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Milí Říčaňáci,

naše město, země a vlastně celý svět v těchto dnech slaví 75 let od konce druhé světové války. Zdá se 
to již dávno. Moje babička, která válku zažila jako dítě, mi o ní občas vyprávěla. Musela to být nepo-
psatelná hrůza. Zvěrstva, která někteří lidé páchali, si dnes nedovedeme ani představit. Náš národ 
naštěstí těžké chvíle přestál. Díky odvaze a obětavosti těch, kdo bojovali a padli za vlast, dnes my mů-
žeme žít. Svůj život za naši svobodu položili i tři říčanští povstalci, když 5. května 1945 poblíž mostu 
sebevrahů (dnes ulice 5. května) obsazovali německý obrněný vlak. Tři dny poté, 8. května 1945, bylo 
Československo osvobozeno a skončila válka v Evropě.

Bohužel, zanedlouho poté přišla další rána v podobě nástupu komunistického režimu. Lidé byli opět 
pronásledováni, měli strach a žili v nesvobodě. I toto období jsme ale překonali a od roku 1989 žijeme 
ve svobodné zemi. Donedávna bychom asi řekli, že v relativním blahobytu a stabilitě.

Poslední týdny nám však ukázaly, jak křehký náš globální svět je. Ze dne na den se hodně změnilo. 
Byli jsme donuceni zpomalit, zastavit se. A možná to tak je správně. Vlastně mám pocit, jako by naše 
matička Země zatáhla za záchrannou brzdu a říkala nám: „Lidi, neblbněte!“. Život, zdraví, bezpeč-
nost, naši blízcí, obyčejné věci. To vše je najednou na špici žebříčku hodnot. Stejně jako za války. 
Zjistili jsme, že se dokážeme omezit, umíme si pomáhat, myslíme na druhé. Máme více času zamyslet 
se i sami nad sebou, přehodnotit priority. A možná, že se dokonce začneme k naší planetě chovat 
udržitelněji.

Podobně jako válka, i dnešní krize nás semkla. Máme společného nepřítele. Abychom nad ním zví-
tězili, spolupracujeme, přemýšlíme. Je více než pravděpodobné, že lidstvo čeká velký pokrok. Podle 
přísloví „všechno zlé je pro něco dobré“ vidíme již teď v přímém přenosu pozitivní změny. Všechny 
generace si osvojují nové technologie, řada věcí se zjednodušuje, nacházíme nová řešení a inovace. 

Nevyhnutelně nás ale také čeká ekonomická krize, i když zatím nevíme, jak bude dlouhá a hlubo-
ká. Proto říčanští zastupitelé v dubnu schválili úsporná rozpočtová opatření. Některé velké investice 
se dočasně odkládají, aby si město vytvořilo bezpečnou finanční rezervu. Neznamená to však, že se 
přestává stavět či opravovat. Množství projektů pokračuje, na další akce jsme získali dotace, projek-
tujeme.

Květen, měsíc rozkvetlých stromů a libajících se milenců, je letos v Říčanech také tak trochu měsí-
cem jízdního kola. Zajímá vás, kudy vede nově otevřená cyklostezka Kolovraty - Mnichovice? Chcete 
vědět, jaké výhody na vás čekají v akci Do práce na kole? Už jste vyzkoušeli jedno ze čtyřiceti nových 
sdílených kol v Říčanech? Našli jste nové kryté parkoviště B+R před nádražní budovou? Věděli jste, 
že se v okolí města plánují traily a singletreky pro zkušenější bikery? Nejen to se dočtete na dalších 
stránkách Kurýru.  

Přeji příjemné čtení a co nejradostnější měsíc květen.

Slovo úvodem
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Informace z radnice

Krátce ze zastupitelstva  
mimořádné jednání 27. 3. 2020
rada přijala celkem 6 usnesení
Přítomno 20 zastupitelů

u Zastupitelstvo schválilo návrh na dočasnou úpravu 
směrnice města č. 5/2017 o zpracování rozpočtu města 
Říčany, jeho rozpisu a rozpočtových opatřeních: úprava 
kompetencí rady pro rozpočtová opatření dle čl. 14.3., a to 
ve smyslu zvýšení hranice kompetence pro rozpočtová 
opatření v oblasti investic z 500 tis. Kč na 1 000 000 Kč, 
svěření pravomoci radě rozhodovat o zahájení, resp. za-
stavení již schválených investičních akcí města vč. nových 
provozních výdajů, a to za podmínky vyjádření finančního 
výboru; tato dočasná úprava platí ode dne schválení Za-
stupitelstvem města Říčany po následující tři měsíce.

