníci se snaží uživate-
le motivovat k bezpečnějším způsobům užívání návykových 
látek, ke změně životního stylu nebo k případné abstinenci. 
Klienty také motivujeme k pravidelnému testování na in-
fekční nemoci, které poskytujeme jak v terénním programu, 
tak na kontaktním centru. Jedenkrát ročně se zapojujeme 
do Evropského testovacího týdne, při kterém má veřejnost 
možnost otestovat se.   K terénní práci neodmyslitelně patří 

i sběr použitého injekčního materiálu, i tímto předcházíme 
šíření infekčních onemocnění. Nalezený infekční materiál je 
posléze odborně zlikvidován.  
Terénní práce v Říčanech je specifická tím, že je zde drogová 
scéna velmi uzavřena. Uživatelé návykových látek se neshluku-
jí na veřejných místech, hlídají si svou anonymitu a soukromí. 
Nejčastěji se s nimi potkáváme v jejich obydlí, a to po předešlé 
telefonické domluvě. S klienty řešíme jejich nepříznivou sociální 
situaci a motivujeme je ke změně. Pokud nemáme domluvený 
žádný kontakt, tak jsme k zastihnutí kdekoli po Říčanech. Mo-
nitorujeme zdejší lokalitu, oslovujeme potencionální uživatele, 
sbíráme odhozený injekční materiál. Kontaktovat nás můžete 
na telefonním čísle, po domluvě jsme schopni dojet za klienty 
v okrese Benešov a Praha-východ. Terénní program je ve městě 
poskytován každé úterý od 14:00 hod. 

Kontaktní a poradenské služby
Využít tuto službou mohou lidé, kteří jsou ohroženi závis-
lostí, a také jejich blízcí. Najdou zde anonymní bezplatnou 
odbornou pomoc, přijetí a bezpečí. Zařízení nabízí širokou 
škálu sociálních služeb (výměna injekčního materiálu, po-
radenství, hygienický servis, krizová intervence atd.). Pra-
covníci nabízejí klientům porozumění a orientaci v jejich 
situaci. Také se snaží spolu s klienty hledat možnosti a řeše-
ní jejich situace, které by jim umožnily posun k abstinenci 
a spokojenějšímu způsobu života. Tuto službu lze využít 
v Benešově u Prahy na adrese Nová Pražská 399. 
Pokud byste potřebovali nějaké bližší informace či nějakou 
radu, tak se neváhejte ozvat na telefonní číslo 603 478 707 
či internetové stránky www.magdalena-ops-cz. 

Sabina Zemanová, CAS Benešov, Magdaléna, o.p.s.

POmOC PŘIJmOUT I DArOVAT
Pečujeme o blízkého člověka, jehož život ovlivnila demence a 
dáváme mu svůj čas i své síly. Často nás překvapí chvíle, kdy 
si říkáme, že takhle to zkrátka nepůjde dál. Podobni Sisyfo-
vi vlečeme své břemeno, klesáme pod jeho tíhou a doléhá na 
nás pocit marnosti. Potřebujeme pomoc. Dokázat si o ni říct 
a dokázat ji přijmout je leckdy obtížné a někdo se k tomu ne-
odhodlá. Ti, kdo ano, však často objeví, že přijatá pomoc má 
zajímavou vlastnost: její užitek se někdy násobí. Sdílíme-li své 
těžkosti, obvykle nám to umožní pohlédnout na ně z odstupu a 
vydržet ještě chvíli. Zároveň ale zjišťujeme, že i my sami máme 
druhým co nabídnout, protože úsilí, které jsme vynaložili, nás 
proměnilo a dodalo nám zkušenosti, které jiní třeba nemají. 
Tak si můžeme pomáhat vzájemně a díky tomu poznat nejen 
nové cesty a nové přístupy, ale někdy i nové přátele. Protože jak 
na cestě, tak i v životě domácího pečujícího platí, že ve dvou se 
to lépe táhne.
Stejně jako v předešlých měsících zveme všechny zájemce na 
setkání pečujících, které v Říčanech pořádá organizace De-
mentia I.O.V., z.ú., každé čtvrté úterý v měsíci (nyní tedy 24. 

března) od 17.00 hodin. v Domově pod Kavčí skálou, na adre-
se: Marie Pujmanové 2045/2.
Pokud nebudete moci přijít, nabízíme vám možnost prohléd-
nout si na našich stránkách blog, v němž paní Markéta popi-
suje své vlastní zkušenosti. Naleznete jej na adrese: http://
dementia.cz/blog/
Společně se dá vše zvládnout snadněji.

Těší se na vás Lenka Kutinová, 
koordinátorka neformální péče, telefon: 606 888 938

e-mail: lenka.dementiaiov@gmail.com
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Jaro v zahradách – čekání na včely
Letos přišlo jaro do zahrad už v lednu, pokud bychom se ori-
entovali podle kvetoucích sněženek a talovínů. Ačkoli tato 
zima byla extrémně teplá, nejedná se o nějakou výjimku, 
tyto květiny věrné svým jménům „talovín zimní“ a „sněžen-
ka podsněžník“ kvetou v zimě vcelku běžně. Na naší zahra-
dě čekají už od února ale také primulky a plicníky na první 
čmeláky a včely. Také vy si můžete všimnout, kdy se objeví 
první čmeláčí královny a začnou hledat na vaší zahradě 
opuštěné myší díry, aby tam založily hnízdo. Jako první opy-
lovači se na jaře objevují také nejrůznější samotářské včely 
– pískorypky a zednice. Žije jich u nás několik set druhů, 
ale v posledních 50 letech z České republiky zmizelo už 146 
druhů těchto roztomilých včelích stvoření. Útočiště před 
chemií ze zemědělského „hospodaření“ mohou najít právě 
na vaší zahradě. Podpoříte je také stavbou hmyzího domku, 
který si můžete sami vyrobit na připravované výstavě „Pro-
měny krajiny – Je to ve vašich rukou“, která začne v Muzeu 
Říčany 26. dubna.

Už v sobotu 4. dubna se s 
námi můžete vypravit za 
rozkvetlými sasankami a 
dymnivkami a bzučícími 
čmeláky do přírodní rezer-
vace Mýto u Nedvězí. Sraz 
je v 9:30 na hřišti v Nedvězí 
v ulici Hájová. 

Kateřina Čiháková

Hledáme nové krmiče našich zvířátek na Dvorku!
Máte s dětmi rádi zvířata, ale nemůžete nebo nechcete si po-
řídit domů zvíře vlastní? Využijte jedinečné možnosti rozšířit 
řady našich krmičů dobrovolníků na Dvorku! Společně se 
staráme o králíky a slepice (a také kachnu) na Dvorku naproti 
muzeu.
Je nás několik rodin, takže se v průběhu týdne střídáme, není 
to tedy zdaleka tak náročné, jako kdybyste měli zvířata vlastní 
a museli o ně pečovat každý den.
Odměnou za vaši pravidelnou péči vám bude možnost přímé-
ho kontaktu se zvířaty, sem tam nějaké to vajíčko od našich 
slepic, volný vstup na dvorkové akce muzea a další radosti.
Chcete se k nám přidat? Ozvěte se koordinátorce komunitní-
ho chovu Lence Wernerové na telefon 722 074 772 nebo na 
e-mail eko.ricany@post.cz

Kateřina Čiháková

Pozvánka na dobrodružný jarní úklid
Vážení příznivci dobrodružných úklidů, jelikož jsme v minu-
lém roce měli z našeho společného zásahu dobrý pocit, dovo-
luje si vás Ekocentrum Říčany pozvat na další akci. Sejdeme 

se 4. dubna v 9:30 na hřišti u Mlýnského rybníka. Budeme 
pokračovat tam, kde jsme minulý rok přestali, a vydáme se 
nahoru proti proudu Říčanského potoka. Děti jsou vítány, ho-
línky doporučovány, neoprény tolerovány, pracovní rukavice 
a pytle zabezpečeny a vy všichni očekáváni!
 Martin Karáč

rada starších zasedala poprvé v roce 2020
V úterý 18. února se poprvé v letošním roce v koloběhu setkali senioři, kteří 
se živě zajímají o život ve městě; sami jsou, podle toho, jak jim jejich zdra-
ví dovolí, stále aktivní. Mimo jiné například upozornili na chybějící přechod 
k nádraží v ulici Politických vězňů, nesprávné nastavení osvětlení na nové 
komunikaci k nádraží, chybějící odpadkový koš v ulici kamenická nebo velký 
nepořádek podél nově budované stezky k Tescu, po trase bývalé vlečky. Rádi 
by uvítali, kdyby byl na komenského náměstí umístěn bankomat, nebo aby 
sem alespoň některé linky „Městské“ zajížděly. Všechny prosby a požadavky 
jsme už na jednáních v rámci úřadu probírali a hledáme řešení, jak stav výše 
zmiňovaných nedokonalostí napravit, zlepšit nebo odstranit. Paní ředitelka 
Hazdrová dále informovala přítomné o připravované službě pro seniory, zdra-
votně postižené i kohokoliv, kdo se dostane do nelehké situace, kterou bude 
koloběh poskytovat ve spolupráci se Středočeským krajem. Název služby je 
PoSEZ a dubnovém čísle kurýru vám ji podrobněji představíme. Příští setkání 
rady starších se bude konat 17. března opět v koloběhu, kterému děkujeme 
za poskytnutí zázemí. 
 Hana Špačková, místostarostka
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Pro seniory

V letošním roce jsme zahájili pravidel-
ná setkávání v Koloběhu na Masaryko-
vě náměstí. Velice nás překvapil zájem 
o Kavárničku, na kterou přišlo 17 seni-
orů. Děkujeme za příjemné prostředí, 

ve kterém se můžeme scházet. Rádi bychom, kdyby byl 
stejný zájem i o společenské a stolní hry, to se zatím 
moc nedaří, ale snad se to s jarními dny zlepší. Přichá-

zí první jarní měsíc a s ním i první letošní autobusový 
zájezd. Těší nás velký zájem navštívit bývalý klášter 
Mariánská Týnice v Plzeňském kraji. Je to významné 
cisterciátské poutní místo, kostel i budova proboštství 
je dílem Jana Blažeje Santiniho. Přejeme vám příjem-
né a sluncem prohřáté jarní dny.
 Irena Moudrá,
 předsedkyně správní rady 

seniorcentruM Říčany

Aktivity Klubu Senior (zal. 2006) zabezpečuje Seniorcen-
trum Říčany od června 2011 a jsou určeny všem seniorům 
a zdravotně postiženým občanům (není nezbytná registra-
ce za člena Klubu). Stačí se jen přihlásit na konkrétní akci 
nebo se dostavit dle aktuálního programu. 
Osobní kontakt: Irena Moudrá 
Telefon: 732 383 424, 702 987 742 (14 – 19h)
E-mail: seniorcentrumricany@centrum.cz
https://seniorcentrum-ricany.webnode.cz

akce:
n 9. března 2020 – Taneční odpoledne – Vítání jara
Začátek: 14:00 h. Místo: KC Labuť. K poslechu a tanci 
bude hrát hudební Skupina Club Praha s kapelníkem Jo-
sefem Šramem (viz plakátek). 
n 18. března 2020 – Hrátkování (společenské a stolní 
hry)
Začátek: 14:00 h. Místo: Koloběh Říčany, Masarykovo 
nám. Přijďte si společně zahrát společenské hry do pří-
jemného prostředí (káva, čaj, drobné
občerstvení – vše zdarma). 
n 19. března 2020 – Kavárnička
Začátek: 14:00 h. Místo: Koloběh Říčany, Masaryko-

Program

Stacionář Olga Říčany přijme:  

PečOVATeLKu NA HPP
NÁSTuP mOŽNÝ IHNeD.

Požadavky: vstřícný a milý přístup k lidem, příjemné vystupování, 
spolehlivost. Řidičský průkaz B výhodou

Nabízíme: přátelský malý kolektiv, příspěvek na stravování,  
ranní a odpolední směny od pondělí do pátku.

Pro více informací kontaktujte: 
Kateřina Čamrdová, vedoucí stacionáře, tel.: 733 340 028

e-mail: stacionar@dps.ricany.cz

vo nám. Přijďte si společně popovídat při kávě nebo čaji 
(zdarma) do příjemného prostředí.
n 26. března 2020 –  Jednodenní autobusový zájezd - 
Mariánská Týnice, Kralovice
Místo odjezdu: 7:10h aut. zastávka K Žel. stanici (směr 
Praha), 7:15h aut. zastávka Masarykovo nám. Komento-
vaná prohlídka bývalého kláštera, kostela v Kralovicích a 
dalších přírodních a kulturních památek v oblasti.
Příspěvek účastníků: 360,- Kč (doprava, tištěný materiál, 
vstupné). Oběd je nutné si přihlásit v termínu do 20. 3. 
(cena cca 100,- Kč, hradí si účastníci).
n 31. března 2020 – Jednodenní autobusový zájezd – 
kudowa zdroj (Polsko)
místo odjezdu: 6:00h aut. zastávka pod Lihovarem (směr 
kruhový objezd). 
Příspěvek účastníků: 300,- Kč. Zájezd je pořádán klubem 
seniorů v Uhříněvsi.

připravované akce:
n 11. dubna 2020 – Zájezd – zámek Ploskovice, kláš-
ter Doksany 
Jednodenní autobusový zájezd. Na programu zájezdu 
bude mj. prohlídka zámku a kláštera a dalších přírodních 
a kulturních památek v oblasti.
Příspěvek účastníků: 360,- Kč (zahrnuje dopravu, vstup-
né, pojištění, tištěný materiál). 

Město Říčany a Seniorcentrum Říčany  

vás zve na 

TA NEČNÍ  ODPOLEDNE 

K poslechu i tanci hraje  
hudební skupina Club Praha s kapelníkem Josefem Šramem. 

Drobné občerstvení. 

 
9. března 2020, 14:00 – 17:00 hodin 

sál Kulturního centra Labuť, Říčany. Vstup zdarma.

Domov pro seniory kardinála Berana v mukařově 
přijme do svého kolektivu pečovatelky. Odborný kurz 
není podmínkou, zájemce proškolíme. Nabízíme dobré 
pracovní zázemí, možnost vzdělávání, slušné platové 
podmínky a další zaměstnanecké benefity. Možno na 

plný nebo zkrácený úvazek. 
Pro bližší informace volejte na tel. 737 282 812 

nebo e-mail dsmukarov@praha.charita.cz
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Střípky ze života v Domově Pod Kavčí Skálou
Pro seniory

Zimní období v nás všech evokuje 
klid, usebrání se, únavu a potřebu 
odpočinku a krátké dny k těmto 
pocitům ještě přispívají. Po svátku 

Tří králů zmizí z ulic vánoční výzdoba, světla a barvy a na 
první pohled by se mohlo zdát, že vše kolem usnulo a že 
ani u nás v Domově se nic neděje. Zdání však klame. Pří-
chod Tří Králů jsme oslavili tříkrálovým zpíváním, které 
se už třetí rok těší velké oblibě mezi obyvateli a je na této 
události hojná účast. Zdání klidu v Domově podporuje 
i skutečnost, že všechny aktivity a události jsou přesunuty 
do interiéru a naše krásná zahrada spí zimním spánkem.  
Možná se po ní projdou dva tři klienti domova denně, 
ale většina lidí tráví své dny uvnitř. Aby také ne, když se 
uvnitř pořád něco děje. Aktivizační Veronika s velkým 
nasazením chystá pro návštěvníky svých hodin mentální 
hry, trénink paměti a neúnavně je trénuje na sportovně 
dovednostní klání, která je v tomto roce čekají. Tým Do-
mova Pod Kavčí Skálou bude určitě chtít obhájit prvenství 
v místních sportovních hrách i další přední umístění, kte-
rá v předchozím roce vybojovali.  
Vedle přípravy na dovednostní soutěže a sportovní hry 
naši obyvatelé tráví čas rukodělnými pracemi a přípravou 
drobností na krajské a další výstavy, při kterých budou 
reprezentovat a prezentovat náš domov. Aktivizační vý-
tvarná či jinak tvůrčí setkání oživují domov a rozjasňují 
poklidnou a díky počasí i leckdy pochmurnou zimní at-
mosféru. Jakýkoliv výpadek v aktivizačních setkáních, 
byť jen krátký, pak jejich návštěvníci nesou s nelibostí. 
Období všudypřítomné chřipky přestála většina obyvatel 
domova naštěstí ve zdraví, v době nárůstu chřipkového 
onemocnění v okolí však byly v Domově z preventivních 
důvodů přerušeny veškeré aktivizační, společenské a jiné 
hromadné aktivity. 
Nemyslete si ale, že klienti Domova zaháleli. Na pokojích 
probíhaly minisedánky a obyvatelky se věnovaly ručním 
pracím i nadále. Už jste viděli ty krásné háčkované hrač-
ky, pletené šály, čepice a ponožky? Podívejte na fotky. Tyto 

drobnosti pak putují k dětem nebo prezentují práci obyva-
tel domova na různých akcích a nebo dělají radost prostě 
jen tak... 
Díky malé kapacitě domova (pouhých 55 míst) se tu daří 
rodinné atmosféře a klienti si pochvalují osobní vztahy, 
které tu vznikají a rostou. Velké oblibě mezi obyvateli do-
mova se těší i mezigenerační setkávání, které k pocitu této 
rodinné atmosféry nemalou měrou přispívá.  Paní učitelka 
Michaličková z mateřské školky Čtyřlístek s dětmi pravi-
delně obyvatele domova navštěvují a tráví čas různými 
společnými, zejména tvůrčími aktivitami. Přes vegetační 
sezónu přicházela ke slovu i zahrádka, ale nyní v zimě se 
potkávají uvnitř a vyrábí spolu různé drobnosti a hlavně 
pečou. To mají děti moc rády. Chodby domova v zimních 
měsících často voní po jablíčkách a po koření od pečení. 
Při posledním mezigeneračním setkání se linula vůně 
jablečného závinu až do horních pater. 
Čas od času se stačí projít po chodbách a vyslechnout, jak 
se obyvatelky v dobrém dohadují, co upečou příště. Ak-
tivizační pracovnice si nemálo pochvaluje různé tradiční 
recepty, se kterými za ní obyvatelky chodí s náměty a s po-
žadavky, co je třeba nakoupit na další pečení.  A protože 
vám chceme alespoň virtuálně otevřít dveře do voňavé 
kuchyňky našich obyvatelek, připravili jsme si pro vás 
s jejich svolením jeden velmi oblíbený recept a jeden tip, 
jak vyšperkovat jablečný štrůdl. 

recept na oblíbené tradiční hraběnčiny řezy: 
Budete potřebovat polohrubou mouku (400g), krupico-
vý cukr (150g), půlku sáčku prášku do pečiva, 4 žloutky,  
4 bílky, 2 polévkové lžíce mléka, 5-6 jablíček, skořicový cukr 
a cukr moučka (až na závěr, na posypání, máte-li rádi). 
Necháte změknout máslo, utřete ho s cukrem a pak 
vmícháte 4 žloutky pokojové teploty. K této pěně přidáte 
mouku, ve které předtím rozmícháte prášek do pečiva, 
přilejete mléko a vypracujete těsto. Z těsta oddělíte cca 
1/3 a dáte ji do chladu, ideálně do mrazáku.  Zbylé těs-
to vmačkáte do plechu (vyložte si jej pečícím papírem), 
uděláte rovnoměrnou vrstvu a na ně pokladete nastrou-
haná jablka, která poprášíte skořicovým cukrem. Mezi-
tím si vyšleháte bílky se špetkou soli a bílkovým sněhem 
rovnoměrně potřete vrstvu jablek. Nakonec vyjmete od-
loženou třetinu těsta z mrazáku a na hrubém struhadle 
postrouháte rovnoměrně celý koláč a pečete asi třičtvrtě 
hodiny na 180°C. Kdo má rád, posype nakonec moučko-
vým cukrem. Ale být to nemusí.

A zde slíbený tip na vyšperkování štrůdlu:
Vy, kdo máte rádi v jablečném závinu i vlašské oříšky, podtrh-
nete jejich chuť tím, že je před tím, než je zamícháte do jablečné 
náplně, na noc namočíte do vody, osušíte a orestujete rychle na 
másle se špetkou cukru. Je to lahodné a voňavé vylepšení.
Až to vyzkoušíte, budete vlastně na návštěvě u nás v do-
mově, protože tak, jak dezert provoní vaší kuchyni, tak to 
občas voní u nás. Mějte také krásnou zimu.

Petra Suchánková, zástupkyně ředitele
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mladší vlčata vstupují do druhého půlroku
Naše říčanské 
středisko se v září 
rozrostlo o novou 
smečku. Dlou-
hodobě zájem o 
vstup do oddílu 
vlčat v Říčanech 
převyšuje kapaci-
tu a o to větší jsme 
měli radost, že 
jsme mohli v září 
nabídnout dětem 
na čekací listině 
možnost připojit se k nám. Pod vedením Markéty Hubín-
kové a Míši Prajerové se tak dvacet skvělých kluků ve věku 
6 až 8 let stalo součástí oddílu jako skupina mladších vl-
čat. Učí se na pravidelných schůzkách základy skautingu, 
hrají hry, poznávají tajemství přírody a také získávají zku-
šenost, jaké to je fungovat jako součást skupiny, spolupra-
covat s ostatními a vzájemně se respektovat a pomáhat si. 
Už také zažili řadu víkendových výprav – procházku po 
okolí Říčan s opékáním buřtů, účast na lovu strašidel 
v Benešově, vánoční hostinu v klubovně, nebo naposledy 
celodenní výpravu na zříceninu Hláska, kde si společně 
připravili oheň a uvařili výborný skautský guláš.

