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Vladimír Kořen, 
starosta města 

Milí spoluobčané,

nebezpečná nemoc během několika týdnů změnila celý náš svět. Obrázky z Itálie, Španělska, Francie, 
Číny a dalších zemí přinášejí nezvyklou tíseň. Nemoc zavřela hranice, oblíbené hospody, náměstí 
opustil tradiční ruch a hlavně nemoc zcela paralyzovala zdravotnictví nejvyspělejších zemí světa. Stá-
ty musely přistoupit k omezení svobod. A týká se to i Říčan, protože nákaza je i v našem okolí. Mnohé 
napadá: Je to všechno potřeba? Nejsou škody až příliš velké? 

Podle mého soudu se jednoznačně bránit musíme. Virus COVID 19 nebo přesněji SARS – CoV- 2 
je velký jen několik desítek nanometrů. Je tak malý, že by se obrazně mohl posadit do jediné vlnky 
světla. Nejde o chřipku. Způsobuje těžko léčitelný zápal plic. Šíří se snadno, stačí kýchnutí, dotek 
na nákupním košíku nebo domovní klice. Podle statistik má virus potenciál nakazit během několika 
týdnů přes milion Čechů a zabít jich přes 50 000. Kdyby se tedy nic nedělo, naštěstí se děje.

Ve městě jsme rychle udělali mnohá opatření, někdy o něco dříve než vláda. Zavřeli jsme školy, škol-
ky, příspěvkové organizace. Přešli jsme na bezkontaktní řízení krizového štábu i celého města. Poku-
sili jsme se zabránit šíření a snad se to částečně povedlo. 

Koronavirus ukázal mnohé. Třeba zranitelnost rozvířeného světa. Zdůraznil závislost naší země na 
zahraničí. V nahotě odhalil, že Asie je v mnohém vyspělejší a organizovanější než Evropa. Poodhalil, 
že kolotoč obchodu občas dokáže dostat své zákazníky do ohrožení. Epidemie někde odkryla nízkou 
morálku nebo obyčejnou neschopnost. Kromě toho ale virus přinesl mnohem víc pozitivního světla.

Ukázal, že dokážeme šířit dobro. Lékaři, sestřičky v první linii, pečovatelé, kteří se zavřeli v karan-
téně se svými stařenkami a staříky. Desítky lidí šijí roušky, nabízejí své dobrovolnictví, sousedskou 
pozornost. Ta je vlastně ze všeho nejdůležitější. Stát ani radnice nemohou dohlédnout do každého 
koutu. Pandemie ukázala, že si umíme pomáhat. Hluboce za to děkuji. 

Čeká nás ještě několik týdnů, možná měsíců omezení. Stále jsme na začátku a dopady téhle „šla-
mastyky“ budou velké. A nepůjde jen o počty nemocných. Lidé přijdou o příjmy, zvýší se nezaměst-
nanost, živnostníci budou potřebovat každého zákazníka…  Ale věřím, že to dáme. 

Říčany jsou neobyčejný a obrovský tým, který právě teď táhne za jeden provaz. Čekají nás velmi 
zvláštní Velikonoce, party kluků nebudou s pomlázkou obcházet holky. Dezinfekce kraslic asi taky 
nebude jednoduchá. Podstata Velikonoc je ale jinde. Velikonoce jsou svátky znovuzrození, zmrtvý-
chvstání Ježíše Krista…  Jsou svátkem světla. U kostelů se po setmění zapalují ohně a lidé vstupují 
se svíčkou v ruce do temnoty chrámů. Pojďme společně porazit v jeden okamžik strach, tmu a bez-
naděj… Vyjděme se svíčkou na Bílou sobotu kolem 9 večer před svůj práh a ukažme sobě i dalším, že 
věříme v budoucnost. 

Děkuji vám za šíření pozitivní nálady. Přestože náš úsměv není pod rouškou vidět, pohled očí větši-
nou prozradí energii a sílu. Vaše odhodlání dává naději.

Slovo úvodem
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Informace z radnice

Krátce z rady města Říčany  
dne 13. 2. 2020
rada přijala celkem 11 usnesení

u Rada souhlasila s uzavřením rámcové smlouvy na 
opravy komunikací v Říčanech s firmou S. Bílka.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

u Rada souhlasila s udělením výjimky z počtu dětí pro 
školní rok 2020/2021 v jednotlivých říčanských mateř-
ských školách a to:
MŠ Srdíčko: 1. třída - 25 dětí, 1. třída - 22 dětí. Dal-
ší dvě třídy po 24 dětech, nevyžadují udělení výjimky. 
V MŠ bude celkem 95 dětí. 
MŠ U Slunečních hodin: pět tříd po 25 dětech a jedna 
třída - 20 dětí. Další třída s 24 dětmi, nevyžaduje uděle-
ní výjimky. V MŠ bude celkem 169 dětí.
MŠ Čtyřlístek: v budově ul. Domažlická ve třídách A, 
B, C, D po 25 dětech a ve třídě E 15 dětí, a v budově ul. 
Kolovratská ve třídě A 10 dětí, B 16 dětí a C 14 dětí, tj. 
celkem 155 dětí.
MŠ Zahrádka: ve čtyřech třídách po 25 dětech. V MŠ 
bude celkem 100 dětí. 

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

u Rada schválila s uzavřením veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí dotace mezi Středočeským krajem, a DPS 
SENIOR a stacionář Olga Říčany jako příjemcem ve 
výši 4 246 200 Kč na poskytování sociálních služeb na 
rok 2020.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

Krátce z rady města Říčany  
dne 20. 2. 2020
rada přijala celkem 20 usnesení

u Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit rozdělení 
finančních prostředků na žádosti podané v programu 
AKCE 2020 v celkové výši 1 651 800 Kč, přičemž dle 
doporučení Dotační komise dojde ke snížení požadova-
né částky dotace u vybraných projektů. Navýšení roz-
počtu programu AKCE 2020 o 151 800 Kč bude hraze-
no z rezervy Zastupitelstva.

Hlasy pro: 7  

u Rada doporučila Zastupitelstvu schválit rozdělení 
finančních prostředků na žádosti podané v Programu 
Provoz 2020 ve výši 3 559 368 Kč. Rozpočet Programu 

Provoz 2020 bude navýšen o 59 379 Kč, který vzni-
kl z titulu vratek nevyčerpaných dotací v roce 2019. 
Všechny žádosti o dotaci budou kráceny koeficientem 
0,9518.

Hlasy pro: 7  

u Rada souhlasila s uzavřením rámcové smlouvy o dílo 
s VIATEX, spol. s r.o., za jednotkové ceny uvedené v ce-
nové nabídce zhotovitele. Předmětem zakázky je obno-
va, zhotovení a odstranění vodorovného dopravního 
značení na území města Říčany.

Hlasy pro: 7  

u Rada souhlasila se zahájením zadávacího řízení 
na podlimitní veřejnou zakázku č. 2/2020 Výstavba 
mateřské školy Větrník, Říčany, formou otevřeného 
řízení a schválila zadávací dokumentaci této veřejné 
zakázky.

Hlasy pro: 7 

u Rada schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 
č.704/SOD/2016 na provozování systému nakládání 
s komunálním odpadem, uzavřené dne 3. 4. 2017 se 
společností Marius Pedersen, a.s. Předmětem dodat-
ku je navýšení cen za skutečně provedené služby o výši 
průměrné roční inflace v ČR ve výši 2,8 %.

Hlasy pro: 7 

u Rada schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy 
s paní M. Červenou, předmětem je poskytnutí individu-
ální dotace ve výši 20 000 Kč na podporu setkání říčan-
ského sboru Sirény a Ensemble Vocal Maurice Duruflé 
v Říčanech a zároveň schvaluje uvolnění částky 20 000 
Kč z rezervy na individuální dotace. 

Hlasy pro: 6, proti: 1  

u Rada uložila tajemníkovi úřadu vyzvat Správu želez-
nic k jednání o možnostech převodu stavby Rondelu do 
vlastnictví města Říčany.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

u Rada souhlasila s nákupem tří kusů elektromobilů 
Škoda CITIGOe IV pro město Říčany od firmy AUTO 
JAROV, s.r.o. za cenu 1 276 005 Kč vč. DPH 

Hlasy pro: 4, zdrželi se: 1, nepřítomno: 2

Krátce z rady města Říčany  
dne 27. 2. 2020
rada přijala celkem 12 usnesení

u Rada schválila objednání právní analýzy týkající se 
uzavřených smluv o smlouvách budoucích kupních 
s nájemníky bytů v budovách čp. 1999 a čp. 2000, Me-
lantrichova ul., Říčany na budoucí prodej těchto bytů 
za kupní cenu 100 Kč a uzavřených roku 2002, u advo-
kátky Jany Zwyrtek Hamplové.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

Informace z radnice

V dubnu se zastupitelstVo 
města Říčany ruší, 

sledujte aktuální informace 
na webu města
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Informace z radnice

u Rada města Říčany vydala nařízení v souladu s ust. 
§ 11 odst. 1, § 61 odst. 2 písm a) a § 102 odst. 2 písm. 
d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozděj-
ších předpisů a na základě ust. § 52b odst. 3 zákona 
č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně 
některých souvisejících zákonů, kterým se rozšiřuje 
území ve městě Říčany, na němž je zakázáno používat 
karcinogenní, mutagenní, toxické a ostatní přípravky 
na ochranu rostlin uvedené v ust. § 52b odst. 3 písm. 
a) až h) zákona č.  326/2004 Sb., tak, aby ve vymeze-
ném území byla zajištěna vysoká úroveň ochrany zdra-
ví obyvatel města Říčany, včetně zranitelných skupin 
osob, ochrany zvířat a životního prostředí, s cílem, 
aby v takto vymezeném území byly na ochranu rostlin 
aplikovány nechemické a přírodní alternativy příprav-
ků.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

u Rada schválila poskytnutí finančního daru ve výši 
10 000 Kč říčanskému spolku Škoda 100 na cestách 
na podporu dobročinné sbírky pro děti a seniory na 
území západní Ukrajiny s tím, že požadovaná částka 
bude uvolněna z rozpočtu osadního výboru Strašín. 

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

Krátce z rady města Říčany  
dne 5. 3. 2020
rada přijala celkem 23 usnesení

u Rada souhlasila s nákupem 63 kusů mini PC ACER 
N4660G včetně držáku za cenu 739 431 Kč vč. DPH. od 
společnosti a TOPSOFT JKM spol. s r.o.

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

u Rada schválila zadávací dokumentaci zpracovanou 
městem Říčany dle Smlouvy o spolupráci při zadávání 
veřejných zakázek a o náležitostech řízení investic ze 
strany města Říčany ze dne 25. 10. 2019 pro veřejnou 
zakázku Rekonstrukce areálu FK Říčany, která bude 
vyhlášena zadavatelem FK Říčany. Schválila také pod-
mínky poptávkového řízení na Technický dozor staveb-
níka a BOZP a jmenovala komisi.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

u Rada souhlasila s uzavřením dodatku na akci Pro-
jektová dokumentace – semafor Říčanská x Mozartova 
se společností ELTODO a.s., navyšuje rozsah projekč-
ních prací o projekt veřejného osvětlení v rámci adap-
tační zóny, v předloženém znění. Cena díla se navyšuje 
o 70 083,20 Kč vč. DPH a schválila uvolnění z rezervy 

rady. Celková cena díla po uzavření dodatku č.1 SOD 
bude 245 291,20 Kč vč. DPH.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

Krátce z mimořádné rady města Říčany 
dne 11. 3. 2020
rada přijala celkem 4 usnesení

u Rada města uložila ředitelům mateřských škol 
přerušit provoz od 11. 3. 2020 do odvolání. Jedná se 
o příspěvkové organizace mateřské školy: Zahrádka, 
U Slunečních hodin, Srdíčko, Čtyřlístek. Jde o opatření 
v souvislosti s ochranou obyvatelstva a prevenci nebez-
pečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID – 19 způso-
bené novým koronavirem SARS-CoV-2.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

Krátce z rady města Říčany  
dne 12. 3. 2020
rada přijala celkem 8 usnesení

u Radní souhlasili se zahájením zadávacího řízení ve-
řejné zakázky č. 4/2020 Elektronické označníky auto-
busových zastávek a schválila zadávací dokumentaci.

Hlasy pro: 7  

u Rada stanovila jako třídu mateřské školy, určenou 
ke vzdělávání dětí zaměstnanců zřizovatele nebo ji-
ných zaměstnavatelů, třídu na odloučeném pracoviš-
ti Mateřské školy Čtyřlístek Říčany, V řešetě 1704/2, 
Říčany, s kapacitou 10 dětí. Rada stanovila kritéria, 
přednostně jsou přijímány děti zaměstnanců města 
Říčany a zaměstnanců příspěvkových organizací měs-
ta, a to zpravidla od tří let, tzn. i děti mladší tří let, (ne 
však mladší dvou let), které jsou zdravotně způsobilé, 
mentálně a sociálně zralé pro nástup do předškolního 
zařízení.

Hlasy pro: 7  

u Rada schválila nákup vozidla Citroen Jumper od 
společnosti Auto Babiš, s.r.o. a souhlasila s uvolněním 
rezervy rady ve výši 500 000 Kč

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2.

 Informace z radnice

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.

z očí do očí se ruší, případné 
konzultace možno domluvit 

elektronicky. 
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Informace z radnice

Městský úřad 
Říčany v sou-

vislosti s usnesením vlády o 
přijetí krizového opatření z 
důvodu snížení rizika náka-
zy onemocnění COVID-19, 
přistoupil k omezení pro-
vozu. Omezení bude pla-
tit do odvolání. Žádosti a 
podání bude úřad přijímat 
přednostně elektronicky, 
tj. prostřednictvím dato-
vé schránky města Říčany 
skjbfwd, mailové zprávy na 
e-podatelna@ricany.cz se 
zaručeným elektronickým 
podpisem a přes Portál ob-
čana s elektronickou identi-
fikací. Pro zajištění dostup-
nosti části služeb, bude v 
případech nutnosti, možno 
podání či žádost uskutečnit 
i fyzicky na podatelně úřadu 
Masarykovo náměstí 53, 
Říčany. Prosíme, vcházej-
te jednotlivě s ochrannou 
rouškou a v rukavicích.

Změna úředních hodin měÚ Říčany

Krátce ze Zastupitelstva města Říčany dne 11. 3. 2020
Zastupitelstvo přijalo celkem 22 usnesení
Přítomných zastupitelů 18

u Zastupitelstvo schválilo uvolnění částky 1 mil. Kč z rezer-
vy Fondu rozvoje města za účelem vytvoření účelové rezervy 
na realizaci opatření v souvislosti s COVID 19, jejíž čerpání 
bude v kompetenci Bezpečnostní rady města Říčany.

Hlasy pro: 18, nepřítomni: 3
u Zastupitelstvo odložilo projednání alokace finanč-
ních prostředků na projekty podané v Programu Akce 
2020 z důvodu působení vyšší moci – pandemie CO-
VID-19.

Hlasy pro: 18, nepřítomni: 3
u Zastupitelstvo schválilo rozdělení finančních pro-
středků na žádosti podané v Programu Provoz 2020 ve 
výši 3 559 368 Kč a uzavření veřejnoprávních smluv o 
poskytnutí dotace. Rozpočet Programu Provoz 2020 
bude navýšen o 59 379 Kč, který vznikl z titulu vratek 
nevyčerpaných dotací v roce 2019. Všechny žádosti o 
dotaci budou kráceny koeficientem 0,9518. 

Hlasy pro: 17, nepřítomni: 4
u Zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy o poskyt-
nutí dočasné finanční výpomoci pro 3. ZŠ u Říčanské-

ho lesa v částce 1.197.557,80 Kč na předfinancování 
projektu Odborná přírodovědecká učebna a uvolňuje 
tuto částku dočasně z rezervy FRM. Termín splatnos-
ti je do 30 dnů od obdržení dotace (předpoklad konec 
roku 2020).

Hlasy pro: 17, nepřítomni: 4
u Zastupitelstvo schválilo uvolnění částky 2,5 mil. Kč 
z rezervy FRM na spoluúčast k dotaci MŠMT z progra-
mu 133 530 Podpora materiálně technické základny 
sportu, která byla na základě žádosti FK Říčany na akci 
Rekonstrukce areálu FK Říčany ze strany MŠMT před-
běžně navržena k financování.

Hlasy pro: 18, nepřítomni: 3
u Zastupitelstvo schválilo uzavření veřejnoprávní 
smlouvy s FK Říčany, jejímž předmětem bude poskyt-
nutí individuální dotace ve výši 2,5 mil. Kč na projekt 
Rekonstrukce areálu FK Říčany.

Hlasy pro: 18, nepřítomni: 3
u Zastupitelstvo zrušilo jednací řád Zastupitelstva 
města Říčany účinný ke dni 11. 3. 2020 a vydalo nový.

Hlasy pro: 16, zdrželi se: 2, nepřítomni: 3
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report starosty Říčan
I město Říčany se vás snaží chránit a 
pomáhat, proto mi dovolte v bodech 

shrnout aktivity zejména posledních dvou týdnů.
l během února jsme aktivizovali složky krizového ří-
zení města
l začala aktivní komunikace směrem k veřejnosti – 
zejména elektronicky, dosah jednotlivých příspěvků 
se pohybuje v řádu desítek tisíc, celkově přesahuje 
100 000 lidí
l s koncem jarních prázdnin krizové složky města vy-
daly doporučení všem, kteří se vraceli z jarních prázd-
nin z rizikových regionů, zůstat doma, velká část to 
respektovala
l město pro potřeby krizového štábu, MP a města Ří-
čany zajistilo 150 respirátorů nižších kategorií, desin-
fekční prostředky
l v pátek 6. 3. 2020 se sešla bezpečnostní rada města 
a ředitelé ZŠ a MŠ, kde jsme se domluvili na vyhlášení 
ředitelského volna na pondělí 9. 3. 2020, právě kvůli 
riziku končících prázdnin
l během ředitelského volna třídní učitelé udělali pře-
hled o počtu dětí, které vycestovaly o  jarních prázdni-
nách do ciziny, rodičům byla otevřena možnost, aby 
děti do školy neposílali
l v úterý 10. 3. 2020 Vláda ČR uzavřela školy v ČR 
s výjimkou škol mateřských, město Říčany jím zřízené 
školky z preventivních důvodů uzavřelo, stejně tak Mu-
zeum Říčany, KC Labuť, Husovu knihovnu a upravili 
jsme režim dalších příspěvkových organizací
l Bezpečnostní rada města Říčany vydala okamžitě 
také doporučení nenavštěvovat aquaparky a jiná zá-
bavní centra a vyzvala veřejnost, aby zůstala především 
doma

l ve středu 11. 3. 2020 proběhlo zasedání zastupitel-
stva, na kterém bylo schváleno uvolnění částky 1 mil. 
Kč na opatření v souvislosti s COVID 19
l 12. 3. 2020 starosta zřídil Krizový štáb města Říča-
ny, všechna jeho jednání probíhají od začátku bezkon-
taktně, stejně tak rady města a zastupitelů 
l Městský úřad v Říčanech omezil provoz, předseda 
krizového štábu požádal o 30 zaměstnanců pro plnění 
úkolů, tajemník přijal opatření proti paralyzaci chodu 
z důvodu šíření nákazy mezi úředníky města, klíčové 
pozice přešly buď na home office nebo na provoz s mi-
nimálním kontaktem
l probíhá bezkontaktní koordinace postupů v rámci 
ORP, kdy Krizový štáb ORP Říčany předává doporuče-
ní a úkoly starostům 51 obcí v okolí
l otevřeli jsme telefonní linku pomoci pro seniory a 
lidi, kteří se dostanou v souvislosti s epidemií do pro-
blémů
l připravili jsme provoz školky pro děti pracovníků 
bezpečnostních sborů a zdravotníků
l snažíme se koordinovat pomoc při zajištění roušek, 
část vlastních zásob jsme poskytli praktickým lékařům, 
stovky roušek vyrobených dobrovolníky dodáváme na 
místa, kde jsou potřeba (seniorům, Olivovně), pro lé-
kaře a složky IZS se podařilo sehnat i respirátory FPP3 
l dokončili jsme systém bezkontaktního elektronické-
ho zastupitelstva, aby obce mohly rozhodovat operativ-
ně na dálku a vzájemný kontakt neohrozil rozhodovací 
procesy
l pro potřeby Říčan i ostatních obcí zajišťujeme  
dezinfekci, ve spolupráci s ministrem životního pro-
středí hasiči přivezli 3000 litrů dezinfekce

Vladimír Kořen, starosta města
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 Milí senioři, celé
 Říčany jsou s vámi!
 Vážení a milí senioři! Nejste v tom sami! Říčany jsou plné lidí,   
 kteří jsou připraveni vám v této obtížné době ochotně pomoci.

• POTŘEBUJETE NAKOUPIT ČI NĚCO DOVÉZT?

• POTŘEBUJETE S NĚČÍM PORADIT?

 ZKUSÍME VÁM POMOCI! SPECIÁLNĚ PRO VÁS JSME ZŘÍDILI 
 ZVLÁŠTNÍ TELEFONNÍ LINKU A E-MAIL.

 VOLEJTE na číslo 702 091 994 (po–pá od 8 do 18 hodin)   
 nebo PIŠTE na e-mail covid@ricany.cz. Jsme tu pro vás!

POMÁHÁME
ŘÍČANSKÝM
SENIORŮM

RICANY COVID_pomoc_seniorům_Kurýr.indd   1 19.03.20   10:00



Město Říčany zřídilo LINKU POMOCI: volejte 702 091 
994 (po–pá od 8 do 18 hod.) nebo pište na email: covid@
ricany.cz. Pokusíme se vyřešit vaše komplikace spojené 
s šířením nákazy COVID-19. Přivezeme nákup či léky 
pokud jste sami, či v karanténě a nemáte nikoho kdo by 
se o vás postaral. 

co je koronavirus?
Jde o souhrnné označení pro čtyři čeledi virů, které způsobují 
onemocnění s různým stupněm závažnosti. Nový typ koro-
naviru je označovaný jako „nový koronavirus“ neboli SARS-
-CoV-2 (původně označený jako 2019-nCoV), případně také 
jako wuchanský koronavirus. Onemocnění, které tento koro-
navirus způsobuje, dostalo označení COVID-19.
Jak se onemocnění coviD-19 přenáší?
Koronavirus se přenáší z člověka na člověka po úzkém kontak-
tu. Jedná se o tzv. kapénkovou infekci, která je přenášena vzdu-
chem. Zasahuje nejčastěji sliznice horních a dolních dýchacích 
cest a spojivky. Inkubační doba je cca dva až čtrnáct dní. Po týd-
nu od nakažení se nemoc projeví horečkami, které neustupují. 
Mohou být provázené nepříjemnými pocity, bolestmi kloubů 
a svalů a objevují se i projevy kašle.
Jak se mám chovat, abych snížil riziko nákazy?
Především být zodpovědný sám k sobě i svému okolí:
• Často a důkladně si myjte ruce mýdlem či dezinfekčním gelem
• Pravidelně otírejte dezinfekčními ubrousky také vlastní před-
měty (např. mobilní telefon)
• Kašlete a kýchejte do kapesníku či rukávu
• Používejte jednorázové kapesníky a poté je vyhoďte
• Vyhýbejte se velkému uskupení osob a udržujte si bezpečný 
odstup (cca 2 metry)
• Eliminujte kontakt s nemocnými lidmi
• Necestujte do zasažených lokalit
• Pokud se necítíte dobře, zůstaňte doma
• Sledujte aktuální informace na ověřených webech
• Řiďte se doporučením příslušných úřadů a vlády ČR  
Jaké jsou příznaky onemocnění?
Příznaky onemocnění jsou podobné chřipce. Jedná se o zvýše-

nou teplotu, dušnost, suchý kašel, bolesti svalů či únava. Pouze 
u některých pacientů vede k rozvoji virového zápalu plic, který 
může vyústit až v selhání dýchání.
co patří mezi ochranné prostředky?
Doporučuje se nosit roušku či respirátor, ochranné brýle a ru-
kavice (jakékoliv textilní rukavice, které mohou jedince chránit 
před přenosem virů).
Jaký je rozdíl mezi rouškou a respirátorem?
Rouška nepředstavuje primárně ochranu před viry a bak-
teriemi. Roušky jsou určené zejména k ochraně okolí, tedy 
aby již nemocný člověk nešířil nemoc dál kapénkovou 
cestou. Hlavním účelem nošení roušek je ochránit okolí, 
nikoliv člověka, který je nosí. Je lepší nosit roušku než ne-
mít žádnou ochranu. Pro ochranu před virovými onemoc-
něními fungují efektivněji respirátory filtrační třídy FFP3, 
částečně FFP2. Ideální variantou jsou ty s vydechovacím 
ventilkem. 
pro koho jsou určeny respirátory a pro koho roušky?
Respirátory třídy 3 nepotřebují nutně všichni zdravotníci, ale 
pouze ti, kteří jsou vystaveni aerosolům. Tyto respirátory jsou 
vymezeny pouze pro akutní péče, ventilované péče, oddělení 
anesteziologie a resuscitace a pro stomatology. Respirátory tří-
dy 2 slouží ostatním zdravotníkům, respirátory třídy 1 veřejnos-
ti a roušky také veřejnosti.
musím mít ochranný prostředek dýchacích cest po-
vinně?
Ano. Na zasedání vlády ve středu 18. března 2020 byla přijata 
další krizová opatření. Je zavedena povinnost nosit při pohybu 
a pobytu na všech místech mimo bydliště ochranné prostředky 
dýchacích cest. Rouška může být klasická ústenka, doma vy-
robená textilní nebo i šála či šátek. Když budeme roušky nosit 
všichni, můžeme tak zpomalit šíření nákazy nového koronavi-
ru. Stačí si zapamatovat lehké pravidlo: „Moje rouška ochrání 
tebe, tvoje rouška ochrání mě.“
Jaké skupiny obyvatel jsou nejohroženější?
Mezi ohrožené skupiny patří zejména senioři, dětské skupiny, 
chronicky nemocní či osoby s oslabenou imunitou. Senioři by 
měli co nejvíce omezit vycházení ven.
existuje vakcína proti nákaze coviD-19?
V současné době není k dispozici vakcína, která by chránila 
proti tomuto onemocnění. Na vývoji a distribuci nové vakcíny 
se pracuje.
Jaká je tedy léčba tohoto onemocnění?
Pro infekci COVID-19 není doporučena žádná specifická anti-
virová léčba. Lidé infikovaní koronavirem by měli zahájit pod-
půrnou léčbu, zmírňující příznaky této infekce. Léčba je vždy 
individuální a vychází z konkrétních potřeb pacienta. K podpůr-
né léčbě se využívají běžně dostupné léky, množství symptomů 
onemocnění COVID-19 se dá úspěšně léčit. 
S kým se mohu poradit?
Pokud si nevíte rady, zavolejte na bezplatnou poradenskou lin-
ku 1212. Pokud potřebujete poradit v souvislosti s aktuálním 
výskytem onemocnění COVID-19, jsou vám k dispozici jak in-

Důležité informace, otázky 
a odpovědi k nemoci COVID-19

Informace z radnice

9



Informace z radnice
folinky Státního zdravotního ústavu, tak i jednotlivých pojišťo-
ven (viz obrázek). Pokud se nemůžete na infolinky dovolat, za-
chovejte, prosím, především klid. V současné době mohou 
být v důsledku zvýšeného zájmu o tuto problematiku dočasně 
obsazené a přetížené. Zároveň je možné informovat se na pří-
slušných krajských hygienických stanicích, popřípadě u vašeho 
praktického lékaře, který je pro tyto případy instruován.