Hlasy pro: 19, nepřítomno: 2
u Zastupitelstvo schválilo dočasnou úpravu směrni-
ce města č. 5/2016 – doplnění čl. XVII o nový odst. 
4 tohoto znění: „Tato směrnice města se nepoužije 
v případě veřejných zakázek malého rozsahu, jde-li 
o výdaje v souvislosti s opatřeními COVID-19, které 
jsou realizovány na základě rozhodnutí Krizového štá-
bu města Říčany. Tato dočasná úprava platí ode dne 
schválení Zastupitelstvem města Říčany po následu-
jící tři měsíce.“

Hlasy pro: 19, nepřítomno: 2

Krátce ze zastupitelstva  
dne 16. 4. 2020
rada přijala celkem 8 usnesení
Přítomno 20 zastupitelů
u Zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy o úvěru č. 
76/20/LCD s Českou spořitelnou, a. s., na poskytnutí in-
vestičního úvěru ve výši 50 mil. Kč dle přílohy k tomuto 
materiálu s těmito podmínkami: úroková sazba 1,89 % p. 
a., zahájení splácení leden 2021, ukončení prosinec 2031, 
možnost čerpání až do 31. 12. 2021.

Hlasy pro: 20, nepřítomno: 1
u Zastupitelé podpořili úpravu investičního plánu na rok 
2020 s ohledem na možnou ekonomickou krizi.

Hlasy pro: 19, zdržel se: 1, nepřítomno: 1
u Zastupitelstvo schválilo uzavření dodatku č. 1 ke 
smlouvě VS/00965/2017/OF s Olivovou dětskou léčeb-
nou, o. p. s., jehož předmětem je roční odklad splátek ná-
vratné finanční výpomoci vzhledem k epidemiologické 
situaci v ČR. 

Hlasy pro: 19, zdržel se: 1, nepřítomno: 1
u Zastupitelstvo města Říčany souhlasilo s opětovným 
zařazením investiční akce Elektronické označníky do 
rozpočtu města na rok 2020 a tím i zajištění finančního 
krytí akce ve výši 3 354 930 Kč pro její realizaci. Předpo-
kládaná spoluúčast města je ve výši 380 000 Kč, z dotace 
bude kryto 90 % způsobilých výdajů, tj. cca 2 974 930 Kč 
a schválilo rozpočtové opatření, kterým se upravuje roz-
počet města na rok 2020.

Hlasy pro: 20, nepřítomno: 1 

Krátce z rady města Říčany  
dne 19. 3. 2020
rada přijala celkem 16 usnesení

u Rada požaduje po Správní radě Olivovy dětské léčebny, 
o. p. s., a především po členech SR za město Říčany, aby 
okamžitě prověřila stav opatření v Olivově dětské léčebně, 
o. p. s., v souvislosti s epidemií nemoci COVID-19 a roz-
hodla o adekvátním řešení.

Hlasy pro: 7
u Rada souhlasila s nákupem, dodáním a instalací gastro 
vybavení pro MŠ Kuří společností GASTRO Klimatech, 
s.r.o., za cenu 304 920,00 Kč vč. DPH. 

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2
u Rada zrušila zadávací řízení na veřejnou zakázku Ná-
jem zařízení pro měření rychlosti, Říčany.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2
u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo s firmou 
MM Hallinto, s.r.o. na projekční a stavební práce na 
opravě dopravního hřiště v Říčanech za cenu 1 900 000 
Kč vč. DPH. 

Hlasy pro: 4, zdrželi se: 1, nepřítomno: 2
u Rada schvaluje demontáž sportovní přetlakové haly 
na sportovišti u Říčanského lesa za cenu 264 080 Kč bez 
DPH firmou Techtex, s.r.o.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

Krátce z rady města Říčany  
dne 24. 3. 2020
rada přijala celkem 8 usnesení

u Rada schválila uvolnění částky 218 090 Kč ze své re-
zervy na nákup 10 ks notebooků a 2 mobilních telefonů 
pro zajištění práce z domova. 

Hlasy pro: 7  
u Rada doporučila Zastupitelstvu vzít na vědomí infor-
maci o podání žádosti města Říčany na Českou spořitelnu, 
a. s., o navýšení úvěrového rámce kontokorentního úvěru 
pro potřeby financování dle smlouvy o úvěru č. 1356/14/
LCD z 33 mil. Kč na 50 mil. Kč. 

Hlasy pro: 7  
u Rada doporučila Zastupitelstvu vzít na vědomí po-
dání žádosti města Říčany u České spořitelny, a. s., 

Informace z radnice

Květnové zastupitelstvo 
města Říčany proběhne znovu 
elektronickou formou, datum 

zatím nebylo vyhlášeno, 
sledujte aktuální informace  

na webu města
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o otevření nového úvěrového rámci ve výši 50 mil. Kč 
na financování již zahájených investičních akcí vč. do-
tovaných akcí, a to s možností čerpání do 31. 12. 2021 
a 10letou splatností úvěru počínaje lednem 2021.