Za 3. oddíl vlčat Míša Prajerová

Pro děti a rodiče

Vesmír po čtyřicítce stále jede!
I ve dvacítkovém roce 
jsme stále tady. Spo-
lek Vesmír Říčany loni 

oslavil čtyřicet let své existence a jeho 
členové jsou připraveni v dalších le-
tech dál organizovat události pro děti, 
včetně té nejhlavnější – letního tábora 
v Lužických horách. V minulém roce 
jsme s dětmi dostáli svého názvu a 
vypravili se daleko mezi hvězdy, aby-
chom zachránili Zemi před ekologic-
kou katastrofou. Mise uspěla a získali 
jsme Modré planetě ještě několik let 
navíc na to, abychom s tím my tady 
dole něco udělali, než bude opravdu 
pozdě. Tábor jsme zakončili výročním 
setkání několika generací táborníků 
a vedoucích, kteří si zavzpomínali na 
prázdniny pod stanem a dobře se ve 
stínu hory Luž pobavili.
Ale konec nostalgickému ohlížení a ob-

raťme se čelem k začátku nové dekády. 
Co nás letos čeká? Vedoucí a praktikanti 
se pomalu probouzí ze zimního spánku 
a v jejich hlavách se zvolna rodí nápady, 
co si pro věrné i nové táborníky připraví 
a co je na táboře potřeba zlepšit. V květ-
nu nás čeká brigáda v místě tábora, 
abychom renovovali část zázemí. Třeba 
bude nová kadibudka nebo sprcha… 
Léto přivítáme tradiční akcí ke Dni 
dětí, která se bude konat na Marvánku 
již podesáté. A samozřejmě TÁBOR! 
Letošní termín neobvykle posouváme 
až na období od neděle 5. do soboty 18. 
července. Téma celotáborové hry proza-
tím držíme v tajnosti. Podělíme se ale o 
náměty her, které by si děti rády zahrály. 
Mnoho z nich chtělo do války, klidně i 
do třetí světové. Jiné chtěly kouzlit jako 
Harry Potter nebo se stát komiksovými 
superhrdiny. Možná budeme zachra-

ňovat říši poníků nebo vyrazíme po vl-
nách oceánů či do hlubin času. Témat je 
mnoho. Jistě uspokojíme aspoň zčásti 
všechny chutě a společně si zase užije-
me spoustu srandy v Dolní světlé.
Náladu Vesmírnému týmu vedoucích 
nekazí ani nedostatek vody v potoce, ani 
občasné návštěvy vlčí rodinky v Lužic-
kých horách. Prostě se zase těšíme na 
zábavu a dobrodružství! A co vy?

Za Vesmír Říčany, z. s., Vašek
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Pro děti a rodiče

Poradna pro děti a mládež Klubu Cesta
 Od února 2020 NZDM Klub Cesta otevřel Poradnu pro 
děti a mládež, která je otevřena jednou týdně v pátek 
14:30 - 16:30 mimo otevírací hodiny klubu na adrese 
Na Obci 2049, Říčany. Tím Klub Cesta reaguje na po-
ptávku současných klientů a také veřejnosti, neboť v 
Říčanech a okolí podobná poradna pro děti a mládež 
neexistuje. Dětem a dospívajícím tak chybí prostor, 
kam mohou přijít a anonymně řešit nejen své problé-
my a věci, které je trápí, ale mohou se také přijít poradit 
a probrat témata, která jsou pro ně aktuální. Poradna 
bude sloužit jako doplňující služba současného NZDM 
Klub Cesta a bude provozována v prostorách klubu. 
Služba je dětem poskytována zdarma, a to jak ve for-
mě tváří v tvář, telefonicky či prostřednictvím chatu. 
Poradnu lze navštívit bez předchozí domluvy, nebo si 
domluvit konzultaci předem. Těšíme se na vás. 

Tereza Zajíčková, vedoucí Klubu Cesta, 
Cesta integrace, o.p.s.

Útěk z Alcatrazu – letní příměstský tábor 
s Cestou integrace pro děti 
Náš příběh začíná v roce 1962, kdy z jedné z nej-

přísnějších věznic se chystá utéct skupina vězňů… 
Dozorci jsou drsní muži, kteří se jen tak s někým 
nepářou, vězni jsou ale vynalézaví. Buď anebo! Cena 
je vysoká: doživotní žalář x svoboda. Staň se i ty 
součástí! Léto se blíží a kdo hledá akční příměstský 
tábor, neváhejte a přihlaste se. Více prozradit nemů-
žeme, aby mise byla úspěšná. Heslo: PŘÍSNĚ TAJ-
NÉ! Těšte se! Výlety, koupání, hry a dobrodružství. 
Srpnový turnus na kole.
Termíny: 20. – 24. července, 27. – 31. července 2020 + 
cyklotábor 10. – 14. srpna 2020. Vždy od 8:30 do 17:00 
hodin, Klub Cesta. Více informací na www.cestaintegra-
ce.cz.  Příspěvek 1500 Kč (ostatní hrazeno díky dotaci 
z Operačního programu Zaměstnanost v rámci výzvy 
MAS Říčansko-  projekt „Příměstské tábory pro rodiny 
na Říčansku II.“, registrační číslo projektu: CZ.03.2.65
/0.0/0.0/16_047/0014026).

  Markéta Hubínková, 
vedoucí táborů Cesta integrace, o.p.s.

Obecně prospěšná společnost
Masarykovo náměstí 6, Říčany  •   Na Obci 2049, Říčany  •  www.cestaintegrace.cz

Podporují: 

        
                 Terén : po/čt 

Chat: facebook.com
/klub.cesta

N
a O

bci 2049/9 Říčany

Organizují: 

Program  klubu
 BŘEZEN 2020

Změna programu vyhrazena. 
Poradna pro děti a mládež otevřena 
pátek od 14.30  16.30 v NZDM Klub Cesta ; ). 

  
2.3.  5.3.     Klub uzavřen 
                           příměstský tábor 
Po  9.3.  Turnaj v „pinčesu“ 
Čt  12.3.      Turnaj Mortal Combat 

     
Čt  19.3.         Debata na téma vztahy a sex
Čt  26.3.          Italský den (vařeníčko, atd.) 
Út  31.3.         Turnaj v šipkách 

Po/Út/Čt 
13  18hod
Otevřeno
Téma měsíce:                                             
Vztahy a sex. Virtuální realita
Služba zdarma

Základní škola 
a Mateřská 
škola při o.p.s. 
Olivově dětské 

léčebně 
a Olivova 

dětská léčebna

„Božena Němcová očima dětí“

pro všechny předškoláky a školáky v říčanském regionu

Své práce dle 
propozic soutěže 

zasílejte  do 
uzávěrky  

30. dubna 2020.

Slavnostní vyhlášení a 
předávání ocenění 

proběhne 28.května 
2020 v prostorách 

kaple Olivovy dětské 
léčebny.

Více informací naleznete v propozicích soutěže a na internetových stránkách ODL 
www.olivovna.cz. 

Těšíme se na všechny vaše práce!

vyhlašují
při příležitosti 200. výročí narození jedné z nejznámějších  

českých spisovatelek výtvarnou soutěž na téma
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Pro děti a rodiče

mraveniště v létě

Únor byl měsícem masopustních 
karnevalů. Přípravou různých masek 
trávily čas i naše dětičky v Mravenčí 
školičce. Přijali jsme několik nových 
kamarádů, kteří se krásně zadapto-
vali a zapojili do tvoření. V kroužcích 
Jany Šebestové se také pilně tvoří. 
Rodičům dětí z kroužku Tvořivé díl-
ny se povážlivě plní domácí nástěnky 
krásnými výrobky, na kurzu Logic-
kých her zase naši svěřenci sbírají 
inspiraci, jaké hry by si domů nejvíce 
přáli. Kurzy Zábavné fyziky a Jak to 
funguje jsou plné zajímavých poku-

sů a nejednou si mohou děti odnést 
domů malý výtvor, založený právě na 
principech přírodních věd a fyziky.

Letní tábory
ZáchrAnářI (děti ve věku 2 – 5 let) 
Termín: 10. - 14. 8. 2020 (8:15 - 
12:00) – příměstský tábor v Mateř-
ském centru Mraveniště
Každý den si řekneme o některém po-
volání a přiblížíme činnost záchran-
ných složek. K tématu si přečteme 
příběh, vyrobíme výrobek, nebo si 
něco prakticky vyzkoušíme. 
JEDU VěDU (děti ve věku 5 – 12 let)
Termín: 20. - 24. 7. 2020 (8:30 – 
17:00) - příměstský tábor v Mateř-
ském centru Mraveniště
Čeká nás napínavý příběh ze světa fan-
tazie, kde mají myšlenky sílu, a dobrý 
vědec dokáže zázraky. No... a občas tam 
létají i draci... Budeme dělat pokusy, 
zkoumat svět, řešit hádanky a hlavola-
my, hrát si venku i odpočívat. A to vše 
pod vedením zkušených lektorů v krás-
ných kostýmech, kteří dotvoří atmosfé-
ru už tak tajemnou.

LéToBRANí (děti ve věku 5 – 15 let)
Termín: 22.8. - 30. 8. 2020 -  poby-
tový tábor  - Krkonoše - Špindlerův 
Mlýn, Novopacká Bouda
Tábor s bohatým programem, plný vy-
cházek po okolí, lezení po skalách, bo-
růvkobraní (pokud budou), houbaření 
pro otrlé. Vyrobíme krmítka pro ptáčky, 
vyrobíme vizovické pečivo (už na Váno-
ce), půjdeme si zaplavat. Připravujeme 
hry, kvízy, soutěže s odměnami.
Více informací naleznete na www.
mraveniste.info, do kurzů je možné 
vstoupit i v jejich průběhu. 

Nina Šafránek, 
koordinátorka Mraveniště

Keramika pro veřejnost v březnu 
Čtvrtek   5. 3. 2020      18:30 – 21:00 
Bonsai misky, vázy (o prázdninách) – s Evou
Sobota   14. 3. 2020     09:00 – 11:30
keramika se Štěpánkou 
Čtvrtek   19. 3. 2020     18:30 – 21:00 
ozdobné krabičky, šperkovnice – s Evou 
Sobota   28. 3. 2020      09:00 – 11:30 
keramika s katkou 

OZObOTI V ZŠ NemO
Od září 2020 
c h y s t á m e 
v NEMU novinku 

- kroužek programování malých ro-
bůtků Ozobotů pod vedením našeho 
pana učitele výuky ICT.
Ozobot je miniaturní robot, který 
rozvíjí kreativitu a logické myšlení. 
Je to skvělá pomůcka, představující 
nejkratší a nejzábavnější cestu ke sku-
tečnému programování i robotice. 
Schopnosti Ozobota jsou založeny na 
optických senzorech. Při sledování 
čáry Ozobot zaznamená zakreslené 
instrukce vytvořené z barevných kódů 
a dle zadaných příkazů reaguje. Čára 
může být libovolné barvy, Ozobot ji 
rozpozná a stejnou barvou rozsvítí 
LED diody, umístěné v horní části těla.
Odpolední zájmová činnost v krouž-
cích atletiky, fyzikálních pokusů, 
hry na flétnu a kytaru, street dance, 
tenisu s trenérem a English clubem 
s rodilým mluvčím bude dále oboha-

cena kroužkem pro nadané děti. Je 
samozřejmé, že je potřeba vybrat pro 
své dítě zájmovou aktivitu s rozumem 
a děti nepřetěžovat, dopřát jim vol-
no. Rodiče dětí z Nema však vědí, že 
nemusí své dítě dopravovat na jinou 
zájmovou činnost, protože odpolední 
družina i kroužky poskytují dostateč-
né vyžití.
Těšíme se na vás při zápisu dne 8. 4. 

od 15:00 hod. Navštívit nás může-
te každé úterý a čtvrtek dopoledne, 
kdy se podíváte do výuky, vaše dítě si 
může vyzkoušet jeden den zdarma v 
tzv. Nemo školičce (ve středu), což je 
příprava na vstup do ZŠ. Přihlášky do 
MŠ NEMO přijímáme průběžně.
Více na www.nemoricany.cz nebo na 
info@nemoricany.cz

Tým MŠ a ZŠ NEMO

ze života škol(ek)
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Zápisy a dny otevřených dveří v Pramínku
Srdečně vás zveme na den otevřených dveří, který se koná v 
úterý 24. března od 8:30 do 10 hodin v Pramínku. Na den 
otevřených dveří se nemusíte registrovat.
Zápisy pro školní rok 2020/2021 proběhnou ve středu  
29. dubna a 6. května od 14 do 17 hodin v Pramínku. Více 
informací na našich stránkách www.lesniklubpraminek.cz 
nebo u Báry Smetánkové na e-mailu: barbora.smetankova@
lesniklubpraminek.cz a na tel. 732 662 158.

Lesní dopoledne – program březen a duben
Lesní dopoledne nabízí příjemný prostor ženám s malými 
dětmi pro sdílení, tvoření a relaxaci. Na programu se podí-
lejí ženy, které lesní dopoledne navštěvují. Přihlášení a více 
informací na našich stránkách.
5. 3. – Masopust

12. 3. – Alternativní léčba dětských nemocí s MUDr. Lenkou 
Radkovou II.
19. 3. – Jarní rovnodennost – procházka
26. 3. – Bylinky a jarní očista
2. 4. – Výchova bez poražených s Janem Vávrou
9. 4. – Duše krajiny
16. 4. – Cyklická žena/Venkovní výtvarka
23. 4. – Výroba Montessori hraček
30. 4. – Vaření na ohni

Návštěva kováře 
Náš průvodce Dušan je záro-
veň kovářem. A jelikož nyní 
ve třídách probíráme téma 
řemesel, přijel za dětmi kovář 
Dušan do lesa, aby jim kovář-
ské řemeslo přiblížil. Rozpálil 
šlapáním výheň, přitloukl na 
pařez kovadlinu a dětem uká-
zal, jak se kovají hřebíky, jak kov v ohni měkne a dá se tva-
rovat. Děti oblečené do malé kožené zástěry se zkoušely 
kladivem do hřebíku trefit a ukout ho.

Olga Jarkovská, koordinátorka

Čtyřlístek v gala!
Už je to tady. Mateřská škola Čtyřlístek slaví 40 let. Ta-
kové kulatiny si zaslouží pořádný mejdan. Na co se s námi 
můžete těšit?
V sobotu 4. 4. 2020 od 20 hodin zveme všechny přátele 
Čtyřlístku na Výroční ples v Kulturním centru Labuť. Čeká 
nás bohatá tombola, k tanci zahraje kapela HandaBanda a 
jistě se objeví i nějaké zajímavé překvapení.  Celým večerem 
nás bude provázet moderátor Václav Kuba. 
Samozřejmě ani děti nezůstanou zkrátka. 
V neděli 5. 4. 2020 od 15 hodin je v Kulturním centru La-
buť přichystána Maškarní párty. Užijí si bublinkovou dis-
kotéku a zábavný program. Nebude chybět ani občerstvení 
a malý dárek. 
Vstupenky na tyto dvě akce si můžete zakoupit již nyní, 
v kanceláři paní hospodářky školy Terezy Fialové v budově 
Domažlická 1656, a to v pondělí od 8:00 do 17:00hodin, 
nebo po telefonické domluvě (731 449 153) v jiný termín.
Neváhejte a pojďte se s  námi pobavit a čtyřicetiny oslavit. Tě-
šíme se na vás i vaše děti.

Den otevřených dveří
Dne 21. 4. 2020 se otevřou dveře MŠ Čtyřlístek v budově Do-
mažlická i Kolovratská. Tento podvečer je určen především 
novým zájemcům o docházku do MŠ, ale rádi se setkáme i 
s bývalými rodiči, dětmi či zaměstnanci. Přijďte se na nás 
podívat.   

Výstava 
 Rádi bychom uskutečnili výstavu fotografií a památečních 
výrobků z vašich soukromých archivů. Pokud se vám podaří 
nějaký „poklad“ najít a zapůjčíte nám ho, budeme velice rádi. 

(Kontakt Šárka Skůpová - 731 449 153, reditelka@ctyrlis-
tek-ricany.cz.) Bližší informace o termínu uveřejníme během 
dubna nebo května na www.ctyrlistek-ricany.cz.
Na vás a společně strávené chvíle při oslavách 40 let se těší 
zaměstnanci a děti z MŠ Čtyřlístek.

Šárka Skůpová 
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Karneval na ledě
Žákovské zastupitelstvo města 
Říčany připravilo dne 30. 1. 2020 
pro žáky a studenty říčanských 
škol dárek za pololetní vysvědčení 
- Karneval na ledě. Vstup zdarma 
pro všechny školáky byl samozřej-
mostí, stejně jako zapůjčení bruslí. 
Účast v maskách byla hojná. K naší 
radosti se většina dětí zúčastnila 
soutěže o nejlepší kostým. Soutěži-
lo se o mnoho zajímavých cen. Té-
měř každý soutěžící mohl získat ko-
vovou lahvičku na pití, věnovanou 
městem Říčany. Dále se soutěžilo o 
poukázky na zmrzlinu do Centra Na 
Fialce, o volné vstupy do bazénu a 
do kina Na Fialce, o volné vstupy na 
bruslení do Merkur Ice Areny. Hlav-
ní cenou byl poukaz v hodnotě 500 
Kč do Centra Na Fialce, kterou vy-
hrál kostým „mléka“. Slečně výher-

kyni tímto za celé Žákovské zastu-
pitelstvo ještě jednou gratulujeme.
Program byl velmi pestrý. Byla mož-
nost jak volných jízd, tak i hraní her 
jako například slalom s tenisákem na 
frisbee nebo podjíždění hokejek. Po ce-
lou dobu akce jsme mohli vidět i něko-
lik krásných krasobruslařských vystou-
pení z Klubu bruslení Říčany. Z ukázek 
jsme byli všichni naprosto okouzleni.
Ještě jednou děkujeme všem spon-
zorům (Merkur Ice Arena, Klub 
bruslení Říčany, Centrum Na Fialce, 
E-DKP Říčany).
Myslím, že celá akce se velmi poved-
la a všichni byli spokojeni.  Už teď se 
moc těšíme na organizaci příštího 
ročníku.
Pokud vás zajímá, jak funguje Žá-
kovské zastupitelstvo, můžete se 
zúčastnit jeho zasedání. Nejbližší 
zasedání bude probíhat v pondě-

lí dne 9. 3. 2020 od 13:00 - 14:30 
hod. v zasedací místnosti v 1. patře 
budovy radnice (Masarykovo nám. 
53/40, Říčany). Účastnit se může 
každý. Jste srdečně zváni.
 Václav Kořen,

člen žákovského zastupitelstva

Žákovské
ZastupitelstvoZ
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bylo asi 100 lidí - diplomy se předávaly v Obecním 
domě v Nymburce.
Sál byl slavnostně vyzdobený květinami, měly jsme 
trochu strach a trému, vůbec jsme netušily, jak předá-
vání cen bude probíhat. S kamarádkou Amálkou jsme 
si sedly do poslední řady a čekaly jsme, co se bude dít. 
Po úvodním slově moderátora a představení několika 
hostů konečně přišla řada na rozdávání diplomů za 
matematickou soutěž. Vyhlašovala se nejdříve třetí 
místa, pak druhá a pak jsme s kamarádkou uslyšely 
svá jména a vydaly jsme se k pódiu. Pogratulovali nám, 
předali nám diplomy a dárkové poukázky, bylo to su-
per. 
Součástí programu bylo i taneční vystoupení a hudeb-
ní vystoupení chlapce, který hrál na akordeon. V před-
sálí bylo připraveno občerstvení. Celé odpoledne byl 
pro nás jeden velký zážitek.

Klaudie Čapková a Amálie Rejnková, 3. C

Sedmáci letos opět lyžovali na 
černé hoře

Dne 18. 1. se naši žáci vydali na tradiční lyžařský výcvik, 
kterého se zúčastnily všechny tři sedmé ročníky. Celý tý-
den nás provázelo slunečné počasí a v dopoledních ho-
dinách jsme lyžovali na skvěle upravených sjezdovkách. 
Po obědě a krátkém odpočinku jsme si užívali odpoled-
ní lyžovačku, výlet do Janských Lázní, nebo závody ve 
slalomu. I přes nepříznivé sněhové podmínky si žáci i 
učitelé lyžařský kurz užili, vraceli se domů bez zranění 
a plni zážitků. 

Martina Míková

 
 
  

„Slavíci z náměstí“
Začátkem roku - 19. ledna se u nás ve škole už tradičně 
konal další ročník pěvecké soutěže DO RE MI. 
I letos se žáci vzorně připravili, v žádném případě nic 
nepodcenili a před porotou, složenou z vyučujících 1. a 
2. stupně, hrdě zazpívali své naučené písně. Hodnotící 
učitelé si všímali zejména přednesu, správné artikulace 
a celkového výrazu. Všichni naši soutěžící se drželi sta-
tečně a překonali trému, ti nejstatečnější, mezi kterými 
jsou zastoupeny děti z 1. i 2. stupně (E. a L. Bajgar, M. 
Haisová, A. Matějková, E. Pohnětalová a V. Flachs), se 
prozpívali až do městského kola, kde nás budou repre-
zentovat. Všem gratulujeme a držíme palce. 

M. Veselá, M. Prášková, P. Jánoš

Vítězství v Klokánkovi
15. ledna jsme jely do Nymburka na předávání cen, 
protože jsme vyhrály v matematické soutěži Kloká-
nek. Po docela dlouhé cestě jsme přišly do sálu kde 
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PODPOrA VýUKy ANGLIČTINy 
V PrOGrAmU DyNeD
Vážení rodiče,

na základě výsledků studia žáků si dovolím připomenout mož-
nost studia angličtiny vašich dětí. Jedná se o domácí studium 
v programu DynEd, který mají vaše děti k dispozici zcela zdar-
ma. Tato možnost byla vašim dětem poskytnuta v rámci projek-
tu, který pro všechny říčanské základní školy zprostředkovalo 
město Říčany. Pro nejlepší studenty v každém ročníku je při-
praven výjezd do spřáteleného města v Anglii. 
Výuka angličtiny prostřednictvím tohoto programu je pro 
děti velmi pěkným zpestřením. Není potřeba setrvávat u po-
čítače dlouhou dobu. Stačí 10 – 15 minut denně a vaše děti si 
zvýší svou jazykovou úroveň. Je třeba být ale důsledný a vydr-
žet. Je to podobné jako třeba sportovní dovednosti, či hra na 
hudební nástroj, které děti získávají postupně. Program Dyn- 
Ed je postaven právě na získávání zkušeností a „trénování“. 
Studium ve škole samozřejmě prostřednictvím tohoto pro-
gramu také probíhá, ale pouze jednu vyučovací hodinu za 
týden. Aby se žáci ve svých anglických dovednostech roz-
víjeli, je třeba s tímto programem pracovat téměř denně. 
Nestačí tedy pouze hodina ve škole, ale je potřebná domácí 
příprava. 
Z mé pozice mohu program vám i vašim dětem jen dopo-
ručit a touto cestou požádat zároveň o vaši spolupráci při 
jejich domácí přípravě.