Krajská hygienická stanice
Hygienická stanice hlavního města Prahy  
se sídlem v Praze 
773 782 856, 773 782 850, denně 8 – 20

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje 
se sídlem v Praze 
736 521 357,  771 137 070, 
prac. dny 7 – 9, prac. dny 9 – 19, víkend 7 – 19
není mi dobře. cítím, že mám zdravotní potíže. co 
mám dělat?
Zkontrolujte si, zda máte některý z následujících příznaků:
• dušnost/pocit ztíženého dýchání bez souvislosti s kašlem
• horečka více jak 38 stupňů 
• suchý kašel
Nechoďte do čekárny k lékaři! Kontaktujte nejprve telefo-
nicky svého registrujícího lékaře. Můžete také kontaktovat 
hygienické stanice a linku 112.
mám podezření na nákazu. chci provést test. Jak to 
mám udělat? 
Pokud máte doporučení nebo žádanku k provedení testu od 
lékaře, vyhledejte vhodné odběrové místo. Seznam odběrových 
míst vám poradí na bezplatné lince 1212. Pro Středočeský kraj 
je nejbližší: Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., ad-
resa: Malé náměstí 1700, Benešov (místech odběrového boxu 
krve, vchod je přímo z ulice) telefon: 601 563 598, Provozní 
doba 7 – 19 hodin nebo Oblastní nemocnice Kolín, a. s. (za 
budovou interního oddělení, vpravo od centrální recepce, ozna-
čena COVID-19) adresa: Žižkova 146, 280 02 Kolín 3, telefon: 
732 245 928, provozní doba nonstop.
Pokud nemáte příznaky onemocnění a doporučení nebo žá-
danku od lékaře, vyšetření není indikováno. Lze ho provést 
pouze na několika odběrových místech v Praze (Motol, Bu-

lovka) a testování si musíte uhradit sám (orientační cena je 
2900 Kč).
Je test na koronavir schopen odhalit nákazu i v inku-
bační době?
Jde o test PCR na průkaz nukleové kyseliny. Nejedná se o test 
preventivní, nýbrž test, který jednoznačně prokazuje, zda je 
daný jedinec infikován, tzn. jestli má virus v krvi nebo například 
ve výtěru z dýchacích cest. 
mohu se před nakažením bránit pomocí pití alkoholu, 
konzumace česneku či dalšími domácími metodami 
prevence?
V současnosti neexistuje zatím žádná opravdu spolehlivá léčba 
proti onemocnění COVID-19. Světová zdravotnická organi-
zace (WHO) uvádí, že účinnost doporučovaných postupů či 
aplikace různých přípravků není ověřena a může být i škodlivá. 
Posilujte svoji imunitu (zdravá strava s dostatkem ovoce a zele-
niny, pitný režim, spánek, pohyb). 

Pro aktuální informace sledujte také sociální sítě Minister-
stva zdravotnictví a případně další důležité webové stránky: 
Státního zdravotního ústavu:  www.szu.cz
Světové zdravotnické organizace (v AJ): www.who.int
Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí (v AJ): 
https://www.ecdc.europa.eu/en
rady, doporučení a časté dotazy pro domácí karan-
ténu
Sledujte příznaky onemocnění u sebe nebo u osoby, o kterou pe-
čujete. Pokud se zhoršuje zdravotní stav vás nebo osoby, o kte-
rou pečujete, např. máte dýchací obtíže a nejedná se o nouzovou 
situaci, telefonujte vašemu praktickému lékaři nebo do nemoc-
nice. Pokud se jedná o stav nouze a potřebujete zavolat sanit-
ku, informujte volajícího nebo operátora, že jste vyšetřováni 
na SARS-CoV-2 (nebo že pečujete o někoho, kdo je testován 
na SARS-CoV-2).
Jste v domácí karanténě. Váš stav nevyžaduje přijetí do ne-
mocnice. Je důležité dodržovat následující pokyny:
Zůstaňte doma!
Je nutné být doma, v klidu. Zůstat v domácím prostředí, ne-
vycházet a dodržovat režim, který je dán hygieniky. Je třeba se 
primárně zdržet úzkého kontaktu s dalšími lidmi. Po dobu ka-
rantény nepřijímejte návštěvy, starší a chronicky nemocné 
osoby vůbec. Ve skutečně nezbytném případě je třeba použít 
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roušku a udržovat bezpečnou vzdálenost. V případě zhoršení 
zdravotního stavu kontaktovat hygienické stanice a linku 
112. Nechoďte do práce, školy, na veřejná místa a nepoužívej-
te hromadnou dopravu nebo taxi, dokud vám nebude řečeno, 
že je to bezpečné. Jestliže potřebujete obstarat nákup potra-
vin, jiného zboží a léků, musíte požádat o pomoc jinou oso-
bu. Také si můžete nákup objednat telefonicky nebo mailem 
(online).  V instrukcích pro dodání zboží musí být uvedeno, že 
nákup má být ponechán venku nebo na verandě nebo na jiném 
vhodném místě.
izolujte se od ostatních osob ve vaší domácnosti
Pokud možno si vyčleňte samostatný pokoj a od ostatních čle-
nů rodiny se izolujte. A opět pro vás i ostatní členy domácnosti 
platí zvýšená hygienická pravidla pro všechny členy domácnos-
ti a používání ochranných pomůcek. Zároveň je třeba udržovat 
bezpečnou vzdálenost a zamezit fyzickým dotekům.
Měli byste zůstat v dobře větratelné místnosti s oknem, kte-
ré se dá otevírat a pokud to lze, měli byste být separováni od 
ostatních osob v domácnosti. Zavírejte dveře. Pokud je to 
možné, používejte oddělenou koupelnu. Pokud sdílíte koupel-
nu s ostatními osobami, je nezbytný pravidelný úklid.  Pokud 
nemáte k dispozici samostatnou koupelnu, měla by osoba 
v domácí izolaci používat zařízení jako poslední, a poté by tato 
osoba měla koupelnu řádně uklidit. Osoba v domácí izolaci 
musí používat vlastní ručníky, které nepoužívají další členové 
domácnosti, a to jak pro osušení po koupání nebo sprchování, 
tak pro účely hygieny rukou.
Pokud bydlíte na koleji či jiném místě, kde sdílíte společnou ku-
chyni, koupelnu a společenské prostory, měli byste zůstat jen ve 
svém pokoji se zavřenými dveřmi, vycházet jen v nezbytných 

případech a nosit ústní roušku. Pokud sdílíte s ostatními oso-
bami kuchyň (na koleji apod.), pokud je to možné, nevstupujte 
do těchto míst, pokud jsou tam přítomni ostatní. Pokud to jinak 
nejde, noste ústní roušku.  Jídlo jezte ve svém pokoji. Použité ná-
dobí myjte ručně v horké vodě s čisticím prostředkem a osušte 
vlastní utěrkou.
než navštívíte svého lékaře, nejdříve mu zavolejte 
Všechny návštěvy lékaře by měly být předem projednány tele-
fonicky. Je to proto, že je ve zdravotnických zařízeních potřeba 
minimalizovat kontakt s ostatními lidmi.
V případě že se zhorší váš zdravotní stav (objeví se zejména ho-
rečka, kašel, dušnost), kontaktujte telefonicky svého lékaře, kte-
rý bude dále organizovat poskytovaní zdravotní péče ve spolu-
práci krajskou hygienickou stanicí, případně volejte linku 112.
Pokud potřebujete poradit v souvislosti s koronavirem, 
jsou k dispozici nonstop linky Státního zdravotního ústa-
vu 724 810 106 nebo 725 191 367 nebo 725 191 370. K dispo-
zici jsou i infolinky jednotlivých krajských hygienických stanic.
noste ústní roušku, pokud vám to je doporučeno 
Pokud jste dostali ústní roušku, měli byste ji nosit v případě, že 
pobýváte ve stejné místnosti s jinými lidmi i v případě návštěvy 
poskytovatele zdravotní péče. Pokud nemůžete nosit ústní rouš-
ku, měli by ji nosit lidé, kteří s vámi žijí, pokud jsou s vámi ve 
stejné místnosti.
kryjte si ústa a nos při kašli a kýchání
Při kašlání nebo kýchání si zakryjte ústa a nos kapesníkem na 
jedno použití. Lidé, kteří pečují o osoby čekající na výsledky 
vyšetření na infekci COVID-19, by také měli používat při kaš-
li a kýchání jednorázové kapesníky. Kapesníky odhazujte do 
plastového pytle na odpadky (viz bod 10 – nakládání s odpady) 
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a okamžitě po jejich použití si umyjte ruce mýdlem a vodou (po 
dobu nejméně 20 sekund), opláchněte si je a důkladně osušte. 
Stejně tak pečující osoba pomáhá při dodržování tohoto pravi-
dla osobě, o kterou se stará.
myjte si ruce
Myjte si ruce a osobě, o kterou pečujete, pomáhejte při 
mytí rukou. To by se mělo provádět často a důkladně mý-
dlem a vodou po dobu nejméně 20 sekund, poté si ruce 
opláchněte a důkladně osušte. Nedotýkejte se očí, nosu 
a úst nemytýma rukama.
vyhněte se sdílení domácích potřeb
Předměty (skleničky, šálky, kuchyňské náčiní, ručníky, 
ložní prádlo nebo jiné předměty), které jste vy nebo osoba, 
o kterou pečujete, použili, byste neměli sdílet s ostatními 
osobami ve vaší domácnosti. Po použití těchto předmětů 
je důkladně omyjte mýdlem a vodou; k mytí nádobí a pří-
borů lze použít myčku nádobí. Prádlo, povlečení a ručníky 
by měly být uloženy v plastovém pytli a vyprány, jakmile 
bude známo, že testy na SARS-CoV-2 (COVID-19) jsou 
negativní. Pokud to není možné a musíte prádlo prát, pře-
čtěte si další pokyny k manipulaci s prádlem níže.
nezvěte si domů návštěvy
Pokud si myslíte, že je nezbytně nutné, aby vás někdo na-
vštívil, proberte to nejdříve s vaším lékařem. Pokud mu-
síte mluvit s někým, kdo není členem vaší domácnosti, 
udělejte to telefonicky.
Domácí zvířata
Snažte se držet dál od svých domácích mazlíčků. Pokud 
je to nevyhnutelné, myjte si ruce před a po kontaktu 
s nimi.
praní prádla
Pokud potřebujete vyprat doma prádlo, ještě než budou 
k dispozici výsledky vyšetření, vyperte ho pomocí pra-
cího prostředku při nejvyšší možné teplotě vhodné pro 

danou tkaninu. Vhodné jsou teploty nad 60 °C. Pokud 
je to možné, sušte a žehlete prádlo na nejvyšší možnou 
teplotu vhodnou pro danou tkaninu. Při manipulaci se 
znečištěnými materiály používejte jednorázové rukavice 
a plastovou zástěru a očistěte všechny povrchy v okolí 
pračky. Prádlo nenoste do veřejné prádelny! Po manipu-
laci se špinavým prádlem si důkladně umyjte ruce mý-
dlem a vodou.
odpady
Veškerý odpad (včetně roušek a kapesníků) od osoby 
v izolaci, by měl být uložen v plastovém pytli na odpadky 
a po naplnění musí být pevně zavázán. Plastový pytel by 
pak měl být vložen do druhého pytle a zavázán a až poté 
dán do kontejneru na odpad.
co když jsem odkázán na sebe?
Pokud žijete sami a skutečně nemáte příbuzné ani zná-
mé, kteří by vám mohli nakoupit či zajistit potřebné po-
hledávky, můžete využít donáškových či jiných distanč-
ních služeb. Město Říčany zřídilo LINKU POMOCI: 
volejte 702 091 994 (po–pá od 8 do 18 hod.) nebo 
pište na e-mail: covid@ricany.cz. Pokusíme se vyřešit 
vaše komplikace spojené s šířením nákazy COVID-19. 
Jak důsledně bude stát kontrolovat dodržování 
karantény osob, kterým byla nařízena?
Klíčová je osobní zodpovědnost a dodržovat nařízení 
vlády a Ministerstva zdravotnictví, to znamená neo-
pouštět karanténu v domácích podmínkách. Je důležité 
také zdůraznit, že karanténou chráníme nejen sebe, ale 
také své okolí a celou společnost. Nedodržení karantény 
může být postihováno také zpětně, a to až do výše 3 mili-
ony Kč. Na dodržování kontrol spolupracuje s hygienic-
kými stanicemi také Policie ČR.

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR ke dni 22. 3. 2020 
Připravila Kateřina Lauerová
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Dotace města Říčany – přehled podpořených 
projektů v programu PrOVOZ 2020
Dne 11. 9. 2019 schválilo Zastupitelstvo 

města Říčany pod číslem usnesení 19-08-012 program 
PROVOZ na poskytnutí dotací z rozpočtu města Říčany 
na rok 2020, alokace byla stanovena ve výši 3 500 000 Kč. 
O dotaci na provoz v roce 2020 požádalo 36 organizací 
v celkové výši 3 749 500 Kč. Rozdělení dotací projedná-
valo zastupitelstvo na svém zasedání 11. března 2020. 

Přijalo usnesení o navýšení finančních prostředků v roz-
počtu programu z rezervy grantového fondu o 59 379 Kč 
a schválilo rozdělení finančních prostředků 35 organi-
zacím, které vyhověly podmínkám a kritériím programu 
Provoz 2020, v celkové výši 3 559 368 Kč. Všechny žádos-
ti o dotaci byly z důvodu deficitu v rozpočtu pokráceny 
koeficientem 0,9518. 

dotace města Říčany – program aKCe 2020
zastupitelstvo města Říčany odložilo projednání alokace finančních prostředků na projekty po-
dané v programu akce 2020 z důvodu výjimečné situace způsobené pandemií koronaviru. Ma-
teriál bude projednán na nejbližším zasedání zastupitelstva.

název organizace

výše  
udělené  
dotace  
(v kč) 

Abeceda praktického  
pohybu, z.s. 23 796 

Aikido Kenkyukai Říčany, z. s. 95 183 

Ant Parkour Deadly Team, z.s. 95 183 

Běžecký klub Říčany,z.s. 9 518 

Centrum Na Fialce,o.p.s. 237 958 

Český rybářský svaz, z. s., místní 
organizace Říčany 95 183 

Divadelní spolek Tyl Říčany, z. s. 23 796 

FBC Draci, z. s. 142 775 

FK Radošovice, z. s. 142 775 

FK Říčany, spolek 142 775 

Fuego Říčany, z. s. 95 183 

Gymnastika Říčany, z. s. 237 958 

Judo Club Kyklop pobočný spolek 
Říčany 95 183 

Junák - český skaut, středisko 
Lípa Říčany, z.s. 142 775 

Klub bruslení Říčany, z.s. 90 424 

Klub šachistů Říčany 1925, z. s. 95 183 

Mraveniště, centrum volného 
času při ZŠ Říčany, z.s. 142 775 

OB Říčany, z.s. 95 183 

Okrašlovací spolek  
v Říčanech, z.s. 9 518 

Rugby Club Říčany, z. s. 142 775 

Říčanský komorní orchestr, z.s. 23 796 

Sbor církve bratrské  
v Říčanech, z. s. 23 796 

SC SPIRIT Říčany, z. s. 142 775 

SH ČMS - Sbor dobrovolných 
hasičů v Říčanech, z. s. 47 592 

Seniorcentrum Říčany, z. s. 13 802 

SK Slunéčko, z. s. 95 183 

Studio Dance EB, z. s. 142 775 

Škola Taekwon-do ITF Kwang 
Gae, z.s. 95 183 

TJ Sokol Říčany a Radošovice, 
z. s. 380 732 

TJ Sokol Pacov, z. s. 9 518 

TJ Tourist, z. s. 47 592 

TK OÁZA, z. s. 95 183 

TK Radošovice, z. s. 95 183 

TŠ Twist Říčany, z.s. 95 183 

ZO ČSOP Ekocentrum Říčany, 
z. s. 95 183 

Lenka Urbanová

název organizace

výše  
udělené  
dotace  
(v kč) 
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Svoz velkoobjemového odpadu v roce 2020
Město Říčany ve spolupráci se svozovou 
společností Marius Pedersen a. s. při-
pravuje mobilní svoz velkoobjemového 

odpadu z domácností, a to v jarním, letním a podzimním 
období. Přistavení kontejnerů bude probíhat za asistence 
Městské policie, která dohlédne na to, aby občané ode-
vzdávali přiměřené množství odpadu. Pro další druhy 
odpadu, pro něž není velkoobjemový kontejner určen, je 
otevřen sběrný dvůr Na Fabiáně (přístup z Říčanské).

Provozní doba sběrného dvora: 
pondělí, středa, pátek 13:00 - 18:00 hod.
sobota 09:00 - 16:00 hod.
neděle 14:00 - 18:00 hod.

16. května  23. června  
07:00-09:00
07:30-09:30
08:00-10:00
08:30-10:30
09:00-11:00
09:30-11:30
10:00-12:00

Táborská (X Smiřických)
Scheinerova (u separ. sběru)
5. května (kotelna)
Na Kavčí skále (u separ. sběru)
K Podjezdu (X Bezručovou)
Sokolská (u hřiště)
Zborovská (X Táborská)

07:00-09:00
07:30-09:30
08:00-10:00
08:30-10:30
09:00-11:00
09:30-11:30
10:00-12:00
10:30-12:30

U Olivovny (sídliště)
Verdunská (u rest. Oliva)
Domažlická (X Chodská)
Bezručova (X Dukelská)
Stará náves (U Památné lípy)
Jureček
Nové Březí (Horní u paseky)              
Na Vysoké (u přejezdu)

2. května     9. května  
  07:00-09:00
  07:30-09:30
  08:00-10:00
  08:30-10:30
  09:00-11:00
  09:30-11:30
  10:00-12:00
  10:30-12:30

Podhrázská (u separ. sběru)
Na obci (X s Voděradskou)
Olivova (u parkoviště)
U kina (Komenského nám.)
U hřiště (X V Chobotě a Řípské)
Marvánek
Otavská (X Labskou)
Nám. ČSA

07:00-09:00
07:30-09:30
08:00-10:00
08:30-10:30
09:00-11:00
09:30-11:30
10:00-12:00
10:30-12:30

Thomayerova (X K Říčanskému lesu)
Boubínská (X Na Kozákově)
Roklanská (u trati)
Škroupova (u zimního stadionu)
Březinova (parkoviště)
Vrchlického (u separ. sběru)
Haškova
Kuříčko

Jarní termíny přistavení VoK

Partneři zapojení do akce Do práce na kole
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Na cyklostezce pracovali  
dělníci i v zimním období

Stavba probíhá v rámci dotačních projektů – Cyklostezka do Prahy na kole úsek Mnichovice - Kolo-
vraty - část 1. Říčany, Číslo projektu: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0006836
Cyklostezka do Prahy na kole, úsek Mnichovice - Kolovraty -  část 2. - Říčany, Světice, Číslo projek-
tu: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0006835. Které jsou spolufinancovány z Evropských fondů..

Stavba pokračovala především v úseku u propustku pod ulicí Říčanská, kde stavbaři svedli 
potok do potrubí, aby původní místo průtoku sloužilo v budoucnu pěším a cyklistům. Pohled 
směrem od věznice na Říčany.

Pohled na propustek od příjezdu ke sběrnému dvoru. 
Vpravo nové koryto Říčanského potoka.

Pohled směrem k Pohodovému údolí, kde začíná 
dřevěný povalový chodník. Hned u propustku bude 
odbočka nahoru ke hřišti v ulici Wolkerova.

Odtok přes odbahňovaný rybník Rozpa-
kov překlenul nový dřevěný most.

Odpočinkové altány vznikají u rybníků 
Mlýnský (na fotografii) i Rozpakov.

Dřevěný povalový chodník vede až pod hráz Mlýnského rybníku.
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Krizová pomoc
V současné situaci, která je nová, 
neznámá, nepřehledná, nikdo neví, 
jak se bude vyvíjet a kdy skončí, 
přichází spousta lidí o své jistoty a 
pocit bezpečí. To se týká nás všech, 
dospělých i dětí. Projevy jsou růz-
né, od nespavosti, úzkostí až po de-
prese, mohou se objevovat panické 
stavy. Dále se u lidí s již rozvinutým 
duševním onemocněním zhoršuje 
psychický stav, ačkoliv své onemoc-
nění třeba měli doposud pod kont-
rolou. Ke zvládání psychicky ná-
ročných situací pomáhá především 
práce s psychikou za přítomnosti 
odborníka z oblasti krizové pomo-
ci nebo psychoterapie, teprve jako 
poslední řešení by měla přijít psy-
chofarmaka. 
Krizová pomoc je „první psychic-
ká pomoc“ v situacích, kdy se člo-
věk necítí dobře, má pocit, že se mu 
rozpadá život, neví, co bude dál, má 
strach, že přijde o práci, má strach 
z nemoci, bojí se o své blízké a jeho 
strachy a obavy jsou natolik silné, 
že ho zahlcují, neví si s nimi rady. 
Není zapotřebí být v takových situ-
acích sám. Nezpracovaná psychic-
ká krize může přerůst v sebevraž-
du, depresi, nebo další zdraví či 
život ohrožující únikové strategie. 
My v Modrých dveřích zachovává-
me režim ambulantní krizové po-
moci, abychom mohli lidem pomo-
ci provést je jejich těžkým obdobím 
a hledali s nimi řešení a cesty, jak 
z krize ven. Pomoc mohou využít 
dospělí, ale i děti. 
Krizová pomoc je anonymní a zdar-
ma, a nevztahuje se na ní opatření 
vlády o zákazu volného pohybu 
osob. Poskytujeme ji v Říčanech 
(tel. 725 515 905) každý pracov-
ní den od 8:00 do 16:00 hodin a 
v Praze (725 515 934) každý pra-
covní den od 8:00 do 15:00 hodin. 
Je možné přijít bez objednání, nebo 
se předem ohlásit na číslech uvede-
ných v závorkách. 
 Pokud má někdo nařízenou karan-
ténu či z jiného důvodu nemůže při-
jít osobně, zřídili jsme tzv. „krizové 

hovory“, které je možné využít v ča-
sech od 8:00 do 16,30 na číslech: 
Říčany: 606 603 405; 702 132 064
Praha: 727 864 932; 722 065 202.

Psychoterapie je způsob práce, 
zabývající se osobností klienta, 
jeho životem, traumaty, naučený-
mi vzorci chování apod. Vyžaduje 
dlouhodobou spolupráci, proto 
dopady bývají dlouhodobější a pro 
změny v chování člověka zásadněj-
ší, než je tomu u krizové pomoci. 
Psychoterapii poskytujeme opět 

v Říčanech i v Praze. Jedná se o 
službu hrazenou dotacemi nebo 
klientem (pokud klient nespadá do 
dotací určené cílové skupiny). Psy-
choterapie je určena dospělým, ale 
i dětem. Na psychoterapii je třeba 
se objednat, nejlépe na číslech: 
Říčany: 727 864 773
Praha: 722 065 202.
Spouštíme videokonzultace, aby 
lidé při zákazu volného pohybu 
osob mohli tuto službu využívat 
z domova
 Tým Modrých dveří
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Ve školce v Kuří stavební práce pokročily

Budoucí sociální zařízení

Okolo budovy vznikají chodníčky

Budoucí třída
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Zprávičky ze školičky Kuřátko

Provoz mateřských škol v době 
letních prázdnin r. 2020Provoz	mateřských	škol	v	době	letních	prázdnin	r.	2020

Po ÚT ST ČT PÁ SO NE

1.	7. 2.	7. 3.	7. 4.	7. 5.	7.

6.	7. 7.	7. 8.	7. 9.	7. 10	.	7. 11.	7. 12.	7.

13.	7. 14.	7. 15.	7. 16.	7. 17.	7. 18.	7. 19.	7.

20.	7. 21.	7. 22.	7. 23.	7. 24.	7. 25.	7. 26.	7.

27.	7. 28.	7. 29.	7. 30.	7. 31.	7. 1.	8. 2.	8.

3.	8. 4.	8. 5.	8. 6.	8. 7.	8. 8.	8. 9.	8.

10.	8. 11.	8. 12.	8. 13.	8. 14.	8. 15.	8. 16.	8.

17.	8. 18.	8. 19.	8. 20.	8. 21.	8. 22.	8. 23.	8.

24.	8. 25.	8. 26.	8. 27.	8. 28.	8. 29.	8. 30.	8.
31.	8.

PROVOZ	ZAJIŠŤUJE:
MŠ	Čtyřlístek	-	v	ul.	Domažlická	

MŠ	Zahrádka

MŠ	U	Sl.	hodin

MŠ	Srdíčko

přípravný	týden	-	MŠ	mimo		provoz

soboty,	neděle	a	svátky

1

Provoz	mateřských	škol	v	době	letních	prázdnin	r.	2020
Po ÚT ST ČT PÁ SO NE

1.	7. 2.	7. 3.	7. 4.	7. 5.	7.

6.	7. 7.	7. 8.	7. 9.	7. 10	.	7. 11.	7. 12.	7.

13.	7. 14.	7. 15.	7. 16.	7. 17.	7. 18.	7. 19.	7.

20.	7. 21.	7. 22.	7. 23.	7. 24.	7. 25.	7. 26.	7.

27.	7. 28.	7. 29.	7. 30.	7. 31.	7. 1.	8. 2.	8.

3.	8. 4.	8. 5.	8. 6.	8. 7.	8. 8.	8. 9.	8.

10.	8. 11.	8. 12.	8. 13.	8. 14.	8. 15.	8. 16.	8.

17.	8. 18.	8. 19.	8. 20.	8. 21.	8. 22.	8. 23.	8.

24.	8. 25.	8. 26.	8. 27.	8. 28.	8. 29.	8. 30.	8.
31.	8.

PROVOZ	ZAJIŠŤUJE:
MŠ	Čtyřlístek	-	v	ul.	Domažlická	

MŠ	Zahrádka

MŠ	U	Sl.	hodin

MŠ	Srdíčko

přípravný	týden	-	MŠ	mimo		provoz

soboty,	neděle	a	svátky

1

Budova školy se, jako kuřátko z vajíčka, vy-
loupla ze skořápky a ukazuje nám svoji obno-

venou historickou krásu v nové žlutooranžové fasádě. Kolem i 
uvnitř budovy probíhají stavební práce v plném proudu. Sice 
ještě nějakou dobu potrvá, než vše dostane svoji konečnou 
podobu, ale věřte mi, bude to stát za to. To propojení nového 
a moderního se starým a historickým uvnitř budovy se mi moc 
líbí. Nádherný klenutý strop v původní vchodové chodbě ver-
sus moderní snížené stropy s osvětlením, které vytváří vhod-
nou akustiku tříd. Původní široké kamenné schodiště, vlídné 
svým tvarem k malým nožičkám budoucích školáčků, versus 
moderní výtah pro bezbariérový přístup do patra školy. Ve 
zdech tříd patrné zajímavě působící výklenky jako připomín-
ka tehdejšího způsobu vytápění v kamnech versus současné 
moderní pohodlné centrální topení v podlaze a deskových ra-
diátorech. Nejen všechno tohle dohromady vytváří prostředí 
domácky vlídné k lidem a potřebám školy. Rodiče budoucích 
žáčků určitě zajímá, že jejich dítě si bude hrát v krásně prostor-
né a světlé třídě. V patře školy jsou třídy dvě. Jedna se těší na 
22 Štěňátek a druhá na 24 Koťátek. Doufám, že se jim budou 
dobře umývat pacičky v nově vybudované umývárně umístěné 
hned vedle tříd, pro kterou jsem zvolila kuřátkově žluté dlaž-
dičkové obložení. Naproti třídám je prostor pro budoucí hernu 
nebo tělocvičnu. V přízemí je pro děti šatna a jídelna, ve které 
budou děti obědvat. Jídlo bude do školky dovážet cateringová 
firma Arter. Zahrada je dostatečně prostorná a věřím, že i její 
budoucí vybavení budou děti rády využívat. Provoz školky je 
plánován v době od 6.30 do 17.00 hodin. 
Zápis dětí do Mateřské školy Kuřátko se bude konat 
v koncertním sále budovy Staré radnice (v sále s malo-
vaným stropem) na Masarykově náměstí 70/23 v Říča-
nech ve středu 13. 5. 2020 v době 9 – 12 a 13 – 17 hodin. 
V uvedený den předáte ředitelce školy vytištěnou (předem 
městu Říčany elektronicky odeslanou) a lékařem potvrze-
nou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání. Vezměte s 
sebou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. 

Pro další informace k zápisu sledujte internetové strán-
ky města Říčany: https://skolky.ricany.cz/info/priji-
maci-rizeni 
Ředitelku školy můžete kontaktovat na adrese reditel@
mskuratko.ricany.cz, nebo na telefonním čísle 606 55 
35 95. Těším se na vás.

Hana Koubková, ředitelka Mateřské školy Kuřátko

nabídka pracovních pozic v mateřské škole pro školní 
rok 2020/2021. pro nově vznikající mateřskou školu 
Kuřátko v Říčanech – Kuří hledáme:

1) tři učitelky/e mateřské školy – dvě na plný úvazek, 
jednu na částečný, nástup nejlépe 1. 8. 2020
2) Dva provozní zaměstnance (úklid, výdej jídla) 
– na plný úvazek, nástup nejlépe 1. 8. 2020

Co nabízíme:
l Rodinnou atmosféru malé školy 
l Přátelské a podnětné pracovní prostředí 
l Nové a moderní zázemí, maximální materiální i personální podporu
l Možnost dalšího vzdělávání
l Platové ohodnocení dle tabulkového tarifu
l  Pro pedagogy: Náborový příspěvek a příspěvek na dopravu do 

zaměstnání 
l Možnost stravování

Co požadujeme:
l Pro pedagogy: plnou kvalifikaci dle legislativy
l Laskavý, trpělivý a vstřícný přístup k dětem
l Svědomitý a zodpovědný postoj k práci
l Komunikační dovednosti a profesionální vystupování
l Schopnost pracovat v týmu a umět říci vlastní názor

V případě zájmu pošlete životopis  
na e-mail: reditelka@mskuratko.ricany.cz, 

nebo volejte na tel. 606 553 595. Těšíme se na vás!
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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
Blokové čištění komu-
nikací ve městě začíná
Touto cestou bychom 
chtěli upozornit všech-
ny řidiče a majitele 
motorových vozidel na 
pravidelné blokové čiš-
tění komunikací, které 
probíhá dle harmono-
gramu v předem stano-
vených lokalitách měs-
ta. Čištění komunikací 
stojí město nemalé fi-
nanční prostředky a 
řidiči, kteří nerespek-
tují umístěné přenosné 
dopravní značení zaka-
zující zastavení v loka-
litě, znesnadňují řád-
né provedení úklidu. 
Správce komunikace je tak nucen provádět neúplné od-
tahy těchto vozidel, kdy je vozidlo nadzvednuto odtaho-
vou službou, poté dojde k úklidu komunikace pod tímto 
vozidlem a následně je vozidlo vráceno zpět na místo. 
V rámci blokového čištění však není čištěna pouze ko-
munikace, ale i chodníky a přilehlá parkoviště. Strážní-
ci přestupkové jednání na místě řeší, a pokud není řidič 
vozidla na místě přítomen, umístí na vozidlo Výzvu pro 
osobu podezřelou ze spáchání přestupku. Přestupkové 
jednání řidiče lze vyřešit uložením blokové pokuty až 
do výše 2000 Kč, pokud se tedy na výzvu strážníků do-
staví. V případě, že tak neučiní, je přestupkové jednání 
oznámeno příslušnému správnímu orgánu k dalšímu 

projednání. Dále musí řidič nebo majitel vozidla počí-
tat s uhrazením provedeného neúplného odtahu firmě, 
která odtahy provádí. Cena neúplného odtahu je stano-
vena nařízením města Říčany, a to v částce 780,- Kč. 
Majitelé motorových vozidel zaparkovaných v daných 
lokalitách by si měli uvědomit, že čištění komunikací 
slouží ke zlepšení životních podmínek všech obyvatel a 
dopravní omezení v místě čištění trvá pouze nezbytně 
nutnou dobu. Není proto lepší přeparkovat své vozidlo 
na tuto dobu jinam?

Jindřich Joch,  
zástupce vedoucího Městské policie Říčany

Bezpečnost a infrastruktura

Kontakt: Václav Řezáč
vaclav.rezac@ricany.cz
323618258

BUĎ JEDNÍM Z NÁS!
MĚSTSKÁ POLICIE ŘÍČANY HLEDÁ NOVÉ STRÁŽNÍKY

NABÍZÍME:
   práci, která 

má smysl
   podíl 

na rozvoji 
města

   zajímavé 
finanční 
ohodnocení

   zvýšení 
kvalifikace 
a odbornosti
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Bezpečnost a infrastrukturaBezpečnost a infrastruktura

Vážení a milí příznivci našeho sboru,
jaro nám již v březnu zaklepalo na dveře a můžeme se tak těšit z 
hezkého počasí. Bohužel nám na dveře zaklepal i koronavirus, 
který naši republiku již nějaký ten týden trápí. S tím souvisí i 
několik zásadních omezení, která se dotkla i našeho sboru a 
hasičských akcí. V tuto chvíli jsou zrušeny všechny tréninky, 
soutěže a školení. Doufáme, že opatření nebudou dlouhodobá 
a já vám již brzy zde budu moci prezentovat úspěchy našich 
družstev. Bohužel se nám tímto ruší i velmi očekávaná akce, 
na kterou jsme se těšili - první ročník Říčanské stovky; jsme 
nuceni soutěž přesunout na příští rok.  Nebudu se rozepisovat 
se o prevenci a o tom, jak se chránit, pokyny všude slyšíme a 
čteme každý den, ale určitě je na místě obezřetnost, trpělivost 
a pochopení. Naše jednotka je i nadále připravena kdykoliv 
pomoci, pokud to bude potřeba. Důkazem mohou být mimo 
jiné výjezdy, které máme za sebou, konkrétně 16. 2. jsme zálo-
hovali na vlastní zbrojnici kolegy z HZS, 20. 2. jsme vyjeli k na-
hlášenému požáru kůlny, nacházející se v blízkosti rodinného 
domu, 23. 2. k požáru v suterénu panelového domu a ještě ten-
týž den jsme v podvečerních hodinách vyjeli do Sluštic k nahlá-
šenému požáru místního autobazaru. Jelikož se jedná o velký 
areál, bylo povoláno hned několik jednotek z okolních obcí a 
byl vyhlášen druhý stupeň poplachu. Nakonec bylo zjištěno, 
že nehoří autobazar, ale louka, která již jednou hořela. Jelikož 
při zásahu foukal silnější vítr, byly povolány obě naše CAS 32 
T815. Jednotka při návratu na vlastní požární stanici asistova-
la u dopravní nehody dvou osobních aut, která srazila na ulici 
Říčanská srnu. U nehody byl proveden průzkum, jednotka vy-
rozuměla operační středisko a vyžádala si na místo PČR. Dále 
bylo provedeno zajištění místa nehody, zadokumentování a 
řízení provozu na pozemní komunikaci. Po příjezdu PČR byla 
jednotka požádána o setrvání na místě a asistenci při řízení 
provozu. Dále dne 8. 3. jsme drželi zálohu na vlastní stanici a 
10. 3. jsme zálohovali přímo na HZS stanice Říčany.

Co nového u hasičů
www.sdhricany.cz

Jelikož je duben a blíží se tradiční pálení čarodějnic, mějte prosím 
na paměti, že veškeré pálení je nutné nahlásit na  https://paleni.
izscr.cz/. Stránka slouží jen pro nahlášení, nikoliv pro schválení. 
Je škoda zbytečného výjezdu, v tu chvíli mohou být hasiči po-
třební mnohem více někde jinde. Chtěl bych ještě upozornit na 
jarní úklid a pálení přírodního odpadu. Dbejte maximální opatr-
nosti, mějte vždy u sebe nějaký kbelík s vodou či hasicí přístroj, a 
pokud by hodně foukalo, raději pálení odložte na jiný den. Přede-
jdeme tak případné újmě na majetku či na životech.

Máme sice duben, ale rychle se přibližuje významný termín 
pro náš sbor.  Rád bych vás pozval na Masarykovo náměs-
tí a to dne 6. 6. 2020 od 14:00. Uvidíte zde naši současnou 
techniku a předvedeme i praktickou ukázku zásahu. Pro 
zpříjemnění bude k dispozici hudba a občerstvení. Proč je 
pro náš sbor tento den tak významný? Rádi bychom vám 
oficiálně představili náš nový DA (dopravní automobil), 
který v našem sboru již pár měsíců slouží, ale doposud ne-
byla možnost ho představit občanům, pokud nebyl zrovna 
na výjezdu. Tento den nás čeká ještě předání jedno dárku a 
to…  No, přijďte se přesvědčit sami, mohu jen prozradit, že 
s touto posilou se náš sbor posune opět o kus dále.

Výjezdů za rok je celkem dost, lidí je málo a proto jsme se 
rozhodli, že posílíme naši jednotku. Rádi uvítáme každého 
zájemce o toto náročné poslání, neboť „hasič jde tam, odkud 
ostatní utíkají“. Požadavky nejsou tak náročné jako na pilo-

ta dopravního letadla, ale určitě 
je potřeba, aby zájemci bylo více 
než 18 let, měl dobrou fyzičku, 
smysl pro humor, byl zodpo-
vědný a ideálně aby byl z Říčan 
či velmi blízkého okolí, protože 
jednotka je zařazena v JPO III a 
výjezd máme do 10 minut. Není 
třeba žádných hasičských zna-
lostí a dovedností, jen chuť a čas 
se je naučit. Odměnou je vlastní 
dobrý pocit. Pokud vás naše na-
bídka zaujala, kontaktujte veli-
tele jednotky Zdeňka Kavku na 
e-mailu cavca@seznam.cz.
S přáním hezkých Velikonoc
 David Pojezný,

 jednatel SDH  Říčany
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perleťovec 
stříbropásek   
Argynnis paphia

Lesy v Česku procházejí zásadní 
proměnou. Dokonce i lidé, kteří se 
pohybují jen dopravními prostřed-
ky, si všímají prázdných míst v dříve 
zalesněné krajině. Při procházce  
v říčanských lesích můžeme zblízka 
pozorovat, co se děje. Lýkožrout smr-
kový napadl jednodruhové smrčiny, 
ty byly vykáceny a na pasekách se vy-
sazuje směs listnatých a jehličnatých 
stromů. Je dobře, že kolem Říčan po-
rostou smíšené lesy?
 
Jednou z odpovědí na tuto otázku je po-
hled na život stříbropáska.
Perleťovec stříbropásek je krásný motýl 
z čeledi babočkovitých. Z několika de-
sítek světových druhů perleťovců jich 
na našem území žije čtrnáct. Stříbropá-
sek patří mezi naše častější perleťovce, 
ale kolem Říčan ho spatříme vzácně. 
Celkově se vyskytuje v mírném pásu od 
Evropy po Japonsko. U nás může žít po 
celém území od nížin do hor. Daří se mu 
v oblastech prosvětlených lesů s blízký-
mi loukami.

Velký motýl je nápadný oranžovým 
zbarvením křídel s typickou hnědočer-
nou kresbou. U samic tvoří kresba černé 
skvrny. Samci se poznají podle toho, že 
mají navíc čtyři černé pruhy, kopírující 
žilky na vrchní straně předních křídel. 
Stříbropásek dostal jméno podle stří-
brobílých proužků na rubu zadních kří-
del, pásky mají obě pohlaví.
Poletující motýly můžeme pozorovat od 
konce června do začátku září. Nejraději 

sedají na květy ostružin, pcháčů a bodlá-
ků, ze kterých sají nektar. Noc přečkáva-
jí usazeni v korunách stromů.
Po spáření klade samice vajíčka, která 
jednotlivě umísťuje na kůru stromů do 
výšky kolem 1 m. Dává přednost kůře 
listnatých stromů, ideálně porostlé me-
chem. Co je ale důležité, vždy důkladně 
zkontroluje, že nedaleko stromu rostou 
violky. Např. violka lesní (Viola reichen-
bachiana), lidově zvaná fialka (na ob-
rázku).
Housenka se vyklube na podzim, zkon-
zumuje zbytek vajíčka, zaleze do pukliny 
v kůře a přespí do jara. V půlce března se 
probudí, vyhledá nejbližší violku a za-
čne se dnem i nocí živit. Vykrmená žlu-
točerná housenka se v květnu zakuklí. 
Z nenápadné šedozelené kukly, která 
nejčastěji visí na listu violky, se pak líhne 
nový motýl.
Z říčanské krajiny kvůli způsobu hospo-
daření zmizelo za posledních 70 let
40 druhů motýlů. Původně zde žilo 78 
druhů. Výskyt perleťovce stříbropáska 
ohrožují hlavně výsadby smrkových 
monokultur. Smíšené lesy, které kolem 
Říčan vyrostou, tak budou nadějí pro 
jeho návrat ve větším počtu.
 Jakub Halaš
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Říčanska

Životní prostředí a zdraví
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Životní prostředí a zdraví

Jaro ťuká na dveře
Nejen v předzahrádkách říčanských 
domečků, ale i na farmě pana Dvo-
řáčka a na BIOfarmě Olešná pana 
Zídka. Ředkvičky, saláty, cibulka i 
bylinky vykukují ze země a zatím ne-
vědí, co je čeká. My to ale víme. Od 
května se těšíme na zeleninu, kterou 
pro nás pěstují, oba dva s láskou a 
patřičnou péčí. 
KPZ Říčany již třetí sezonu zajišťuje 
pravidelné odběry zeleniny a ovoce 
na principu komunitou podporo-
vaného zemědělství – tedy na bázi 
partnerství a důvěry mezi odběrateli 
a farmářem. Na počátku sezony si u 
farmáře předplatíme zeleninu, kte-
rou nám pak během sezony dodáva-
jí, podle toho, co aktuálně na farmě 
dozrává. Díky tomu máme naprosto 
čerstvou zeleninu a ovoce, které bylo 
sklizeno zralé. Nikoliv podtržené, 
aby vydrželo několik dní/týdnů ces-
tovat do velkoskladů a obchodů. Pro-
jeví se to na chuti, vůni i barvě. 
Pro zeleninu/ovoce si můžete cho-
dit buď jednou za dva týdny nebo 
jednou za týden, podle vašich po-

třeb. Po dobu dovolené je možno 
odběry odhlásit nebo nabídnout 
podíl někomu z vašich přátel.
Pokud se ještě chcete připojit, ne-
váhejte, je nás již téměř 100. Více o 
říčanské KPZ se můžete dočíst na na-

šich webových stránkách www.eko-
ricany.org, kde též najdete formulář 
pro přihlášení.
Pro Ekocentrum Říčany se jedná o ne-
ziskový projekt.

Alžběta Macková

Vážení příznivci (ne)tradičních 
činností, pro ty z vás, kteří 
zatoužili naučit se sekat trávu 
kosou anebo to již umí, ale 
nemají se kde vyřádit, máme 
dobrou zprávu: Ekocentrum 
Říčany vás zve do vznikající 
skupiny sekáčů trávy. Občas 
se sejdeme, abychom 
posekali plochy, na které není 
možné nebo vhodné vyslat 
mechanizaci, posílili svůj 
organismus léty prověřeným 
celotělovým cvičením, nadýchali 
se čerstvého vzduchu, vyčistili 
si hlavu, no a přiučili se od těch, 
kterým to jde o něco líp. 
Kontakt: Jiří Hrdonka, 
jiki@centrum.cz
tel.: 737 280 052.
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Pro seniory

Seniorcentrum Říčany vzhledem k situaci v ČR, 
týkající se koronaviru, ruší až do odvolání všech-
ny akce pro seniory. Zda se uskuteční rekondič-
ní pobyt v květnu t. r. zatím není jasné, jednáme 

o posunutí na jiné období.
 Irena Moudrá, předsedkyně správní rady 

SENIORCENTRUM ŘÍČANY

NebáT Se
Každý se něčeho bojí. Někdo neúspěchu v práci, jiný chudoby, 
stáří, nemocí, osamění či toho, že selže v úkolu, který si vytyčil. 
Takovým úkolem může být domácí péče o blízkého člověka, 
trpícího demencí – a je to jedno z nejnáročnějších poslání, pro 
jaké se můžeme rozhodnout. Náhle se na nás sesype spousta 
nových povinností, činností, které jsme nikdy nedělali a situa-
cí, jež jsou pro nás zcela neznámé. V takové chvíli bývá strach 
ze selhání docela blízko. Jak proti němu bojovat? Nabízí se 
asociace na heslo, připisované Masarykovi: „Nebát se a ne-
krást.“ Nebát se požádat o pomoc a neokrádat se o příležitosti 
k ulehčení svého těžkého úkolu. Nebojte se, protože na pomoc 
máte právo.
Nabízíme podporu těm, kdo se odvážili stát se domácími pe-
čujícími a rádi by získali informace, či si v nějaké situaci nevědí 
rady. Stejně jako v předešlých měsících zveme všechny zájem-
ce na setkání pečujících, které v Kutné Hoře pořádá organizace 
Dementia I. O. V., z. ú. Scházíme se každé čtvrté úterý v měsíci, 
nyní tedy 28. dubna v 18.00 hodin v  Domově pod Kavčí ská-
lou na adrese: 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/

Těší se na vás Petra Petříková, koordinátorka 
neformální péče, telefon: 724 076 964, 

e-mail: ricany@dementia.cz

Pro děti a rodiče

 LDN na Vojkově přijme:

Kuchař / kuchařka
Pomocná síla do kuchyně

Nástup možný ihned.
Kontakt: Šárka Němečková, tel: 721 256 916
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mladší vlčata vstupují do druhého půlroku
Již od února 1927 se v České republice slaví. I letos 
jsme se sešly u klubovny a zvaly skautské sestry, aby se 
připojily k oslavám. K oslavám čeho, ptáte se?
No přece Dne sesterství! V Česku je oslavován i jako 
Den zamyšlení či Vzpomínkový den, 22. února si kaž-
doročně s dívčí větví připomínáme, že skautů a skau-
tek je plno nejen ve skautském středisku Lípa Říčany, 
ale i ve všech zemích světa. V tento den na sebe všichni 
skauti vzájemně myslí a s podporou dívčí organizace 
WAGGGS se zapojují do tématických programů a her.
Den sesterství každoročně připadá na 22. února. V tento 
den se totiž narodil jak zakladatel skautingu sir Robert 
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Pro děti a rodiče

Dopravní výchova pro žáky škol
Je to tady, akce „Do práce na kole“ láká lidi využívat ekologic-
ký způsob dopravy a motivovat týmy k pravidelnosti jízdy či 
chůze do práce. A my, Cesta integrace, učíme děti, jak správ-
ně jezdit na kole. Od dubna začne opět dopravní výchova pro 
4. třídy ZŠ. Ve spolupráci s BESIP – Ministerstvem dopravy a 
městem Říčany bude na dopraváku živo! Dopolední progra-

my, kdy děti budou řešit křižovatky, poznávat značky a psát 
test, a na dopravním hřišti pak budou probíhat cyklojízdy. 
Děti budou dostávat průkazy cyklisty, když splní podmínky, 
prostě super výuka. K tomu další bonus – „dopravák“ se díky 
městu Říčany konečně bude rekonstruovat. Od července by 
měl být na nějakou dobu uzavřen, ale výsledek bude jistě stát 
za to. Trocha omezení, ale pak semafory, železnice, venkovní 
učebna… Těšte se!   Markéta Hubínková,

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

  

                          
Čt  2.4.  Gantleman's klub
Čt  9.4.       Péče o zahrádku + piknik 
Čt  16.4.      Ladie's klub      
Po 20.4.         Péče o zahrádku 
Čt  23.4.         Halušky (vařeníčko, atd.) 
Út  28.4.         Mortal Kombat  turnájek
Čt  30.4.         Beseda  „Kdo jsem?“ 

Podporují: 

        
                 Terén : po/čt 

Chat: facebook.com
/klub.cesta

N
a O

bci 2049/9 Říčany

Organizují: 

Program  klubu
 DUBEN 2020

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

Po/Út/Čt 
13  18hod
Otevřeno
Téma měsíce:                                             
Mé já je dobrá JÁ. 
Služba zdarma

Baden-Powell, tak jeho manželka Olave, která se zasadila 
o založení dívčího skautingu a byla mimo jiné spoluza-
kladatelkou již zmíněné organizace WAGGGS (Světové 
sdružení skautek).
Minulý rok jsme si v dívčím kroužku připomínaly i za-
kladatelky českého skautingu, mimo jiné Vlastu Ště-
pánovou-Koseovou, Dr. Annu Berkovcovou a Popelku 
Biliánovou.
Letos jsme se zamyslely nad spravedlností a rovností 
nejen ve skautingu. Překročily jsme řeku do Kusafiri, 
podívaly se do zahrady rozmanitosti na Pax Lodge a 
zahrály si oblíbenou hru dětí v Burundi. Ale hlavně 
jsme se potkaly napříč oddíly a moc si užily i závěrečné 
povídání nad hrníčkem čaje.