Jan Šindelář, ředitel školy

POLyTeCHNIKA V PrAxI
V dnešní době bývá výuka spojena s mnoha zážitky a zkuše-
nostmi, které mohou dětem otevřít cestu k novému poznání. 
A my, učitelé, býváme vděčni za možnosti, které se nám občas 
naskytnou. Jednou z nich je akce, která na naší škole probíhá. 
Žáci pátých ročníků si vyzkoušeli lepení modelů letadel. Bě-
hem dvou hodin se z nich stali specialisté na slovo vzatí. Po 
krátkém úvodu ze stran odborníků se sami začetli do návodů 
a začali sestavovat malé modely, což se dařilo všem bez rozdílu. 
Dětem během chvilky s úsměvem a nadšením ukazovaly, jaká 
díla jim vznikají pod rukama. V nejbližší době nás ještě čeká 
druhá část projektu, kdy si žáci své výrobky nabarví a polepí. 
Šťastné výrazy dětí jasně daly najevo, že nová zkušenost pro ně 
měla význam, přičemž radost z jejich práce byla ukotvena sa-
motným výrobkem, který si mohou odnést domů. 
 Blanka Benešová

Co je nového na ZŠ bezručovce
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ZáKLADNí ŠKOLA u ŘíČANSKéHO LeSA

ANGLICKý TýDeN V JAZyKOVýCH TŘíDáCH Z 
POHLeDU NOVáČKŮ, 6. A
Úterý - anglický týden jsme začali novou zajímavou aktivitou. 
Seznámili jsme se s dvěma cizinci, kteří pocházeli z Maďarska 
a Řecka. Měli jsme o nich zjistit co nejvíce informací, které 
jsme poté zpracovávali na plakáty. Tento den jsme si moc užili. 
(K. Šašková V. Němcová H. Ludvíková N. Wolfová)
Středa - tento den jsme jeli na exkurzi do Prahy. První, co jsme 
navštívili, byla výstava slavného umělce Salvatora Dalí. Poté 
jsme se zvenku podívali na synagogu u Hlavního nádraží a 
zevnitř na katolický kostel sv. Jakuba. Další bod našeho výletu 
byla Staronová synagoga, která je jednou z nejstarších nejen 
u nás, ale také v Evropě, a poté Pinkasova synagoga, ve které 
jsou na stěnách vypsána všechna jména lidí, zavražděných v 
koncentračních táborech. Poslední zastávka byl židovský hřbi-
tov, kde je pohřben i legendární Rabi Löw. Celá prohlídka byla 
komentována paní průvodkyní v angličtině. (T. Slepička a D. 
Müller)
Čtvrtek – jsme začali v tělocvičně, kde nás naše paní učitelka 
angličtiny s Fredem seznámili se všemi úkoly na dnešní den. 

3. ZŠ u ŘíČaNSkého leSa, ŘíČaNy, PŘijme
uČitele 1. a 2. StuPNě, vychovatele/vychovatelku. Náborový 
příspěvek 24 000 kč vyplácený po dobu prvních tří let, poté stabilizační 
příspěvek 14 000 kč, příspěvek na dopravu do zaměstnání, příspěvek 

na dovolenou 10 000,- kč/rok a důchodové pojištění. 
aSiSteNta Pedagoga. Náborový příspěvek 9 000 kč vyplácený po 
dobu prvních tří let, poté stabilizační příspěvek 6 000 kč, ostatní 
stejné, viz výše. Přátelské a vstřícné prostředí mladého kolektivu.

Kontakt: Dalibor Dudek, dalibor.dudek@zs.ricany.cz, tel. 739 610 085

Bylo jich celkem pět a všechny byly (překvapivě) v angličtině. 
Při prvním úkolu nám paní učitelka řekla slovo, které jsme 
hláskovali v angličtině, v druhém úkolu jsme dostali papírky 
s větami a ty jsme poskládali do smysluplného rozhovoru. 
Třetí úkol představoval hádanky v angličtině, které jsme měli 
vyluštit. Poslední dva úkoly byly asi nejsložitější, jeden byl pro-
jít minové pole a další byl běhací diktát. Nakonec jsme museli 
sehrát divadlo v angličtině a použít v něm vylosované věty. Byl 
to super den. (M. Tomeš)
Pátek – absolvovali jsme literární kavárnu. Po dvojicích jsme 
četli detektivku o deseti hostech na opuštěném ostrově, kteří 
byli postupně zabíjeni. Mohli jsme si přinést různé občerstve-
ní. Detektivka byla napínavá a bavila nás. Na konec jsme si 
dočetli poslední kapitolu knihy. Doufáme, že tímto anglickým 
týdnem jsme namotivovali zájemce do jazykové třídy. 

(E. Pospišilová, D. Drábková, N. Almashi,  
B. Masopustová, N. Bouřová)

DeN OTeVŘeNýCH DVeŘí PrO bUDOUCí 
PrVŇáČKy
18. března 2020 od 9:00 do 14:00 v budově školy

PŘeHLeD A NáPLŇ PrOJeKTU ŠAbLONy II
Od září tohoto školního roku probíhá realizace aktivit dvou-
letého projektu MŠMT „Šablony II“. Naše škola získala pro-
jektem 2 607 692,- Kč na široké spektrum aktivit školy, školní 
družiny a školního klubu. V oblasti personální podpory práce 
učitelů máme školního asistenta, prostředníka mezi učitelem 
a rodinou, pokud je třeba intenzivnější spolupráce, školního 
speciálního pedagoga, jehož kompetence vyplývají z přílohy 
3 vyhlášky č. 72/2005 Sb. a školního kariérového poradce, 
který individuálně pomáhá žákům a rodičům při volbě střední 
školy nebo při hledání možného profesního zaměření žáka. 
Vzdělávání pedagogických pracovníků podpoříme osmiho-
dinovým seminářem o inkluzi a osmihodinovým seminářem 
na rozvoj IT kompetencí. Velkou finanční pomocí je možnost 
hradit z projektových peněz odborníka ve výuce, tedy našeho 
rodilého mluvčího, který pracuje v hodinách s českým učite-
lem angličtiny. Část aktivity bude realizována i s Muzeem Ří-
čany. Po dobu deseti měsíců bude ve škole dále působit externí 
mentor, který skupině učitelů pomůže při osobním rozvoji 
v práci s žáky. Stejně jako vloni funguje pro žáky čtenářský 
klub.
Pestrý program je pro žáky nabízen ve školní družině a škol-
ním klubu. V několika odděleních je otevřen badatelský klub, 
který je zaměřen na rozvoj badatelských dovedností v přírodo-
vědných, technických a společenskovědních oborech. Další 
aktivitou je projektový den ve v ŠD/ŠK, kdy odborník z praxe 
spolu s pedagogem připraví pro žáky několikahodinový kom-
plexní úkol (výrobek, dovednost, řešení problému …). V dru-
žině a klubu probíhá i aktivita na využití IcT ve vzdělávání 
v ŠK/ŠD. Díky této aktivitě jsme získali 20 ks iPadů, které bu-
dou žáci při práci využívat.
 Zuzana Pokorná

36 texty.kuryr@ricany.cz



ze života škol(ek)

OKreSNí KOLO DěJePISNé 
OLymPIáDy 2020
V Říčanech se na výročí upálení studenta Jana Palacha kona-
lo okresní kolo DO. Za MKG se zúčastnili v kategorii ZŠ Filip 
Hošek a Ema Glacnerová; v kategorii SŠ Lukáš Libiger, Voj-
těch Dušek a Luka Kodua. Všem studentům děkuji za zájem 
o historii a účast. Gratulace patří pak Lukáši Libigerovi, který 
se umístil v kategorii SŠ na 1. místě, a Filipu Hoškovi, který se 
v kategorii ZŠ umístil na 2. místě. Poděkování za přípravu patří 
i profesorům Martinu Hemelíkovi a Jiřímu Růžičkovi. 

MKG

Ve školní družině všech škol probíhá tzv. zájmové vzdělávání, 
zejména v odpolední době, po vyučování. Školní družina při 
naší škole, 4. ZŠ Nerudova v Říčanech, má v letošním školním 
roce otevřena tři oddělení s celkovou kapacitou 29 dětí. Činnost 
probíhá dle ŠVP, který je zpracován pro platné legislativy. Na-
bízíme dětem pestrý program, který přizpůsobujeme věku dětí 
a jejich zájmům. Každý rok opakujeme tradiční akce „Dravci 
a sovy“, vyrábíme vánoční přání včetně perníčků, děti v ku-
chyňce pekly sladké a slané koláčky, dělaly ovocný salát. Ještě 
nás čeká spousta akcí do konce roku, jako karneval, návštěva 
knihovny, výroba dá-
rečků ke Dni matek, 
spaní ve škole a jiné 
aktivity. Pokud nevě-
říte, že vše zvládne-
me, můžete se přijít 
podívat na naši práci 
při Dnu otevřených 
dveří, který bude naše 
škola pořádat dne 
1. dubna 2020, od 8 
do 12 hod. Všechny 
zveme!

masarykovo 
klasické 
gymnázium

Jak to chodí ve školní družině 4. ZŠ Nerudova?
základní informace k přijímacímu řízení 

pro školní rok 2020-2021
Stejně jako v uplynulých letech bude zápis žáků do 1. tříd probíhat elektronickou 
formou zápisu na webových stránkách www.skoly.ricany.cz . Elektronický přístup bude 
umožněn od 2. 3. 2020 do 2. 4. 2020. Všichni zájemci podají přihlášku elektronicky a 
zároveň ji vytištěnou v den zápisu přinesou do školy. Zápis do 1. třídy se koná v pátek 

3. dubna 2020 v době od 8-13 hodin v budově školy. S sebou je nutné mít doporučení 
školského poradenského pracoviště ke vzdělávání ve škole, zřízené dle § 16 odst. 9, 

zákona č. 561/2004 SB., v platném znění, občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list 
dítěte, vytištěnou přihlášku, popř. žádost o odklad povinné školní docházky.

kritéria přijímání budou zveřejněna na stránkách školy, stejně jako potom přijetí nebo 
nepřijetí k povinné školní docházce. Celé přijímací řízení probíhá pod kódem žáka, který je 

automaticky vygenerován při podání přihlášky k přijetí.

Stejným způsobem, na stejných webových stránkách, tzn. www.skoly.ricany.cz, bude 
probíhat v době od 2. 3. 2020- 29. 5. 2020 zápis dětí do školní družiny. Zákonný zástupce 
v této době zapíše elektronicky své dítě, vytištěnou žádost o přijetí a zápisový lístek předá 
v tištěné podobě do školy. Zhruba v polovině června 2020 oznámí ředitel školy rozhodnutí 

o vyhovění, popř. nevyhovění, dané žádosti.

Zápis dětí do přípravné třídy pro školní rok 2020-2021 bude spuštěn na stránkách www.
pripravka.ricany.cz  dne 6. 4. 2020 a bude otevřen do 13. 5. 2020. Ve dnech 14. 5. 2020 
a 15. 5. 2020 v době od 8-14 hodin proběhne zápis dětí přímo ve škole. S sebou je nutné 
přinést vytištěnou žádost, doporučení školského poradenského pracoviště ke vzdělávání 
v přípravné třídě, v případě žádosti o odklad povinné školní docházky povolení odkladu 

povinné školní docházky, občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte.

v případě dotazů, je možnost kontaktu vedení školy na tel. číslech 777 755 127,  
731 449 247, pro zájemce je možnost návštěvy školy po předchozí domluvě.

zveme všechny příznivce deskových her ve věku od 
7 do 14 let. Máme připraveny hry jednoduché i slo-
žitější, známé i méně známé, záleží jen na vás, co 
si vyberete. Přijďte strávit sobotní odpoledne plné 
zábavy a napětí. Vstup zdarma.
Více informací na:“ www.cbricany.cz  

OBSAH ZKOUŠKY:

ź poslech s porozuměním

ź čtení s porozuměním

ź didaktický test

ź rozhovor

ź přihlášku a kopii vysvědčení za 1. pololetí 5. r. (pouze žáci z jiných škol) doručte na adresu 

školy do 15.5.2020. Přihlášku lze stáhnout na www školy v sekci Aktuality
ź

ź o zařazení žáka/žákyně rozhoduje ředitel školy na základě výsledku přijímací zkoušky, 

ź známek za 1. pololetí 5. třídy a kapacitních možností školy
ź

INFORMACE: Mgr. Zuzana Pokorná, zuzana.pokorna@zs.ricany.cz, 605 854 366 

3. základní škola u Říčanského lesaŘíčany, p.o.

Školní 2400/4

251 01 Říčany

323 666 555

zuzana.pokorna@zs.ricany.cz

www.zs.ricany.cz 

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY DO 6. TŘÍDY 

S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU ANGLICKÉHO JAZYKA

26. května od 8:30 v budově školy
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Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky do primy a 1. ročníku se uskuteční ve 
dnech 14. 4. – 17. 4. 2020. Upřesňující informace i kritéria 
pro přijímací řízení na gymnázium ve šk. roce 2020/21 na-
leznete na webových stránkách školy – www.gyri.cz.
V případě potřeby kontaktujte sekretariát gymnázia, tel. 
+420 323 602 046, nebo ředitelku školy Annu Stočesovou 
Martinkovou.

Vítězství na ZODam
V lednu 2020 se konala Zimní olympiáda 
dětí a mládeže v Karlovarském kraji. Náš 
student primy Štěpán Němec reprezen-
toval Středočeský kraj v rychlobruslení.   
V závodech kategorie mladších chlapců 
na 333 m získal zlatou medaili, na 111 
m - super sprint stříbrnou medaili a další 
zlatou medaili ve štafetě na 16 kol. Gra-
tulujeme a děkujeme za příkladnou repre-
zentaci školy dř

70 let Gymnázia Říčany
Vážení rodiče, absolventi a přátelé školy,
v září 2020 tomu bude právě 70 let, kdy byla otevřena naše 
škola. K tomuto výročí připravujeme akce jak pro studenty, 
tak i pro veřejnost. Chceme vás poprosit o spolupráci. Jak 
nám můžete pomoci?
1) Řada z vás na našem gymnáziu také studovala, takže 
možná máte k zapůjčení dobové fotografie, dokumenty, 
předměty, které by se hodily na výstavu či do ročenky, kte-
rou chceme vydat. Pokud byste měli nějakou vzpomínku, o 
kterou se chcete podělit v almanachu, napište a pošlete ji 
na adresu remkova@gyri.cz
2) Finanční dary (způsob darování upřesníme)
3) Na sobotu 24. 10. 2020 plánujeme slavnostní den otevře-
ných dveří. Přispět můžete i pomocí s pohoštěním, či např. na-
bídkou zajímavé přednášky, besedy, hudebním vystoupením, 
autorským čtením a v neposlední řadě osobní účastí.
Byli bychom rádi, aby studenti, rodiče, prarodiče i veřejnost vi-
děli, že se naše gymnázium za uplynulých 70 let mělo a má čím 
pochlubit. Těšíme se na spolupráci s vámi.  

Za organizační výbor Ivana Remková 

Příjemné zakončení 1. pololetí
Konec pololetí je pro žáky vždy velmi náročný. Proto jsme 
uvítali možnost aktivně si odpočinout v říčanské Merkur Ice 
Aréně. Bezplatné bruslení pro žáky vyššího a nižšího gymnázia 
zajistilo SRPŠ. Pohyb na ledě byl pro každého skvělým způso-
bem, jak se uvolnit s kamarády a užít si poslední den prvního 
pololetí. Dobře se bavili i žáci mimo kluziště a chlad z ledu jim 
pomohl zahnat teplý nápoj v kavárně.  Těšíme se na příští po-
dobnou akci. Děkujeme!
 Klaudie Kalašová, C2, upr.

Den otevřených dveří
Jako každý rok, tak i letos se ve středu 29. ledna 2020 usku-
tečnil „Den otevřených dveří“. Gymnázium bylo přístupné 
veřejnosti a budoucí uchazeči s rodiči mohli navštívit vy-
učovací hodiny a seznámit se s prostředím školy. Součas-
ní studenti ve spolupráci se svými vyučujícími připravili 
různé aktivity, demonstrace pokusů a ukázky prací. Další 
informace poskytovalo vedení školy v aule a odpovídalo i 
na případné dotazy. Těšíme se na nové žáky!
 dř

Úspěchy našich studentů v I.pololetí šk.roku 
2019/20

Velmi pěkných výsledků dosáhli naši žáci v okresním kole 
olympiády z dějepisu. V kategorii pro ZŠ obsadila žákyně 
tercie K. Líbalová 1. místo, P. Hanzal z kvarty 3. místo a 
L. Ulma z C3 2. místo v kategorii SŠ. Úspěšní jsme byli i 
v okresním kole olympiády v českém jazyce, ve kterém 
septimánka M. Šebková získala 3. místo. V okresním 
kole olympiády v německém jazyce v kategorii pro ZŠ vy-
bojovali kvartáni T. Kottink  1. místo, T. Pokorná 2. místo 
a v kategorii pro SŠ 1. místo N.Vaňková. V krajském kole 
logické olympiády, v kategorii B, obsadil 4. místo Hynek 
Tolar z kvarty, v kategorii C  6. místo  Barbora Hálová, 
žákyně septimy. Blahopřejeme a děkujeme za příkladnou 
reprezentaci školy!   
 dř
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Koncertem učitelů, který se konal 
10. 2. 2020 v koncertním sále Staré 
radnice, ukončila ZUŠ program akcí, 
které byly připraveny k oslavám 65. 
výročí založení školy.
Program akcí nebyl tak velkolepý 
jako k 60. výročí a trochu se nám pro-
táhl až do roku 2020. Nejprve jsme 
čekali na dostavbu koncertního sálu, 
pak nás čekalo stěhování ZUŠ do ná-
hradních prostor a za půl roku zase 
stěhování zpět. Ale přesto jsme splni-
li vše, co jsme si slíbili uskutečnit.
Oslavy začaly v srpnu 2018, kdy na 
JAZZ JAMu vystoupily, vedle na-
šich souborů a orchestrů, dva sou-
bory z partnerského města Borke-
nu (SRN). Následoval Slavnostní 
koncert k 100. výročí vzniku Čes-
koslovenské republiky, na kterém 
se poprvé představil symfonický 
orchestr ZUŠ Říčany. Pokračovali 
jsme prvním ročníkem klavírní sou-
těže pro žáky středočeských ZUŠ 
Středočeské pianoforte. V dubnu se 
do oslav zapojilo také taneční a lite-
rárně-dramatické oddělení. Taneční 
akademie byla skvěle připravená a 

děti z LDO jí skvěle uváděly. Hned 
poté jsme na konci dubna slavnostní 
vernisáží otevřeli v Technologické 
galerii fakulty ČVUT Retrospektiv-
ní výstavu výtvarného oboru. A na 
konci srpna 2019 jsme připravili dva 
koncerty s našimi partnery z Itálie – 
orchestr MABErLInEr z Pistoi a 
Kreismusikschule Dreiländereck 
Löbau ze SRN – open air koncert 
JAZZ JAM 2019, který proběhl 
v Olivovně, a Slavnostní koncert 
symfonické hudby, jehož tóny roze-
zněly říčanské náměstí. V říjnu 2019 
jsme se konečně dočkali nového kon-
certního sálu, a tak jsme mohli veřej-
nosti představit, na koncertě věnova-
nému otevření nového koncertního 
a výstavního sálu, nové koncertní 
křídlo Steinway&Sons. V lednu jsme 
slavnostně znovuotevřeli zrekon-
struovanou ZUŠ a posledním poči-
nem těchto oslav byl již zmiňovaný 
Koncert učitelů, kterým jsme dů-
stojně uzavřeli celé období. 

V současné době ještě doděláváme 
propagační materiál, který jsme kvůli 
stěhování nestihli včas dokončit.
Akcí k 65. výročí bylo hodně a také 
bylo hodně lidí, kteří nám pomáhali. 
Nemůžu tady vyjmenovat všechny, 
také bych asi na někoho zapomně-
la – děti, rodiče, organizace, spolky, 
dobrovolníci, významní umělci, ko-
legové pedagogové i nepedagogové – 
děkujeme všem, kteří jste nám podali 
pomocnou ruku. A děkujeme také 
městu Říčany za finanční podporu.
Za ZUŠ Říčany 

Iveta Sinkulová, ředitelka školy

ZUŠ Říčany ukončila oslavy 
65. výročí svého založení
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KOLOběH a další novinky
Částka, již KoLoBěH k datu uzávěrky tohoto vydání 
Kurýru proměnil v pomoc pro místní potřebné lidi, činí 
130 000 Kč (stotřicet tisíc korun)! Seznam dobročinnosti 
se stále rozšiřuje, nahlédnout do něj můžete v obchůdku 
na Masarykově náměstí i na našem webu (www.kolobeh-
-ricany.cz). V únoru jsme několika dětem mohli zaplatit 
členství ve Skautu, fotbalový kroužek nebo obědy ve škol-
ní jídelně, zakoupili jsme sporák i pračku, zajistili vážně 
nemocné mamince sezení u odborného specialisty ad. 
Vše na návrhy a s garancí odboru sociálních věcí a zdra-
votnictví resp. Komunitního centra Říčany. Nově nabíd-
neme pomocnou ruku i přes říčanskou Cestu integrace. 
opět srdečně děkujeme dárcům, kupujícím a dobrovolní-
kům ve skladu i za pultem, díky nimž dobročinný obchod 
funguje a skutečně pomáhá. 
Tím ale naše aktivita nekončí: od března je KOLOBĚH Ří-
čany kontaktním místem POSEZ. Tato zvláštní zkratka 
znamená POmoc SEniorům a Zdravotně postiženým, jde o 
projekt Středočeského kraje, který vznikl za účelem zlepšení 
životních podmínek obou zmíněných skupin obyvatel, a na 
jeho realizaci v Říčanech finančně přispěly kraj i město Říča-
ny. Pro nás to v první fázi znamená, že v prostoru obchůdku 
bude seniorům a OZP 3× týdně (Po, St, Čt od 9 do 17 hodin) 
zdarma k dispozici počítač s internetovým připojením, ale 
také pracovnice, která s lecčíms pomůže: např. s elektronic-
kým zpracováním žádostí či stížností, s vyhledáním čehokoli, 
s kontaktem s úřady atp. Senioři se mohou dostat do různých 
svízelných situací, kdy potřebují právní, zdravotní či prak-
tickou radu. Odborné poradenství u nás poskytovat nemů-
žeme, ale nasměrovat na kompetentní místa či osoby ano. 
Také chceme seniorům nabídnout rozmanité aktivity, na něž 
budou mít přístup zdarma nebo za dobrovolný příspěvek. 
Ostatně aktivity Seniorcentra už se konají pod naší střechou.
S jarem se v KOLOBĚHu otevírají další možnosti, jak trávit 

čas sdílením společ-
ných zájmů. Srdeč-
ně vás na ně zveme. 
Setkání a kroužky 
vedou nadšenci, 

kteří se chtějí podělit o své znalosti a zájmy. V různých den-
ních časech, otevřené komukoli. Vstupné na většinu akcí je 
dobrovolné, jedná se o příspěvek na chod organizace. Do-
poručujeme včasnou rezervaci v KOLOBĚHu, e-mailem na 
info@kolobeh-ricany.cz  nebo telefonicky na 739 989 672, 
733 273 344. V březnu připravujeme:
l Po 9. 3. 10:00 hodina anglické konverzace. Pro 
všechny mírně pokročilé, kteří chtějí zlepšit svou anglič-
tinu pod odborným dohledem pí. Dany Vařekové tím, že 
si budou společně povídat na dané téma. Koná se každé 
pondělí v témže čase (tedy i 16. 3., 23. 3. a 30. 3. vždy 
v 10 hodin).
l St 11. 3. 18:00 Fotografie a dojmy z cesty po Izraeli a 
Jordánsku s námi bude sdílet p. Emil Münzberg.
l Čt 12. 3. 15:00 - 17:00 Pleteme a háčkujeme, na kruhu 
i na jehlicích. I pro úplné začátečníky, kteří se rychle a snad-
no naučí vytvořit řadu krásných módních doplňků. Kroužek 
vede pí. Eva Drncová a koná se každý druhý čtvrtek v měsíci 
(tedy i 26. 3. opět v 15 - 17 hodin).
l Po 16. 3. 17:00 houbařský kroužek. První setkání zájem-
ců o houby všeho druhu. Naším hostem bude Petr Souček, 
člen výboru České mykologické společnosti, který pohovoří 
na téma „Jedlé houby, které běžný houbař míjí…“.
l Po 23. 3. 18:00 Francouzský šanson ve slovech i tó-
nech. O čem zpívají Édith Piaf, Jacques Brel či Charles 
Aznavour? Povídání o životních cestách a obsahu písní 
slavných i málo známých šansoniérů připravuje a uvádí 
Eva Hazdrová Kopecká.
Chystáme setkání zájemců o pěstounskou péči, kurz kreslení 
a další akce, sledujte nás na webu a facebooku, přidejte se, 
nabídněte, umíte-li něco, sdílejte s ostatními. To vše je KO-
LOBĚH Říčany. 