Anička Vařeková 
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ze života škol(ek)

Zápisy k povinné školní docházce do základní školy
Zápisy dětí do prvního roční-
ku základní školy pro školní rok 
2020/2021 letos výjimečně proběh-
nou bez dětí, a to jako mimořádné 
opatření MŠMT ČR v souvislosti 
s onemocněním COVID-19.
Zápis bude nově probíhat v týd-
nu od 3. do 9. dubna 2020 –  
b e z   d ě t í 
Jak bude zápis probíhat?
l Zákonný zástupce vyplní přihlášku 
k povinnému vzdělávání a zápisový 
lístek v elektronickém systému (do 3. 
4. 2020)
l Pokud má zákonný zástupce zří-
zený elektronický podpis, může po-
depsanou přihlášku zaslat e-mailem 
řediteli školy (v týdnu od 3. do 9. 4. 
2020)
l Pokud má zákonný zástupce dato-
vou schránku, může přihlášku zaslat 
řediteli školy datovou schránkou (v 
týdnu od 3. do 9. 4. 2020)
l Pokud nemá zákonný zástupce elek-
tronický podpis ani datovou schránku, 
bude postupovat podle těchto pravidel:
Pravidla pro osobní návštěvu školy 

– předání přihlášky - v rámci zápisu 
dítěte k povinné školní docházce (v 
týdnu od 3. do 9. 4. 2020) :
l V elektronickém systému si zare-
gistrovat den a čas, kdy se můžete do 
školy osobně dostavit
l V uvedený den se dostavit přesně na 
čas do budovy školy (v ochranné rouš-
ce, čekající budou v rozestupech)
l Přítomnému pracovníkovi školy 
předložit přihlášku ke školní docház-
ce a do školní družiny
l Ke kontrole předložit dále rodný list 
dítěte a občanský průkaz
l Pracovník školy přihlášku zkont-
roluje, vytiskne a zákonný zástupce 
podepíše
l Okamžitě poté zákonný zástupce 
školu opustí  
Školy budou zabezpečeny tak, aby 
se nevyskytovalo v jednom prostoru 
víc než 10 osob, pracovníci budou 
v ochranných prostředcích (rouška, 
rukavice). Škola bude řádně vydezinfi-
kována.
Správní řízení započne dnem 9. dubna 
2020. Do jednoho měsíce rozhodne 

ředitel školy o přijetí či nepřijetí dítěte 
k povinné školní docházce. Veškeré 
informace získáte na webových strán-
kách základní školy, na webu města 
Říčany nebo v systému elektronického 
zápisu.
Základní školy zřizované městem 
Říčany:
1.základní škola Masarykovo náměstí 
Říčany; https://www.zs-ricany.cz/
2.základní škola Bezručova Říčany; 
https://www.2zsricany.cz/
3.základní škola U Říčanského lesa Ří-
čany; https://www.zs.ricany.cz/
4.základní škola Nerudova Říčany; 
https://4zs.ricany.cz/

Elektronický systém pro zápis údajů: 
https://skoly.ricany.cz
V případě potřeby se dotazujte u ředi-
tele školy, kontakty naleznete na webu 
školy.
Zápisy dětí do mateřských škol se 
budou konat v květnu podobným 
způsobem. Sledujte webové stránky 
města Říčany nebo mateřských škol. 

Hana Špačková, místostarostka 

V mŠ Zahrádka se nenudíme
Čas běží a děti z naší školky se mohou poch-
lubit dalšími zážitky. Z kraje nového roku 
jsme se vypravili do Planetária v Praze, kde 

jsme spolu s Aničkou a Nebešťánkem poznávali hvězdy a 
souhvězdí, planety sluneční soustavy a galaxii. Pro mnohé 
z dětí to byla první návštěva planetária. Na půdě školky 
jsme se v projektu Prales dětem seznámili s dalšími ohro-
ženými druhy zvířat. S tímto spolkem již delší dobu spolu-
pracujeme a nyní společně pracujeme na projektu, kterým 
tento spolek a ohrožená zvířata můžeme podpořit. V rám-
ci pomoci a spolupráce navštívily děti ze třídy Hruštiček 
seniory ve stacionáři Olga v Říčanech. Během dopoledne 
s babičkami a dědečky nabarvily vázičky, sádrové odlitky 
s jarními motivy a vytvořily veselou skleničku plnou ba-
revných luštěnin. Na závěr si všichni společně zazpívali. 
Všem dopoledne pěkně uteklo. Nechybí ani společné akce 
s Muzeem v Říčanech. Pod vedením lektorky z muzea se 
děti dozvěděly, jak se pečou housky a stlouká máslo, což 
si také prakticky vyzkoušely. Všem se dařilo a radost z vý-
sledků byla velká. Akcí jsme ve školce měli víc. Spolu se 
zkušeným perkusistou si děti zahrály na tympány a ve 
sférickém kině poznávaly domácí zvířata a jejich mláďata. 
Nechyběl ani masopustní karneval, kdy se snažíme děti 
seznamovat s původními tradicemi. V rámci masopustu 
nás reprezentovaly děti ze třídy Švestiček na masopust-

ních akcích na náměstí v Říčanech, kde zahrály návštěvní-
kům krátké divadelní představení. O tom, že je vzdělávací 
nabídka pro děti v naší školce pestrá, svědčí mimo jiné i 
práce paní učitelek ze zelené třídy, kdy s dětmi „putují 
letem, světem“ – například do pravěku, do vesmíru, pod 
mořskou hladinu, za indiány i Eskymáky, po celé naší pla-
netě. Sportovním aktivitám se nevyhýbáme, a tak kromě 
vycházek a her na čerstvém vzduchu využíváme nabídky 
města Říčany a chodíme s předškoláky na lekce bruslení. 
O tyto je velký zájem a my za ně děkujeme. Teď už se těší-
me na jaro, až budeme moci podnikat další zajímavé akce.

Kolektiv MŠ Zahrádka
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AKTIVITy V mŠ A ZŠ NemO
V tomto smutném 
období si můžeme 
alespoň zavzpomí-

nat na povedené akce v začátku druhého 
pololetí. Tou první bylo divadélko Fear 
Bear, což je interaktivní představení, 
které hrají rodilí mluvčí v angličtině. 
Naše děti však tato skutečnost nemohla 
vůbec zaskočit, protože v Nemu se učí 
anglicky již od mateřské školky a NEMO 
spolupracuje i s rodilými mluvčími. Celý 
napínavý děj proto děti nadšeně sledo-
valy, anglicky komunikovaly s panem 
komisařem, který vyšetřoval v rámci 
představení krádež pejsků a hlasitě mu 
napovídaly (samozřejmě anglicky). 
Druhá zajímavá akce vznikla díky inici-
ativě paní učitelky Dáši, která vymyslela 
a zorganizovala první ročník soutěže 
Čtenářská liga. Žáci tak dostali možnost 
porovnat své čtenářské dovednosti, 
postřeh, paměť a tříbit své vyjadřovací 
schopnosti. Celá škola sledovala napína-
vé klání, kdy si tříčlenné týmy dobrovol-

níků kladly záludné otázky, vztahující se 
k porozumění náročného textu. Souboj 
mozků byl urputný a napínavý, ale féro-
vý a gentlemanský. Finále sice vybojoval 
jeden tým, ale v očích celé školy zvítězili 
všichni, kdo se soutěže zúčastnili. 
V únoru děti z MŠ a ZŠ zavítaly na lyžař-
ský výcvik do Ski areálu Chotouň, kde si 
pod vedením lektorů z kurzu Hravého 
lyžování osvojovaly a zdokonalovaly své 
lyžařské dovednosti. 
V březnu se uskutečnil turnaj v přeha-
zované.  Mladší a starší žáci se vzájemně 
propojili a utvořili družstva, která si byla 
vyrovnanými soupeři do posledního 
míče. Herní systém turnaje každý s kaž-
dým rozhodl o vítězi s největším počtem 
výher. A jak sportujeme v NEMU dále? 
V Nemu pravidelně probíhá atletický 
kroužek. Děti formou pohybových akti-
vit a her rozvíjí své pohybové schopnosti 
a dovednosti. Učí se základům sportov-
ních her, jejich pravidlům a spolupráci 
s ostatními napříč různými věkovými 

skupinami. Dále je připraven kurz plavá-
ní a odpolední týdenní  kurz in-line brus-
lení pro začátečníky i pokročilé, který 
zakončují dovednostními mini-závody. 
Pokud to situace dovolí, tak se zápis do 
ZŠ NEMO koná 8. 4. od 15:00 hod., 
náhradní zápis je 15. 4. od 15:00 hod. 
S sebou prosím přineste doklad pro 
ověření totožnosti a rodný list dítěte. 
Do MŠ můžete své dítě přihlásit v prů-
běhu školního roku. Více na www.
nemoricany.cz nebo na info@nemo-
ricany.cz

Za tým NEMO 
Kateřina Vysoudilová a Jan Kučera

masopust v lese
Letos jsme pojali masopustní veselí jinak. Masopust jsme 
oslavili v týdnu, v dopoledním čase, a místem konání byl pa-
louček v lese. Les nám odemkl lesapán a pak už se zpívalo, 
tančilo, hodovalo. A to vše za vytrvalého deště.

Pramínek oslaví 9. narozeniny
Čas utíká jako voda. I ten pramínkovský čas teče rychle.  
4. dubna 2020 oslaví Pramínek krásné 9. narozeniny.
Pramínek jako certifikovaný lesní klub vychází z principů les-
ních mateřských škol. Většina aktivit se celý rok odehrává ven-

ku, v přírodním prostředí lesa. Děti si hrají a učí se za každého 
počasí ve venkovním prostředí. Témata her vycházejí z kolobě-
hu přírody a ze života kolem nás. Slavnosti každého ročního 
období umožňují vnímat rytmus roku. Děti v Pramínku mají 
možnost prožívat jaro, léto, podzim i zimu se vším všudy. Na 
vlastní kůži pociťují teplo i mráz, slunce i déšť. I pro mnohé 
dospělé nepříjemnou zimu vnímají děti přirozeně. Umí se se 
zimou vyrovnat, dobře se obléci a pohybovat se v ní. Stejně tak 
zvládají déšť, vlhko a lezavo. O to víc se těší do tepla ke kam-
nům. A je pravdou, že jsou málo nemocné.
Velmi často se nás noví rodiče ptají, jak děti v Pramínku 
zvládají zimu. Skoro bych řekla, že je to jedna z nejčastějších 
otázek a obav rodičů. Jsme přirozeně zvyklí zimu, stejně jako 
bolest či smrt, eliminovat. Rádi bychom z našeho života vše 
podobné vyloučili. Rádi bychom dětem nabídli pouze a jen 
čistou cestu bez nástrah. Přirozeně. Naše doba nás k tomu 
vede. Přesto, že nám zkušenost říká, že prožít bolest nás po-
siluje. Ono je umění přijmout i zimu. V tom je lesní školka pro 
děti určitě užitečná. 
Upřímně nás těší, že Pramínek funguje. Jsme rádi, že nabízí 
netradiční vzdělávání těm, kteří o něj stojí. Děkujeme všem, 
kteří jste šli nebo jdete s námi.  Za celý tým Pramínku

Olga Jarkovská, koordinátorka

Zápisy do Pramínku 
Zveme vás na zápisy na školní rok 2020/2021, které se ko-
nají 29. dubna a 6. května 2020 od 14 do 17 hodin v Pra-
mínku. Více informací a přihlášení na našich stránkách 
www.lesniklubpraminek.cz anebo na tel.: 732662158 
(Bára Smetánková).
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Příběhy našich sousedů se zastavily před finále

V tomto školním 
roce se na Říčansku 
podruhé realizuje 
vzdělávací projekt 

Post Bellum Příběhy našich sousedů. 
Děje se tak v rámci implementačních 
aktivit projektu ORP Říčany – Místní 
akční plány rozvoje vzdělávání II, reg. 
číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/1
7_047/0008643. Zapojilo se do něj 
sedm žákovských týmů, které vedou 
čtyři pedagožky ze tří základních škol: 
1. ZŠ Masarykovo náměstí Říčany, 
ZŠ s rozšířenou výukou jazyků Magic 
Hill a ZŠ T. G. Masaryka Mnichovice.  
A čemu se žáci a žákyně 7. a 8. ročníků 
od podzimu věnují?
Jejich úkolem bylo najít ve svém okolí 
(často i rodině) pamětníka, který by 
se s nimi podělil o svůj životní příběh. 
Ten pak zaznamenali na diktafon, pří-
padně také na kameru, a zpracovali 
do reportáže. Jak na to, se dozvídali 
na workshopech, které probíhaly ve 
škole i mimo ni. Týmy, které si vybra-
ly audio reportáž, ji jely zpracovat do 
studií Českého rozhlasu v centru Pra-
hy. K práci mladých dokumentaristů 
patří dohledání historických souvis-
lostí, shromáždění fotografií a sepsá-
ní pamětníkova životopisu. V této fázi 
projektu bylo dětem mj. nápomocno 
Muzeum Říčany.

Pamětnické příběhy, které děti zachy-
tily, se odehrávají v různých koutech 
naší země – kromě Říčan, Mnichovic, 
Strančic a Prahy nás zavedou i do vý-
chodních, jižních nebo západních Čech. 
Pamětníci často pocházejí z jiných krajů 
a do středních Čech či přímo hlavního 
města je pak přivedly rozmanité život-
ní peripetie. Sedmáci a osmáci se od 
nich dozvěděli, jak prožívali druhou 
světovou válku, padesátá léta, okupaci  
v srpnu 1968 nebo sametovou revoluci 
v roce 1989. Často se při natáčení dotkli 
tématu kolektivizace.

Pamětníci, za kterými se vypravili 
žáci z Říčan, se narodili v rozmezí let 
1937–1949; jeden z týmů tak zachytil 
i vzpomínky na konec druhé světové 
války v našem městě. Místní rodačka 
Miloslava Pangrácová vyprávěla, jak 
před 75 lety projížděly Říčany kolony 
prchajících německých vojáků a po 
nich pak dorazili ruští vojáci na ko-
ních.  Dodnes jí v uších zní jejich zpěv.
Na začátku dubna měly týmy zažívat 
finále půlroční práce a slavnostní zá-
věrečnou prezentaci, na které měly 
představit pamětnické příběhy ve-
řejnosti. Práce v posledních týdnech 
projektu se však kvůli opatřením 
v souvislosti s pandemií koronavi-
ru zpomalily až zadrhly, stejně jako 
množství dalších naplánovaných ak-
tivit. Organizátory čeká rozhodová-
ní, jakou formou a v jakém termínu 
závěrečná prezentace proběhne. Děti 
jistě nepřijdou o odměnu za náročnou 
mimoškolní činnost, na týmy čekají 
zážitkové ceny. S projektem a s výstu-
py dětí budete mít v dohledné době 
možnost se seznámit na webových 
stránkách Příběhů našich sousedů.

Renata Skalošová, 
místní koordinátorka projektu

a Linda Kůstková, 
expert projektu MAP

Tým z 1. ZŠ Říčany 
krátce před návště-
vou rozhlasového 
studia

Děti ze ZŠ Magic Hill zapojené do 
Příběhů našich sousedů
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Zápisy do mateřské školy Sunny 
Canadian International School

Česko-kanadská dvojjazyčná mateřská škola Sunny Canadi-
an International School je určena pro děti od 2 do 6 let. Byla 
založena v roce 2001 a najdete ji ve špičkově vybaveném kom-
plexu Sunny Canadian International School v Jesenici u Prahy 
v těsné blízkosti Průhonického parku. Sunny Canadian nabízí 
jedinečnou návaznost jednotlivých vzdělávacích stupňů (ma-
teřská škola – základní škola – gymnázium), tedy od školky až 
po maturitu.
U dětí rozvíjíme samostatnost, spolupráci, empatii, kreativní 
myšlení, zručnost, zdatnost i pohybové, intelektové a bilingvní 
komunikační dovednosti. Samozřejmostí je přirozená radost 
z učení. Školní vzdělávací program vychází z požadavků Rám-
cového vzdělávacího programu pro mateřskou školu, který ur-
čuje rozvoj předškolního vzdělávání v ČR. Vzdělávací program 
je zkombinován s osvědčenými a progresivními osnovami ka-
nadské provincie Alberta, které vycházejí na základě pedago-
gických výzkumů jako jedny z nejlepších osnov pro předškolní 
vzdělávání.
Ve školce je maximálně 14 dětí ve třídě, tento nižší počet zaru-
čuje individuální přístup k dětem. Ve třídě se vždy současně na-
chází český i anglický pedagog, výuka však probíhá v angličti-
ně, která se postupně stává pro děti zcela přirozeným jazykem.   
Podporujeme logické myšlení a učení zážitkem a hrou, sa-
mozřejmostí je pro Sunny Canadian školku i výuka v přírodě. 
Pobyt v přírodě je považován za velice důležitý – poznáváme 
zákonitosti živé i neživé přírody, pěstujeme zeleninu a ovoce na 
školních záhoncích, nebo chodíme do Průhonického parku, 
vzdáleného jen 500 m od školy. 
Pokroky dětí jsou průběžně hodnoceny na individuálních 
schůzkách s rodiči. Snažíme se u dětí rozpoznávat různá na-
dání či talent a následně je smysluplnými činnostmi a výzvami 
rozvíjet. K zaznamenávání pokroku dětí využívíme tzv. portfo-
lio dítěte, na jehož základě se pak děti pokoušejí o sebehodno-
cení vlastních úspěchů. Poskytujeme kvalitní předškolní pří-
pravu v českém i anglickém jazyce. Dále nabízíme široký výběr 
odpoledních sportovních, hudebních, uměleckých, tvořivých 
i jazykových aktivit. Děti vyrážejí na lekce plavání, tematické 
školní výlety i pravidelné ozdravné pobyty. Naše školní kuchy-
ně zajišťuje vyváženou a pestrou stravu. K cestám do a ze škol-
ky nabízíme možnost využít školní autobus.

Základní myšlenkou naší bilingvní mateřské školy je, 
aby si děti přirozeně osvojily anglický jazyk. K tomu jim 
pomáhají kvalifikovaní rodilí mluvčí a anglické prostředí 
rozvíjející jazykové dovednosti dítěte a základní návyky 
i tematické výukové projekty v anglickém jazyce. Využí-
váme program Jolly Phonics, ve kterém děti pracují s 42 
zvuky anglického jazyka, které jak v psaném, tak v mlu-
veném projevu spojují do slov.
Hrajeme s dětmi hry podporující tvořivost, představivost 
a fantazii. Navazujeme na již osvojené znalosti a doved-
nosti a podporujeme děti, aby využívaly vlastní zkušenost. 
Pracujeme ve větších i menších skupinách, podporujeme 
týmové dovednosti. Také pořádáme besedy a přednášky 
s odborníky a zajímavými osobnostmi. V naší mateřské 
škole se všichni známe, takže děti vyrůstají v podnětném, 
téměř rodinném, prostředí. Mezi rodiči, dětmi a učiteli pro-
bíhá otevřená a vstřícná komunikace. Rovněž organizuje-
me různé akce pro rodiče s dětmi – workshopy, výtvarné 
dílny nebo třídní prezentace.
V této složité době, kdy čelíme pandemii koronaviru, poskytují 
paní učitelky dětem každodenní on-line výuku.  Zasílají dětem 
krátká videa natáčená v jednotlivých třídách, díky kterým jsou 
děti v pravidelném kontaktu se svou školkou. Ve videích si spo-
lečně zacvičí, zazpívají, zatančí nebo si poslechnou pohádku. 
Do natáčení se zapojují naše české i anglické paní učitelky, 
které vždy s úsměvem dětem zasílají radostné pozdravy. Jsme 
moc rádi, že sdílená videa jsou populární a našimi rodiči i dět-
mi velmi oblíbená. Těšíme se na Vás!

česko-kanadská

školka  |  škola  |  gymnázium

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
 anglicko-český program 6. května 2020

 český program 13. května 2020 www.sunnycanadian.cz
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V Čelákovicích proběhlo okresní kolo matematické 
olympiády, ve kterém do krajského kola z prvního, 
čtvrtého a šestého místa postoupili žáci matematické 
třídy 9. C – Sylvie Fürstová, Daniel Dvořák a Veroni-
ka Drábková.
Ve fyzikální olympiádě skončila na 2. místě žákyně 9. 
třídy Markéta Štochlová, která rovněž postoupila do 
krajského kola.
26. února se několik našich žáků 2. stupně zúčastnilo 
v Čelákovicích okresního kola zeměpisné olympiády, 
kde za velký úspěch považujeme 1. místo Ondřeje 
Hobzíka z 6. C, který nás také bude reprezentovat 
v krajském kole.
V geologické olympiádě se nejlépe umístili a do kraj-
ského kola postupují žáci Tomáš Kohoutek a David 
Schnabl.
Všem úspěšným řešitelům moc gratulujeme a držíme 
palce do dalších úspěchů.

Zuzana Pacovská

6. třídu s rozšířenou  
výukou matematiky

Písemná přijí-
mací zkouška 
(zařazovací ří-
zení) se koná 
ve středu 27.  
května 2020 v 
8.10  v  budově  
1. ZŠ, Masarykovo  náměstí 71 (budova za kostelem). 
Zkoušky probíhají formou matematického testu. Tes-
tu se neúčastní žáci, kteří již byli přijati na osmiletá 
gymnázia a odevzdali tam zápisový lístek. Žáci si při-
nesou psací a rýsovací potřeby.
Přihlášky s kopií vysvědčení za 1. pololetí pátého 
ročníku musí být dodány nejpozději 22. 5. 2020 do 
12.00 hodin do budovy školy.
Budou přijímáni pouze žáci, kteří mají jako cizí jazyk 
angličtinu.
Přihlášku lze vyzvednout v hlavní budově školy nebo 
stáhnout ze stránek školy (www.zs-ricany.cz).
O zařazení žáka do této třídy rozhoduje ředitel 
školy na základě výsledků zařazovacího testu, 
hodnocení v 5. ročníku (vysvědčení) a kapacitních 
možností školy. Náhradní termín nevypisujeme.
Další informace na tel. čísle 323 602 794.

Pavel Bednář,  
ředitel školy

 
 
  
 
 okresní kolo matematické 
olympiády a pythagoriády v ka-
tegorii z5
Na naší škole se tradičně pořádají okresní kola mate-
matických soutěží pro páté ročníky pro okres Praha – 
východ. Jedná se o matematickou olympiádu a Pytha-
goriádu.
Letos probíhají tyto soutěže u nás ve škole již dvacátým 
rokem. V prvních pěti letech se konaly pouze na 1. ZŠ 
Říčany.  Po této době jsme se, po schválení krajským 
úřadem, dohodli se základní školou v Zelenči, že část 
soutěže se bude konat u nich. My jsme hlavním organi-
zátorem matematické olympiády a ZŠ Zeleneč spoluor-
ganizátorem. U Pythagoriády je to obráceně. K této do-
hodě došlo kvůli dopravní dostupnosti, protože z obcí 
kolem Čelákovic je doprava do Říčan složitá. 
 V obou případech jsou ale práce žáků opravovány jed-
nou komisí kvůli zachování objektivity.
 Okresní kolo v této kategorii již není postupové, což 
znamená, že krajská kola se nekonají.
V letošním roce se matematické olympiády zúčastnilo 
celkem 56 dětí, z nichž bylo 32 úspěšných řešitelů. Děti 
řeší tři úlohy, na jejichž vypracování mají devadesát 
minut. Úspěšným řešitelem je každý, kdo získá alespoň 
devět bodů z maximálního počtu osmnácti.
Pythagoriáda by měla proběhnout teď v březnu. Při ní 
řeší děti patnáct úloh, na něž mají šedesát minut času. 
Úspěšným řešitelem je každý, kdo získá alespoň devět 
bodů z možných patnácti. V loňském roce se jen u nás 
zúčastnilo 44 dětí. Uvidíme, jak to dopadne letos, a zda 
se vůbec s ohledem na současnou situaci soutěž usku-
teční. 
Každopádně se na všechny soutěžící těšíme. Vždy se 
jim snažíme přichystat příjemné prostředí a vítězům 
krásné ceny. 
Takže na dalším kole soutěže „Ahoj a matematice 
zdar“.