Děkujeme za zájem, přízeň a podporu, 
Eva Hazdrová Kopecká, ředitelka 

V únoru zaznamenala mimořádný ohlas Leticie 
outhierová, která společně s Jakubem Ermlerem 
vystoupila v koLoBĚHU se zpěvem francouzských 
šansonů. Nadšeně jim aplaudovalo 60 posluchačů!
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Čistý Ladův kraj – 4. 4. 2020
Jaro vybízí k úklidu a proto bychom byli 
rádi, kdybyste vyvětrali nejen své příbyt-
ky, ale dali si do diáře první dubnovou so-
botu, kdy se bude po kraji uklízet v rámci 
akce Čistý Ladův kraj. 
Úklidy ve všech 24 členských obcích 
svazku se konají v rámci celostátního 
projektu „Ukliďme Česko“ a mohou 
probíhat v jednotlivých obcích v průbě-
hu celého dubna. Hlavním úklidovým 
dnem je sice sobota 4. 4., ale například 
v Nupakách se bude uklízet už 28. břez-
na, v Klokočné v sobotu 11. dubna a ve 
Zvánovicích za týden, tedy 18. 4. 2020. 
Pokud byste se chtěli k akci přidat jako 
organizátor, můžete se registrovat na 
stránkách www.uklidmecesko.cz nebo 
napsat na akce.laduv-kraj@laduv-kraj.
cz. Jestli se chcete přidat jednotlivě, ze-
ptejte se na vašem obecním úřadě, sle-
dujte obecní vývěsky nebo naše webové 
stránky. 

Pochod po stezce Krajinou barona 
Františka ringhoffera – 25. 4. 2020
Nenechte si ujít tradiční pochod z Mi-
rošovic do Kamenice. Dvacetikilome-
trová trasa startuje na mirošovickém 
vlakovém nádraží, vede nádhernými 
výhledy na přírodní park Velkopopovic-
ko, kolem pivovaru k zámeckému parku 
Štiřín, podél hrobky rodiny Ringhofferů 
ke kostelu s rotundou v Kostelci u Kříž-
ků až do cíle na náměstí v Kamenici. 
Podrobnější informace o organizaci po-
chodu se dozvíte z vyvěšeného letáku a 
opět na webu, Facebooku i Instagramu 
Ladova kraje. 

Pohár Ladova kraje – seriál běhů pro 
všechny kategorie - 16. a 25. 4. 2020 
Trochu protáhnout se můžete na dvou 
pohárových bězích. V letošním ročníku 
už čtvrtý závod poháru se koná v Seno-
hrabech a pátý v Pyšelích. Více se o zá-
vodech můžete dozvědět opět na našem 
webu, případně v dubnovém článku.  

Co si poznačit do diáře na přicházející 
jaro? mohou pomoci i nové webové stránky
Svazek obcí tradičně avizuje mnohé další 
sportovní a kulturní akce v celém svém 
regionu. 
od března je kalendář akcí vyvěšen na 
webu v novém kabátě. Ladův kraj má 
totiž nové webové stránky, které může-
te jednoduše načíst přes tento Qr kód: 
 Na webu Ladova kraje se lze přihlásit 
i k odběru aktualit přímo do svého e-
-mailu. Pak by vám nemělo uniknout 

nic, co se v okolí děje. 
Můžete si také napláno-
vat trasu svého výletu 
na našich stezkách, a to 
díky vytýčeným úsekům 

v mapách, které si můžete exportovat 
do mailu, chytrého mobilu či hodinek. 
Adresa webu je stále stejná – www.la-
duv-kraj.cz a jsme i na facebook.com/
laduvkraj a instagram.com/laduvkraj.      
Tak ať je nám v Ladově kraji hezky! 

Hana Bolcková, Ladův kraj 

Jaká data si zanést do diáře na přicházející jaro? 
mohou pomoci i nové webové stránky

mikRoRegioN

LADŮV KRAj

Srdečně Vás zveme na jarní úklidy obcí a okolí.

Akce se koná v rámci celorepublikového projektu „Ukliďme Česko“ vyhlášeném 
letos na sobotu 4. dubna 2020. 

Úklidy v obcích budou probíhat          
v průběhu dubna. 

Přesné termíny a více informací naleznete na 
veřejných deskách svých OÚ a na obecních webech. 

www.laduv-kraj.cz a www.uklidmecesko.cz

Partneři:

Uklidme_Cesko_03.indd   1 6. 3. 2019   12:08:50
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l Mapa území 
MAS Říčansko na 
nové programové 
období 2021 – 

2027 se pomalu formuje. Na závěr 
roku jsme obeslali obce v územní 
působnosti MAS s formulářem, zda 
chtějí v tomto období opětovně vy-
užívat podpory prostřednictvím vy-
hlašovaných výzev z naší strany a být 
součástí území MAS Říčansko. obce 
mají možnost vyjádřit svůj souhlas 
s územní působností v MAS Ří-
čansko až do konce března 2020. 
Aktuální stav je graficky znázor-
něn níže. Pro město a obec není se 
souhlasem spojený žádný finanční 
závazek. Být v území MASky přiná-
ší dotační možnosti nejen obcím, ale 
i organizacím, které v obci působí a to 
jak z neziskového a podnikatelského 
sektoru, tak pro organizace obcí zří-
zené nebo příspěvkové. MAS Říčan-
sko se na období 2021 – 2027 bude 
opětovně ucházet o finanční zdroje 
z evropských operačních progra-
mů. Především v OP IROP, Program 
rozvoje venkova OP Zaměstnanost 
a nově také OP Životní prostředí.  
l Co jsme do regionu Říčanska za 12 
let působení přinesli? Téměř 200 mil. 
Kč na různé projektové záměry obcí, 
škol, podnikatelů, zemědělců a ne-
ziskového sektoru. Jsou to především 
projekty investičního charakteru, které 
můžeme vidět všude okolo nás. Jakmile 
někde uvidíte známý Ladovský preclík, 
spojte si jej s MAS Říčansko. 
l Jsme vlastníkem regionální 
značky Zápraží originální pro-
dukt® u Úřadu průmyslového 
vlastnictví. Udělujeme certifikaci 
místním výrobcům a provozovate-
lům služeb. Značka je rozšířena i na 
obce z okolí Dolnobřežanska. 

l Realizovali jsme dvouletý projekt 
„Plán rozvoje sociálních služeb na 
Říčansku a od února navazujeme 
s dalším projektem „Realizace so-
ciální práce na obcích“.
l Podílíme se na několika akcích 
v území Říčanska, kde se s námi 
pravidelně setkáváte. 
l Pro zástupce obcí pořádáme ně-
kolikrát do roku tzv.  s bohatým pro-
gramem a aktuálními informacemi 
nejen o probíhajících dotačních 
titulech.
l Spolupracujeme s Ladovým kra-
jem a týmem Místních akčních plá-
nů (MAP) v oblasti vzdělávání. 

 Za MAS Říčansko o.p.s. 
 – Pavlína Šantorová Filková 

Střípky z mASky

po dvanácti 
letech v olivově 
dětské léčebně 
hledáme nové 

prostory pro naši 
práci. do konce 
května musíme 

opustit kanceláře. 
uvítáme nabídky 

a také pomoc 
s hledáním i se 

stěhováním. 
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Při vyslovení jména Thomayer se nej-
častěji člověku vybaví jméno slavného 
profesora lékařství Josefa Thomayera, 
jehož jméno od roku 1954 nese známá 
nemocnice v pražské Krči. Poněkud ve 
stínu Josefa Thomayera stojí poněkud 
neoprávněně jeho bratr František Jo-
sef. Ten se narodil 3. března roku 1856 
v chodském Trhanově. Po studiích na 
Zemském pomologickém ústavu (po-
mologie je odvětví botaniky, zabývající 
se ovocem) a na vídeňské „Gartenbau-
schule“ (škole pro stavitele zahrad) 
pokračoval ve vzdělávání v různých 
evropských městech. Jeho hlavní pra-
covní náplní se posléze staly úpravy 
městských parků a veřejných prostran-
ství. Mezi jeho nejznámější práce náleží 
úpravy parků v Nymburku, Chrudimi, 
v Přerově, návrhy na úpravu veřejných 
prostranství v Mariánských Lázních 
nebo vyprojektování zámeckého parku 
v Roztěži u Kutné Hory. V Praze Tho-
mayer navrhl současnou podobu Kar-
lova náměstí a dále úpravy Chotkových 
sadů, zahrady Strakovy akademie či 
parku u Libeňského zámku a veřejných 
prostranství v okolí Národního muzea 
a Hlavního nádraží. 
František Josef řídil školkařský závod 
v Říčanech a zde i žil, konkrétně ve vile 
v dnešní ulici „Ve školkách“, která vybíhá 
z dnešní Thomayerovy ulice. Thomayer 
se roku 1901 stal předsedou Okrašlo-
vacího spolku pro Říčany a Radošovice 
(od roku 1905 ovšem spolek působil již 
jen v Říčanech) a jeho zásluhou probí-

hala úprava cest, vysazování stromů, 
keřů a květin a pořádaly se květinové 
slavnosti. V Říčanech často navštěvoval 
Františka Josefa jeho bratr lékař Josef, 
který sem jezdil na „letní byt“ a zval 

sem i své přátele – známé české literáty 
přelomu 19. a 20. století. František Josef 
Thomayer byl (stejně jako jeho bratr) 
literárně činný. V letech 1887–1892 byl 
vydavatelem a redaktorem periodika 
„Časopis českých zahradníků: rozhledy 
ve všech odvětvích zahradnictví“. Rov-
něž je autorem průkopnické pomolo-
gické knihy „České ovoce. Díl I., Jablka: 
výběr pro Království české k pěstování 
nejvíce se hodících 50 druhů jablek“. Ve 
svých oblíbených Říčanech Thomayer 
i zemřel, a to 18. února 1938. Památky 
na život a činnost Františka Josefa Tho-
mayera se nachází roztroušené po růz-
ných muzeích, archivech a vědeckých 
ústavech, a výjimkou není ani Muzeum 
Říčany. O konkrétních předmětech si 
můžete přečíst na muzejní dvojstraně 
v pravidelné rubrice „Ze sbírek muzea“.   

Jan Boukal, Muzeum Říčany   

František Josef Thomayer  
– věhlasný zahradní architekt a pomolog 

Portrét F. J. 
Thomayera, 
publikovaný roku 
1891 v časopise 
Světozor 

Jablečná odrůda „astrakán bílý“, 
vyobrazení z Thomayerovy knihy 
„české ovoce I. Jablka“ 
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reALITNí POrADNA
Ing. Jana 
Karlachová
REMAX Alfa
Realitní makléřka  
pro Říčany a okolí

Chcete také poradit 
při prodeji, koupi 
nebo pronájmu ne-
movitosti? Pošlete mi 
svůj dotaz k problé-
mu, který řešíte. 

OTáZKA: Dobrý den, v roce 2016 jsem koupil byt za 
cenu 3.200.000,- Kč a ten jsem pronajímal. V roce 2019 
jsem potřeboval peníze pro podnikání a rozhodl se tedy 
byt prodat. Byt se podařilo prodat přes RK za cenu 
3.700.000,- Kč. Z jaké částky musím zaplatit daň z pří-
jmu? Děkuji  Ondřej K.

ODPOVĚď: Dobrý den, protože jste měl s prodejem 
bytu náklady v podobě výdajů na právní servis, úschovu 
kupní ceny u advokáta, provizi realitní kanceláři, případ-
ně další výdaje, můžete si tyto prokazatelně vynaložené 
náklady odečíst od základu daně. Příklad: celkové pro-

kazatelně vynaložené výdaje činily 180.000,- Kč. Zákla-
dem daně je částka 3.700.000 – 3.200.000 - 180.000 = 
320.000,- Kč. Tuto částku zahrnete do svého základu pro 
daň z příjmu dle §10 zákona o dani z příjmu. Daň z pří-
jmu z prodeje bytu ve výši 15 % pak činí 48.000,- Kč.

OTáZKA: Dobrý den. Chtěla bych prodat chatu a ná-
sledně do půl roku koupit rodinný dům. Veškeré peníze  
z prodeje chaty chci použít na koupi tohoto domu. Musím 
zaplatit daň z příjmu nebo ne?  Jitka T. 

ODPOVĚď:  Dobrý den, pokud použijete peníze za pro-
dej chaty k pořízení vlastního bydlení, pak jste od plat-
by daně z příjmu osvobozena. Je tam podmínka, že tuto 
vlastní nemovitost k bydlení musíte koupit do konce ná-
sledujícího roku po roce, ve kterém došlo k prodeji první 
nemovitosti.

Vaše dotazy k realitní problematice můžete posílat na 
e-mail: jana.karlachova@re-max.cz 
nebo přes webový formulář zde: 
www.janakarlachova.cz/realitni-poradna

in
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rc
e
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PODěKOVáNí
Chci tímto poděkovat za skvěle odvedenou službu 
rodinné firmy Sommer – Pohřební služba v Říčanech. Tato firma má 
letitou tradici a snaží se navazovat na  dobré jméno svých předků. 
Během života se člověk dostává i do situací, spojených  s odchodem 
našich blízkých. Vždy to jsou smutné okamžiky a každý z nás si přeje, 
aby tyto chvíle byly co nejdůstojnější a citlivě chápány.
To vše se podařilo při posledním rozloučení s mým otcem p. Jiřím 
oktábcem v lednu 2020, tatínkovi by bylo první jarní den 21. března 83 
let. Už tady s námi nebude, ale vědomí, že odešel důstojně, mě těší. 
 Se stálou vzpomínkou Eva Kubínová - dcera

Dlouhé zimní večery si lidé již od 19. 
století zpříjemňují plesy nebo bály a 

ani Říčany nejsou výjimkou. V sobotu 8. února 2020 se v 
KC Labuť konal již tradiční ples Římskokatolické farnosti. 
Návštěvníci si mohli zatančit za doprovodu skvělé kapely 
Atmosphere Show Band, zhlédnout zajímavá předtančení, 
nebo zkusit své štěstí v bohaté tombole. Letošní sedmý roč-
ník se doopravdy vydařil. Děkujeme všem, kteří se podíleli na 
organizaci, nemalé díky patří i štědrým sponzorům. Těšíme 
se na příští ples!

Jana Janovská

Ohlédnutí za 
farním plesem

vs.

          

JustGo - studium v zahraničí 

Jaka 

www.justgostudium.cz

vyhraje u tebe?
high schoolhigh schoolhigh school-

vyhraje u tebe?vyhraje u tebe?
-Jaka 

MOŽNOST SETKÁNÍ V ŘÍČANECH!
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Ahoj! Potřebujeme vaši po-
moc se čtvrtým ročníkem 
sbírky pro Zakarpatskou 
Ukrajinu. Jezdíme do ob-
lastí, které před druhou 
světovou válkou byly sou-
částí ČSR. Už tenkrát, v 

dobách Nikoly Šohaje loupežníka, to byl chudý kraj. A už 
tenkrát lidé dobrého srdce pomáhali zdejším lidem. Sbírka je 
na https://znesnaze21.cz/sbirka/daruj-vzdelani-a-zivot
Naše pomoc se soustředí na tři místa. Jedná se o základní 
školu ve Svaljavě, kterou navštěvují výhradně děti z chudin-
ského tábora. Jedná se o děti, jejichž rodiče jsou většinou ne-
gramotní a škola je pro ně jedinou možností, jak zlepšit život 
sobě, ale i svojí rodině. Škola bude mít od letošního roku tr-
vale učitele z ČR, kteří se zde budou věnovat i mimoškolním 
dětským aktivitám. Naše pomoc bude směřovat hlavně do 
této oblasti a také již tradičně do školních potřeb.
Druhým je základní škola Negrovec, jedna z mála v oblasti, 
jež se věnuje mimoškolním, hlavně sportovním, aktivitám. 
Loni se i díky našemu přispění vybudovalo sportovní hřiště, 
letos půjde naše podpora opět do něj - je třeba jej ještě rozší-
řit, aby ho mohlo využívat víc dětí.
Do třetice se jedná o Polikliniku v Koločavě, která za posled-
ní čtyři roky udělala obrovský skok, kdy se postupně podařilo 
zrenovovat dvoupatrovou budovu. V poliklinice bezplatně 
léčí místní seniory, kteří by jinak na zdravotní péči nedosáhli. 
Do nemocnice opět nakoupíme zdravotní pomůcky, které se 
používají při výjezdech k první pomoci.

Vloni jsme se stali ambasadory značky pořádného ob-
lečení BUSHMAN a právě tato firma se stala patronem 
letošní sbírky. Až do výše 30 000 Kč dá za každou ko-
runu od tebe jednu korunu vlastní! „Je nám ctí moci 
rozšířit partnerství s Janou a Danielem v souladu s na-
šimi hodnotami o další formu pomoci,“ říká zakladatel 
značky BUSHMAN Jindřich Melichar.
Informace o sbírce sleduj na našem Facebooku Škoda 100 na 
cestách
Každý, kdo pomůže, si kromě dobrého pocitu odnese naší 
speciální HERO samolepku. Pošleme mu ji poštou. Děkuje-
me, že v tom jedete s námi!

Daniel Urban

Pomozte nám se sbírkou pro Zakarpatskou Ukrajinu

datum konání:  
sobota 21. března 2020
trasy pochodu:  
9, 19, 25, 37 km
Prezentace: od 7.00 do 10.00 
hodin bez předchozí přihlášky
Start: u nádraží čd Říčany 
Startovné: dospělí 40 kč, děti 
do 15 let a členové kčT 30 kč 
cíl: v restauraci NA ZASTÁVCE 
od 11.00 do 18.00 hodin 
ubytování: není zajištěno
občerstvení: z vlastních zdro-
jů či v restauracích na trase
vybavení: turistická mapa 
„okolí Prahy – východ“ 
doprava: A) vlakem z Prahy hl. 
n. do Říčan (trať 221 Praha 
- Benešov)

B) autobusem PId č. 381, 
382, 383 nebo 387 od metra 
Háje do zastávky Říčany, žel. 
st., nebo č. 385 z opatova do 
zastávky Říčany, žel.st. 
upozornění: Akce je  
součástí „200“
informace:  Přemysl douša
Na kavčí skále 1696/14
251 01 Říčany, tel. 323 
631 616, 606 442 269
 e-mail: kct.ricany@seznam.cz
www.kct-ricany.cz
Trasa 35 km
Říčany, Mukařov, Louňovičky, 
Hradešín, rozcestí U sv. 
donáta, Škvorec, Třebohos-
tice, Babice, Strašín, Říčany, 
restaurace Na zastávce – Cíl 

(11.00 – 18.00 hodin)
Trasa 24 km
Říčany, Mukařov, Louňovičky, 
Žernovka, Babice, Strašín, Ří-
čany, restaurace Na zastávce 
– Cíl (11.00 – 18.00 hodin)
Trasa 19 km
Říčany, Mukařov, Babice, 
Strašín, Říčany, restaurace Na 
zastávce – Cíl (11.00 – 18.00 
hodin)
Trasa 9 km
Říčany, Říčanský les, Rokytka, 
Říčany, restaurace Na zastávce 
– Cíl (11.00 – 18.00 hodin) 

Klub českých turistů Říčany – Radošovice 
pořádá  42. ročník turistického pochodu Okolím Říčan - 50. rovnoběžka

22. 3. 2020 – turistický 
pochod z mrače  
do Benešova, 11 km
odjezd vlakem: Říčany 8:33 hod.
Přihlášky na tel.: 606 680 150, nebo 
email: irenkotkova@seznam.cz
další informace: www.kct-ricany.cz

Děkujeme KČT Říčany - Radošovice

Dne 12. 3. 2020 začínají na náměstí 
v Říčanech čtvrteční trhy, které budou 
pravidelně každý lichý týden.
Dne 21. 3. 2020 započnou pravidelné 
sobotní farmářské trhy.
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Jarní prázdniny pokračují i v březnu 
a s nimi báječné programy pro děti  

v Aquapalace Praha. Nadále děti mohou využití vstup jen 
za korunu až do 15. 3. 2020. Takže kdo už nejede lyžovat na 
hory a venku mu stále přijde ještě dost zima, může vyrazit 
koupat se do bazénu, dovádět na tobogánech, skákat ve 
vlnách, nechat se masírovat ve vířivce a vyřádit se v herně 
virtuální reality či šnorchlovat v korálovém útesu – zkrátka 
užít si březen přesně podle svých představ tam, kde léto nikdy 
nekončí.

Vodní svět 
■ každodenní vesmírné animace, kde si návštěvníci mohou 
vyzkoušet sílu zemské přitažlivosti či souboj vesmírných ti-
tánů a další

navíc:
■ 7. a 8. 3. 2020 – turnaj ve Vr hrách – jako například 
Fruit Ninja či Beat Sa-
ber
■ 14. 3. od 14 hodin – 
koncert dívčí skupiny 
Lollipopz
■ 21. 3. – Den integro-
vaného záchranného 
systému

Virtuální realitu si můžete užít 
■ Na tobogánu Magic Tube, sjet si tobogán s VR brýlemi a 
zažít buď průlet vesmírem či nebeskými zámky
■ VR šnorchlování – kde pomocí speciálních VR brýlí 
můžete prozkoumat hlubiny  oceánů a moří
■ VR Avatar Zone – největší herna virtuální reality 
Narozeninové oslavy po celý rok, a to včetně
animačních programů a velkého dortu

saunový svět:
Největší saunový svět v České republice připravuje pro ná-
vštěvníky každý den speciální divadelní zážitkové ceremo-
niály ve 20 hodin. 

■ Saunafest – Festival zážitkového saunování Saunafest 
2020 představí u nás to nejlepší ze světového saunového 
divadla. 
Zapište si do kalendářů 26. - 29. března - Saunafest 
2020 v Aquapalace Praha. 
Co vás čeká? Mistrovství ČR v saunových ceremoniálech, 
spousta zahraničních hostů, mezinárodní porota, saunové 
divadlo, týmové ceremoniály nebo soutěž Mistr ručníku.

fitness
■ Zveme vás na open week ve Fitness Aquapalace Praha 
16. - 21. 3. 2020 – Přijďte vyzkoušet specializované osobní 
tréninky a více než 25 skupinových lekcí během naší akce 
open week zcela zdarma!
Nevíte, která skupinová lekce by vás bavila? Vyzkoušejte 
jich třeba hned několik. V široké nabídce našich skupino-
vých lekcí nechybí pilates, bosu, tabata, TRX, kruhový tré-
nink, latinodance, cycling či box.

O víkendu budete moci zdarma vyzkoušet také naši 
novou skupinovou lekci TRX HIIT. V sobotu večer vás 
pak pozveme na otevření nového vodního baru v našem 
aquaparku. Pro klienty fitness bude připraven první 
drink zdarma!
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aquapalace.cz

INTERNATIONAL SAUNA FESTIVAL

26–29/3/202026–29/3/202026–29/3/2020

saunový svět

Mistrovství České republiky v saunových ceremoniálech  
Zahraniční účinkující • Týmové ceremoniály 

Mezinárodní porota • Saunové divadlo 
Metličkové procedury 
Soutěž Mistr ručníku

AQP_SaunaFest20_inzerce_Ricansky_kuryr_165x245.indd   1 18.12.19   12:06

 Více informací na www.aquapalace.cz
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ROMANTICKÝ
 WELLNESS HOTEL
 V POPOVIČKÁCH

 

POCTIVÁ KUCHYNĚ
 S DOKONALOU
ATMOSFÉROU

Snídaně, obědy a večeře v jedinečném prostředí 
Park Hotelu Popovičky.

Perfektní místo nejen pro slavnostní příležitost,
ale třeba jen skleničku skvělého vína

 nebo šálek kvalitní kávy.

 

www.parkhotelpopovicky.cz

 

ROMANTICKÝ
 WELLNESS HOTEL
 V POPOVIČKÁCH

 

POCTIVÁ KUCHYNĚ
 S DOKONALOU
ATMOSFÉROU

Snídaně, obědy a večeře v jedinečném prostředí 
Park Hotelu Popovičky.

Perfektní místo nejen pro slavnostní příležitost,
ale třeba jen skleničku skvělého vína

 nebo šálek kvalitní kávy.

 

www.parkhotelpopovicky.cz
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Březen je měsícem, který je v podvědomí nás všech spojen 
s pojmy „daňové přiznání“ a „placení daní“. Termíny jsou 
dané zákonem, a každé zpoždění je přísně sankcionováno. 
Každý rok se setkávám s případy, kdy tzv. na poslední chví-
li naši kancelář kontaktují nešťastníci, kteří buďto vůbec 
(nebo zčásti) nemají své účetnictví zpracováno, nebo na-
příklad na zaplacení daní nemají dostatek financí, protože 
jim třeba jejich odběratel nezaplatil. Pro takovéto případy 
existuje relativně jednoduché řešení, které je zcela v soula-
du s platnými zákony této země, a přitom účinně (a bez ja-
kýchkoliv sankcí či penalizací) daňovému subjektu pomů-
že. Tím řešením je (lidově řečeno) tzv. odklad termínu pro 
podání přiznání prostřednictvím udělení plné moci daňo-
vému poradci. A jak to funguje v praxi? Jednoduše. Daňo-
vý subjekt udělí písemnou plnou moc k zastupování ve věci 
podání daňového přiznání daňovému poradci, a tato plná 
moc musí být správci daně doručena nejpozději v termínu 
pro podání přiznání, tedy aktuálně letos 31.3.2020. Pokud 
je tato procesní podmínka splněna, automaticky se pro da-
ňový subjekt posouvá termín pro podání přiznání k dani 
z příjmu do 30.6.2020. A posouvá-li se termín pro podání 
přiznání, posouvá se i termín pro placení daní. V mimořád-
ných případech je možno termín prodloužit ještě nejpozději 
do 30.9.2020. Upozorňuji ale důrazně, že v tomto případě 
je nutno požádat správce daně o souhlas s prodloužením 
termínu, žádost musí být písemná (nebo elektronická 

v případě podání datovou schránkou), a musí vždy obsa-
hovat i řádné zdůvodnění. Správce daně žádost posoudí, a 
rozhodne. Může tedy žádosti vyhovět zcela, vyhovět zčásti 
(například určí kratší termín než 30.9.2020), nebo může 
žádost i zamítnout. Fyzické osoby na tomto místě upozor-
ňuji, že pokud využijí možnost odkladu prostřednictvím 
služeb daňového poradce, musí tuto skutečnost oznámit i 
své zdravotní pojišťovně a SSZ. Aby informace z mé strany 
byla co neúplnější, připojím ještě stručnou poznámku o tzv. 
pětidenní ochranné lhůtě, což znamená, že pokud daňový 
subjekt podá přiznání nejpozději pátý den po uplynutí sta-
novené lhůty, nebude vystaven žádné sankci.  A na závěr 
ještě odpovím na otázku, kde hledat daňového poradce 
pro vyřízení odkladu. Tímto daňovým poradcem může být 
jak fyzická, tak i právnická osoba. Vždy však tento subjekt 
musí být zapsán v seznamu daňových poradců, vedeném 
Komorou daňových poradců v Brně. RADIUS Říčany je 
v tomto seznamu zapsán od roku 2016, takže tuto službu 
poskytujeme nejen našim stálým zákazníkům, ale i všem 
subjektům, které o tuto službu požádají. Rádi přivítáme i 
vás v naší kanceláři a odklad termínu pro podání přiznání 
k dani z příjmu vám u správce daně zařídíme. 
V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat 
RADIUS Říčany s.r.o., rádi se vám budeme věnovat.  
 Ing. Věra Tauberová, tel. 728 832 303,

vera.tauberova@radiusricany.cz

RADIUS Øíèany s.r.o.

danì, finance
ekonomické poradenství

zpracování úèetnictví

Edvarda Beneše 467, 251 01 Øíèany www.radiusricany.cz

ÚČeTNí A DAŇOVá POrADNA PrO PODNIKATeLe

TémA NA bŘeZeN:  
ODKLAD TermíNU PrO PODáNí PŘIZNáNí K DANI Z PŘíJmŮ 
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Stručně a krátce
Děkuji panu starostovi za to, že se v minulém čísle při-
znal k tomu, že on inicioval umístění  parku V. H. v lo-
kalitě u Kozinovy ulice. Přiznal se i k autorství názvu po 
Václavu Havlovi, což je ovšem v rozporu s tím, že svého 
času město sdělilo, že název inicioval bývalý radní Vláďa 
Polánský.  Někdo tady, ostatně  jako často, lže. Přiznám 
se, že mám také starost o psychické zdraví pana Kořena, 
protože on jediný v tomto parku  vidí často spoustu dětí a 
seniorů. Tomu se prý říká bludy.
Zde je ale třeba se zastavit u souvisejících věcí.  Když 
už město tak draze pronajalo pozemky pro veřejné pro-
stranství, proč sem neumístilo školu? Bylo by to místo 
rozhodně vhodnější, nežli Komenského náměstí, kte-
ré již je dopravně velmi zatížené.   A když už ne škola, 
proč  park za necelých 13 milionů? To  je bezpříkladné 
plýtvání penězi. Nebylo by lepší jiné řešení? Např. malé 
terénní úpravy za pár set tisíc a smíšený  borovicový háj 

s několika lavičkami, který by jistě také splnil to, co děti 
potřebují pro své vyžití, a takřka bez další údržby, ne jako 
stávající park. Tím současné  vedení města  postupně 
zvyšuje provozní režii města na další desítky let. Pro čí 
slávu?
Takové a jiné plýtvání veřejnými prostředky v době, kdy 
spousta říčanských občanů nemá kanalizaci, nemá vodo-
vod, kdy povrchy mnohých komunikací jsou  ostudné a 
mnohé sítě jsou dožilé, je neodpustitelné. Květinové zdobe-
ní  kruhových objezdů, které navíc nejsou majetkem města, 
drahá cyklistická stezka, výstražník za 700 tis. bez daně 
právě pro tu cyklostezku a jiné,  jsou věci, které mají přijít až 
na konec. Již kdysi jsem našemu populistickému starostovi 
řekl, že dům se staví od základů, ne od střechy. On to zřejmě 
ale dosud pro  svou zahleděnost do sebe nepochopil. Zatím 
tady lítají miliony na zbytečnosti, na úkor věcí potřebných.

Václav Macinauer
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Nejlepší místo k bydlení v Čr?
Aktivně jsem se zúčastnil jednání únorového zastupitel-
stva, kde jsem vystoupil s palčivým problémem, který trápí 
obyvatele lokality RAK, a to nedostatkem vody ve studnách.
Po takřka patnáctileté neaktivitě ze strany Města k řeše-
ní základních infrastrukturních problémů naší lokality 
jsme byli nuceni založit spolek občanů, který Město žádá 
o budování infrastruktury patřící do 21. století, a to pře-
devším vodovodu a kanalizace.
Lokalita je přitom vedena v územním plánu jako obytná 
již téměř 20 let, v minulosti sloužila k rekreačním úče-
lům. Po celou tuto dobu se zde staví nové domy, většina 
za působení Klidného města na radnici.
Proto mě překvapilo, že se Klidné město neustále vymlou-
vá na to, že se jedná o bývalou rekreační oblast a tím nevní-
má budování vodovodu jako svou prioritu. Přitom plány 
na budování infrastruktury již byly k mání v době, kdy 
zde lidé začali trvale bydlet. Většina z nás věděla, že infra-
struktura nebude hned, ale po 15 letech bydlení se dosud 
nezačalo ani s přípravou? Přitom v jiných bývalých rekre-
ačních oblastech již vodovod a kanalizaci mají, např. v Pa-
cově, nad Jurečkem apod. Výmluvy Města nejsou namístě 
i proto, že zde s narůstajícím suchem rapidně ubývá voda 
ve studnách a může se ztratit úplně, jak už se to bohužel 
některým stalo. Není tedy čas na dlouhé obstrukce. Navíc 
i stát vnímá dodávky pitné vody pro občany jako zásadní, 
tedy k tomuto účelu vypisuje dotace.
Skutečnost, že město nevnímá přípravu vodovodu jako 
svou prioritu a investuje do jiných zbytných staveb a pro-
jektů (např. park Václava Havla za 15 mil.) nás nemile 
překvapila a tímto se také obracíme na občany, kteří mají 
podobný problém jako my, aby nás neváhali kontakto-
vat,  můžeme v tomto důležitém problému postupovat 
společně. Kontakt: o.s.rak@seznam.cz.

Michal Kalfus

Lidé občas dělají chyby. Jednou z nich může být to, že 
při koupi pozemku, stavbě domu nemyslí na zdroje 
vody. Občas to někdo riskne, koupí si chatku v zahrad-
ní kolonii. Je to levnější a začne stavět dům. Přitom ví, 
že tam vodovod není. Studna třeba bude stačit… No a 
pak přijde sucho a další rok znova. Letošní zima do po-
loviny února přinesla vlastně jen několik přízemních 
mrazíků a vůbec žádný sníh. Rychlá klimatická změna 
je skutečný a závažný celosvětový problém. Je chyba 
Klidného města, že se někdo rozhodne riskovat a bu-
duje domy napájené rizikovou studnou? Když se ví, že 
lidstvo klima změnilo a sucha budou častá? Je chybou 
Klidného města, že buduje vodovody a kanalizace 
tam, kde to dává ekonomický smysl? Tam, kde lidé 
přispívají na výstavbu řadů? S lidmi z o.s. Rak jsem se 
loni setkal, logiku jejich požadavků chápu, investiční 
záměr rozjedeme. Nicméně v případě projektování si 
nedělejme iluze, že voda poteče do příštího léta. Linio-
vé projekty prostě potřebují čas a je hospodárné využít 
dotace. Srovnání s jinými projekty města je poněkud 
liché a laciné. Není možné soustředit finance jen na 
jedinou oblast. Vodohospodářská infrastruktura má 
velmi výraznou podporu. Investice na zajištění pitné 
vody za dobu vlády Klidného města dosahují téměř 
100 milionů korun a do kanalizací jsme investovali 
přes čtvrt miliardy. Založení jednoho parku na místě, 
kde se musely pokácet statné topoly právě kvůli rekon-
strukci hlavní kanalizační stoky, je opravdu zlomkem 
ve srovnání nákladů. Navíc právě výsadby stromů jsou 
cestou, jak rizika a dopady klimatické změny snížit. 
Pro danou lokalitu budu podporovat zákaz budování 
dalších studní. Voda není.

Vladimír Kořen, 
starosta města (KM)  

Předně si myslím, že článek pana Macinauera je za hranicí 
obecné lidské slušnosti. Ale budiž, byl jsem několikrát po-
učen, že jako veřejná osoba musím strpět pomluvy, které 
někdo rozlepí po celém městě. Už mi přijde také obvyk-
lé, že lidé řvou pod mými okny: „Starosto vylez, rozbiju ti 
držku,“ nebo že přijde šťavnatý komentář na Facebooku. 
Jsem silný v postojích a jsem si jistý svou hloubkou pozná-
ní chodu věcí. 
Pan Macinauer je kolorit tohoto města a je důkazem svobo-
dy slova v našem městě. Mohl bych ignorovat jeho pohled 
na svět. Je to vlastně pouhá jedna šestnáctitisícina pohledu 
na vývoj Říčan. Není to ani odborník, ani nemá názor opře-
ný o pečlivou analýzu. Navíc neznám nikoho, kdo by jeho 
názory podporoval, respektoval. 
Slušně vysvětlím. V minulém čísle jsem napsal: „Pro mě 
není problém přihlásit se k pojmenování parku po prezi-
dentu V. Havlovi,“ nebo „Investiční záměr jsem prosazoval 
a podporoval… Není problém se přihlásit k odpovědnosti.“ 
Asi se nedopátráme, kdo je prvotním autorem myšlenky, 
návrh pojmenování předložil po dohodě zastupitelům  

V. Polánský. Chce-li však p. Macianuer obětního beránka či 
terč pro plivanec, ať ho má ve mně. Park i pojmenování jsem 
podpořil, je to podle mě dobrá investice, probrali jsme to s 
lidmi a skupinky dětí vidím v parku V. Havla i teď v zimě. 
Naposledy včera a bez brejlí. Macinauerův borový háj nebo 
škola je nápad s křížkem po funuse, měl s ním přijít dřív. 
Debata je to neplodná. Macinauerovou optikou se navíc 
dostaneme rozptylkami, spojkami a filtry ke stavu, kdy by 
jeden mohl zapochybovat o tom, co vidí a slyší. Tak si při-
pomeňme, že hospodaření města je v nejlepší kondici za 
posledních 30 let, opravila se drtivá většina budov v majet-
ku města, rozvíjí se školy, opravují ulice, rozšiřuje čistírna 
odpadních vod, budují se vodovody pro stovky obyvatel za 
desítky milionů. Děláme sportoviště, podporujeme kulturu 
a jsme pro mnoho měst příkladem. A budují se také parky a 
vysazuje se zeleň či květiny. Investujeme proporčně v širo-
kém záběru. A navíc slušně a poctivě odpovídáme občanům 
na jejich dotazy. Byť jsou někdy tak trochu z jiné planety a 
snaží se jen urážet, pomlouvat a obviňovat. 

Vladimír Kořen, starosta města (KM)  
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S péčí řádného hospodáře – reakce na reakci
Reakcí starosty města jsem zklamán, 
ale bohužel ne překvapen. Překruco-
vání skutečností a mentorování nad 
rámec nastavených pravidel, podle 
kterých by neměl na článek zastupi-
tele reagovat, je už takový folklór. 
Horší je to, jak mám důvěřovat hos-
podaření a plánování města, když 

dokáže mávnout rukou nad deseti milióny? Proč již nedošlo 
k napravení stavu, když sloupy jsou měsíce v majetku města? 
Tedy pokud se chce nadále pokračovat v naplňování rozpočtu 
z pokut i na úsecích, které slouží hlavně k vylepšování příjmu 
rozpočtu města. Nebo se mění názor na využití radarů v ně-
kterých úsecích?
Kdyby se rovnou zahrnula informace o výpadku několika mili-
ónů do předpokladu, nic by se nedělo. Máme před sebou inves-
tičně náročné období a je zapotřebí být obezřetný, jak správně 
říká Martin Gebauer. 
Za šlendrián lze považovat i absence projektového řízení. Jako 
v případě opomenutí vysoutěžení dodavatele, nebo přípravy či 
realizace některých investic. Je náhodou, že se nám opravené 
silnice vlní jako had a dodatečně se předělávají a brousí?
V kauze převodu bytů mi jde především o zachování kon-
tinuity, důvěry, i slušnosti. Mrzí mě, že se město k situaci 
nepostavilo čelem. Ti lidé žili dvacet let v dobré víře, že 
získají byty, a nikdo to za celou dobu trvání nezpochybnil! 
Dnes už je vše asi příliš rozvrtané na to, aby se dalo jako 
v jiných městech beze zbytku dostát závazku, který byl 
téměř dvacet let nezpochybněn. Měla se hledat cesta, jak 
dostát závazku a zvážit případné riziko, a ne naopak. Pro-
tože co právník, to názor. Ostatní zmiňované skutečnosti 
v příspěvku jsou bláboly a nesmysly, takže nechápu, proč 
jsou zde zmíněny.
Stejně jako slova o volbách. Ta používáš, Vláďo, vždy, když jsi 
s argumenty v koncích. Jiný takový mediálně zdatný politik 
tomu zase říká „kampáň“.

Miloslav Šmolík, zastupitel (ODS)

Předně si, Mílo, myslím, že naše osobní výměny názorů nejsou 
tím, co město posouvá. Je to nekončící sled bohapustých řečí. 
Pravidla pro Kurýr jsou taková, že pokud je jedna strana napa-
dená, druhá se má možnost bránit. A týká se to i zastupitelů. 
Napadáš vždy jako první, jsi agresivní a vedeš osobní souboj. 
Ok. Jenže vycházíš z nepřesných informací, totální neznalosti 
a spojuješ nespojitelné. Tak bodově. 
Úsekové měření. Smlouva o převodu sloupů byla podepsána v 
lednu a soutěž na měřící zařízení běží. O jakém zdržení v řádu 
měsíců mluvíš? Je to mimo a to jsem vysvětlil. Úseky nerozši-
řujeme, neměníme. 
Odhady příjmů rozpočtu. Pochop už. Zásadní pro odhad je 
plánované měření na dálnici D1. Při rozpočtu téměř jedna mili-
arda korun se bavíme u výnosu z úsekového měření o možných 
rozdílech v řádu milionů korun. 
Ulice Politických vězňů. Město přeci jednalo. Nechalo dvakrát 
předělat nekvalitní práci. Bylo by selhání, kdyby tolerovalo 
špatnou práci. Selhala firma a její zaměstnanci. 
Byty 1910 – Týden před volbami v roce 2002 podepsal 
bývalý starosta smlouvy na převod bytů za 100 Kč. Ná-
jemníci i někteří na radnici byli přesvědčeni, že si část 
bytu zaplatili. Jenže při studiu podkladů se ukázalo, že 
lidé podepsali smlouvy, kde se jejich půjčka městu za-
počítává proti nájemnému. Ukázalo se také, že uzavření 
budoucích smluv nebylo zřejmě v souladu s právem. A na 
tom se oslovení právníci shodují, mají názor shodný. Ri-
zika jsou taková, že bychom s největší pravděpodobností 
skončili za mřížemi a rozdáním majetku bychom poško-
dili všech dalších 16 000 obyvatel města o stovky milionů 
korun. Cestu, jak dostát závazku bývalého starosty jsi 
nenašel, stejně jako my. 
Volební kampaň – argumenty mám a uvádím je. Rozhodně se 
necítím být v koutě. Krajské volby se blíží, já kandidovat roz-
hodně nebudu. Ty ano. Rád bych všechny varoval před volbou 
lidí, kteří chtějí rozhodovat a přitom si nedokáží zjistit ani rele-
vantní informace. A jsou jen upovídaní.
 Vladimír Kořen, starosta města (KM)

Dobrá rada nad zlato 
Veřejná doprava byla tématem článku místostarosty Micha-
ličky v únorovém Kurýru. Mne zaujala zvláště závěrečná pa-
sáž o parkování u nádraží, v níž autor poukazuje na marnou 
snahu města získat vhodné pozemky k rozšíření parkovacích 
stání. Není divu, neboť v případě adaptace přilehlého areálu 
by stávajícím uživatelům nenávratně zmizely nebo byly zmen-
šeny manipulační prostory, potřebné pro řádný a odpovídající 
pracovní provoz. Co se týká uvažovaného parkovacího domu 
na pozemku před Lihovarem, pak zcela chápu neochotu vlast-
níků o odprodeji jednat. Nemovitost je vzácnou hodnotou, jež 
navíc zpravidla roste s časem. Dotáhnou - li však zastupitelé 
do konce další záměry, tj. revitalizaci části parkovací plochy, 
rozšíření cykloboxů a vytvoření stání pro cyklisty, učiní dost a 
více po nich už nelze žádat.
Dovolím si malé odbočení. Za poslední století došlo k nárůstu 
globální lidnatosti téměř čtyřnásobně a stabilizace tohoto 

populačního pohybu je zatím v nedohlednu. S pokračujícím 
technickým a ekonomickým vývojem vzrůstají potřeby i náro-
ky lidí pro život se všemi negativními důsledky z toho plynou-
cími. Budeme se asi muset smířit s tím, že některé problémy se 
už znatelně promítají do kvality našeho běžného života (lze to 
vidět ve stavebnictví a právě i v dopravě) a nebudou mít třeba 
uspokojivé řešení. Někdy také třeba vůbec žádné. Potíže u ří-
čanského nádraží tomu nasvědčují.
Ke cti zastupitelů budiž připočtena snaha preferovat místní 
řidiče, ale tento počin by nemusel mít oporu v zákoně. Mís-
tostarosta v závěru vyzval občany k zaslání námětů pro zlep-
šení podmínek ve veřejné dopravě. Z mého příspěvku tedy 
vyplývá: dokončit, co je ještě plánováno, ale dál už neplýtvat 
energií a věnovat raději síly jiným úkolům. Nezbývá než věřit, 
že se řidiči nějak srovnají.