Helena Vydrová 

Úspěchy našich žáků  
v olympiádách

V uplynulých měsících poměřovali někteří žáci naší 
školy své vědomosti s vrstevníky z jiných škol v okres-
ních kolech olympiád. Zúčastnili se olympiády v mate-
matice, fyzice, chemii, geologii, zeměpise a němčině.
Ti nejzdatnější a nejúspěšnější následně postoupili do 
krajských kol.
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ANDělé NA KůrU
Slyšeli jste někdy andělské zpěvy, které se 
linou z kůru? Já a mnoho dalších ano, a to 
nepřeháním. Stalo se tak 18. 2. během mše 

svaté v kostele sv. Petra a Pavla v Říčanech., kterou slou-
žil Mons. Charles Daniel Balvo, diplomat Svatého stolce.  
Mše zahájila Mistrovství Evropy kněží ve fustsalu. 
Ani se nechce věřit, že od začátku října se 17 zpěvaček 

z hudebních tříd druhého stupně ZŠ Bezručova spolu 
s členy školní kapely Troufalost rozhodnou dobrovolně 
vstávat ráno dříve než musí a pospíchat do školy, nebo 
trávit volné hodiny při práci. Čekal na ně pan učitel Mar-
tin Mužík, který se svou ženou, paní učitelkou Ludmilou 
Mužíkovou, připravil a nacvičoval náročný program.  Z re-
akce pana učitele vím, že děti byly při zkouškách naprosto 
úžasné, zodpovědné a moc pěkně jim to šlo. To také před-
vedly v kostele. Na zahájení mše zazněl ve čtyřech jazycích 
hymnus Jesus Christ You My Life. Kostelem se dále linuly 
tóny např. z Taize, písně od současných hvězd křesťanské 
populární hudby Kari Jobe, Lauren Daigle (dvojnásobná 
držitelka cen Grammy) nebo píseň Blahoslavení, hym-
na celosvětového setkání křesťanské mládeže v Krakově 
z roku 2016. Nejednou bylo slyšet spolu s dívčím sborem 
i mužské hlasy. To se sportovci – kněží přidávali ke zpěvu. 
Potvrdilo se, že hudba nezná hranic. Bylo vidět a hlavně 
slyšet, že zpěv a hudební doprovod šel dětem od srdce a 
podbarvil tak velmi zajímavé a krásné setkání. 
Za sebe musím říci, že atmosféra celé mše na mě nádherně 
zapůsobila. 

Děkuji úžasným dětem a manželům Mužíkovým, děkuji 
Bezručce, že má takové bezvadné učitele a je jich tam víc. 
Nadšená a pyšná matka 
 Šárka Skůpová

erASmUS+ A beZrUČOVKA
Přinášíme další zprávy ze školního dění v Erasmus+ projektu 
Partnerství škol, ve kterém spolupracujeme se školami z Bel-
gie, Litvy a Španělska.
Proběhlo třídní, školní a evrop-
ské hlasování o logo projektu. 
Vítězné logo pochází od dětí ze 
Španělska. Logo, které navrhl 
náš žák třídy 5. C Martin Dolejší 
se svým týmem, nemělo k vítěz-
ství daleko, jen o pár hlasů se 
umístilo na krásném druhém 
místě. Navrhování log, přes 
hlasování a očekávání výsledku 
bylo více než napínavé a otevřelo cestu k další společné 
práci na valentýnských přáních. Děti ze 4. - 6. ročníků 
z Bezručovky s učiteli výtvarné výchovy a anglického jazy-
ka vytvořily desítky nádherných přáníček, která jsme po-
slali do partnerských škol tradiční poštou tak, aby se s nimi 
děti z partnerských zemí potěšily a přečetly si naše krátké 
vzkazy v angličtině o lásce a přátelství. K valentýnskému 
úkolu se sešla i menší projektová skupina dětí, která svým 
zahraničním kamarádům poslala elektronická valentýn-
ská přání prostřednictvím projektové virtuální třídy Twin-
space. 

V současnosti pracujeme na interaktivním úkolu pro žáky 
z partnerských škol, který zahrnuje tvoření avatarů (počítačo-
vých kreslených portrétů), jejich popis a přiřazování formou 
hry „Who am I?“ 
V dubnu čeká skupinku vybraných šesti žáků a tří učitelů výjezd 
za partnery do španělské Tarify a s tím spojený úkol připravit 
prezentaci o naší zemi, ale o tom až příště.
Návrhy všech log žáků naší školy jsou k vidění na nástěnce 
u horního vchodu do školy, fotografie na www.2zsricany.
cz, nebo facebookové skupině Erasmus+ a Bezručovka, a 
brzy i na veřejném přístupu k již zmíněné virtuální třídě 
Twinspace.

Margita de Heij Kolářová
učitelka Aj a koordinátor projektu

Co je nového na ZŠ bezručovce
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ZáKlADNí ŠKOlA u ŘíČANSKéHO leSA

lyžAŘSKý KUrZ V AlPáCH 2020
K závěru prvního 
pololetí se někte-
ří žáci druhého 
stupně vydali 
spolu se svými 
učiteli a instruk-
tory lyžování 
v jedné osobě 
pokořit svahy ra-
kouských Alp. 
Pro atraktivní třídenní lyžování jsme byli ochotni obětovat tro-
chu osobního pohodlí a naši cestu jsme započali pod rouškou 
hluboké noci. Ráno jsme se probudili v centru lyžařského stře-
diska Alpendorf. Nezbylo nám nic jiného, než se obout do lyží 
a vydat se vstříc prvním obloukům na svahu. 
Následující dny jsme naplno propadli lyžování. Rozlehlé 
alpské sjezdovky různých obtížností nám nabídly možnost 
vyzkoušet naše lyžařské dovednosti a pokořit naše vlastní li-
mity. Večer jsme pak s vděkem uvítali pohostinnost a pohodlí 
malého hotelu v Bischofshofenu, jenž se stal naším alpským 
domovem.
V pořadí již druhý zahraniční kurz opět splnil naše očekávání a 
tak pevně věříme, že i napřesrok vstoupíme do stejné lyžařské 
řeky. Skol! 
 M. Dobešová, K. Raková, kabinet TV 

ŠKOlA PlNá ZáCHrANáŘů 2020

Akci nazvanou „Dny pro záchranu života“ absolvovali 
během prvního únorového týdne, pod vedením profesio-
nálních záchranářů ze vzdělávací společnosti Zdravotníci, 
všichni žáci ZŠ U Říčanského lesa. Jednalo se již o čtvrté 
společné setkání. Tentokrát byl program zaměřený na po-
skytování první pomoci a bezpečnost u tonutí, alergické 
reakce, neodkladnou resuscitaci a ochranu zdraví člověka 
při mimořádných událostech. Interaktivní program první 
pomoci byl rozdělen do teoretické a praktické části. Jednot-
livé třídy postupně absolvovaly teoretickou část v učebně a 
praktickou část v areálu školy. Program zahrnoval i prohlíd-

ku sanitního vozu přímo 
ve škole, kde si žáci mohli 
prohlédnout a vyzkoušet zá-
chranářské vybavení, nosítka 
a mnoho dalších pomůcek, 
které záchranáři používají ke 
své každodenní práci. Během 
programu ošetřovali naši žáci 
různé život ohrožující stavy, 
včetně nácviku neodkladné 
resuscitace, učili se protišo-
ková opatření a komunikovali 
se simulovaným dispečinkem 
záchranné služby. Učili se 
také přivolat záchranou služ-
bu pomocí aplikace Záchranka. Nechyběla ani bezpečnost, 
prevence úrazů a nácvik záchrany tonoucího. Závěrem pro-
gramu prošli netradiční závěrečnou zkouškou formou reálně 
namaskovaných poranění a tonutí, které museli sami ošetřit.  
„Naším hlavním cílem je zbavit veřejnost strachu z poskytová-
ní první pomoci. Při záchraně lidského života často rozhodují 
sekundy. Proto je nezbytné, aby si základní znalosti první po-
moci osvojili již žáci základních škol. Kde jinde se naučit první 
pomoc, než právě ve škole? Jsme moc rádi, že vedení školy si uvě-
domuje důležitost těchto znalostí a dává žákům skvělý základ 
do dalšího života. Za to jim patří velké poděkování,“ říká Josef 
Odehnal, lektor kurzů a profesionální záchranář.
 Josef Odehnal

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

Naše pomoc při veřejné sbírce  
Fondu Sidus, z. ú.

lyžařský výcvikový kurz
V rámci rozvoje kondičních schopností a lyžařských doved-
ností se na říčanském státním gymnáziu tradičně uskutečňují 
v průběhu zimy dva lyžařské kurzy v Peci p. Sněžkou. První pro-
běhl v polovině ledna pro žáky vyššího gymnázia, druhý pak na 
začátku února s třídou sekundy. Kromě výcviku sjezdové a bě-
žecké techniky se studenti obohatili informacemi z přednášek, 
návštěvou horské služby a změřili své síly v běžeckém závodě. 
Navzdory slabší zimě oba kurzy proběhly na sněhu, tudíž je 
můžeme prohlásit za úspěšně absolvované.
  Vít Štěpánek  

Projektový Den Země

Plánovaný projektový Den Země se v prostorách naší školy 
bude konat (pokud to aktuální situace umožní) ve středu 22. 4. 
2020 od 9 do 12:30hod. 
Zveme zejména žáky ZŠ! Přijďte nás navštívit a vyzkoušet si 
různé aktivity, které souvisejí s naší planetou Zemí a životním 
prostředím. Čas návštěvy třídních kolektivů si, prosím, rezer-
vujte na rehakova@gyri.cz
 Klaudie Kalašová, C2, upr.

uděluje certifikát dárce za pomoc při Veřejné
sbírce S-MHMP/1476620/2015 Fondu Sidus, z.ú. 

Výnos ze sbírky je určen na pomoc
zdravotně postiženým dětem v procesu léčby a

rehabilitace a ke zlepšení kvality jejich běžného života.

 

Gymnázium
Komenského náměstí 1/1280, Říčany, 251 01

 

vydaný dne 14.02.2020

 

Fond Sidus, z.ú.
Primátorská 40
180 00 Praha 8

V Praze dne 14.02.2020

 

Potvrzujeme, že

Gymnázium
Komenského náměstí 1/1280, Říčany, 251 01

se zúčastnila Veřejné sbírky č. S-MHMP/1476620/2015.

 

Sbírku pořádá společnost Fond Sidus, z.ú.
Pro tuto sbírku výše uvedená škola utržila 1.200,00 Kč.

 

STÁTNÍ GYMNÁzIUM ŘÍČaNY
 VÁs zVe na oslaVu dne země 
22. 4. 2020 od 9 do 12:30 hodin

Přijďte si s námi vyzkoušet zážitkové aktivity, 
ve kterých se dozvíte spoustu zajímavostí!

Den Země
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ze života škol(ek)

Dne 19. února 2020 se ko-
nalo na říčanském gymnáziu 
okresní kolo olympiády ka-
tegorie III. A v anglickém 
jazyce. Náš student Ondřej 
Svatoš (septima) se umístil 
na 1. místě. Velká gratulace 
Ondřejovi za reprezentaci 
školy a poděkování vyučujícím 
anglické sekce na naší škole.
Veškeré informace k přijíma-
címu řízení ve školním roce 
2019/2020 najdou zájemci o 
studium na našich stránkách 
-  www.mkg.cz. Přejeme všem 
uchazečům hodně štěstí u při-
jímacího řízení!

MKG

masarykovo 
klasické 
gymnázium

Vážení rodiče, milí žáci, vážení příznivci ZUŠ Říčany,
bývalo zvykem, že jsem vás v dubnovém Kurýru vždy zvala 
na akce, které pro vás pravidelně na duben připravujeme – 
Jarní partnerský koncert, Středočeské pianoforte, Festival 
ZUŠ Středočeského kraje a další a další. Teď jsem trochu 
v rozpacích, protože vlastně nevím, na co vás mohu po-
zvat. V souvislosti s uzavřením škol a zrušením všech akcí 
do odvolání se většina našich místních aktivit ruší. 
Také vás vždy informuji o tom, jak naši žáci uspěli v okres-
ních soutěžích a kteří úspěšní postupují do soutěží kraj-
ských. Co se týká soutěží, čekáme na vyjádření MŠMT 
a Ústřední umělecké rady ZUŠ ČR o tom, zda se budou 
či nebudou soutěže konat. Jak krajská, tak i ústřední kola.
Pogratulujeme tedy alespoň společně všem dětem a peda-
gogům, kteří postoupili do krajských kol v oboru klavír, 
smyčcové nástroje, kytara a LDO a pěvecké soutěže Kar-
lovarský skřivánek. 
Karlovarský skřivánek -  postup do ústředního kola:
Emma Krčková a Ondřej Hobzík – (ped. L. Nováková).
Soutěž MŠMT, obor hra na klavír -  postup do krajského 
kola
Průžek Patrik (ped. V. Grochovskij)
Poláková Rozárie,  Podlucká Kateřina (ped. M. Rezek)
Korytář Matěj (ped. P. Malínek)
Klásek Martin (ped. H. Javorská)
Soutěž mŠmT, obor hra na kytaru -  postup do krajského kola
Jan Tyrol, Emma Čamborová (ped. T. Klánská)
Lukáš Bukověcký  (ped. L. Malý)

ZUŠ Říčany ukončila oslavy 
65. výročí svého založení

Soutěž mŠmT, obor hra na smyčcové nástroje -  postup do 
krajského kola
Inéz Černá, Martásková Ada, Jakub Jedlička, Magda-
léna Podlucká, Marie Luisa Hanko (ped. Jitka Adamu-
sová)
 Antonín Zbrožek, Karolína Týblová, Stocková Kateři-
na, Adéla Hobzíková, Jakub Kudibal (ped. Mgr. Hana 
Kutmanová)
Adam Čulík,  Ema Zeleňáková, Kateřina Soldátová, 
Abigail Matochová (ped. Ondřej Cibulka)
Soutěž mŠmT, obor lDO – sólový a slovesný projev -  postup 
do krajského kola
Pospíšil Mikuláš, Trpálek Ondřej (ped. Kateřina Pinde-
jová)
Pro žáky a pedagogy, kteří připravili svůj program na sou-
těže jazzových a ostatních orchestrů a soutěže decho-
vých orchestrů je zatím situace nejasná.
Je před námi nejisté období. O tom, jak bude naše výuka 
a ostatní akce pokračovat, se rodiče dozví všemi dostup-
nými způsoby – e-maily, nástěnky, info bude i na Faceboo-
ku a webových stránkách.
Těšíme se, až budeme zase moci řádně vyučovat! 
Za ZUŠ  Iveta Sinkulová, ředitelka školy

P.S. Informace k talentovým zkouškám na školní rok 
2020/2021 najdete na www.zusricany.cz. Těšíme se na 
vás!
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Mezi námi

Když se KOlOběH točí...
Tak je to radost. Za více než čtvrt roku fungování Koloběhu 
prošlo naším obchůdkem darovaných věcí již nepočítaně. 
Sortiment předmětů je opravdu široký - vedle oblečení, knih 
a věcí běžné denní potřeby se objevují i skutečné sběratelské 
lahůdky. Věříme, že dobrým oceněním (a doceněním) věci 
nejlépe vyjádříme dárcům svůj vděk, a tak se „za pochodu“ 
učíme zbožíznalství. Provoz obchůdku je pro nás v tomto 
směru velmi obohacující. Naučili jsme se rozeznat pravý ci-
bulák od Henrietty, dozvěděli jsme se, co jsou letecké hodin-
ky, seznamujeme se s designéry bruselského stylu. Nejvíce 
znalostí získáváme od našich dobrovolníků, kteří se často 
věnují nějaké formě sběratelství, či prostě dovedou ocenit 
kvalitní kousek. Zjistili jsme také, že věc, která by v běžném 
obchodě mezi desítkami dalších kopií vypadala zcela oby-
čejně, u nás jako solitér získává na zajímavosti a originalitě. 
Však také již řada našich zákazníků cíleně přichází prohléd-
nout si nové přírůstky a pátrat po těchto drobných raritách. 
Vědí, že u nás mohou sehnat pěknou terinu, zajímavý hrní-
ček či cukřenku „po babičce“. Rodiče i prarodiče rádi svým 
ratolestem koupí kvalitní pohádkovou knížku, kterou si sami 
pamatují ze svého dětství. Největším ponaučením je však pro 
nás zjištění, jak jsme jako lidé různí a mnohobarevní a jak 
nelze vše hodnotit jen podle vlastního vkusu. Co jeden vidí 
jako příšerné, druhý si s nadšením odnáší domů. A je to tak v 
pořádku, vždyť každá věc potřebuje to správné prostředí, aby 
mohla vyniknout. Nejen za toto poznání dárcům i zákazní-
kům děkujeme. 
 Martina Vavřincová 

A když KOlOběH stojí...
Tak je to pro všechny velmi smutné. Do připravených jarních 
aktivit nám nečekaně vpadla „vis maior“ a zdánlivě vše utichlo. 
Nemůžeme pokračovat v příjemných hodinách anglické kon-
verzace, na kruhu jsme nestihli uplést nebo uháčkovat ani cen-
timetr, milovníci hub zatím musí zůstat u svých dosavadních 
znalostí a usušených zásob a cesty po Izraeli i do Paříže za fran-
couzským šansonem se odkládají na neurčito. Ale za zavřený-
mi dveřmi KOLOBĚHu se přece jen něco děje: jednak je teď 
více času na třídění doneseného zboží. Na prohlédnutí každé-
ho kousku oblečení, vyprání a vyžehlení těch nejpěknějších, na 
vytřídění těch, které bychom v obchůdku neprodali, ale jinde 

v charitě ještě hodně pomohou. Také je třeba odzkoušet všech-
ny elektronické přístroje, které dostáváme – fény, kuchyňské 
roboty, masážní pomůcky, mechanické dětské hračky… Toho 
skla, té keramiky, toho porcelánu, které je třeba umýt a naleš-
tit! A těch krásných předmětů, které je možno vyfotit! Ano, 
připomínáme, že v době, kdy nemůžete kupovat, můžete si 
třeba vybrat něco z naší internetové nabídky – pro malou či 
větší radost. Stačí nahlédnout na web www.kolobeh-ricany.cz. 
Nestojí ovšem ani práce na plánování aktivit, které spustíme 
okamžitě, až nastanou „lepší časy“: opět nám zazpívají Leticie 
Outhierová a Jakub Erler, nově u nás naleznete Semínkovnu, 
z níž si budete moci odnést a do jarní půdy zasadit semínko 
(chystáme i přednášku o semenaření), někdo se s námi podělí 
o své zkušenosti z podmořského světa, někdo o dojmy z pěs-
tounské péče, senioři opět budou moci využívat internetového 
připojení zdarma i praktické porady v rámci projektu POSEZ. 
A opět u nás zavoní čerstvá káva pro dárce a opět budeme ku-
pujícím trpělivě odpovídat na otázku: „Jak to u vás funguje?“ 
Až to vše nastane, bude nám všem lépe. Kéž je tomu tak co nej-
dříve. Pevné zdraví a na shledanou v KOLOBĚHu… 
 Eva Hazdrová Kopecká, ředitelka 
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l Mapa území MAS Říčansko na nové 
programové období 2021 – 2027 je té-
měř dokončena. Obce v územní působ-
nosti MAS se vyjádřily, zda chtějí v tomto 

období opětovně využívat podpory prostřednictvím vyhlašo-
vaných výzev z naší strany a být součástí území MAS Říčan-
sko. Aktuální stav je graficky znázorněn níže. Nově při-
stupuje obec Jevany z MAS Podlipansko a naopak město 
Pyšely přechází do MAS Posázaví. Pro město a obec není se 
souhlasem spojen žádný finanční závazek. 

 l V souvislosti s blížící se výzvou z Programu rozvoje 
venkova na podporu malých projektů na Říčansku, za-
měřených na zázemí škol a školek, veřejných prostran-
ství v obcích a podporu spolkové činnosti, jsme uspořá-
dali seminář, který se setkal s velikým zájmem. Zároveň 
bude vyhlášena i Fiche na investice do zemědělských 

podniků. Veškeré podrobnosti naleznete na webu MAS. 
Můžete také zavolat nebo napsat. Nenechte si ujít tuto 
příležitost, jsou to poslední finance, které MAS může ješ-
tě do území rozdělit. 
l V dubnu zasedá certifikační komi-
se, která posoudí udělení certifikace 
místním výrobcům a provozovatelům 
služeb a prodloužení stávajícím drži-
telům. 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 projek-
tem „Realizace sociální práce na obcích“. 
l Pokud nám to okolnosti dovolí, sejdeme se v dubnu na Dni 
Země, které pořádá Muzeum Říčany a v květnu na Májových 
slavnostech v Říčanech na Lázeňské louce. 
l Spolupracujeme s Ladovým krajem a týmem Místních akč-
ních plánů (MAP) v oblasti vzdělávání. V polovině dubna by se 
mělo uskutečnit setkání zástupců obcí na zámku Berchtold.  

Zastupitelstvo obce Svojetice schválilo pronájem 
prostor bývalé mateřské školky pro naši činnost. Moc 
děkujeme. Začínáme se pomalu stěhovat a těšíme se 
na nové začátky.

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

Střípky z mASky

 Pesach – židovské Velikonoce
Ve středu 8. 4. slavíme tradiční židovský 
svátek, který se přímo týká křesťanské víry. 

Pokud si chcete spolu s námi připomenout význam Veliko-
noc, budeme rádi, když se připojíte. Akce se koná od 18.00 

v ulici Roklanská 805, Říčany. Součástí slavnosti je večeře 
a proto je nutné se přihlásit na ricany@cb.cz.

Čtení z bible na náměstí v Říčanech
V sobotu 11. 4. se již tradičně připojujeme k celonárodnímu 
čtení z Bible. Přijďte si poslechnout nebo i přečíst texty, které 
popisují Velikonoční i jiné události. Čteme od 8 do 13 hod.

Neděle 12. 4. - Slavnostní bohoslužba.
Přijďte spolu s námi oslavit Kristovo vzkříšení z mrtvých. 
Bohoslužba se koná od 9.30 v sále U Boudů, Mírová 66, Ko-
lovraty

Sledujte naše webové stránky. V případě dalšího prohlubová-
ní koronavirové epidemie budou všechny akce zrušeny
Více informací na www.cbricany.cz

Církev bratrská v Říčanech
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Železniční doprava zcela změnila 
životy lidí kdekoliv, kde byla zave-
dena. Nejenže umožnila rychlou 
přepravu zboží i osob, ale rovněž 
výrazně změnila ráz krajiny. Jed-
nou z osob, které železnice a lidé 
kolem ní fascinovali, byl i Hanuš 
Špolc, spisovatel a inspektor Čes-
koslovenských státních drah. 
Hanuš Špolc se narodil 23. 6. 1887 
na Královských Vinohradech, který 
byly tehdy samostatným městem. 
Svůj život strávil v Praze, Úvalech 
a posléze v Říčanech, kde se ob-
jevuje již ve 20. letech 20. století. 
Mnohé ze svých knih vydal vlast-
ním nákladem, své nakladatelství 
nazval „Svépomocná knihovna H. 
Špolce“. Jako spisovatel používal 
rovněž různé pseudonymy, jako 
například Emil Týn, Š. C. Pol, Š. P. 
Clo, Jan Herold, Emil Herold nebo 
Jaroš H. Špolc.  Co se týče jeho li-
terárního díla, většinou se jedná 
o spíše odpočinkovou literaturu a 
humoristické povídky, zachycující 
život přednostů stanic a dalších 
drážních zaměstnanců. V jeho 
textech se ovšem objevují i motivy 
milostné. Ke známějším románům 
patří „Strojvůdce Livora. Román 
smutného manželství“, „Slečna 
úřednice. Románek“, „Bobeček“, 
„Pod vrchem Vítkovem“ nebo 
„Pán od dráhy. Románek“. Dále je 

autorem povídkového cyklu „Pasa-
žéři a konduktéři“.
Velkou zálibou Hanuše Špolce 
bylo i cestování do ciziny společně 
s manželkou Josefou, o čemž svěd-
čí jeho dochovaný pas, plný cel-
ních razítek. Svou cestovatelskou 
vášeň dokázal propojit se svými 
spisovatelskými zájmy, a stal se tak 
autorem či spoluautorem několika 
konverzačních příruček, napří-
klad „Cestovní srbochorvatština 
se slovníčkem: Čechoslovák v Ju-
goslávii“ o obdobně koncipova-
ných a pojmenovaných příruček o 
němčině, francouzštině a italštině 
(poslední jmenovaná ovšem zůsta-
la pouze v rukopise). Byl členem 
mnoha organizací, například Syn-
dikátu československých spiso-
vatelů, Spolku československých 

knihkupců a nakladatelů nebo Děl-
nické tělocvičné jednoty. 
Zemřel 14. srpna 1957. Špolcova 
druhá manželka Božena pak daro-
vala jeho pozůstalost říčanskému 
muzeu, kde se nachází dodnes.  
Jedná se především o rukopisy 
jeho knih, povídek a divadelních 
her, z nichž některé ani nebyly pu-
blikovány. 
Zdroje: Archiv Muzea Říčany, fond 
Špolc Hanuš, spisovatel; J. Vopra-
vil, Slovník pseudonymů v české a 
slovenské literatuře, Praha 1973. 
 Jan Boukal, Muzeum Říčany   

V únoru se prošel „Rybou“ masopustní prů-
vod vedený pestře nastrojeným Laufrem za 
doprovodu živé kapely. Tradičně se křepčilo 
a veselilo v mnoha domácnostech i v průvo-
du cestou a bohatě se hodovalo.  Podávaly 
se koblížky, koláče, masové i zabijačkové 
dobroty. Medvěd neopomněl v každé do-
mácnosti s hospodyní zatančit, aby zdraví 
a plodnost v domech nechyběly. Cikánka 
z karet věštila, kominík sazemi štěstí nosil, 
bába s nůší z posledních sil křepčila, smrt-
ka vše zlé pryč zaháněla a kat nakonec dle 
svého řemesla basu pohřbil. Hezky nám 
spolu bylo a radostně se veselilo až do noci 
v garáži, tak jak to v dobrých sousedských 
vztazích chodí.