Josef Kubec
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SK Slunéčko za polovinou soutěže
Soutěžní sezona překročila svoji polovinu a tak náš oddíl 
čekají zápasy až do konce dubna, kdy končí celá sezona 
2019/20. Zatím si nejlépe vedou naše U 17, které jen 
díky zraněním a nemocem nepostoupily do kvalifikace 
o extraligu. Další družstva hrají se střídavými úspěchy. 
Začnu u těch nejmladších. U 11 ve své první sezoně se 
drží uprostřed tabulky a zápas od zápasu jsou na nich 
vidět pokroky. U 13 po špatném začátku se dočkaly i prv-
ních vítězství a chce to jen trpělivost a poctivost v trénin-
ku. U 15 doplatily na vleklé zranění své nejlepší hráčky 
a po velmi slibném začátku se jim nedaří tak, jak by si 
představovaly. Ženy hrají velmi těžkou soutěž, ve které 
se setkávají i s bývalými ligovými hráčkami a držet s nimi 
krok při minimálním trénování je téměř nemožné. A tak 
jak jsem již psala, nejlepších výsledků zatím dosahují  

U 17. Sezona však ještě není úplně u konce a určitě i 
ostatní družstva ji zakončí v optimistickém duchu. 

Jana Machová,  
SK Slunéčko, z.s.

Druhá polovina sezóny v plném proudu
Florbalová sezó-
na se přehoupla 
přes polovinu - 

jak si vedou naši hráči? 
Hráči přípravky se sehráli, do druž-
stva se začlenili dobře i nováčci. Mo-
mentálně předvádějí skvělou hru a 
poslední domácí turnaj s přehledem 
ovládli.
Bílý tým elévů se zabydlel v nejvyšším 
výkonnostním koši a je schopen hrát 
vyrovnané zápasy s nejlepšími týmy 
Středočeského kraje. Ani elévové 
modří nezaostávají a hrají jen o koš 
níže, ve druhém výkonnostním koši.
Mladším žákům se před koncem 
roku výsledkově moc nedařilo, byť 
na předváděnou hru se hezky dívalo. 
Poslední vítězný turnaj modrých však 
ukázal, že to jde, a i výsledkově se, 
věřme, blýská na lepší časy.
Starší žáci předvádějí stabilní výko-

ny, v modrém týmu se zvolna začínají 
uplatňovat i noví hráči.
Dorost A stále ukazuje v 1. lize, že 

Draci jsou schopni obstát i v celostát-
ní konkurenci. Dorost B od začátku 
ledna neprohrál a je na 6. místě dlou-
hodobé tabulky. 
Muži A i junioři jsou shodně na 5. 
místě tabulky.  Muži B si drží svou 
neporazitelnost a jsou v průběžném 
pořadí suverénně první s náskokem 
více než 10 bodů.

V březnu zveme všechny naše pří-
znivce na domácí turnaje:
8. 3. Junioři - SH Kostelec nad Černý-
mi lesy v 9:00
21. 3. Starší žáci modří - Městská 
sportovní hala v Říčanech v 9:00 
22. 3. Elévové bílí - Městská sportov-
ní hala v Říčanech v 9:00 
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Floorball Academy má za sebou v Říčanech první pololetí.  
Na jaře a v létě chystá pro své členy spoustu akcí

Příměstské tábory v Oáze Říčany 

Od začátku školního roku převzala nad florbalovým krouž-
kem v hale Na Fialce záštitu organizace Floorball Academy. 
Pro jeho účastníky od té doby nabízí i další možnosti rozvoje 
florbalových dovedností. Dovolte nám nyní naši organizaci v 
krátkosti představit.
Jsme parta mladých lidí, která chce učit děti sportovat už od 
první třídy. Všichni máme s florbalem zkušenosti jako hráči 
na různých úrovních a ty chceme předat nové generaci. Naším 
cílem je probudit v dětech lásku k florbalu a sportu obecně. 
Účastníky kroužků chceme rozvíjet i jako osobnosti a vést je 
k respektu ke druhým. V každém místě, kde působíme, chce-
me z malých florbalistů vybudovat přátelský kolektiv a pomoci 
jim nastavit hodnoty potřebné pro život. Mezi ně patří láska ke 
sportu, pracovitost, bojovnost, fair-play, cílevědomost nebo 
slušné chování. První kroužek jsme otevřeli v Psárech před 
třemi lety a postupně se rozšiřovali do dalších obcí jižně od 

Prahy, i do několika pražských škol, až na současný počet de-
seti kroužků. Pro členy akademie také pořádáme čtyři turnaje 
v rámci projektu Floorball Academy Tour ročně. Při nich v hale 
Na Fialce účastníci kroužků poměřují své schopnosti. Loni 
jsme také poprvé uspořádali Roadshow na náměstí v Jílovém 
u Prahy. Během ní se malí sportovci potkali s hráči nejvyšší čes-
ké florbalové soutěže a zahráli si turnaj pod otevřeným nebem.
Už teď máme naplánované turnaje do konce sezóny, první z 
nich proběhne už v sobotu 21. 3. Chystáme se zopakovat i loni 
úspěšnou Roadshow, která se uskuteční 13. 6. v Průhonicích, 
a chybět nebudou ani každoroční letní kempy. První turnus 
proběhne od 13. do 17. července, druhý potom o týden později 
od 20. do 24. července. Stále také přijímáme nové členy Akade-
mie. V Říčanech trénujeme ve třech věkových kategoriích kaž-
dé pondělí od 14 do 17 hodin. Neváhejte a přijďte se podívat na 
ukázkovou hodinu. Podrobnější informace naleznete na webu 
www.floorballacademy.cz.

Areál Oáza Říčany nabízí profesionální sportovní zá-
zemí. Program se koná na venkovních sportovištích, 
bazénu a také v případě deště v tenisové hale a v horní 
restauraci, která slouží jako „klubovna“. 

JAK VyPADá CeLODeNNí PrOGrAm
Rodiče mohou své děti přivést ráno od 7:30 do 8:30 a odpo-
ledne si je vyzvednout od 16:00 do 17:30. Během této doby je 
pro děti připraven bohatý program, který je zaměřen zejmé-
na na pohybové aktivity a sportování. Děti jsou rozděleny do 
skupin (pět až osm dětí ve skupině) a postupně se během dne 
střídají na stanovištích jako je výuka tenisu, venkovní bazén, 
jízda na kole (není povinná), stolní tenis, míčové hry a další 
herní a sportovní činnosti.

Tábor je určen pro děti od 5 let až do 14 let. Pro letošní 
prázdniny je vypsáno sedm „týdenních“ termínů (vždy 
pondělí až pátek). Jsou to: 6. - 10. 7., 13. - 17. 7., 20. - 
24. 7., 27. 7. - 31. 7., 3. 8. - 7. 8., 10. - 14. 8., 17. - 21. 8.
Cena za týdenní turnus dle termínu zaplacení je
3.000 Kč do 30. 4. 2020, 
3.500 Kč do 30. 6. 2020, 
3.750 Kč po těchto termínech 
(možná účast i v jednotlivé dny – 750 Kč/den). 
Veškeré další podmínky a informace jsou k dispozici v 
recepci Oáza Říčany.

oáza Říčany pořádá pravidelně ve svém areálu během 
letních prázdnin oblíbené příměstské tábory. 
Přihlášky jsou k vyzvednutí v recepci oázy nebo ke sta-
žení na webových stránkách www.oazaricany.cz. 
Přihlášky prosím odevzdávejte v recepci oázy nebo za-
sílejte mailem na adresu oazaricany@oazaricany.cz.
Další informace obdržíte na tel. č. 736 679 097.
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STŘíbrNá OLymPIJSKá meDAILe
Karlovarsko uspořádalo ve dnech 19. 1. - 24. 1. hry IX. 
Zimní olympiády dětí a mládeže. O pořadatelství se podě-
lila města Karlovy Vary, Boží Dar, Cheb, Mariánské Lázně, 
Ostrov a Sokolov. Vedle tradičních zimních sportů se kraje 
utkaly také v karate, šachu nebo umělecké soutěži v hraní 
na klávesové nástroje. Celkem se soutěžilo ve 12 odvětvích. 
Slavnostní zahájení hostila karlovarská KV Arena. Olym-
pijský oheň zapálila mistryně světa v lyžování, Šárka Zá-
hrobská-Strachová.  

Olympiády se zúčastnilo 1980 sportovců a trenérů. Nechy-
běl ani zástupce našeho klubu, Jáchym Němec. Krajská ša-
chová výprava čítala čtyři hráče s jednou povinnou dívkou. 
Hrál se jak turnaj jednotlivců, tak turnaj družstev. Boje se 
odehrávaly v hotelu Thermal v Karlových Varech.
Nejsledovanější soutěž družstev byla atraktivní a nakonec 
přinesla pro náš kraj stříbrné medaile. Boj o medaile popsal 
Jakub Vojta (1. šachovnice) z Vlašimi těmito slovy:
„První kolo jsme hladce porazili Olomoucký kraj 3:1 
(prohrál Jáchym) a ve čtvrtfinále jsme porazili výběr 
Pardubického kraje, a to ve velkém stylu (3,5:0,5). Tak-
že jsme v semifinále? Tak nějak zněly otázky Pepy Bar-
táka, tak říkám: „Jasně, Pepo, budeme nejhůř čtvrtí.“ 
Pepík se zaradoval a šlo se zpátky na internát na oběd. 
Po obědě jsme dnes měli v plánu jít po zelené turistické 
značce na hokej (je až na kraji Karlových Varů), je to 
asi 5 km, tak jsme se prošli. Pak jsme mrkli, jak se daří 
naším hokejistům, a i přesto, že jsme až po zápase zjis-
tili, že se jim nedaří, tento zápas vyšel na výbornou a 
stejně jako my smetli Pardubice 5:1.
Další den se hrálo o finále. I když to chvíli vypadalo, že pro-

hrajeme tak 3,5:0,5 nebo dokonce 4:0, zápas jsme zvládli a 
zvítězili nad Ústeckým krajem 2,5-1,5.
Vojta J. – Václavík V. – pozice po 31. tahu bílého:

Černý zajímavě obě-
toval kvalitu a jeho 
figurky nebezpečně 
pronikly do mého týla. 
31…D3 Zde měl sou-
peř zahrát 31…h4 a 
nevím, nevím, zdali by 
můj král přežil. 32.Sc4 
Dg5 33.Sd3 De3 33…
h4!? 34.fxg6 Sf3 
35.Sc4
Do finále jsme dostali 

Moravskoslezský kraj. Anička velmi rychle vyhrála a zápas 
chvíli vypadal na 4:0 pro nás, jenže bohužel Pepovi přetekly 
nervy a stres a ve velmi dynamické pozici to nezvládl a spad-
nul na čas. V tu dobu jsem stál špatně už i já (a Jáchym taky) 
a už jsem s tím nic nedokázal spáchat a prohrál jsem. Jáchym 
nakonec remizoval, a tak si Moravskoslezský kraj veze domů 
zlato. My stříbro a v boji o 3. místo porazil Zlín Ústecký kraj.  
Od 17:00 bylo slavnostní zakončení, kde jsme si přebrali od 
žokeje Josefa Váni pohár a medaili a ukázali se přede všemi 
kraji, že i šachy jsou sport.
Pro mládež je zimní olympiáda dětí a mládeže ohromným 
zážitkem. Jistě podněcuje u mládeže touhu se zúčastnit té 
velké. Jako každá olympiáda měla i svého maskota – vever-
ku Čiperku. Středočeský kraj i díky přispění šachistů skon-
čil celkově na 4. místě.
 Jaroslav Říha 
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rugby Club mountfield Říčany
www.rugbyricany.cz, www.twitter.com/rugbyricany, www.facebook.com/rcricany

mUžI
Robert Trefný nejlepším říčanským 
ragbistou roku 2019 
V anketě o říčanského ragbistu roku 
zvítězil více než dvoumetrový druho-
řadník Robert Trefný. Robert začínal 
s ragby v Sedlčanech, před příchodem 
do Mountfieldu působil v poloprofesi-
onálním oddílu RA Olymp Praha. Je 
stabilním členem reprezentace České 
republiky, především v klasické va-
riantě ragby o patnácti hráčích, ode-
hrál ale i několik evropských turnajů 
v olympijské variantě ragby o sedmi 
hráčích. Ocenění si zasloužil nejen za 
výkonnost, ale i za píli a cílevědomost. 
Gratulujeme!

CeNTrUm mLáDeže
Rozhovor se Samem Dupuyem
V dubnu mu bude 18 let, je odcho-
vancem RC Mountfield Říčany a 
své dovednosti piloval i v klubo-
vém Sportovním centru mládeže. 
Nyní Sam Dupuy hraje a studuje 
v Anglii. Kromě zápasů za školu 
a klub si svými výkony a pílí vy-
sloužil i poctu v podobě nominace 
do výběru hrabství Sussex. Sam 
tak skvěle reprezentuje české a ří-

čanské ragby v zemi, kde je ragby 
doma.
Same, jakou školu a obor studuješ? 
V jaké fázi je tvé studium a jaké jsou 
tvé studijní plány do budoucna?
Studuji matematiku, obchod a děje-
pis v Buckswood School v Hastings. 
Z těchto předmětů budu dělat v létě 
zkoušky, které ukončí mé středoškol-
ské studium. Po ukončení těchto stu-
dií bych rád zůstal v Anglii na vysoké 
škole, kde ragby jako univerzitní sport 
je jeden z největších.
Co bys doporučil mladým ragbistům, 
kteří chtějí jít v tvých stopách a jaké 
předpoklady by měli splňovat?
Odcestovat do jiné země může znít 
jako velký krok, ale rozhodně to stojí 
za to. Předpoklady tam nejsou žádné, 
jen je potřeba pro to tvrdě pracovat.
V jakém týmu a na jakém postu hra-
ješ?
Na útokové spojce hraju za tým školy, 
za hrabství Sussex a také o víkendech 
hraju za tým Tunbridge Wells RFC, 
kde nám sezóna teprve začíná.
V jaké soutěži tvůj školní tým hraje a 
jak si v ní stojí? A co tvé statistiky?
Jako školní tým hrajeme s okolními 
týmy ve dvou hrabstvích kolem nás, 
momentálně jsme ze sedmi zápasů 
prohráli jen jeden, takže si vedeme 

velmi dobře. Já jsem zatím odehrál 11 
zápasů a položil 7 pětek.
Dostal ses do výběru hrabství Sus-
sex a odehrál za něj již pět utkání. 
Proti jakým soupeřům výběr hrab-
ství hraje a jakou prestiž tato utkání 
mají?
Jsme v soutěži jihovýchodních hrab-
ství, takže hrajeme vždy proti soupe-
řům blízko nás. Hrabství nemá zápasy 
každý týden, takže zápasy, které hraje-
me, jsou velmi důležité a místo v týmu 
nikdy není zajištěné.

DěTI
Hala ve Zbuzanech opět praskala ve 
švech
Neuvěřitelných více než 800 dětí ve 
věku od 4 do 12 let si zahrálo v sobo-
tu 8. února v obří hale ve Zbuzanech 
ragby. Turnaje, které v zimní sezoně 
pořádá pro celou ragbyovou obec náš 
klub, jsou již od roku 2012 tradicí, o 
kterou se zasloužil říčanský trenér a 
přední metodik práce s ragbyovou 
mládeží Tomáš Kohout. Obliba tur-
najů neustále roste a do svého kalen-
dáře si tuto “naši” akci zaznamenaly 
už téměř všechny kluby z Čech. V 
obci jihozápadně od Prahy je díky 
obří hale a parkovacím možnostem 
pro takto monstrózní akci příhodné 
prostředí. 

POZVáNKA NA rAGby - 
STADION JOSeFA KOHOUTA

Sobota 21. března, RC Mountfield 
Říčany vs. RC Dragon Brno

Rozvoj ragby dětí a mládeže je podporován dotacemi města Říčany
www.facebook.com/ragbydetiamladezercricany
Sportovní centrum mládeže finančně podporuje Středočeský kraj
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Jubilejní Říčanská laťka: rekordní účast i výkony

Petr Kovačka má zlato z mistrovství světa  
seniorů v tenise!

Veřejný závod ve skoku vysokém „Ří-
čanská laťka“ oslavil desáté narozeniny. 
Letošní jubilejní ročník byl v mnoha ohle-
dech výjimečný. A to nejen proto, že se ho 

zúčastnilo zhruba šestkrát víc dětí, než během prvního ročníku 
před deseti lety. 
Vyzkoušet si jednu z disciplín královny sportů přišly téměř dvě 
stovky dětí, což svědčí o velké oblíbenosti tohoto veřejného 
závodu.  Před deseti lety, kdy Marek Holinka spolu s Janou 
Vlčkovou pořádali první ročník, bylo soutěžících celkem 27 a 

závodili jen ve třech kategoriích. Dnes je kategorií dvakrát to-
lik. Soutěží už pětiletí, starší přípravka, ale i velcí dorostenci.   
Letošní závod zahájili starosta jednoty Robert Bělohlávek a 
místostarosta Říčan David Michalička. Závěrečné slovo si 
vzal starosta Říčan Vladimír Kořen, který dětem pogratuloval, 
předal jim medaile a ve svém proslovu zdůraznil, jak důležité a 
krásné je věnovat se sportu.
Padlo také mnoho osobních rekordů. Zastoupení dorostenců 
bylo spíše symbolické, přesto jsme rádi, že nám v oddíle dorůs-
tá i tato kategorie.  Nejlepším žákem ve skoku vysokém se stal 
s výkonem 160 cm Jan Boháč z T. J. Sokol Říčany a Radošo-
vice. Byl to nejvyšší skok, který ve své desetileté historii naše 
laťka viděla. Kategorii mini vyhrál Eduard Váňa skokem 76 
cm. Jeho stejně stará kolegyně Amálie Kohoutová se nenecha-
la zahanbit a přeskočila laťku jen o 6 cm nižší. Největší drama, 
a pro diváky velmi zajímavou podívanou, pak připravily Tere-
za Dufková s Eliškou Říčkovou, které měly shodně skočenou 
výšku se stejným zápisem. Na řadu přišlo rozeskakování, na-
pětí stoupalo, všichni oběma dívkám fandili. Nakonec souboj 
vyhrála s výkonem 120 cm Tereza.
Úsměvy na fotkách dokazují, že si celé sportovní klání užily 
nejen děti, ale i trenéři a fanoušci na tribuně. Děkujeme městu 
Říčany, že jsme mohli „Říčanskou laťku“ pořádat již podruhé 
ve sportovní hale.
 Všem závodníků ze srdce blahopřejeme a těšíme se za rok na 
viděnou.

Za T. J. Sokol Říčany a Radošovice Veronika Sobotková
Více zde: www.atletika-ricany.cz/

Petr Kovačka, trenér a hráč te-
nisového oddílu T. J. Sokol Říčany a Radošovice, se 
zúčastnil Mistrovství světa mladších seniorů (39th 
Young Seniors World Individual Championschips 
2019) v kategorii 45+ ve dnech 23. 10. - 2. 11. 2019 v 
Miami Beach, Florida. Ve dvouhře mezi 98 účastní-
ky se po třech výhrách probojoval do čtvrtfinále, kde 
prohrál s aktuální „jedničkou“ světového žebříčku 
Chilanem G. Ambiadem 4:6 4:6.  Lépe se mu dařilo 
ve čtyřhrách. S Němcem H. Mueller-Frerichem byli 
třetím nasazeným párem, postoupili až do finále, kde 
byl nad jejich síly první nasazený pár B. Beks, M. Hil-
pert (Holandsko) 3:6 2:6.  Radost ze zlata přišla až po 
finále mixu. Mistrem světa v mixu se stal po boku slo-
venské tenistky P. Rogulski, když ve finále zvítězili nad 
dvojicí B. Mulej (Slo), J. Tanwar (Ind) 7:5 7:6(4).  Tyto 
výsledky posunuly Petra Kovačku v žebříčku ITF na 4. 
místo ve dvouhře, 2. místo ve čtyřhře a 2. místo v mixu 
v kategorii 45+. 
K těmto skvělým výsledkům s radostí gratulujeme.

Štěpán Bimka, 
předseda TO Sokol Říčany

Nábor nových členů
Hrajete rádi volejbal a netroufáte si chodit do registrovaného 

volejbalového oddílu? Bojíte se, že svým uměním budete kazit hru 
ostatním? Máte radost z toho, že odbijete míč na druhou stranu sítě?

Chcete při hře zažít i zábavu? Pak jste to právě vy, koho hledáme. 
Přijďte si zahrát rekreační volejbal do sokolovny ve Strašínské 
ulici každý čtvrtek od 20 hod. Informace u Jarky Voráčkové na 
tel. 603 521 125. Těšíme se na vás. Členové oddílu volejbalu 

všestrannosti při T. J. Sokol Říčany a Radošovice
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43. ročník Říčanského poháru 
je úspěšně za námi

Víkendový maraton skončil poslední soutěží v neděli ve 
21:30. Jsme rádi, že pozvání k nám přijali i porotci ze Slo-
venska, Polska, Německa a dokonce i z Itálie. 
Ve sportovní hale se za víkend vystřídalo přes 700 taneč-
ních párů a 3000 diváků, a to nejen z České republiky, ale 
i z okolních zemí. Nejen z hlediska poroty tak byl Říčan-
ský pohár soutěží mezinárodní. Všechny kategorie byly 
hojně obsazeny, od sobotního rána až do nedělního se tak 
jistě bylo na co dívat. 
V sobotu proběhl taneční galavečer, na který naše pozvání 
přijal a galavečer zahájil Michal Drha jako viceprezident 
Českého svazu tanečního sportu. Večerem nás pak provedl 
pan Ivan Vít a zatančit jste si mohli za zvuků kapely Ada a 
Denny Band.
I v našem klubu zůstalo dosti trofejí (přesné číslo vzhledem 
k počtu párů zatím ještě neznáme, výsledky vám tak sdělí-
me v příštím čísle).
Kdo by již teď toužil po další taneční soutěži, uděláme mu 
radost. Náš klub byl vybrán za pořadatele Mistrovství ČR 
v deseti tancích seniorů pro tento rok. To je naplánováno 
na prodloužený víkend 8.-10. května a mimo mistrovství 
přivítáme na soutěži taneční ligy i nejlepší juniorské a mlá-
dežnické páry z celé republiky. Více informací o této sou-
těži vám přineseme v příštích číslech, ale již se teď se mát 
na co těšit.
Doufáme, že kdo jste se byl na soutěži podívat, že se vám 
líbila, a kdo nebyl, přijde příště.
 Vaše Fuego 
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DeSeT DObrýCH 
DŮVODŮ, PrOČ HráT FOTbAL
Pomáhá dětem zůstat fit. Zahrnuje 
týmovou práci: Fotbalisté musí spo-
lupracovat jako tým, aby byli úspěš-
ní. Zlepšuje hrubé motorické do-
vednosti; to je důležité zejména pro 
děti, které jsou v této oblasti slabé. 
Zvyšuje sebedůvěru a sebevědomí. 
Zvyšuje sociální interakce. Zvyšu-
je koncentraci a zaměření; hraní 
fotbalu vyžaduje velké soustředění 
a pozornost. Soutěž vytváří mo-
tivaci; když jsou děti motivovány, 
stávají se úspěšnějšími studenty 
a dospělými. Zahrnuje pracovní eti-
ku a odpovědnost; být sportovcem 
vyžaduje určitou úroveň odpověd-
nosti vůči vašemu týmu, vašim tre-
nérům a sobě. Podporuje kognitivní 
vývoj; hraní fotbalu pomáhá dětem 
zlepšit jejich vizuální prostorové 
povědomí a dovednosti při řešení 
problémů. Je to zábava! Pro děti 
je tak důležité milovat sport, který 
hrají.

ČeSKá FOTbALOVá eLITA 
V ŘíČANeCH

Vrcholem naší zimní turnajové 
sezony byl turnaj dětské kategorie 
U9, který se koná již po několikáté 
za účasti těch nejkvalitnějších čes-
kých týmů. Náš tým skončil letos 
na 6. místě. Zlato obhájil opět tým 
AC Sparta Praha. Dále 2. Viktoria 
Plzeň, 3. SK Benešov, 4. FK Mla-
dá Boleslav, 5. SK Slavia Praha, 7. 
FK Kolín, 8. Český Brod. Náš tým 
všechny překvapil vítězstvím nad 
Spartou. Byla to totiž první histo-
rická prohra tohoto týmu Sparty 
na našich turnajích.

ČeSKO-NěmeCKý TUrNAJ 
V NOrImberKU

Věkové kategorie 2010, 2009 
a 2008 vyrazily v lednu tradičně na 
mezinárodní česko-německý turnaj 
v Norimberku. Jako obvykle jsme 
čelili kvalitním soupeřům a zpravi-
dla starším hráčům. S výsledky na-
šich týmů jsme relativně spokojení: 

2009 - 2. místo, 2010 - 5. místo, 
Žactvo - 5. místo. Dobrá práce i vý-
kon plus výlet do ZOO.

ZAHáJeNí JArNíCH SOUTěží
Zveme všechny fanoušky na klasické 
říčanské derby FK Radošovice vs FK 
Říčany, kategorie U14, dne 28. 3. od 
12:30 na hřišti Sokola Pacov. Tento zá-
pas zahájí jarní soutěž, kde se budeme 
snažit vylepšit průběžné třetí místo 
po podzimu. Natrénováno přes zimu 
máme opravdu nadstandardně a věří-
me v potvrzení současné dobré formy. 

PrAHA-VýCHOD POSTUPUJe 
DO FINáLe

Výběr okresu Praha-Východ U11 
za účasti našich hráčů Karla Hojné-
ho a Vaška Horáčka pod vedením 
OFSPV trenéra Michala Šmída uspěl 
v kvalifikačním turnaji proti okresům 
Benešov, Rakovník, Kutná Hora, 
Beroun a Kolín. Všechny zápasy náš 
okres vyhrál. Konečné skóre 29:4 
mluví samo za sebe. Přejeme našich 
svěřencům a celému týmu úspěch 
v jarním finále.

LeTNí KemPy 
A SOUSTŘeDěNí

V prvním srpnovém týdnu vyráží 
přípravky a mladší žáci na tradiční 
letní soustředění v Horním Bradle. 
Letos to bude nejpočetnější výprava. 
Kapacita 70 lůžek byla naplněna již 
koncem ledna. Dále budeme pořá-
dat (pouze pro členy klubu) letní 
přípravný kemp starších žáků pod 
vedením trenéra Vaška Černého na 

Pacově v termínu 18. - 21.8. Úplnou 
novinkou je potom letní příměst-
ský kemp pro naše nejmladší hráče 
ročníku 2013/2014 v krásném pří-
rodním prostředí Rokytky a Jurečka 
v termínu 17. - 21.8. Do tohoto kem-
pu je otevřená registrace i pro nečle-
ny od 30. 3. do vyčerpání kapacit.

ÚPrAVA HŘIŠTě NA 
STrAŠíNSKé NA UmT

Náš klub navrhuje úpravu hřiště 
na Strašínské na povrch s umělou 
trávou. V posledních letech vznik-
la v Říčanech řada multifunkčních 
hřišť. I my bychom rádi využíva-
li hřiště na Strašínské v průběhu 
zimy i vzhledem k již existujícímu 
osvětlení hřiště. Bohužel je povrch 
nevhodný pro využití v zimě z důvo-
du velké kluzkosti. Celkové náklady 
jsou odhadovány na cca 1mil Kč. 
Pro město by to bylo neporovna-
telně levnější, než výstavba dalších 
sportovních hal, včetně nákladů 
na provoz. Město dlouhodobě in-
vestuje do sportovních areálů na 
lázeňské louce a věříme, že je nyní 
čas se podívat i nahoru do Radošo-
vic. Jednou z možností technického 
řešení je instalace umělé trávy bez 
gumové drtě, kterou je jinak nutné 
pravidelně doplňovat. Prosíme tedy 
celou říčanskou veřejnost o podpo-
ru tohoto projektu při květnovém 
hlasování v Překvapte Říčany! Na-
ším cílem je dostat děti od počíta-
čů a mobilů k pohybu na čerstvém 
vzduchu. Nepromarněme ani den 
dětství!

www.fkradosovice.cz

Nepromarněme ani den dětství
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Fotbalový klub Říčany  
Vás srdečně zve 
na jubilejní 10.

PLES  
V KOPAČKÁCH

Bohatá  
tombola

Sobota 28.3.2020 19.30
Kulturní Centrum Labuť

Vstupenky v ceně 200 Kč jsou k dispozici  
od 10. 2. 2020 v Krušovickém hostinci „U Jermařů“ 
Robert Šindelář, tel. +420 736 685 461

K tanci nám zahraje  
skupina REPETE
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APDT pojede na soustředění
A máme tady jaro. V březnu se děti 
P&F týmu APDT Říčany zúčastní 
soustředění v gymnastické hale v 
Liberci, porovnají si síly, následně 
se  setkají s atlety Německa. Také vy, 
čtenáři měsíčníku Kurýr, je můžete 
spatřit  v ulicích Říčan, kde probíhají 

jejich pravidelné nedělní pětihodino-
vé tréninky.
Nic se nesmí nechat náhodě, ale my v 
APDT Říčany už myslíme na léto.
Ještě než začnou příměstské campy ve 
stylu P&F  v přírodě pro děti od 6 let, 
rádi bychom vás pozvali na fantastickou 

podívanou - AKADEMII APDT Říčany, 
která se stala tradicí. Můžete si v diáři 
poznačit neděli 24. května.
V případě dotazů nás kontaktujte na 
emailu: iva .mrackova@seznam.cz 
nebo telefonicky na: +420722908072

Za APDT Říčany, z. s., Iva Mračková

24. 5. 2020
15:00-18:00 hodin

AKADEMIE 
2020

iva.mrackova@seznam.cz
+420 722 908 072

Centrum Na 
Fialce Říčany

+ DJ Vořík
Vstup zdarma

Sobota 28. 3. 2020
 13:00 - 16:00 hodin 

APDT Říčany  
vs. 

P&F Německo
Dražďany 2020

iva.mrackova@seznam.cz
+420 722 908 072

Lingnerallee
 01069 Dresden

 Deutschland

Dětská liga karate, 2. kolo
Začátkem února proběhlo 2. kolo dětské 
ligy karate, pořádané naším domácím klu-
bem karate SC Spirit Říčany.  Tentokrát 
soutěž probíhala v Městské sportovní hale 

a opět za podpory města Říčany.
Dětská liga je velmi oblíbená soutěž, která má celkem tři kola 
a děti tak můžou postupně zlepšovat své výkony a naši trenéři 
můžou sledovat, jak si vedou jejich svěřenci. Všechny děti vel-
mi chválíme a gratulujeme medailistům z Říčan:
Kumite Balloon - 1. místo: Alex Pospíšil, 2. místo: Nicolas 
Krejčí, 3. místo: Václav Trpálek, Jakub Sláma. 
Karate Agility - 1. místo: Jan Sebastian Král, Alex Pospíšil, 2. 
místo: Vít Nedbal, Viktorie Vincenčíková, Nicolas Krejčí, 3. 
místo: Michal Vrábel, Ondřej Polák, Ondřej Endal, Jan Tetour, 
Jakub Sláma, Tom Vandenhelsken.
Kata -  3. místo:  Ivo Trulley, Jan Sebastian Král, Jakub Sláma.
Kihon-ido - 3. místo: Viktorie Vincenčíková , Ondřej Polák, 
Michal Vrábel, Jan Tetour, Alex Pospíšil. 

Kumite - 1. místo: Viktorie 
Vincenčíková, 2. místo: Jan 
Sebastian Král, Nicolas 
Krejčí, Ondřej Endal, Alex 
Pospíšil, Marek Pradáč, 3. 
místo: Ivo Trulley, Jakub 
Sláma, Jan Tetour.

Děkujeme za skvělou at-
mosféru při turnaji a již 
nyní se těšíme na 3. kolo 
dětské ligy, které se bude 
konat na naší největší klubové akci Kamiwaza Cup 2020 v so-
botu 28. 3. v Praze, kde se budou vyhlašovat nejlepší závodníci 
ze všech tří kol ligy.
Celkové výsledky 2. kola a více informací naleznete na www.
karate1.cz, fotografie na FB- SK Kamiwaza karate. 
 Za SC Spirit Říčany Denisa Šťásková
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Je velmi těžké psát o 
činnosti naší organi-

zace, aby to nevyznělo jako vychloubání.  
A proto píšeme víceméně jen fakta. Na-
víc tím, že nás je tak mnoho, nemůžeme 
leckdy do omezeného článku sepsat ani 
úspěchy všech našich členů. Ani jména. 
Od ledna ale zatím nebyla žádná soutěž, 
a tak se můžeme vrátit k celoroční anketě 
„Sportovec roku Českého svazu akroba-
tického rokenrolu za rok 2019“. Tam se 
hodnotí celoroční výsledky na čistě do-
mácích soutěžích. Vyhlášení za uplynu-
lý rok je vždy slavnostní a vždy v lednu. 
Koná se na Plese Českého svazu akro-
batického rokenrolu.  A – obvyklá fráze 
– nás těší, jak jsme se umístili, respektive 
jak se umístily naše jednotlivé skupiny ve 
svých kategoriích. Posuďte sami.
1. místo v žebříčku ČSAR Sportovec 
roku 2019 získaly pro TŠ Twist Říčany 
formace FoRCE oNE (nad 14 let), MA-
DoNNA (juniorská ktg.) a JUNGLES 
(dětská ktg.). 

2. místo v žebříčku ČSAR získaly BA-
BIES (dětská ktg.) a TWISTEr (páro-
vá kategorie)
 3. místo v žebříčku ČSAR pro TŠ Twist 
Říčany zase získala formace CoLoRS 
(dětská ktg.) Taneční škola Twist Říčany 
získala i další hezká umístění.  Formace 
Xena a Con Calmas sice na medaile ne-
dosáhly, ale i tak je čtvrté místo úspěch.  
V únoru jsme měli několik vystoupení, 
například na Plese města Říčany, ple-
se místního gymnázia, atd. V březnu se 
u nás v TŠ Twist Říčany konají různá 

soustředění, a to na různých místech 
v ČR.  A plánujeme také mezinárodní 
soutěž Jarní cena TŠ Twist Říčany. Tato 
akce bude finančně podpořena městem 
Říčany a bude se konat 25. 4. v hale Na 
Fialce.  Do té doby ale musíme nejen 
akci organizačně a logisticky nachystat, 
ale také ušít některým skupinám nové 
kostýmy, vytvořit nové choreografie 
atd. Hlavně ale pořádně natrénovat, aby 
domácí publikum mohlo být na naše vý-
kony pyšné!

TŠ Twist Říčany 

TŠ Twist Říčany

Své první letošní závody absolvovala tea-
mgymová družstva v Dobřichovicích. Do 
bojů jsme vyslali čtyři družstva. V nejmlad-
ší kategorii nastoupilo družstvo dívek posí-

lené o jednoho chlapce a začalo dlouhý závodní den stříbrem. 
Další družstvo, kde závodil spolu s děvčaty malý gymnasta, 
jsme měli i ve starší kategorii, a i zde jsme se radovali ze stří-
brných medailí. Ryze dívčí tým pak startoval v ktg. 2009 a ml. 
– holky podaly krásný výkon a vystoupaly na stupínek nejvyšší. 
Do sbírky cenných kovů nám chyběl už jen bronz, ale ten zajis-
tily pro Říčany naše nejzkušenější závodnice z družstva Eagles. 
Všechna družstva pro tyto závody připravila trojice trenérek 
Krenková, Dosoudilová a Fesslová – i jim patří velká gratulace.
I sportovní gymnastky se účastnily svých závodů, konkrétně 
ve Všetatech – zlato ve svých kategoriích získaly V. Kroupová, 
A. Jechová a M. Pechmanová, v Horních Počernicích ovládla 
cvičení na kladině A. Žvejkalová a akrobacii S. Bezoušková – 
celkem tedy pět zlatých, dvě stříbrné, tři bronzové medaile/
poháry a další krásná přední umístění. V Dobříši přidala bronz 
ještě K. Slobodová.
Po uzávěrce tohoto vydání pořádáme již 5. ročník závodu ve 
sportovní gymnastice, moc se těšíme, až vás o průběhu bu-
deme informovat v příštím čísle a věříme, že se podaří jako ty 
předešlé.
Kromě příprav na závody jsme dali dohromady a zveřejnili ter-
míny příměstských letních táborů s gymnastikou, které pořá-
dáme pro děti nejen z našeho oddílu již osmé léto.
Vážení rodiče, pokud chcete letní prázdniny svých dětí vy-

plnit smysluplným programem, novými zážitky a radostí 
z pohybu, můžete vybírat z šesti turnusů (termíny na www.
gymnastika-ricany.cz) v Říčanech, Strančicích a Mnicho-
vicích. o více informací pište na gymnastika-ricany@se-
znam.cz. Fotky z předešlých ročníků naleznete v naší foto-
galerii na www.gymnastika-ricany.rajce.idnes.cz.

J. Jechová a B. Bernardová 

Úspěchy našich gymnastek a gymnastů
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Když chcete víc než

FITNESS
        KLUB

Když chcete víc než

FITNESS
        KLUB

„Jsme pár, který jde do všeho naplno a slovo
Nejde, pro nás neexistuje. Naše rozhodnutí udělat

něco pro své zdraví a zapracovat na zlepšení kondice 
nás tak přivedlo až do Klubu Park Holiday.

Oslovily nás zdejší široké možností sportovního vyžití,
ale především klidná klubová atmosféra, která je 

protipólem všech masových zařízení.

Jako členové klubu si nyní již přes půl roku užíváme 
špičkově vybavenou fi tness zónu Energym nebo nově 

zrekonstruovaný Clubwell s bazénem a saunami. 
Chystáme se vyzkoušet badminton. V klubu čerpáme 

pozitivní energii, potkáváme se s mnoha příjemnými 
lidmi a je nám zde moc fajn.“

Míša a Jirka, členové klubu od roku 2019

Proč jsme členy klubu

lidmi a je nám zde moc fajn.“lidmi a je nám zde moc fajn.“

Míša a Jirka, členové klubu od roku 2019Míša a Jirka, členové klubu od roku 2019

www.ener-gym.cz

AKCE

PLATÍ DO 31. 3. 20
20

Vyzkoušejte si

MĚSÍC
ZA PŮLKU!

Zaregistrujte se na
www.ener-gym.cz

PH inz 165x245 - Ricansky kuryr BREZEN_2020.indd   1 13.01.20   16:08



super jídlo

sport a tvoření

dobrodružná noc 
Na Fialce

skvělí lektoři

noví kámoši

EDŮV PLÁN NA SUPER LÉTO

REGISTRACE NA NAFIALCE.WEBOOKER.EU

Tématické příměstské 
tábory Na Fialce 



Co se děje v kultuře

ODDěLeNí PrO DOSPěLé 
Masarykovo nám. 66 
Tel. 323 602 654 
E-mail: 
dospele.odd@knihovna.ricany.cz

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

www.KNIHOVNA.rICANy.CZ
VýPŮJČNí HODINy:
Oddělení pro dospělé: 
pondělí až pátek od 8.30 do 18.00, 
sobota 8.30 – 12.00
Oddělení pro děti: 
V týdnu od 2. do 8. března (jarní 

prázdniny) bude otevřeno v úterý 
od 12.00 do 17.00, ve čtvrtek od 
8.30 do 18.00 a v sobotu od 8.30 
do 12.00 (v pondělí, středu, pátek 
a neděli bude tedy zavřeno).
Od 9. března bude v oddělení pro děti 

otevřeno v pondělí od 12.00 do 18.00, 
v úterý od 12.00 do 17.00, ve středu a 
ve čtvrtek od 8.30 do 18.00 a v pátek 
od 12.00 do 17.00. Nadále také každou 
první sobotu v měsíci od 8.30 do 12.00.

Úterý 10. března, 18.00 – Vlastimil Vondruška
autorské čtení, pořad „Oldřich z Chlumu – román a skutečnost“ 
Po čtyřech letech opět přivítáme 
zřejmě nejčtenějšího domácího 
autora. Vstup volný.
Vlastimil Vondruška se narodil 
v Kladně, vystudoval obor historie 
a etnografie na Filozofické fakultě 
Univerzity Karlovy v Praze, vědeckou 
aspiranturu v Československé akade-
mii věd ukončil v roce 1982. Působil 
v Národním muzeu v Praze, od roku 
1990 se věnoval podnikání, publicisti-
ce a literatuře. Společně s manželkou 

Alenou (je rovněž publicistka a spi-
sovatelka) založil v Doksech sklárnu 
Královská huť, kterou provozoval do 
roku 2009 (za tuto činnost získal oce-
nění ministra kultury ČR). Od roku 
2009 se věnuje výhradně spisovatel-
ské činnosti. Kromě literatury patřilo 
mezi jeho velké koníčky horolezectví 
(aktivně se mu věnoval více než 20 
let), dnes zahrádka, pes a četba. 
Literárně je činný s přestávkami 
od mládí. Dosud publikoval více 
než 50 vědeckých studií a článků o 
dějinách hmotné kultury, 20 knih 
vědeckých a populárně naučných, 
více než 50 historických románů 
pro dospělé a několik knih pro 
mládež. Jeho knih se u nás proda-
lo již více než jeden milión. Podle 
oficiálních statistik půjčovanos-
ti, publikovaných Národní kni-
hovnou v Praze, je od roku 2011 
pravidelně nejčtenějším domácím 
autorem. Některé jeho knihy byly 
vydány v němčině, srbštině a slo-
venštině. 

Za své literární dílo byl několikrát 
oceněn cenou čtenářů nakladatel-
ství MOBA, získal Zlatou stuhu 
IBBY v kategorii literatury faktu 
a populárně naučné literatury pro 
mládež (2005), prestižní ocenění 
Bestseller roku (2015), cenu Unie 
českých spisovatelů (2016), Čestné 
uznání Mensy ČR (2016) a Krame-
riovu cenu Asociace nezávislých 
médií za publicistiku v denním tis-
ku (2017). 
Kromě literární tvorby je autorem fil-
mu Jménem krále a několika divadel-
ních her. Sám rovněž divadlo hraje - 
ve své hře Vínem proti pohanství aneb 
staročeský dekameron vystupuje v 
hlavní roli středověkého učence. Po-
řádá pravidelná setkání v knihovnách, 
dosud jich absolvoval více než 700.

(zdroj: 
www.vlastimilvondruska.cz)

PřIPrAVuJEME:
Čtvrtek 21. května, 18.00  
– Ondřej neff

Galerie kotelna si vás dovoluje pozvat 
na exkluzivní výstavu děl Aleše Brázdila, 
jednoho z nejlepších malířů mladé generace 

a absolventů akademie ateliéru klasické 
malby. Výstava pod názvem „CRAWLING 
oN BRUISEd kNEES“ prezentuje obrazy, 
které dokážou zaujmout odbornou i laickou 
veřejnost u nás i v zahraničí.
Aleš Brázdil s diváky rozehrává hru něčeho 
již viděného a zároveň v podvědomí 
utajeného. Jsou to obrazy snažící se 
zachytit, stejně jako staré fotografie i 

současné digi, momenty v mysli těsně před 
usnutím, okamžiky, které se jinak rozplynou 
v čase, stroboskopické záběry noční taneční 
scény.
Výstava bude slavnostně zahájena ve 
čtvrtek 5. 3. v 18.30 hod a potrvá  
do 16. dubna 2020.
Přejeme vám nevšední umělecký zážitek.

 Za Kotelnu Michaela Kočová

64 texty.kuryr@ricany.cztexty.kuryr@ricany.cz
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Otevírací doba během výstav:
po – čt  14:00 – 18:00
pá zavřeno
so 10:00 – 18:00, ne 13:00 – 18:00

Dopolední vstup pro školy, 
skupiny i jednotlivce je nutno 
rezervovat.

Rýdlova 271/14; tel.: 323 603 161           www.ricany.cz/muzeum

Co se děje v kultuře

V muzeu probíhají úpravy 
výstavních prostor 
V muzeu probíhají od února do 
dubna 2020 úpravy výstavních 
prostor. Předěláváme, malujeme, 
budujeme a zkrášlujeme. Na no-
vou výstavu „Proměny krajiny – 
Je to ve vašich rukou“ se můžete 
těšit od neděle 26. dubna 2020.

Závěr Osmdesátek 
s dokumentem o sametové 
revoluci

O prvním únorovém víkendu se v Mu-
zeu Říčany uzavřela výstava „Osm-
desátky – Jak jsme tady žili/Až do 
sametové revoluce“. Návštěvnost byla 
vysoká a ti z návštěvníků, kteří zavítali 
do muzea v odpoledním čase, mohli 
shlédnout zbrusu nový snímek „Sa-
metová revoluce očima pamětníků“.
Film o revolučních dnech ve Středo-
českém kraji natočili dokumentaristé 
Post Bellum v rámci celorepublikové 
kampaně Nezapomeňme ke 30. výro-
čí sametové revoluce. Do kampaně se 
zapojilo 38 měst z celé České republiky; 
mezi ta středočeská patřily také Říčany.
V téměř půlhodinovém filmu vystu-
pují Jaromír Jech a Karel Stanslický, 
kteří se podíleli na vzniku zdejšího 
Občanského fóra a v dalších letech 
coby komunální politici ovlivňovali 
tvář Říčan. Dále ve snímku uslyšíte 
svědectví pamětníků listopadových 
událostí z měst Dobříš, Pečky a Kolín. 

Jejich vzpomínky doplňují archivní 
filmové záběry a dobové fotografie. 
Některé z dokumentů, které vznikly 
během kampaně Nezapomeňme, jsou 
nyní dostupné na youtube kanálu Pa-
měti národa.