Autor: Vendula Zemanová

Hanuš Špolc, říčanský spisovatel 
a drážní inspektor 

mASOPUST V rybě
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Minule jsem vás nabádala, ať si do 
diářů poznačíte data našich akcí; bo-
hužel, některé se neuskuteční vůbec 
a některé až v pozdějších termínech. 
Společnost nyní řeší jiné starosti, my 
v Ladově kraji přesto věříme, že se brzy 
vše vrátí opět do starých kolejí. 

l Jak to bude s akcí Čistý ladův kraj? 
Úklidy v našich 24 členských obcích se 
měly konat povětšinou první dubnovou 
sobotu, někde také v neděli či další sobo-
tu po tomto datu. Situace však nepřeje 
setkávání větších i menších skupinek 
lidí, a proto necháváme přesuny termínů 
plně v kompetenci starostů či organizá-
torů úklidů. 
Je tedy možné, že někde bude úklid 
vyhlášen v květnu nebo jej dokonce or-

ganizátoři odloží až na podzim (19. 9. 
2020). Sledujte prosím pozorně obec-
ní vývěsky, weby i Ladův kraj na sociál-
ních sítích a určitě se vše včas dozvíte.

l Zrušen je i tradiční pochod po stezce 
Krajinou barona Františka ringhoffera, 
plánovaný na 25. 4. 2020
Letos budeme muset mimořádně ože-
let tradiční dvacetikilometrový pochod 
z Mirošovic do Kamenice, nedá se nic dě-
lat, pokud se situace neuklidní a nebude 
možné najít náhradní termín, sejdeme se 
na startu až za rok. 

l Nepoběží se dubnové závody běžeckého 
seriálu Poháru ladova kraje.
Ve čtvrtek 16. 4. se měl konat Jarní běh 
u Kanálu v Senohrabech a 25. 4. 2020 

Pyšelský kopeček. Organizátoři běhů 
se budou snažit najít náhradní termíny. 
Informace naleznete na https://www.la-
duv-kraj.cz/pohar-ladova-kraje/.

Závěrem chci všem popřát pozitivní 
mysl, protože ta je půlkou zdraví. Mož-
ná je ten pravý čas zpomalit a vydat se 
konečně na některou z našich stezek, 
jejichž přehled naleznete na webových 
stránkách svazku obcí Ladův kraj.  
Jsou tam také k dispozici prospekty ke 
stažení.  Tak ať je nám v Ladově kraji i 
přes to všechno hezky! 
 Hana Bolcková, Ladův kraj 

www.laduv-kraj.cz 
facebook.com/laduvkraj 
instagram.com/laduvkraj. 

Člověk míní, okolnosti mění…

mikroreGion

ladŮV KraJ
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Poprvé jsem se za nimi vypravila 
před pěti lety. Miroslavu Hudečko-
vi se blížila osmdesátka a v Kurýru 
jsme chtěli jeho jubileum připo-
menout. Vznikla tehdy dvoustra-
na věnovaná životu a tvorbě Olgy 
a Miroslava, zrodilo se také mé 
okouzlení touto manželskou dvo-
jicí. Tak tvůrčí a obdařenou talen-
tem, tak osudem zkoušenou.
V průběhu dalších let jsme se tu 
a tam viděli – zašla jsem k nim na 
návštěvu do domu u lesa v kouzel-
né zahradě se sochami a fontánou, 
potkávali jsme se ve městě. Pak 
jsem se jim několik měsíců nemoh-
la dovolat. Přihodila se jim totiž 
autonehoda a dlouhé týdny se léčili 
a rehabilitovali v nemocnicích. I 
toto období přestáli. V Říčanech 
se můžeme těšit z jejich sousedství 
a díla. Ve výstavních prostorách 
Staré radnice chystá město průřez 
sochařskou a keramickou tvorbou 
umělecké manželské dvojice.

Začátky
Čas popoběhl, Miroslav Hudeček 
slaví 30. dubna 85. narozeniny. Ale 
to není jediné kulaté výročí u Hu-
dečků v tomto roce. V srpnu uplyne 
šedesát let od jejich svatby. Poprvé 
se potkali v raném mládí v západ-
ních Čechách, když se učili pra-
covat s porcelánem, a pak v Uher-

ském Hradišti. Vzali se po sedmi 
letech známosti v srpnu 1960. Nej-
prve 26. srpna na Staroměstské 
radnici v Praze, o den později 
proběhl církevní sňatek v Šum-
perku.  Miroslav v té době dokon-
čoval studia na pražské Akademii 
výtvarných umění, při absolutoriu 
pak získal Hlavní cenu akademie 
za obor sochařství. Olga studovala 
Vysokou školu pedagogickou. Ote-
vírala se před ní umělecká dráha 
propojená s pedagogickým půso-
bením.

Jižní morava
Miroslav pochází ze Strážnice.  
Olga, rodačka z jižních Čech, si 
Moravu jednoduše zamilovala 
(ta pestrost krojů, barvy v kraji-
ně, zpěv a tanec!). Oba studovali 
na Uměleckoprůmyslové škole 
v Uherském Hradišti.  Olga tanči-
la a zpívala v souboru Hradišťan. 
Miroslav bral od dětství do rukou 

housle. Činil tak i ve Slováckém 
krúžku v Praze – manželé jsou jeho 
členy od padesátých let, pan Hude-
ček je dnes nejstarší „krúžkař“.

Amerika
V šedesátých letech dostal Miro-
slav Hudeček příležitost tvořit v 
zahraničí. V roce 1966 tak vyces-
toval na roční stipendijní pobyt 
v New Yorku. Pracoval tam v ate-
liéru japonského sochaře Tochio 
Adate. V USA vznikly kresby, 
práce ze dřeva a hlíny a dostal se i 
k hrnčířskému kruhu. Vystavoval 
v Gallery Benevy na Manhattanu. 
Když se vrátil, začalo pražské jaro. 
Pro manžele nadějeplná doba, kte-
rá však záhy skončila.

Přátelé
Radostí a oporou pro ně vždy byli 
přátelé. Nacházeli je po celý život 
v rozmanitých profesích a hojně 
mezi umělci. S vernisážemi a dal-

Olga a miroslav Hudečkovi: 
Tak velká láska 

Vltava-Veronika v zahra-
dě Hudečkových 

„Co nevytvoříte v čase, který je vám 
vyměřen, nikdo to za vás již nevykoná.“ 
– Slova J. A. Komenského, jehož M. 
Hudeček mnohokrát modeloval, si 
manželé často připomínají      
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Mezi námi
šími událostmi v životě Hudeč-
kových jsou spojena jména jako 
Alfréd Strejček, Táňa Fischerová, 
Václav Hudeček, Jaroslav Svěcený, 
Petr Haničinec, Josef Somr a mno-
há další. S Janem Skácelem si léta 
vyměňovali novoročenky i přání 
k narozeninám. Do pozdravu k pa-
desátým narozeninám Miroslava 
Hudečka básník vepsal: Všechno 
co vynecháno bylo z kamene/ co 
zbylo/ co zůstalo jak housle beze 
strun a zní/ Snad pavučina jednou 
až čas oněmí/ snad jenom babí léto/ 
A kdyby všechny Venuše se vrátily/ 
do lomů na mramor/ Jak úpěnlivě 
omývá je déšť a jaké násilí/ Jako 
když lidé pošlapali lunu/ A na pa-
hýlech nohou jde nám krása vstříc/ 
a nezná jinou bolest (TORZO)

rodina 
Rodina Hudečkova, to jsou po-
řád čtyři jména: Olga, Miroslav, 
Veronika (1964–1980), Dominik 
(1971–1991). Dcera a syn jsou 
součástí jejich života, památku na 
ně uchovávají v živých vzpomín-
kách. Obě předčasně zesnulé děti 
byly výtvarně nadané, jejich práce 
zahrnuli rodiče do vzpomínkové 
publikace Carpe Diem. Užívej dne 
(Praha 2005). Veroničiny linoryty 
se dodnes promítají při vánočních 
představeních souboru Chorea Bo-
hemica ve Stavovském divadle. Ve-
ronika patřila do taneční skupiny 
Chorea Bohemica a České legendy 
v repertoáru souboru ji inspirova-
ly k vytvoření cyklu linorytů. Olga 
s Miroslavem dvě desítky let vytvá-
řeli scénu k vánočním vystoupe-
ním souboru.

Faun a Vltava 
Jedno z nejvýraznějších děl umě-
lecké dvojice je od června 2019 
opět v plné kráse. Zajeďte se na ně 
podívat do hlavního města. V roce 
1984 byla na stanici metra Vltav-
ská v Praze-Holešovicích instalo-
vána osm metrů vysoká fontána 
s plastikami Fauna a Vltavy z ka-
meniny. Olga a Miroslav Hudečko-
vi na ní pracovali v Poštorenských 
keramických závodech. Vypalo-
vání, převoz i instalace nebyly 
snadné, dvoupodlažní fontána váží 

čtyři tuny. Druhé vyhotovení mo-
hutných plastik stojí u Hudečko-
vých na zahradě, manželé je tady 
pojmenovali po svých dětech.

Diamantová svatba
Výročí svatby si připomenou v ba-
zilice svatého Petra a Pavla v Pra-
ze na Vyšehradě. Je to jubileum 
společného žití v lásce, pohodě, 
porozumění a společné práci, i 
v době velkého žalu, když se mu-

seli rozloučit s dětmi. Na mši sva-
tou s poděkováním za prožitá léta 
jsou zváni příbuzní, přátelé i širší 
veřejnost. 

Renata Skalošová, 
Muzeum Říčany 

Vzhledem ke krizové situaci v České 
republice v souvislosti s koronavi-
rem bude termín konání výstavy i 
děkovné bohoslužby ještě upřesněn. 

Ze svatebního 
oznámení sochař-
ky-keramičky Olgy 
Hudečkové (nar. 
1936) a sochaře 
Miroslava Hudečka 
(nar. 1935)

Miroslav Hudeček: Pieta
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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: Několik let pronajímám byt a nájemníci se 
nyní chtějí přihlásit k trvalému pobytu – potřebují k 
tomu můj souhlas? Chrání nějak majitele bytů nový OZ v 
situacích, že na nájemníky bude např. uvalená exekuce? 
 Markéta J.
ODPOVĚď:  Dobrý den, nájemci nepotřebují Váš sou-
hlas k přihlášení místa trvalého pobytu na adresu Va-
šeho bytu (který na základě nájemní smlouvy užívají). 
Pokud ho po vás žádají, jedná se o výraz jejich slušnosti 
či neznalosti právní úpravy. Nájemníkům stačí doložit 
oprávněnost užívání bytu, tedy platná nájemní smlouva. 

Pokud se nájemci přihlásí k trvalému pobytu na adrese 
Vašeho bytu, nevzniknou jim z tohoto důvodu vůči bytu 
ani vůči Vám žádná nová práva a není třeba se toho obá-
vat. Bude-li proti některému z nájemců zahájeno exe-
kuční řízení, mohla by se Vás tato skutečnost dotknout 
pouze v případě, že v pronajímaném bytě máte umístěné 
některé své věci, které by exekutor mohl zabavit, pokud 
by nebylo zřejmé, komu tyto věci patří. Tomu se dá pře-
dejít soupisem vybavení do nájemní smlouvy nebo do 
předávacího protokolu k bytu.

OTáZKA: Rodiče mi chtějí darovat pozemek na stavbu 
rodinného domu. Je potřeba nechat k darovací smlou-
vě zhotovit i odhad ceny pozemku, abych mohl požádat 
o převod vlastnictví pozemku na katastru nemovitostí? 
Děkuji, Miloš H.
ODPOVĚď: Dobrý den, pokud se jedná o darování  
v přímé linii, což je ve vašem případě, není potřeba ce-
nový odhad. Stačí Vám jen darovací smlouva s úředně 
ověřenými podpisy, kterou dáte jako přílohu ke vkladu 
na katastrální úřad.

Vaše dotazy k realitní problematice můžete posílat na 
e-mail: jana.karlachova@re-max.cz 

nebo přes realitní poradnu: 
www.janakarlachova.cz/ 
realitni-poradna
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blahopřání Vzpomínka

Vzpomínka

Manželé Přerostovi, oba říčanští rodáci, oslavili v březnu význam-
ná  jubilea.  Věra,  roz.  Kunešová,  nejznámější  československá 
výpravčí, 72 let a Karel, bez jehož odbornosti by mnohé firmy v 
Říčanech a okolí neměly telefonní ústředny, 75 let. Společně to 
táhnou už 50 let a zlatou svatbu oslaví 4. dubna.
Do dalších společných  let  jim přejeme hodně zdraví, pohody a 
elánu.  Dcery a vnuci

Dne 26. dubna 2020 tomu bude jeden rok od 
úmrtí mé manželky, babičky paní Marie Cha-
lupové  z  Voděrádek.  Vzpomínáme.  Za  celou 
rodinu manžel

Dne 1. 4. 2020 uplynou tři roky od úmrtí našeho milovaného, 
pana  Miroslava  Lehovce.  Vzpomíná  sestra  Dana  s  rodinou, 
družka Anička, Tomáš a Míša s rodinou. Děkujeme všem, kteří 
se k naší vzpomínce připojí.

Od 10. 2. hledáme zaběh-
nutého jezevčíka-křížence. 
Pejsek je dvouletý, se známkou 
Nupaky. Šel směrem k Jurečku. 
Prosíme o informace na tel. 
čísla 739 567 334 nebo  
606 331 896. Děkují Kubínovi

Ztracený pes

 Výlet do Kudowy Zdroje

Odjezd z náměstí (MESTEK, Dm drogerie) je v 06.00 hodin ráno 
(další zastávka-U kina, Na zastávce a Rychta. Je možné nastoupit 
i v Mukařově a v případě většího počtu zájemců kdekoliv po trase. 
Vystupovat se bude na nástupních stanicích - zastávkách. Příjezd 
okolo 17. hodiny.

Závazně přihlásit a zároveň zaplatit je možné v tuRistiCkém 
inFoRmačním CentRu (až bude opět otevřeno), masarykovo 
nám. 83, Říčany (stará radnice). Rezervace nejsou možné. tel. 
323 602 639, 724 514 824, e-mail: susovamilada@seznam.cz.

s paní Susovou 16. června 2020
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Projekty Převapte Říčany

Jak změnit odpad v poklad aneb 
domácí zvířátka pro každého

Nechtějí vám doma povolit zvířát-
ko? Kočku, psa ani rybičky? A co si 
pořídit kompostér se žížalami?
Budete se chovat ještě více ekolo-
gicky než doposud. Určitě už třídíte 
papír, plasty, sklo i kovy.
S pomocí vermikompostéru lze zu-
žitkovat i kuchyňské zbytky - bio-
odpad z domácnosti. Jako odměnu 
získáte vysoce kvalitní stoprocentně 
přírodní hnojivo pro pěstování po-
kojových i venkovních květin.
Kompostovat může každý. Stačí 

najít vhodné místo pro vermikom-
postér a mít dostatek kuchyňského 
odpadu.
Pracovité kalifornské žížaly odpad 
zpracují na krásný kompost. Děje 
se tak spořádaně a zaručeně bez zá-
pachu.
Město Říčany by se mohlo zapojit 
tím, že by zakoupilo kompostéry, 
násady žížal a zajistilo proškolení 
prvních odvážlivců, kteří by se do 
pěstování žížal pustili.

L. Knappová

Tato rubrika představuje náměty Říčaňáků v podobě, ve které je přihlásili do pébéčka Překvapte 
Říčany. V tomto období odborníci na úřadě posuzují proveditelnost předložených námětů. Pokud 
projekty postoupí, v červnu jim můžete dát svůj hlas v hlasování na Řídím Říčany, proto neváhejte 
s registrací na www.ridimricany.cz. 

Projekt podporuje sousedskou výpomoc na principu výměny 
drobných služeb. Má za cíl zlepšit jejich dostupnost, zároveň 
umožnit vzájemné poznávání obyvatel obce a prohlubovat 
tak pocit solidarity a sounáležitosti v rámci dané komunity. 
Jedná se o ověřený projekt podporovaný MPSV, převzatý 
z Rakouska a fungující již ve 36 obcích ČR (viz www.souse-
de-plus.cz).
Registrace do projektu probíhá tak, že zájemce vyplní dotaz-
ník u koordinátora, kde uvede své dovednosti či služby, které 
může nabídnout (např. mohu přivézt nákup, opravit píchlé 
kolo, vyměnit těsnění, něco upéct, vyžehlit košile, umím šít, 
poradit ohledně PC či naladit TV…). Jde o drobné činnosti či 

rady, pro něž se placená výpomoc hledá obtížně. Současně 
s nabídkou zájemce uvede i svou poptávku, tj. službu, kterou 
by rád využil.
K vyhledávání služeb a vzájemných kontaktů slouží webové 
stránky, na které má každý zaregistrovaný účastník přístup a 
kde se evidují i odpracované hodiny. „Platidlem“ je 1 hodina, 
tzn. že za každou hodinu, kterou pro někoho něco vykonám, 
mohu u kohokoli čerpat. Není tedy možné služby pouze vyu-
žívat - je třeba je ve stejném množství i nabízet. Své nevyužité 
hodiny mohu ale darovat jinému účastníkovi projektu.
Projekt zaštiťuje koordinátor, ten registruje nové zájemce, 
zároveň na projekt dohlíží a řeší případné nejasnosti či spory. 
Měl by být cca 2x týdně k dispozici na určitém místě. Vhod-
ným zázemím by mohl být dobročinný obchod Koloběh, kde 
by se zároveň mohla konat i případná společná setkání účast-
níků projektu.
Věřím, že je v možnostech každého z nás udělat si pár hodin 
čas (stačí 2 hodiny měsíčně) a být někomu užitečný. Záro-
veň je příjemné mít se na koho obrátit s žádostí o pomoc. 
Má dlouholetá zkušenost s dobrovolnictvím mi potvrzuje, 
že vzájemná otevřenost a ochota pomoci mohou být nejen 
užitečné, ale i obohacující pro jednotlivce i celou komunitu. 
Pojďme to zkusit - fantazii se meze nekladou, třeba tak navá-
žete nová přátelství.  Simona Rendlová

Projekt 
SOUSeDé PlUS
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Máte psíka a bydlíte v bytě na sídlišti Olivovna nebo Kavčí 
Skála? Toto je právě příležitost pro vás všechny, kdo chtějí 
nechat proběhnout své chlupáče volně a přitom neporušo-
vat městskou vyhlášku o zákazu volného pobíhání psů. Dej-
te hlas projektu, který chce část prostoru mezi MŠ Čtyřlís-

tek a ulicí Olivova věnovat nejen majitelům psů. Nejedná se 
o žádné výcvikové hřiště, ale o psí loučku v parkové úpravě, 
se stromy chráněnými plastovými tubusy před močí, od-
padkovými koši na exkrementy a papíry od snědené svači-
ny, lavičkami pro odpočinek a sousedský pokec.
Prostor, kde bude zachována zeleň, stín a hlavně klid a kam 
možná zajdou pro potěchu i lidé, kteří z nějakých důvodů psí-
ka mít nemohou. Místo je vybráno právě v blízkosti bytových 
domů, jejichž obyvatelé nemají možnost venčení na zahradě či 
dvorku. Bude to místo určitě tišší než jiné zamýšlené stavby, o 
kterých se v kuloárech mluví, a které s sebou mohou přivést ná-
růst aut a s tím i více hluku. Bude to místo, kde se v rámci akce 
Sázíme budoucnost dá počítat s několika stromy, aby byl v létě 
zajištěn příjemný chládek. Pokud toto osloví určitou sku-
pinu, zapojte se do hlasování. Podpořte tento projekt.

Slezák Vladslav, Kubelková Radomíra

Projekty Převapte Říčany

Psí loučka

Vážení čtenáři, tento článek píšu 16. 3. 2020, v den 
kdy začala platit opatření, která nepamatuje nikdo 
z nás. Je jisté, že zdraví je tím nejcennějším, co 
máme. Ale každý podnikatel nutně řeší i otázky typu 
jak a kdy podat přiznání, nebo kde vezme peníze na 
daně, když je v karanténě on sám nebo jeho zaměst-
nanci, a fungování firmy se zpomalilo nebo i zasta-
vilo. Situace řešení má. Přiznání k DP za rok 2019 
lze podat bez sankcí do 1. 7. 2020. Podání přiznání 
v tomto termínu rovná se i zaplacení daně v prodlou-
ženém termínu. OSVČ podávají ve vazbě na přiznání 
ještě i povinné Přehledy; zde sice oficiálně prodlou-
žení termínu nebylo vyhlášeno, ale logicky lze oče-
kávat, že tyto termíny budou prodlouženy také. Dále 
máme před sebou DPH a KH – ministryně financí vy-
hlásila plošné promíjení pokut a penále za pozdě po-
dané DPH a KH, i zde můžete být klidní. Platit daně 
můžeme, jen pokud peníze máme, to bude v mnoha 
firmách problém. Doporučuji všem: komunikujte se 
svým správcem daně, podávejte žádosti o posečkání 
či povolení splátkového režimu daní, bude vám vy-
hověno. Další velké téma je poslední vlna EET od 1. 
5. 2020. Start odložen nebude, ale ani zde se bát ne-
musíte. Případné kontroly až do odvolání budou jen 
edukační, jejich úkolem bude vysvětlovat a radit, po-
kuty nebudou ukládány. Jako poslední téma zmíním 
i splácení úvěrů a hypoték, kontaktujte svého ban-

kéře, většina bank už oficiálně vyhlásila možnost 
odkladu splátek; významnou pomocí vám může být i 
bezúročná půjčka od ČMZR banky, dnešního dne již 
byl spuštěn příjem elektronických žádostí.  Na závěr 
si dovolím poznámku, která má vazbu na naši prá-
ci, myslím tím práci úplně všech účetních, ať už se 
jedná o firmu jakkoliv velkou: podnikatelé, prosím, 
předávejte nám doklady ke zpracování průběžně, 
nejlépe elektronicky nebo třeba vhozem do schrán-
ky. I my musíme chránit své zdraví, ale pracovat 
musíme průběžně. Naše kapacity jsou nastaveny na 
kontinuální práci, pokud nyní můžete bez sankcí ne-
podat přiznání nebo nezaplatit daň, pamatujte pro-
sím na to, že tento stav jednou skončí a vaše účetní 
by pak tak velký nápor práce nezvládla. Rozloučím 
se zprávou, že pokud si nejste jisti, jak v dané době 
postupovat, kontaktujte mailem nebo telefonem 
spolehlivou účetní nebo daňového poradce, určitě 
vám pomohou minimálně konkrétní radou o tom, 
na co máte v této době nárok. I RADIUS bude takto 
fungovat. Přeji vám všem hlavně zdraví a pak také 
tu příslovečnou dávku štěstí, abychom všichni touto 
těžkou dobou prošli bez úhony. V případě jakýchko-
liv 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 DUbeN: OPATŘeNí VláDy A JeJí DOPADy NA PODNIKATele 
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V rubrice názor mě zaujala věta našeho starosty „… a navíc 
slušně a poctivě odpovídáme občanům na jejich dotazy…“, tedy 
se chci podělit se spoluobčany, že ne vše je úplná pravda.
V lednovém Kurýru jsem si přečetl investiční záměry našeho 
města a zjistil, že není uvedena investice ohledně odvodnění 
ulice Zahradní - tedy jsem napsal vedoucímu investičního odd., 
proč tento záměr nebyl zahrnut do investic na tento rok. Svůj 
dotaz jsem zaurgoval začátkem února, již včetně pana starosty 
- do dnešního dne bez odpovědi.
Pro informaci uvádím, že jsem tento problém projednával 
s městem v roce 2017 a  2018, kdy mi bylo dopisem pana 

starosty odpovězeno, že ulice Zahradní se řeší spolu s ulicí 
Sokolovskou, projekt za 5,4 milionu je zpracován a pra-
cuje se na jeho předložení stavebnímu úřadu. V roce 2019 
uvedl vedoucí investičního oddělení města v Kurýru, že 
projekt pro Sokolovskou a Zahradní ulici byl přepracován 
a za více jak 12 milionů  by měl být uskutečněn v roce 2020. 
Krom jiného v tomto článku uvedeno: Město intenzivně 
pracuje na přípravě a realizaci této investice. V mezidobí 
je sjízdnost komunikace v rámci běžné údržby pravidelně 
upravována...

Miroslav Kotrba

Vše se vždy děje z nějaké příčiny - zákon příčiny a důsledku. 
Možná se toto vše děje právě proto, že lidstvo dusí planetu 
Zemi - kácí se a vypalují se pralesy (plíce planety), spousta ex-
halací díky letecké a automobilové dopravě, zastavují se domy a 
obchodními centry i poslední proluky zeleně, které ve městech 
zbyly, zastavuje se dokonce i úrodná půda, která se tvoří tisíce 
let. Lidé betonují parkoviště, chodníky a velké plochy v zahra-
dách, aby nemuseli sekat trávu a starat se o porosty, někteří stá-
le pálí na svých pozemcích dýmavý porost, tím vším dusí a dusí 
a dusí Zemi. A odpad? Plasty se vyhazují do oceánů, ale právě 
oceány dříve vydávaly díky planktonu a ekosystému nejvíce 
kyslíku na Zemi, více než pralesy a zeleň. Odpady, ropa a plasty 
likvidují ekosystémy v oceánech, v důsledku toho je na planetě 
čím dál méně kyslíku a naopak čím dál více kysl. uhličitého, kte-
rý velké množství lidí vydechuje... Planeta je přelidněná.

Člověk nemá nad sebou predátora, nepotřebuje ho. Likvi-
duje sám sobě životní podmínky, čímž likviduje postupně 
sám sebe. To žádný jiný tvor na Zemi nedělá. Silně pochy-
buji, že současný člověk je nejinteligentnější tvor na Zemi. 
Naopak... Peníze a konzum ovládl životy v civilizovaných 
zemích a v posledních letech se tento způsob žití začal za-
nášet rádoby dobrem i do divočiny (Afrika atd.). Najít čisté, 
lidskou stopou netknuté, místo na Zemi již nelze. 
Možná právě tyto životní podmínky na Zemi umožnily, že 
se objevil tento vir, který napadá právě lidské plíce - lidé se 
dusí. Člověk zřejmě musí na vlastní kůži pocítit, co činí, nést 
důsledky svých činů.a to dosti drsně. Dosud žádná jiná va-
rování od přírody - LOKÁLNÍ katastrofy - na člověka nepla-
tily. Velký omyl si myslet, že to, co se děje na druhém konci 
světa, se nás netýká! Týká! Planeta a my všichni na ní žijící 
jsme jeden organismus. Proto je nyní k údivu všech lidí vi-
rem zasažena celá planeta. 
Věřím, že díky tomu, že se nyní všude na světě ze strachu z 
napadení virem zastavil dovoz, vývoz, cest. ruch, může se 
naše planeta znovu nadechnout a už nyní se nadechuje - bez 
velkého množství exhalací v atmosféře. Lidstvo si musí pro-
jít touto etapou vývoje na Zemi, bude to trvat zřejmě delší 
dobu, samozřejmě i následně s důsledky ekonomickými. 
Sáhneme si na to každý svým dílem - spravedlivě, podle 
toho, jak jsme kdo dosud žili a jak na čem jsme se podíleli.. 
Všichni lidé můžeme nyní zpytovat svá svědomí. Když jako 
lidstvo toto pochopíme, měli bychom všichni začít žít v sou-
ladu s přírodou a ne proti ní, tedy sami proti sobě.stát se ko-
nečně opravdovým ČLOVĚKEM, nejmoudřejším tvorem 
na této, zatím ještě Modré planetě. 
Přeji klidné dny a přijímání toho, co se nyní děje...
 Eva Malířová

Kritiky je třeba znectít
 V minulém čísle byly uveřejněny  dva kritické příspěvky, 
na které reagoval pan starosta. Po svém zvyku oba autory 
znectil, protože jakoukoliv kritiku považuje za nepřátelský 
akt. Je to typické pro lidi charakterových vlastností, který-
mi je náš pan starosta obdařen měrou vrchovatou.
Jedině příspěvek zastupitelky STAN paní Jančíkové ob-
stál, protože vyjádřil naději, že snad se nyní podaří realizo-
vat změnu jednacího řádu zastupitelstva, aby na webových 
stránkách byly dopředu zveřejňovány materiály pro jedná-

ní zastupitelstva. Pan starosta tento návrh podpořil s tím, 
že prý již dávno toto navrhoval. Jenom zůstává záhadou, 
proč  to dodnes  nezrealizoval.
 Václav Macinauer

Vzhledem k zaneprázdnění v souvislosti s řešením epi-
demie COVID-19 se starosta omlouvá. Nebude na člá-
nek reagovat, i když by si článek reakci zasloužil.

Názory

možná se to děje právě proto
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Názory

Auto není nepřítel
Se znepokojením sleduji zapšklé kampaně některých 
představitelů Klidného města vůči jakémusi nepříteli, zo-
sobněnému auty a „občany odjinud“.
Mimochodem, před více než dvěma lety jsem chtěl re-
gistrovat automobil. Na městském úřadě na mě dýchnul 
duch Rakouska-Uherska, poddaní poslušně stiskávali 
tlačítka v obludném elektronickém frontovém systému. 
Ani po letech se situace nezlepšila. Kam zmizelo „nejlepší 
město“ v ČR? Ostatně i o objektivitě této ankety si dovoluji 
vyjádřit pochyby.
Jak jsem se dočetl v Kurýru, v Holandsku ruší „tisíce par-
kovacích míst“. Já jsem si tam tedy ničeho takového ne-
všiml, spíše naopak. A i kdyby, dojíždět nějakých 30 km v 
zimě na kole asi u nás nikdo nebude.
Počet obyvatel Říčan stoupnul za posledních 40 let veli-
ce mírně, o nějakých 50 %. Počet aut samozřejmě vzrostl 
více, mnoho lidí to má do centra nebo do školy příliš da-
leko. Kamionová doprava nahradila železniční. Z výfuko-
vých plynů, prašnosti a hluku určitě nemůžeme mít radost.
Přesto se domnívám, že „automobilová katastrofa“ by 
při rozumné dopravní politice vůbec nemusela existovat. 
Nikdo nikdy nebránil říčanským zastupitelům vybudovat 
severní a jihovýchodní obchvat (jako v Holandsku!). Pod a 
nad silnicemi lze zbudovat bezpečné podchody pro chod-
ce, i pro ty, kteří údajně píší ony anonymní dopisy proti 
autům.
Bohužel, šlo se jinou, snazší cestou, brojením proti při-
stěhovalcům, zákazem kamionů, zablokováním dopravy 
semafory, zpomalovači a dalšími naschvály. Přednost na 
křižovatkách nerespektující jejich geometrii (Rýdlova - 
Štefánikova) nebo vůbec nevyznačená z nich dělá tikajíci 
bomby.
Aby si mě někdo s někým nespletl, dodávám, že rád jez-
dím na kole a do práce se dopravuji zpravidla vlakem. Ale 
protože mám za sebou i desetiletí jízd autem (bez nehody), 
snad mohu prohlásit, že bezpečnost dopravy v tom, že se 
na každý roh připlácnou zpomalovače a měřiče rychlosti, 
v zásadě netkví.
Ať už auta časem vymizí nebo ne, rozhodně je to zatím 
velice užitečná věc. A bez kamionů by nebylo ani chleba, 

ani mléka. Nestálo by za to třeba z rozpočtu města, jen tak, 
z vděčnosti, postavit řidičům kamiónů odpočinkové par-
koviště? Že to nejsou naši voliči? Hmm...
 Petr Bouř, dlouholetý obyvatel Říčan

Vážený pane Bouři,
cílem Klidného města a ni mě osobně není v žádném pří-
padě vést kampaň proti automobilům. Vždyť jimi všichni 
jezdíme a potřebujeme je. Rád bych však bránil náš úřad 
z nařčení, že „na člověka dýchne duch Rakouska-Uher-
ska“. Možná máte smůlu (všichni jsme jen lidé), ale já zase 
registruji mnoho pochval na zaměstnance osobních do-
kladů i registrů za vstřícný a osobní přístup. Navíc se loni 
změnila legislativa pro registrace vozidel, čímž částečně 
opadl tlak na naše město. 
Zpět k Vašemu hlavnímu tématu. Tvrdíte, že zastupitelé 
měli vybudovat obchvaty. O tom jsem psal v úvodním člán-
ku seriálu. Město obchvatům nebrání, naopak silně pod-
poruje dostavbu Pražského okruhu, výstavbu Tehovské 
spojky či přeložky II/101 od Pacova k budoucímu okruhu. 
Parkování je dle Vás „uměle vytvořený problém“. Asi tedy 
nebydlíte poblíž nádraží, zimního stadionu či podobného 
zařízení, ani na sídlišti. Problém proto nepociťujete. Mož-
ná nebudete věřit, ale ke mně opravdu chodí desítky oby-
vatel, kteří bezpečnější cesty pro pěší, regulaci parkování, 
ale i zklidňující opatření či dokonce úsekové měření ve své 
ulici chtějí. Máte však pravdu, se vším se musí šetřit a po-
stupovat rozumně.
Zákaz tranzitu kamionů, které si cestu zkracovaly přes 
naše město a okolní vesnice, já považuji za rozumný. Mů-
žete mít jiný názor. Můžete třeba prosazovat výstavbu zmí-
něného odpočinkového parkoviště pro kamiony na katast-
ru Říčan. Mimochodem, tento záměr (poměrně rozsáhlý) 
skutečně existuje. Radnice jej podporovat ale nebude.
Na závěr chci poděkovat za Vaši reakci i reakce ostatních, 
kteří mi píší třeba jen emailem. Jsem rád, že téma dopra-
vy a udržitelné mobility se stalo předmětem diskuze. Cíl 
máme všichni stejný. Příjemné místo pro život.  
 David Michalička, 
 místostarosta (KM)
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Už 18. ročník mezinárodní taneční soutěže 
v akrobatickém rokenrolu jsme napláno-
vali na sobotu 25. dubna v hale Na Fialce. 

Předkola Jarní ceny TŠ Twist Říčany plánujeme od 11.00 
hodin, finále po 17.00 hodině.  I letos by měli být mezi soutě-
žícími tanečníky reprezentanti Německa, Rakouska, Polska a 
Slovenska.  Pozvánku dostali i zástupci z Maďarska. V Říča-
nech by se měli představit medailisté z mistrovství světa, sou-
těžit by měly páry i formace. A to v kategoriích od dětských po 
dospělé. 
Kondicionály (podmiňovací způsoby) v úvodu článku jsou 
oprávněné, v době psaní článku nikdo nevěděl, jak se bude 
situace s koronavirem vyvíjet.
Jsme však hrdí na to, že umíme zorganizovat tak oblíbenou 
mezinárodní akci přímo v Říčanech. A také, že k nám pravi-
delně přijíždí reprezentace okolních států.  Mezinárodní sou-
těže pořádáme za podpory města Říčany.
I když v TŠ Twist trénujeme celoročně, na jaře jsme chtěli při-
dat/přidali navíc i různá soustředění, aby naše výkony byly 
ještě lepší. Co nás těší je fakt, že se dětem u nás líbí. Nacházejí 
v TŠ Twist nová přátelství a kamarády, se kterými je pojí stejná 
láska k tanci. V dobře vedených kolektivech se děti nejen na-
učí překonávat těžkosti, pracovat na sobě, ale také se zasmějí 
a užijí si spoustu legrace. Máme tu výhodu, že naše skupiny 
sdružují stejně staré tanečníky v různých úrovních. TŠ Twist 

Říčany, to je: Babies, Colors, Briliant, Jungles, Šmoulinky , 
Gang, Twister, Madonna, Force One, Made in CZ, Con Cal-
mas, páry,  a dvakrát přípravka. Celkem 14 různě „zaměře-
ných“ skupin. 
Jakýsi náhled do našeho dění by mohlo laskavému čtenáři, 
který dočetl až sem, poskytnout i video z našeho „Vánočního 
Twistování“. Tuto akci jsme pořádali za finanční podpory 
města Říčany. Celý program byl složen výhradně ze členů TŠ 
TWIST Říčany. Odkaz na video (copyright TŠ Twist Říčany 
a Štěpán Kohout) je tady:  https://youtu.be/C7IHs_HWkBc . 

TŠ Twist Říčany 

Jarní cena TŠ TWIST Říčany

Opět po roce jsme uspořádaly náš domácí 
závod Říčanské Hvězdičky, jednalo se již o 
pátý ročník, a přesto zde bylo několik po-
prvé: poprvé náš závod zahajoval pan sta-

rosta Říčan Vladimír Kořen, poprvé jsme měly poháry a ceny 
vyrobené na míru a každý kus byl originál, poprvé si zde zazá-
vodila děvčátka ročníku narození 2015 a poprvé se náš závod 
zařadil do závodů s mezinárodní účastí.
Jak vypadají přípravy takového závodu? 
Na závod se chystáme několik měsíců dopředu, je zapo-
třebí připravit rozpis závodu, zařadit závod do termínové 
listiny České gymnastické federace, zajistit ceny a odmě-
ny, které na náš závod sháníme pro všechny závodnice, 
nejen pro ty nejúspěšnější. Organizačně je pak zapotřebí 
zajistit celý průběh závodu, od zdravotníka přes osoby u 
registrace závodníků a vstupu do haly, moderátora, foto-
grafa, technika. V neposlední řadě je nezbytně nutné za-
jistit velké stěhovací auto, do kterého večer před závody 
naložíme veškeré gymnastické vybavení včetně několika 
kladin (o délce pěti metrů), přeskoku, akrobatické od-
pružené podlahy, koberců a velké doskokové žíněnky, a 
vše převezeme do haly Na Fialce, po ukončení závodu vše 
opět stěhujeme zpět..
5. ročník proběhl 23. února, zúčastnilo se ho 21 oddílů z celé 
ČR a jeden oddíl přijel ze Slovenska. Hvězdičky jsou dle ohla-
sů gymnastických oddílů hodnoceny jako nejkrásnější závod 
pořádaný pro malé gymnastky. Takového hodnocení si velice 
vážíme a je pro nás hnacím motorem do dalších ročníků, je 

výsledkem krásné spolupráce mezi trenérským kolektivem a 
ochotnými rodiči našich gymnastek, kteří nám při výše zmí-
něných organizačních pracích pomáhají, za to jim patří velké 
poděkování. Poděkování patří i městu Říčany za každoroční 
dotační podporu akce. Dále pekařství Frydrych, firmám Bo-
navita a Vltava-Labe-Media.
A kolik pohárů a předních míst zůstalo „doma“? 
3x zlato: L. Procházková, A. Žvejkalová, E. Pospíšilová
6x stříbro: A. Jechová, S. Bezoušková, J. Holdsworth, V. Sea-
ton, M. Chalupecká, A. Jechová
4x bronz: K. Slobodová, S. Vašutová, B. Endalová, N. Kubíč-
ková 

Jitka Jechová a Barbora Bernardová

Gymnastické Hvězdičky opět rozzářily Fialku
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Floorbal Academy
„Nejdůležitější je fair-play, slušné chování, týmovost 
a bojovnost,“ říká manažer Floorball Academy Da-
niel Menhart
Daniel Menhart je manažerem projektu Floorball Aca-
demy. Spolu se svým bratrem za posledních pět let vy-
tvořili Akademii, která nabízí florbalové tréninky pro 
děti na deseti místech kolem Prahy. Od září působí také 
v Říčanech. Pořádají také dětské turnaje, letní kempy i 
další akce. 
ahoj danieli, můžeš vaši organizaci na úvod trochu 
představit?
Začali jsme v roce 2014, kdy jsme zaměřovali se hlavně 
na rozvoj a vzdělání „profesionálních“ hráčů a trené-
rů v oblasti vrcholového florbalu. Postupně jsme se ale 
posunuli spíše k florbalu školnímu. Děti chceme naučit 
florbalové základy, kromě toho se ale snažíme i o jejich 
celkový sportovní rozvoj. Naším cílem je, aby je sport a 
pohyb obecně hlavně bavil. 
Jaká je tvoje role ve Floorball academy?
V Akademii jsem začínal jako trenér. Postupem času 
jsem si vzal na starost i část organizační složky a v tuto 
chvíli se starám o celý provoz. Přeskakuji od běžné agen-
dy k trénování, přípravě projektů a dalším potřebným 
činnostem. Člověk se opravdu nenudí. 

Ve Floorball academy často mluvíte o hodnotách, 
které zastáváte. Jaké z nich jsou pro tebe nejdůle-
žitější?
Naše hodnoty se snažíme často vyzdvihovat. Je důležité, 
abychom je často prezentovali dětem i rodičům a uměli je 
správně předat. Podle mě jsou nejdůležitější hlavně fair-
-play, slušné chování, týmovost, bojovnost, ale i další.
organizujete i roadshow s turnajem pod otevřeným 
nebem, jak vás to napadlo?
S projektem Roadshow jsme přišli loňský rok. Chtěli 
jsme účastníkům připravit zase něco nového. Premiéra 
Roadshow se konala na náměstí v Jílovém u Prahy, přije-
li se podívat i hráči z florbalové Superligy a pro děti to byl 
velký zážitek. Letos se přesouváme do Průhonic, kde se v 
červnu děti budou moci těšit i na pár novinek.
Jaké máte plány do budoucna? 
Doufám, že naši vizi a hodnoty budeme předávat více 
a více dětem a rodičům. Jako hlavní novinku na příští 
školní rok plánujeme projekt GYM Academy. Nově se 
zaměříme na předškoláky, školáky, a dokonce i na roz-
pohybování rodičů. 

FCb Draci
Sezóna se již pomalu blíží ke svému 
konci, stále však zbývá spoustu zápa-
sů našich Dračích týmů.

Muži A se nacházejí v horní polovině vyrovnané tabulky 
a v následujících zápasech budou hrát o konečné pořadí, 
které může být kvůli těsnému bodovému rozmezí velmi 
odlišné.
Juniorský tým si vede velmi dobře a v 
tabulce je aktuálně na 3. místě. Tým 
předvádí bojovné výkony i se zapojením 
dorostenců.
Dorost A nyní čeká nadstavbová část 
nejvyšší ligy dorostenců, ve které se 
tým poprvé představil a nevedl si vůbec 
špatně.
Tým bílých starších žáků se přes stále 
zlepšující se výkony v zápasech nedaří 
dostat do 2. výkonnostního koše mezi 
12 nejlepších týmu regionu PH+SČ. 
Prezentují se ovšem pěknou hrou. Tým 
modrých se po počátečních neúspěších 

zvedl a postupně se výsledkově zvedá. U hráčů obou týmů 
lze pozorovat herní posun.
V následujícím měsíci jsou bohužel přerušené všech-
ny tréninky i zápasy, proto doufáme, že se bez dalších 
odkladů po pauze opět sejdeme a florbalová sezóna 
bude pokračovat. 
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rugby Club mountfield Říčany
www.rugbyricany.cz, www.twitter.com/rugbyricany, www.facebook.com/rcricany

mUžI
Muži v přípravě zvítězili v Berlíně 
Tu nejlepší pozvánku na ligové zápasy 
poslali říčanští ragbisté svým fanouš-
kům. V přípravě porazili v sobotu 29. 
února druhý tým německé ragbyové 
bundesligy Berlin Grizzlies na jeho 
hřišti 42:19. O týden později přesvěd-
čivě zdolali i další tým s medvědem ve 
znaku, borce pražské Pragy 30:10.
Trenér Němeček si výkony v přátel-
ských zápasech pochvaloval: „Do 
týmu perfektně zapadli naši nadějní 
junioři Haš, Kohout, Buček a Ráž. 
Za výkony proti Berlinu i Pragovce si 
všichni hráči zasloužili uznání.“
Mountfield vstoupí do ligových zá-
pasů 21. března doma proti Dragonu 
Brno, o týden později míří do Edenu a 
5. dubna hostí mistrovskou Spartu. V 
poslední sezoně obsadil Mountfield v 
Mistrovství České republiky třetí mís-
to. O cíli na letošní ročník má jasno 
nejlepší hráč Mountfieldu roku 2019, 
Robert Trefný: „Chceme do Říčan vy-
bojovat mistrovský titul!“
Věříme, že si naši ragbisté řeknou 
svými dobrými výkony o vydatnou 
podporu fanoušků.

žeNy
Říčanskou ragbistkou roku Michae-
la Kovářová
Nejlepší klu-
bovou hráčkou 
u p l y n u l é h o 
roku byla zvo-
lena Michae-
la Kovářová. 
R a g b i s t k a , 
která v Mount-
fieldu hostuje 
z mateřských 

Českých Budějovic, měla velký 
podíl na stříbrných medailích jak 
v Mistrovství ČR v olympijském 
sedmičkovém ragby, tak v klasické 
patnáctkové variantě. Velmi dobře 
také reprezentovala v národním 
dresu České republiky. 

CeNTrUm mláDeže
Jiří Šimeček šíří dobré jméno Říčan 
za oceánem
Juniorský ragbista a odchovanec 
Mountfieldu se vydal za studijně 
ragbyovou zkušeností do Spojených 
států amerických a se svým týmem 
Carlsbad Thunder Rugby zvítězil v 
Mistrovství Jižní Kalifornie. Jiří je 
ročník narození 2002 a v Říčanech 
působil nejen v klubu, ale i ve Spor-
tovním centru mládeže, stejně jako 
další úspěšní odchovanci. Z roční-
ků narození 1999 -2002 studuje a v 
zahraničních ragbyových soutěžích 
působí osm odchovanců klubu a 
Sportovního centra mládeže, které 
klub provozuje díky podpoře Středo-
českého kraje.

mláDež
Mezinárodní turnaj starších žáků v 
Říčanech
Další edice populárního a ve střední 
Evropě pravděpodobně největšího 
ragbyového turnaje PYRF (Prague 
Youth Rugby Festival), se uskuteční v 
sobotu 4. dubna. Turnaj spolupořádají 
pražské kluby Tatra, Petrovice, Slavia, 

Praga a za podpory města také náš ří-
čanský klub, který bude mít tradičně 
na starosti kategorii starších žáků, čili 
hráčů a hráček do 14 let. Mladí Říčaňá-
ci obhajují v turnaji vítězství, na pod-
zim loňského roku za sebou zanechali 
všechna česká i zahraniční družstva. 

UDálOSTI 
Jubilejní dvacátý ragbyový ples
Že je noblesa a elegance vlastní i rag-
bistům, se přesvědčili hosté ragbyo-
vého plesu, který se v Říčanech konal 
již po dvacáté. Prezident klubu David 
Frydrych v úvodní řeči zmínil ještě 
další jubilea, která říčanské ragby 
čekají v roce 2020, například 110. 
výročí narození legendárního zakla-
datele klubu, pana Josefa Kohouta. 
Taneční zábava se nesla v tónech 
skupiny Repete a „narušila“ ji pou-
ze bohatá tombola, do které mnoho 
cen věnovali partneři klubu v čele se 
společností Mountfield a také místní 
společnosti. Děkujeme.

POZVáNKA NA rAGby - 
STADION JOSeFA KOHOUTA

4. 4. od 9:00 Prague Youth Rugby 
Festival - mezinárodní turnaj kate-
gorie U14
5. 4. od 14:00 RC Mountfield Ří-
čany vs. RC Sparta Praha - 1. liga 
ragby mužů

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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JáCHym NěmeC mISTrem Čr
V sobotu 7. března 2020 bylo v Koutech nad Desnou zahá-
jeno Mistrovství České republiky mládeže do 16 let. V kate-
goriích chlapců hraje vždy 24 oprávněných hráčů. Katego-
rie dívek jsou otevřené pro všechny hráčky ČR a letos bylo 
přihlášeno 109 dívek. MČR se hraje na devět kol. Letošní 
ročník byl ovšem poznamenán opatřením, vyvolaným pan-
demií Covid -19. Turnaj se nakonec odehrál pouze na sedm 
kol. 

Účast říčanské mládeže byla velmi početná. V soutěži 
chlapců jsme měli tři chlapce a čtyři dívky. Vítězství Jáchy-
ma Němce bylo suverénní. Již po 7. kole měl bodový náskok 
a odehrál přední hráče. Celkově chlapci převýšili děvčata, a 
i další umístění v první desítce jen poukazuje, že naše vítěz-
ství na MČR družstev ml. žáků v roce 2019 bylo zasloužené.
H 12: 1. místo Jáchym Němec, 8. místo Tobiáš Day
H 14: 6. místo Jáchym Šmolík 
D 10: 10. místo Sophie Day 
D 12: 21. místo Veronika Myšková 
D 14: 20. místo Lucie Glasbergová  
D 16: 12. místo Monika Strnadová 

Jáchym je první mistr ČR v 95leté historii klubu!

PrAGUe INTerNATIONAl CHeSS FeSTIVAl 
2020

Jáchym Němec je v hledáčku reprezentačních trenérů a 
šachový svaz se rozhodl jeho věkovou kategorii trenérsky 
výrazně podporovat. Jednou z akcí, které svaz uspořádal, 
byl únorový mezinárodní turnaj za účasti mládežnických 
jedniček svých zemí ze sedmi států. Turnaj byl pro 10 hráčů 
a Jáchym i zde předvedl skvělý výkon a obsadil 3. místo. 