Renata Skalošová

Ukázka řezu mladých 
ovocných stromů
neděle 22. března, 14:00,  
sraz u skautské klubovny 
Zveme vás na vycházku do alejí, kde 
si ukážeme řez mladých ovocných 
stromů. Projdeme Alejí Říčaňáků 
směrem na Světice. Ukázku provede 
odborník na péči o ovocné stromy 
Vojtěch Ptáček.    
Vstupné 50 Kč.

Jarní rostliny a ptáci v 
přírodní rezervaci mýto 
sobota 4. dubna, 9:30 - 11:30, 
sraz na hřišti v Nedvězí v ulici Hájová
Při procházce rozkvetlým lužním 
lesem podél Rokytky můžeme obdi-
vovat koberce rozkvetlých sasanek 
a dymnivek. Zaposloucháme se do 
zpěvu sýkor, pěnkav, brhlíků a droz-

dů a pokusíme se najít i ledňáčky, 
kteří hnízdí v norách v obnažených 
březích meandrující Rokytky.
Povede Kateřina Čiháková
Vstupné 50 Kč

Na realizaci akcí finančně přispěl 
Středočeský kraj.

Řezání a broušení 
kamenů v Geoparku 
v sezóně 2020
Termíny: soboty 21. 3., 18. 4., 
16. 5., 20. 6. (řezat a brousit se 
bude v rámci Amatérské burzy 
minerálů), 18. 7., 15. 8., 19. 9., 
17. 10., vždy 14:00 - 17:00 
Přijďte se podívat, jak se řežou a 
brousí horniny v geologické la-
boratoři. Přineste si svůj vlastní 
kamínek. Rozřízneme ho a vy si 
kamínek zkusíte vyleštit. 
Cena dle velikosti kamene.
rezervace nutná: prostřednic-
tvím formuláře na webu Mu-
zea Říčany v sekci Akce, popř. 
na tel. 323 603 161 (nejpozději 
dva pracovní dny před vybra-
ným termínem).
Kde Geopark najdete: v areálu 
1. základní školy, Říčany, Masa-
rykovo nám. 71

Na realizaci akcí finančně při-
spěl Středočeský kraj.  
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Ze SbíreK mUZeA: PAmáTKy NA FrANTIŠKA JOSeFA THOmAyerA 
  

František Josef Thomayer je slavnou postavou české 
zahradní architektury a pomologie (vědy o ovoci) a 
současně slavným obyvatelem Říčan. Přestože se jádro 
jeho pozůstalosti nachází v jiných muzeích a příbuz-
ných institucích, i Muzeum Říčany má ve své sbírce 
několik památek na tuto osobnost.  Jedná se například 
o fotografický materiál, zachycující Thomayerovu vilu 
uprostřed „stromkové školky“, či fotografie jeho bratra 
Josefa Thomayera. Dále se jedná o výstřižky, které se tý-
kají života různých osobností (mimo jiné i Thomayera 
a jeho práce), shromážděné spisovatelem Dominikem 
Heykem. Uchoval se i dopis dr. Josefa Thomayera z 1. 
12. 1898 určený purkmistrovskému úřadu v Říčanech, 
který se týká nájmu louky, patřící jeho bratru Františ-
ku Josefovi Thomayerovi.  Nejzajímavější jsou ovšem 
dochované projekty na úpravu veřejných prostranství 
v Říčanech a okolí, jejichž autorem je právě Thomayer. 
První se týká prostoru, označeného jako „obecní sad 
v Říčanech“, a pochází roku 1902, s největší pravdě-
podobností se jedná o dnešní park A. Švehly. Druhým 
plánem je návrh sadu „před školní budovou“ (dnešní 
1. ZŠ) z roku 1908. Popisek nás podrobně informuje 
o květeně, která zde byla (nebo měla být) vysazena: 5 
šeříků, 35 nízkých keřů, přinejmenším 3 konifery, 75 
vytrvalých rostlin, 103 kusů nespecifikovaných kvě-

tin, 6 jedlí a 3 jiné jehličnany.  Třetí Thomayerův plán 
se rovněž týká téže školy, je to totiž návrh „na založení 
sadu při nové školní budově“. Čtvrtý Thomayerův plán 
není datován a zachycuje návrh „sadu Na obci“. Pátý 
Thomayerův plán z roku 1896 pak zachycuje návrh na 
úpravu zámecké zahrady ve Voděrádkách, která byla 
tehdy majetkem „slečny z Meiresbachů“ (= Marie von 
Mayersbach). 
Krajinu upravovali a přetvářeli i jiní lidé než Thomayer, a 
to dokonce v dobách nedávných. S jejich příběhy se bu-
dete moci seznámit od konce dubna na nové výstavě Mu-
zea Říčany „Proměny krajiny – Je to ve vašich rukou“.
 Jan Boukal 

Co se děje v kultuře

Letní prázdniny s muzeem 2020
Letos pořádáme nově hned čtyři příměstské tábory na 
Říčanské hájovně. Na dva z nich už evidujeme pouze ná-
hradníky, volno ještě máme na následujících táborech:
 
pŘíměstský táBoR pRo tVoŘiVé teeNageRy – 
ŘemeslNý táBoR
Kdy: 3. - 7. srpna 2020, každý den od 8:30 do 16:30 h
Kde: Říčanská hájovna u Světic a její okolí
Pro koho: od 11 do 16 let 
cena: 2 700 Kč (v ceně stravování – denně dvě svačiny, 
oběd, pitný režim, program, lektoři)
Lektorky: Petra Skřivánková, Klára Pilíková
Říčanská hájovna se v srpnu promění v tvořivé hřiště ne-
omezených možností. Přivezeme sem hromadu materiálu 
a děti budou mít možnost pod vedením lektorů pracovat 
s nástroji (brusky, vrtačky, šicí stroje,…) a budovat si 
vlastní stavby nebo klidně i pracovat na vlastních menších 
projektech. Baví vaše dítě pracovat se sekerou, dlátem, 
péct, šít, plstit nebo prostě zkoušet nové věci? Na táboře 
na to bude mít dost času, materiálu, společnost vrstevní-
ků se stejnými zájmy a naši podporu. 

smolíkoVa doBRodRužstVí Na cestě do 
VesmíRu - pŘíRodoVědNě ŘemeslNý táBoR
Kdy: 17. - 21. srpna 2020, každý den od 8:30 do 16:30 h
Kde: Říčanská hájovna u Světic a její okolí
Pro koho: od 7 do 14 let (od ukončené 1. třídy)

cena: 2 500 Kč (v ceně stravování – denně dvě svačiny, 
oběd, pitný režim, program, lektoři)
Lektorky: Jana Dočkalová, Andrea Hanousková
Vydejte se s Ládínkem a jeho mluvícím psem Zorrem za 
podivuhodným dobrodružstvím při objevování cizích, 
občas pěkně bláznivých planet. Vypravíme se na ně ve 
vesmírné lodi, kterou si sami vyrobíme na tvořivém hřišti. 
Každou planetu důkladně prozkoumáme za pomoci lup, 
mikroskopů i dalekohledů.
Více informací o všech táborech a odkaz na přihlašo-
vací formulář naleznete na webu muzea.
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03 březen
PRogRam 2020

PŘIPRAVU-
JEME

AbbA World revivAl
 Pá 27 / 03 / 2020 – 20.00
   KonceRt s hity legendáRní KaPely aBBa.  

WArm STArÁK 2020 Up
 so 18 / 04 / 2020 – 19.00
   status PRaesents  
   PRoximity  
   BRando´s eyes  
   hoRRiBle cReatuRes  

 
  
 

www.kclabut.cz

STo zvířAT – 30! ToUr
 Pá 13 / 03 / 2020 – 20.00
   KonceRt K 30. výRočí PůsoBení na scéně.  

vlAdimír mišíK & eTC...  
A hoSTé
 Út 17 / 03 / 2020 – 20.00
   Přeložený KonceRt z 5.11.2019.   

 SPOLEČNOS T A TA NEC 

PLES ZdrAvOTNí  
A ZáChrANNé SLužby
so
 SPOLEČNOS T A TA NEC 

SETkáNí SENiOrů S hudbOu
Po
 SPOLEČNOS T A TA NEC 

PrvNí říČANSká vEřEjNá TANČírNA
Út
 kONCErT y 

STO ZvířAT – 30! TOur
Pá Koncert k 30. výročí působení na scéně.
 kONCErT y 

vLAdimír mišík & ETC... A hOSTé
Út Přeložený koncert z 5.11.2019.
 kONCErT y 

STriNgS Of SPriNg
st Koncert z cyklu „jazzové večery v říčanech”.
 SPOLEČNOS T A TA NEC 

PrvNí říČANSká vEřEjNá TANČírNA
Út
 vá žNá hudbA 

viLém vEvErkA – hObOj 
kATEřiNA ENgLiChOvá – hArfA
st Koncert z cyklu „kruh přátel hudby”. oba interpreti jsou výraznými 
osobnostmi a zcela právem patří k mediálně nejznámějším hudebníkům  
v oboru „vážné“ hudby i mimo něj.
 kONCErT y 

AbbA WOrLd rEvivAL
Pá Koncert s hity legendární kapely AbbA.
 SPOLEČNOS T A TA NEC 

PLES fOTbALiSTů
so
 dĚ Ti 

ČiPErkOvé
ne hou, hou, hou čiperkové mají novou šou. čiperkové – nejpopulárnější 
dětská kapela v čR. zpívají písničky, které baví děti, rodiče, babičky i dědy. 
Přijďte si s nimi zazpívat, zatancovat, zablbnout a taky se vyfotit.

těšíme se na vaši návštěvu!
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NEbuď LAbuť A  zajdi na KultuRu!
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mArTA JAndovÁ  
– nArozeninový KonCerT
 Pá 10 / 04 / 2020– 20.00
   maRta s KaPelou v říčanech Představí  
  své aKtuální alBum BaRvy a zazPívá sPolu  
  se svými hosty. Přijďte si užít PoP-RocKový  
  velKý PáteK do „laButě”. 

doCTor viCTor  
+ eroS mYTh  

/ AeroSmiTh revivAl
 Pá 24 / 04 / 2020 – 20.00
   sPolečný KonceRt Plný eneRgie.   

kruh PřáTEL hudby 
– kateřina Englichová – harfa 
    vilém veverka – hoboj
 
  kateřina Englichová je výraznou osobností českého 
interpretačního umění. vystupuje po celé evropě, severní americe, 
japonsku, hongkongu, austrálii a novém zélandu. mimo jiné 
koncertovala v nejprestižnější koncertní síni na světě carnegie hall. 
je držitelkou classic Prague award 2018, tedy nejvýznamnějšího 
českého ocenění v klasické hudbě.
 vilém veverka patří k nejrespektovanějším českým interpretům 
klasické hudby a k evropské špičce ve hře na hoboj. v roce 2018 
provedl – ve světové premiéře – s dirigentem tomášem netopilem 
a se symfonickým orchestrem hl. města Prahy FoK Koncert  
pro hoboj a orchestr od jiřího gemrota. společným počinem  
s harfistkou Kateřinou englichovou je vysoce ceněné album 
impressions (supraphon, 2017).

dOCTOr viCTOr  
& ErOS myTh / AErOSmiTh rEvivAL 
– Společný koncert plný energie
  dOCTOr viCTOr – Předkapela ac/️dc, singl „standuP”  
– toP 6 národního kola české eurovize 2018, vysílá 50 italských rádií  
a objevuje se v populární mobilní aplikaci musical.ly, usa, nahrávání 
sólové desky pro dana mccaffertyho z nazareth. to je doctoR 
victoR! skupina fungující od roku 2012 je charakteristická hlavně 
svojí nekonvenční show, kterou bez výjimky rozpoutá na pódiu  
při každém svém vystoupení. doctoR victoR poskytují jedinečný  
a nenapodobitelný hudební zážitek. jak sami tvrdí, jde hlavně o to,  
aby se lidé cítili na jejich koncertech dobře. Kdo očekává nějakou 
hlubokou meditaci, ať raději zůstane doma. v zajetí všech rockových 
ďáblů, se victor, Karpa a muddy 
na koncertech mění v nespoutaný vír syrových aranžmá a nenechají 
snad žádného diváka chladným... 
ErOS myTh / AErOSmiTh revival – kapela založená frontmanem 
alexem mcBeatem (který je též frontmanem hard rockové kapely 
votchi a bývalým kytaristou a zpěvákem Pražského výtěru...),  
ve svém jedinečném podání předvede show složenou z písní 
aerosmith. s touto nelehkou výzvou se kapela vypořádala s pokorou 
a udělá jistě radost nejen milovníkům této legendy! 
Kdo přijde, určitě nebude litovat! :-)

TANEČNí ZákLAdNí kurZy PrO mLádEž 
– Sezóna 2020
oznamujeme  vám,  že  základní  kurz  tance  a společenského 
chování bude zahájen v sobotu  12. září  2020 v 17.00 a 20.00 hodin  
v sále Kc labuť v říčanech, ul. 17. listopadu 214. 

TANEČNí kurZy PrO dOSPĚLé 
začínají 9. října 2020 od 19.00 (mírně pokročilí) a 21.00 (pokročilí) 
hodin. oba kurzy vede taneční mistr ing. ivan vít s partnerkou 
p. janou vítovou. více informací a přihlášky najdete na: 
kclabut.cz v sekci „taneční”.
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špeJbl’S helprS  
| AC / dC revivAl bAnd
 Pá 03 / 04 / 2020 – 20.30
   KonceRt nejlePší Revivalové KaPely ac/️dc...  

rAdůzA
 st 15 / 04 / 2020 – 20.00
   KonceRt.  

lÁSKA A pÁrečKY 
 Út 21 / 04 / 2020 – 19.30
   návRat ÚsPěšné Komedie v Původním  
 heRecKém oBsazení. hRají: jan Révai, KaRel zima,  
 jaRmil šKvRna, eRnesto čeKan, Kateřina  
 janečKová. mistRovsKy naPsaná FRancouzsKá  
 Komedie, Pyšnící se titulem: „hRa FRancie RoKu  
 2004“.  
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29

říčany – 17. listopadu 214 +420 323 602 456

vLAdimír mišík A ETC... 
– koncert legendy české pop-rockové hudby
  vladimír mišík je jednou z nejvýraznějších osobností české 
populární hudby již od 60. let 20. století. svou tvorbou ovlivnil celou 
řadu umělců ať už z hudebního, výtvarného či literárního prostředí. 
muzikanti pod značkou etc však začali vystupovat v roce 1974. 
vladimír mišík s kapelou etc přes mnohé personální změny a dvouletý 
zákaz činnosti v 80. letech koncertuje dodnes. do roku 2007 vydal 
vladimír mišík & etc… 10 řadových alb a několik dalších kompilací.
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Co se děje v kultuře

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

ladŮv kraj a okolí...
kultuRNí a spoRtoVNí kaleNdáŘ 
www.laduv–kraj.cz
změna programu vyhrazena
Vstupenky na veškeré akce získají zájemci u pořadatelů

do 
14. 3.

Říčany Plenér 2019 - výstava prací studentů FA ČVUT – Město Říčany ve spolupráci s Ústa-
vem Výtvarné tvorby FA ČVUT v Praze pořádá výstavu studentských prací z městského 
plenéru ve výstavním sále Staré radnice, 1. patro.

3. 3. Kolovraty 19.30 Křeslo pro hosta: Petr Sobotka a rozhlasový METEOr – Křeslo pro hosta s rozhlaso-
vým moderátorem a astronomem. Klub U Boudů.

7. 3. Říčany 19.00 Ples zdravotnické záchranné služby – K tanci a poslechu hraje kapela „DROPS“. 
Host večera Mahulena Bočanová. Předprodej vstupenek na tel.: 777 320 900, 777 681 
234. Kulturní centrum Labuť.

8. 3. Říčany 7.25 Nedělní pochod s Líbou – Turistický pochod na trase: Voznice – Kytín – Mníšek - Ry-
maně, délka trasy 10,5 – 13  km. Odjezd vlakem: Říčany 7.25 hod. Přihlášky na tel. 723 
513 431, nebo na e-mail : libuše.rohoskova@centrum.cz.

8. 3. Kolovraty 16.00 Pohádka pro nejmenší – Duhové divadlo Helena Jílková a Jakub Plzák. Klub U Boudů.

12. 3. Kamenice 19.30 MOnKEY BuSInESS 20 LET – Na koncertu zazní písně z různých období. Kulturní 
centrum Kamenice.

13. 3. Říčany 20.00 STo ZVíŘAT - 30! ToUR – Koncert k 30. výročí působení na scéně. Kulturní centrum 
Labuť.

14. 3. Uhříněves 10.30 Sobotní pohádka: noční skřítek – Pohádkový příběh o holčičce, které se jednou 
nechtěly uklízet hračky. Divadlo U22.

14. 3. Štiřín 19.30 Zámecký květinový ples – Ples ve stylu 30. let s bohatým programem a velkolepou 
květinovou výzdobou. Zámek Štiřín.

14. 3. Velké 
Popovice

9.00 - 15.00 Masopust a Ladovské vepřové hody – Průvod masek, masopustní dobroty, trhy, ote-
vřený pivovar a mnohem více. Pivovar Velké Popovice - dvůr.

14. 3. Velké 
Popovice

19.30 Sportovní ples – K tanci a poslechu hraje skupina FLÁM. Oblečení ve sportovních dre-
sech a maškarních kreacích vítáno. Sokolovna. Předprodej vstupenek v Galerii Romana 
Kotrče.

15. 3. Říčany 17.00 Loutky bez hranic: Bramborové království – Pohádka o tom, kdo zneškodní strašlivé-
ho draka. Centrum Na Fialce.

17. 3. Říčany 20.00 Vladimír Mišík & ETC… & hosté - přeložený koncert z 5. 11. 2019 – Vstupenky z 
původního termínu zůstávají v platnosti. Kulturní centrum Labuť.

17. 3. Kolovraty 19.30 Sedmihradsko, tajemné Karpaty – Cestopisný večer z cyklu Sousedé sobě. Povídání, 
fotografie, tajemná historie. Klub U Boudů.

18. 3. Nupaky 19.00 Radek Jaroš - Koruna Himálaje – Cestovatelská přednáška s besedou o výstupech na 
všech 14 nejvyšších vrcholů světa v příběhu známého českého horolezce. Zámek Berch-
told. Předprodej vstupenek na www.zamekberchtold.cz.

18. 3. Říčany 20.00 Beer with travel: Transsibiřská magistrála – Vyprávění o zážitcích a svobodě dvou ka-
marádů z dětství, kteří projeli stopem Náhorní Karabach a Arménii, navšívili Černobyl i 
Velkou čínskou zeď. Centrum Na Fialce.

21. 3. Říčany 14.00 - 17.00 Řezání a broušení kamenů – Přijďte se podívat, jak se řežou a brousí horniny v geolo-
gické laboratoři. Přineste si svůj vlastní kamínek. Rozřízneme ho a vy si kamínek zkusíte 
vyleštit.  Cena dle velikosti kamene. Rezervace nutná na tel. 323 603 161. Didaktické 
centrum geologie.

21. 3. Říčany 7.00 okolím Říčan - 50. rovnoběžka – 42. ročník turistického pochodu. Délka trasy: 9, 19, 
24 a 35 km. Start na nádraží ČD od 7 do 10 hod. Cíl v restauraci Na zastávce od 11 do 
18 hod.

70 texty.kuryr@ricany.cz
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21. 3. Kamenice 20.00 Kamenický ples – Tradičně bohatý doprovodný program, velkolepá tombola. Kulturní 
centrum Kamenice.

22. 3. Říčany 8.30 Turistický pochod z Mrače do Benešova – Pochod v délce 11 km. Odjezd vlakem Říča-
ny 8.33 hod. Přihlášky na tel. 606 680 150 nebo na e-mail: irenkotkova@seznam.cz.

22. 3. Štiřín 17.00 Sukův hudební Štiřín – Klavírní kvarteto Josefa Suka. Klavír, housle, viola, violoncello. 
Dvořák - Suk. Zámek Štiřín.

25. 3. Říčany 19.30 Vilém Veverka - hoboj, Kateřina Englichová - harfa – Oba interpreti patří k mediálně 
nejznámějším hudebníkům v oboru „vážné“ hudby i mimo něj. Kulturní centrum Labuť.

25. 3. Uhříněves 18.30 Provence - jméno, které voní – Cestopisná přednáška fotografa a cestovatele Jaroslava 
Hofmanna. V průběhu večera na nás čeká provoněné Grasse, kaňon Verdonu, Avignon, 
Arles a další krásná místa. Divadlo U 22.

27. 3. Říčany 20.00 ABBA WOrLD rEVIVAL – Koncert oblíbené revivalové kapely. Přijďte si zatančit a 
zavzpomínat na hity legendární kapely ABBA. Kulturní centrum Labuť.

28. 3. Tehov 14.00 Maškarní ples pro děti – Děti prožijí veselý příběh, plný písniček, soutěží a her. Kultur-
ní sál OÚ Tehov.

28. 3. Tehov 20.00 Maškarní ples pro dospělé – Kapela (Po)KROK, bohatá tombola, soutěž o nejlepší 
masku. Kulturní sál OÚ Tehov.

28. 3. Uhříněves 10.30 Sobotní pohádka: Pověsti staré a české – Něco málo z bájných pověstí naší vlasti 
podle Aloise Jiráska a možná ještě něco navíc. Divadlo U22.

28. 3. Říčany 19.30 Ples Fotbalistů – Kulturní centrum Labuť.

29. 3. Říčany 15.00 Čiperkové – Přijďte si zazpívat a zatancovat s nejpopulárnější dětskou kapelou v ČR. 
Kulturní centrum Labuť.

29. 3. Tehov 10.00 Vynášení Morany – Průvod z tehovské návsi k Panskému rybníku, vystoupení folklórní-
ho souboru Svatojánek, opékání buřtíků.
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Prosím
e vlastníky historických fotografií (od konce 19. století do doby po listopadu 1989), o zapůjčení či darování m

uzeu. Zapůjčené fotografie budou po naskenování v pořádku vráceny m
ajiteli.  

Přispějete tak k dokum
entaci podoby m

ěsta a okolí. 
Foto: Archiv M

uzea Říčany

Na přelomu 19. a 20. století připomínaly Říčany svojí rozlohou spíše větší vesnici s náměstím, o čemž velice výmluvně svědčí tato 
pohlednice, zachycující centrum Říčan přibližně z místa, kde se dnes nachází ulice Na obci. V levé horní části snímku vidíme starou 
zástavbu náměstí, nad kterou se vypíná věžička radnice, uprostřed si můžeme prohlédnout Širokou ulici lemovanou patníky, z Široké 
ulice vybíhají dnešní ulice Podskalí a olšany. V pravé části snímku v popředí zaujme budova říčanských jatek. Sportoviště na Lázeň-
ské louce dosud nejsou.  