Hráči si při zahá-
j e ní losova- l i 

s v é dospělé patrony a 
Jáchym měl 
to štěstí, že 

si vylosoval naší mužskou jedničku Davida Navaru. Turnaj 
byl velkým zážitkem a velkou školou.
 Jaroslav Říha 

Naše úspěšné hráče můžete vidět v akci v úterý 1. 5.  
v KC Labuť, kdy pořádá náš klub Krajský přebor 
družstev do 12 let, budeme zde obhajovat prvenství 
nejenom ve Středočeském kraji, ale i titul mistra Čr 
v očekávaném červnovém finále. Na startu bude 
opět více než 20 šestičlenných družstev. Vstup je 
volný a hrajeme od 9.00 hod. do 16.00 hod. akce je 
pořádána za grantové podpory města Říčany
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Fuego výsledkový servis
Ještě než byly za-
staveny veškeré 

taneční soutěže, naše páry stačily 
ukázat, jak jsou připraveny na domácí 
soutěž. Po úspěšném Říčanském po-
háru zůstalo celkem 17 pohárů doma.
Třeba Honza Třeštík a Betty Plzenská 
získali 1. místo v kat. Dospělí E a 2. 
místo v kat. Mládež E je navíc posu-
nulo do vyšší třídy D ve standardních 
tancích. Filip Süsmillich a Šárka Sas-
ková pak  vytančili 2. místo z 18 párů 
v kat. Dospělí B LAT, hned za nimi na 
3. místě pak skončil druhý domácí pár 
v této kategorii – Matěj Koudelka a 
Agi Lochmanová. Velkou radost pak 
udělalo dvojité vítězství Filipa Muka a 
Betty Plzenské – vyhráli svou kategorii 
Dospělí C LAT po oba soutěžní dny. 
Tom Vladarz a Barča Černá, Michal 
Růžička a Šárka Janoušková a Filip 
Dvořák a Niky Budovcová, Martin 
Koudelka a Mája Peltanová pak přidali 
bronzové poháry. Stříbrný pohár pak 
drželi i Luka Kodua a Anička Pelatano-
vá, Adam Plzenský a Joana Majidová, 

Honza Horák a Verča Pecháčková, On-
dra Pánek a Pepča Březková. Největší 
pohár získali 2x Filip s Betty, Honza s 
(opět) Betty, Honza Tesařík s Marké-
tou Kobrovou, Ondra s Pepčou. 
Prostě úspěšná soutěž ve všech smě-
rech. Oba přítomní (nedávno nově 
zvolení) viceprezidenti CSTS chválili 
organizaci a spád soutěže, výzdobu 
haly. Taktéž zástupci cizinců mezi 
porotci oceňovali naši soutěž velmi 
vysoko.
Na dalších soutěžích (Pohár Astra 
Praha) pak byli úspěšní Ondra Pánek 
a Pepča Březková – 2x první místo 
(Děti 2 E LAT) a 2x druhé (Děti 2 E 
STT) a tím i v obou kategoriích po-
stup do vyšší třídy D. A také (opět) 
Filip Muk a (opět) Betty Plzenská – 2. 
místo v kat. Dospělí C LAT, takže již 
mají potřebný počet finálových umís-
tění pro postup do vyšší kategorie, už 
jen dosbírat další body.
Současná situace nám sice kompli-
kuje tréninkový proces, ale jistě to 
brzy doženeme a také stále doufáme, 

že se nám na začátku května (7. až 
10.) podaří uskutečnit novou soutěž 
– Květnovou cenu Říčan a to včetně 
Taneční ligy Juniorů a Mládeže (nej-
vyšší republiková soutěž) a Mistrov-
ství České republiky v 10 tancích pro 
kategorie Senior 1-2-3.
Už se těšíme, až naše studio a sál v La-
buti opět ožije tancem!

Na jaře ledy 
tají, ale ten náš 
zůstává stále 
zmrzlý. Pokud 

se rozhodnete pro zpestření veliko-
nočních prázdnin, přijďte v neděli 
12. 4. na zimní stadion Ice Aréna 
v Říčanech. Od 10:45 do 12:45 po-

řádáme velikonoční karneval za fi-
nanční podpory města Říčany. Akce 
je určena především dětem, ale do-
spělé účastníky s radostí taktéž uví-
táme. Můžete se těšit na zábavnou 
opičí dráhu, dětské disco hity, sladké 
odměny i krásné ceny pro nejlepší 
masky. Pevně doufáme, že naši akci 

nepřekazí nutná opatření proti náka-
ze coronavirem. Pokud by ani v době 
konání akce nebyla nákaza podchy-
cena a karanténní opatření stále tr-
vala, budeme ji pochopitelně nuceni 
zrušit. Informaci o situaci naleznete 
v aktualitách na našich webových 
stránkách www.kbricany.cz nebo na 
našem facebookovém profilu.  Ne-
blahé dopady coronaviru bohužel ci-
telně zasáhly i náš klub. Rádi bychom 
zde pogratulovali všem závodnicím, 
nominovaným do finále projektu 
Bruslička, jež muselo být z uvede-
ných důvodů zrušeno. Jsme na vás 
velice pyšní a těšíme se na vaše úspě-
chy v další sezóně. Také bychom zde 
zpětně rádi poděkovali všem účast-
níkům Valentýnského plesu a městu 
Říčany za jeho finanční podporu. 
Díky vám jsme si všichni ples užili a 
věříme, že se na něj můžete v příštím 
roce těšit zas.
Krásné jarní dny přeje KLUB BRUS-
LENÍ ŘÍČANY, z. s.

Klub bruslení Říčany, z. s. 

Velikonoce na ledě

✔ soutěž o nejlepší masku ✔ zábavná dráha na ledě ✔ kreativní koutek
✔ dětské disco hity ✔ sladké odměny

VELIKONOČNÍ

Datum a čas konání: 
neděle 12. dubna od 10:45 do 12:45

Vstupné: děti 30 Kč, dospělí 50 Kč

karneval
NA LEDĚ

Akce je realizována za finanční 
podpory města Říčany.

velikonoce.indd   1 11.03.20   14:40
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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
Vzhledem k vládnímu opatření proti šíření koronaviru je 
knihovna uzavřena. Toto opatření bylo přijato na dobu 
jednoho měsíce, skončit by mělo 14. dubna. Poté, pokud 
nebude prodlouženo, bude knihovna opět otevřena s pů-
vodní otevírací dobou, tedy takto: 
Oddělení pro dospělé: pondělí až pátek od 8.30 do 18.00, 
sobota 8.30 – 12.00. 
Oddělení pro děti: pondělí od 12.00 do 18.00, úterý od 
12.00 do 17.00, středa a čtvrtek od 8.30 do 18.00, pátek od 
12.00 do 17.00. Nadále také každou první sobotu v měsíci 
od 8.30 do 12.00.
Výpůjční lhůta je samozřejmě prodloužena o dobu uza-
vření knihovny.

Službou, která není uzavřením knihovny dotčena, zůstává půj-
čování e – knih (přesně vzato z právnického hlediska nejde o 
půjčování, ale o sdílení přístupu na určitou dobu). V současné 
situaci se projevují výhody tohoto knižního segmentu – jsou 
k dispozici ihned online, bezkontaktně, nepřenášejí koronavi-
rus ani žádné jiné nežádoucí „elementy“. Naše knihovna naku-
puje od nakladatelství Ereading licence umožňující stahování 
e – knih z jejich nabídky, včetně novinek. Registrovaní čtenáři 
knihovny si pak mohou vybranou e – knihu, nalezenou v kata-
logu, stáhnout na svoje čtecí zařízení, kde ji mají k dispozici 21 
dní. (z katalogů, který knihovna používá, je třeba vybrat katalog 
Carmen). Bližší informace a návod jsou na stránkách knihovny 
https://knihovna.ricany.cz/sluzby - půjčování e – knih.

V galerii probíhá výstava Aleše Brázdila  CROWLING ON BRUISED 
KNEES, která byla zahájena 5. 3. velmi příjemnou vernisáží. 
Nyní má galerie v důsledku COVID 19  omezený provoz a po jeho 
ukončení bude výstava prodloužena. Pro upřesnění navštivte 
www.galeriekotelna.cz.

Již 12 let s pokorou a vkusem ve světě současného umění
Výstavy, prodej, poradenství      Tel.: 323 604 137     www.galeriekotelna.cz     galeriekotelna@seznam.cz
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athena 
    GRILL

aquapalace.cz

Objednejte si speciality
středomořské kuchyně:

• Osobní odběr před restaurací 
v Aquapalace Praha

• www.damejidlo.cz/athena-grilll
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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

Ze SbíreK mUZeA: želeZNIČáŘSKé UNIFOrmy 
  

Říčanské muzeum uchovává ve své sbírce kromě pí-
semných a obrazových materiálů i několik hmotných 
památek, které souvisejí s dějinami železniční dopravy.  
Kromě ručního návěstidla (tzv. výpravky) či drážních 
trubek (o nichž již bylo psáno v Kurýru 2013/7-8) se 
jedná především o části železničářských uniforem. Ty 
lze poměrně dobře datovat, neboť bývaly obvykle po 
zhruba každých 20–30 let zcela obměňovány. 
K uniformě „nádražáka“ či „ajznboňáka“ (zastarale 
železničář, z německého Eisenbahn – železnice) pat-
ří charakteristická čepice.  Nejstarší nádražní čepice 
nazelenalé barvy pochází již z doby Rakouska-Uher-
ska a je opatřena čepicovými odznaky s českým lvem 
a okřídleným kolem. Další nádražní čepice je černá 
a pochází z doby první republiky, českého lva na ní na-
hradil československý státní znak.  Třetí čepice pochází 
z období socialismu, je z modré látky a československý 
znak na ní byl doplněn o rudou hvězdu v pozadí.  Z ob-
dobí socialismu pochází i modré nárameníky označují-
cí vrchního technika z 50. let 20. století nebo dvě modrá 
saka a kalhoty (patrně ze 70.–80. let). 

Vybudování a provoz železnice byly výrazným zásahem 
do krajiny Říčanska. Jak člověk zasahoval do krajiny 
i jiným způsobem se budete moci dozvědět již na konci 
dubna na nové muzejní výstavě „Proměny krajiny – Je 
to ve vašich rukou“.
 Jan Boukal 

Výstava PrOměNy KrAJINy 
- Je to ve vašich rukou 
PŘIPrAVUJeme
Jak se změnila krajina Říčanska od 
doby, kdy byli naši nejstarší sousedé 
dětmi? Jak se lidé starali o své okolí? A 
jak do toho zasáhl komunismus a ko-
lektivizace? Proč jsou dnes vzácností 
rozkvetlé louky s motýly nebo rybníky, 
kde se dá koupat? 
Uvidíte jedinečná videa z lesních tůní 
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a motýly, natočená zblízka i z dronu, 
která doprovází mluveným slovem 
Vladimír Kořen. Krajinu budete moci 
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Jarní rostliny a ptáci  
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lesem podél Rokytky můžeme 
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se do zpěvu sýkor, pěnkav, brhlíků a 
drozdů a pokusíme se najít i ledňáčky, 
kteří hnízdí v norách v obnažených 
březích meandrující Rokytky.
Povede Kateřina Čiháková
Vstupné 50 Kč
Rezervace míst nutná z důvodu 
aktuální situace: marie.tvrdonova@
muzeum.ricany.cz, tel. 722 074 782
Na realizaci akce finančně přispěl 
Středočeský kraj.

Na základě aktuální 
situace ohledně epidemie 
koronaviru jsme nuceni 
ZrUŠIT následující akce 
pro veřejnost:
Řezání a broušení v geoparku
Zlatá horečka v geoparku 
Den Země na Říčanské hájovně
Přejeme všem pevné zdraví a 
těšíme se na setkání na našich 
akcích v budoucnu.

52



04 duben
PRogRam 2020

PŘIPRAVU-
JEME

Merlin – dan Horyna  
+ Houpací Kůň  
+ Vosí Hnízdo
 Pá 22 / 05 / 2020 – 19.30
   SPolečný konceRt.  

 
  
 

www.kclabut.cz

sto zVířat – 30! tour
 Pá 15 / 05 / 2020 – 20.00
   konceRt k 30. výRočí PůSobení na Scéně.  

iVan MládeK  
a banjo band
 St 20 / 05 / 2020 – 19.30
   konceRt.   

 KONCERT Y  – ZRUŠENO

ŠPEJBL’S HELPRS | AC / DC REvivAL 
BAND
Pá koncert nejlepší revivalové kapely ac/Dc...
 SPOLEČNOS T A TA NEC  – PŘELOŽENO N A 20.6.2020

ČTYŘLíSTEK v gALA!
So výroční ples u příležitosti 40 let mŠ čtyřlístek. k tanci a poslechu hraje 
kapela Handabanda. moderuje václav kuba. Prodej vstupenek v kanceláři  
mŠ čtyřlístek.
 DĚ Ti  – PŘELOŽENO N A 21.6.2020

ČTYŘLíSTEK v gALA!  
MAŠKARNí PáRTY PRO DĚTi
ne bublinková diskotéka a zábavný program. občerstvení a dárek pro děti.
 vá ŽN á HUDBA  – O NOvÉM TERMíNU JEDN áME

SLAviC TRiO
St barbora trnčíková (hoboj), anna Sysová (klarinet), Petr Sedlák (fagot). 
mladí, ale již úspěšní umělci. kromě jiného trio získalo v roce 2018 1. cenu 
na mezinárodní soutěži komorních souborů v italském chieri. Koncert z cyklu 
KPH.
 KONCERT Y  – PŘELOŽENO N A 16.10.2020

MARTA JANDOvá  
– NAROZENiNOvý KONCERT
Pá narozeninový koncert marty Jandové s kapelou a jejími hosty. 
marta v Říčanech představí své aktuální album barvy a zazpívá spolu se svými 
hosty. Přijďte si užít pop-rockový velký pátek do „labutě”.
 KONCERT Y  – PŘELOŽENO N A 17.9.2020

RADůZA
St koncert.
 KONCERT Y  – PŘELOŽENO N A 30.5.2020

WARM STARáK 2020 UP
So Status Praesents, Proximity, Brando´s eyes, Horrible Creatures.
 DivA DLO  – PŘELOŽENO N A 18.9.2020

LáSKA A PáREČKY
Út 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”.
 KONCERT Y  – ZRUŠENO

HUMPOLECKý DixiELAND
St koncert z cyklu „Jazzové večery v Říčanech”.

 KONCERT Y  – ZRUŠENO

DOCTOR viCTOR + EROS MYTH / 
AEROSMiTH REvivAL 
Pá Společný koncert!
 DĚ Ti  – O NOvÉM TERMíNU JEDN áME

MíŠA RůŽiČKOvá - LESNí KRáLOvSTví
So míša Růžičková se svojí písničkovou šou přináší zábavu pro naše nejmenší 
diváky.

 KONCERT Y  – ZRUŠENO

MůJ TáTA DĚDEK 
St koncert a recitál michala Šindeláře – bývalého člena legendárního 
katapultu“.

těšíme se na vaši návštěvu!
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info@kclabut.cz

NEBUď LABUť A  ZaJDI na kultuRu!

19.30

21

iNFORMACE PRO NávŠTĚvNíKY KC LABUť

 vážení návštěvníci, vzhledem k nastalé situaci týkající  
se koronaviru, jsme nuceni udělat změny v našem programu.  
Je to nemilá situace, ale abychom se zase brzy mohli vidět, musíme 
i my přistoupit k opatřením, ač nemilým. takže nám alespoň touto 
cestou dovolte sdělit několik informací k otázkám, které vás jistě 
momentálně zajímají. 

– Zrušené pořady – označené červeně

na tyto pořady se nám bohužel nepovedlo najít vhodný náhradní 
termín. Peníze za vstupenky na tyto akce vám budou vráceny 
následujícím způsobem.
 – Pokud jste si zakoupily vstupenky on-line, budou vám peníze 
vráceny automaticky na účet, ze kterého byly placeny. 
 – Pokud jste si zakoupily vstupenky u nás v kc, případně  
na některém našem prodejním místě (infocentrum, nebo rondel), 
vyčkejte prosím, až bude opět vládou povolen vstup do našeho 
zařízení. následně vám budou vráceny peníze u nás v kanceláři oproti 
vstupenkám. 
 
– Přeložené pořady – označené zeleně

na tyto pořady jsme našli náhradní termín. 
vstupenky zůstávají v platnosti.

– Nové termíny v jednání – označené žlutě

o nových termínech na tyto pořady usilovně jednáme, a proto prosíme 
o strpení. až budou nalezené termíny nové, bude platit to samé jako  
u přeložených koncertů.

Děkujeme za trpělivost, přejeme vám pevné zdraví  
a těŠíme Se na vÁS!

 

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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WarM staráK 2020 up
 So 30 / 05 / 2020 – 19.00
   StatuS PRaeSentS  
   PRoxImIty  
   bRanDo´S eyeS  
   HoRRIble cReatuReS.   
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29

Říčany – 17. listopadu 214 +420 323 602 456

19.00

18

ČiperKoVé
 ne 28 / 06 / 2020 – 15.00
   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.  

lásKa a páreČKy
 Út 18 / 09 / 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“.  

Marta jandoVá
 Pá 16 / 10 / 2020 – 20.00

   konceRt S kaPelou.  

ViléM VeVerKa – Hoboj 
Kateřina englicHoVá  
– Harfa
 St 02 / 09 / 2020 – 19.30
   konceRt Z cyklu „KRUH PŘáTEL HUDBY”.   

abba World reViVal
 Pá 25 / 09 / 2020 – 20.00
   konceRt S HIty legenDÁRní kaPely abba.  
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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

3. 4. Říčany 20.30 ŠPEJBL'S HELPERS AC/DC revival band – Koncert nejlepší revivalové 
kapely AC/DC. Stolová úprava sálu s parketem. Vstupenky nejsou místenkové. 
Kulturní centrum Labuť.

4. 4. Čistý Ladův kraj – Úklidy ve všech 24 členských obcích svazku se konají v rám-
ci celorepublikového projektu „Ukliďme Česko“. Hlavním úklidovým dnem je 
sobota 4. 4., ale mohou probíhat v jednotlivých obcích v průběhu celého dubna. 
Sledujte tedy obecní vývěsky a stránky Ladova kraje.

4. 4. Nedvězí 9.30 - 11.30 Jarní rostliny a ptáci v přírodní rezervaci Mýto – Procházka rozkvetlým 
lužním lesem podél Rokytky, spojená s pozorováním ptáků. Sraz na hřišti v 
Nedvězí v ulici Hájová. Pořádá Muzeum Říčany.

4. 4. Stříbrná 
Skalice

8.30 Od nevidim do nevidim – 7. ročník charitativního běžeckého závodu, který po-
řádá nevidomý běžec a horolezec Honza Říha. Doprovodná hudební vystoupení, 
skákací hrad, lezecká stěna a další. Více na http://odnevidimdonevidim.cz/.

4. 4. Říčany 20.00 Čtyřlístek v gala! – Výroční ples u příležitosti 40 let MŠ Čtyřlístek. K tanci a 
poslechu hraje kapela HandaBanda. Moderuje Václav Kuba. Prodej vstupenek v 
kanceláři MŠ Čtyřlístek.

4. 4. Uhříněves 10.30 Sobotní pohádka: Jak skřítek málem zaspal jaro – Pohádka o skřítcích, kteří 
se na svém paloučku chystají na Velikonoce. Divadlo U22.

5. 4. Říčany 15.00 Čtyřlístek v gala! Maškarní party pro děti – Bublinková diskotéka a zábavný 
program. Občerstvení a dárek pro děti. Kulturní centrum Labuť.

5. 4. Říčany 7.55 Nedělní pochod s Líbou – Turistický pochod na trase: Petrov - Luka p. Mední-
kem - K. Přívoz, 13 - 14,5 km. Odjezd vlakem: Říčany 7.55 hod. Přihlášky na tel. 
723 513 431, nebo na e-mail : libuše.rohoskova@centrum.cz.

7. 4. Kolovraty 19.30 ZrUšeno - Bylinky na naší zahrádce  – Křeslo pro hosta s Olgou Ušnou 
Urbanovou. Klub U Boudů.

8. 4. Říčany 19.30 Slavic trio – Barbora Trnčíková (hoboj), Anna Sysová (klarinet), Petr Sedlák 
(fagot). Mladí, ale již úspěšní umělci. Kulturní centrum Labuť.

10. 4. Říčany 7.00 - 18.00 ZrUšeno - K pramenům Rokytky, pochod Františka Znamenáčka – 
Přijďte se podívat do míst, kde vyvěrají prameny Rokytky a její přítoky. 
Trasy pochodu: 6 - 43 km. Trasy pro cyklisty: 35 a 50 km. Start od ZŠ 
Bezručova.

11. 4. Velké  
Popovice

10.00 - 15.00 Velikonoce v pivovaru – Jarmark v duchu zvyklostí spojených s Velikonocemi. 
Prohlídky pivovaru s rozšířenou degustací piva.

15. 4. Říčany 20.00 RADŮZA – Koncert. Kulturní centrum Labuť.

16. 4. Pyšely Jarní běh U kanálu – Závod Poháru Ladova kraje. Trať tvoří z 90 % lesní cesty. 
Tratě 5 - 77 km. Canicross na 10,5 a 21 km. Moderátorem akce bude Jan Smeta-
na. Tombola pro závodníky. Start: areál hasičské zbrojnice Pyšely. 

Kulturní a sportovní akce jsou uvedené v kalendáři tak, jak byly původně na-
plánovány. Vzhledem k současné epidemiologické situaci sledujte aktuální 
informace ohledně jejich konání u jednotlivých pořadatelů a na webu města.
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Co se děje v kultuře

18. 4. Říčany 14.00 - 17.00 Řezání a broušení kamenů v DCG – Přijďte se podívat na řezání a broušení 
hornin v geologické laboratoři. Přineste si svůj vlastní kamínek, který si zkusíte 
vyleštit. Cena dle velikosti kamene. Rezervace nutná na tel. 323 603 161 nebo na 
webu Muzea Říčany. Didaktické centrum geologie.

18. 4. Říčany 19.00 Warm STARÁK 2020 Up – Status Praesents, Proximity, Brando‘s eyes, Hor-
rible Creatures. Kulturní centrum Labuť.

18. 4. Uhříněves 10.30 Sobotní pohádka: O zlaté rybě – Příběh o kouzlu mořských hlubin, tajemné 
zlaté rybě, lidské chamtivosti a lásce. Divadlo U22.

19. 4. Říčany 14.00 - 17.00 ZrUšeno - Zlatá horečka v geoparku! – Slavnostní otevření 2. části geopar-
ku s programem pro celou rodinu. Přijďte si vyzkoušet rýžování opravdových 
zlatinek. Dozvíte se zajímavosti o těžbě rud v okolí i ve světě a vyrobíte si dráto-
vaný šperk. Didaktické centrum geologie.

19. 4. Říčany 8.00 - 18.00 Říčanská stovka – Soutěž v disciplíně běh na 100 m s překážkami dorostu a 
dospělých. Areál ZŠ U Lesa.

21. 4. Říčany 19.30 Láska a párečky – Návrat úspěšné komedie. Kulturní centrum Labuť.

24. 4. Říčany 20.00 DOCTOR VICTOR + EROS MYTH/AEROSMITH revival – Společný kon-
cert. Kulturní centrum Labuť.

24. 4. Štiřín 19.30 Ondřej Havelka a jeho MELODY MAKERS– Výběr nejkrasších a podmani-
vých kusů, českých i amerických. Zámek Štiřín.

25. 4. Pyšely 6.00 Pyšelský kopeček – Závod Poháru Ladova kraje. Trať tvoří z 90 % lesní cesty. 
Tratě 5 - 77 km. Canicross na 10,5 a 21 km. Moderátorem akce bude Jan Smeta-
na. Tombola pro závodníky. Start: areál hasičské zbrojnice Pyšely.

25. 4. Mirošovice, 
Kamenice

Pochod Krajinou barona Ringhoffera – Pěšky, na kole či na koloběžce, děti 
i dospělí, pomalu či rychle můžete absolvovat dvacetikilometrovou trasu po 
naučné stezce půvabným okolím Velkých Popovic a Kamenice. Start na nádraží 
Mirošovice. V Pivovarském parku ve Velkých Popovicích budou od 9 hod. probí-
hat Ringhofferovy trhy.

25. 4. Říčany 15.30 Zpíváme a tančíme s Míšou - Lesní království – Míša Růžičková přináší svoji 
písničkovou šou s jejími nejznámějšími dětskými hity. Kulturní centrum Labuť.

26. 4. Světice 14.00 - 17.00 ZrUšeno - Den Země na Říčanské hájovně – Tradiční akce pod širým nebem 
pro celou rodinu, tentokrát s tématem Proměny krajiny. Bude připravena spous-
ta aktivit a dílniček, divadélko, pestrá nabídka občerstvení a oheň s opékáním. 
Zahraje kapela Park Q. Přijďte pěšky nebo přijeďte vlakem či na kole, parkování 
aut nebude možné.

od 26. 
4.

Říčany Výstava Proměny krajiny na Říčansku – Jak to vypadá v ulici, v které bydlím, 
nebo na cestě do školy? A jak tato místa vypadala v době, kdy byli v mém věku 
rodiče a prarodiče? Muzeum Říčany.

29. 4. Říčany 20.00 Můj táta DĚDEK – Koncert a recitál Michala Šindeláře - bývalého člena legen-
dárního Katapultu. Kulturní centrum Labuť.

30. 4. - 
1. 5.

Říčany 21.00 Plavaton – Každoroční plavecká cesta okolo České republiky. Centrum Na 
Fialce. Informace a registrace: https://plavecka-skola-na-fialce.webnode.cz/
maraton/

1. 5. Struhařov u 
Mnichovic

13.00 Běh Krásné vyhlídky – 7. ročník běhu Poháru Ladova kraje po unikátní 
panoramatické trase přírodní stezky. Kategorie od dětských po veteránskou. 
Struhařov, u Hliněného rybníka. Podorobnosti na http://www.behkrasnevy-
hlidky.cz.

2. 5. Senohraby Okolo hvězdárny k Ladově chalupě – 50. ročník turistického pochodu. Délka 
pěších tras: 6,8,15,20,31,51 km; délka cyklotras: 23,49,68. Start i cíl je v Seno-
hrabech na Vávrově palouku.
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Historie v obrázcích

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 staré pohlednici si můžeme prohlédnout Říčany při pohledu od železnice tak, jak je dnes již nespatříte.  V pozadí vidíme dnešní 
polikliniku, kostel či školu na náměstí. V popředí zaujme především pás nezastavěného území „Na Fialce“, stejně tak je nezastavěné 
místo, kde dnes stojí budova sloužící jako provozovna firmy Kasia. 