Hlasy pro: 7  
u Rada doporučila Zastupitelstvu přijmout návrh na do-
časnou úprava směrnice města č. 5/20017 o zpracování roz-
počtu města Říčany, jeho rozpisu a rozpočtových opatřeních:
a. úprava kompetencí rady pro rozpočtová opatření dle 
čl. 14.3., a to ve smyslu zvýšení hranice kompetence pro 
rozpočtová opatření v oblasti investic z 500 tis. Kč na 
1.000.000 Kč
b. svěření pravomoci radě rozhodovat o zahájení, resp. 
zastavení již schválených investičních akcí města vč. 
nových provozních výdajů, a to za podmínky předběžné 
konzultace s předsedou finančního výboru zastupitel-
stva, popř. s celým finančním výborem, vyžádá-li si to 
předseda; tato dočasná úprava platí ode dne schválení 
Zastupitelstvem města Říčany a o jejím ukončení roz-
hodne Zastupitelstvo města Říčany.

Hlasy pro: 7  
u Rada schválila dočasnou úpravu vnitřní směrnice č. 
5/2009 – kontrolní řád – kompetence příkazců operací 
dle čl. 8 – u rozpočtového výdaje do 700 tis. Kč je vždy 
nutný souhlas správce rozpočtu. V případě pochybnosti 
o nezbytnosti realizace daného výdaje, má správce roz-
počtu oprávnění finanční kontrolu zamítnout a vyžádat 
si zahájení finanční kontroly s účastí starosty města.

Hlasy pro: 7  
u Rada doporučila Zastupitelstvu schválit dočasnou 
úpravu směrnice města č. 5/2016 – doplnění čl. XVII 
o nový odst. 4 tohoto znění: Tato směrnice města se ne-
použije v případě veřejných zakázek malého rozsahu, 
jde-li o výdaje v souvislosti s opatřeními COVID-19, 
která jsou realizována na základě rozhodnutí Krizové-
ho štábu města Říčany. Tato dočasná úprava platí ode 
dne schválení Zastupitelstvem města Říčany a o jejím 
ukončení rozhodne Zastupitelstvo města Říčany.

Hlasy pro: 7  

Krátce z rady města Říčany  
dne 26. 3. 2020
rada přijala celkem 7 usnesení

u Rada pověřila starostu města Říčany k uzavírání 
a podpisu smluv na dodávky a služby související s epide-
mií koronaviru COVID-19, jako např. smluv na dodávku 
ochranných pomůcek (roušek, respirátorů, dezinfekce 
apod.). Pověření je platné po dobu nouzového stavu vy-
hlášeného vládou České republiky.

Hlasy pro: 7  
u Rada souhlasila s prodloužením „funkčního období“ 
o 6 let, tj. od 1. 8. 2020, řediteli příspěvkové organizace 
města Říčany, 3. základní školy u Říčanského lesa Říčany, 
p. o., panu Daliborovi Dudkovi.

Hlasy pro: 6, proti: 1  
u Rada schválila výpůjčku prostor sloužících k podniká-

ní – prodejna potravin (z důvodu zásobování obyvatel zá-
kladními potravinami v době nouzového stavu) v přízemí 
domu čp. 1619 Komenského nám. v Říčanech o výměře 
344,80 m2 na dobu kratší 30 dnů tj. od 2. 5. do 30. 5. 2020 
spol. UNIKOM, a.s.

Hlasy pro: 7  
u Rada doporučila Zastupitelstvu schválit pojmenování 
ulic v areálu Contera Park Říčany s názvem: U Sanitasu, 
Technická a Obchodní viz. příloha.

Hlasy pro: 6, proti: 1  

Krátce z rady města Říčany  
dne 30. 3. 2020
rada přijala celkem 1 usnesení

u Rada souhlasila s bezplatnou distribucí ochranných pro-
středků určených k omezení šíření nákazy COVID 19 oby-
vatelům města Říčany podle doporučení krizového štábu 
města Říčany.

Hlasy pro: 7

Krátce z mimořádné rady města  
Říčany dne 1. 4. 2020
rada přijala celkem 1 usnesení

u Rada souhlasila s konáním veřejné sbírky, jejíž výtěžek 
bude věnován rodině tragicky zesnulé zdravotní sestry, 
občanky města Říčany, která zemřela při výkonu svého po-
volání, a zdravotníkům, kteří se v důsledku své práce na-
kazili COVID -19. Sbírka se uskuteční bezprostředně po 
dodání osvědčení Krajským úřadem Středočeského kraje 
a bude probíhat po dobu neurčitou. Výběr zdravotníků 
provede komise rady města, která pro tyto účely vznikne, 
ve spolupráci se sociálním odborem MěÚ Říčany.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

Krátce z rady města Říčany  
dne 2. 4. 2020
rada přijala celkem 11 usnesení

u Rada souhlasila se zahájením zadávacího řízení na 
nadlimitní veřejnou zakázku č. 5/2020 s názvem Nájem 
zařízení pro měření rychlosti, Říčany II, formou otevře-
ného řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, a schválila zadávací dokumentaci této 
veřejné zakázky.

Hlasy pro: 7
u Rada souhlasila s uzavřením dodatku č. 5 ke smlouvě 
o dílo Cyklostezka Do Prahy na kole – úsek Mnichovice 
– Kolovraty. Předmětem dodatku jsou vícepráce a mé-
něpráce na stavbě v celkové hodnotě -351.924,17 Kč vč. 
DPH.

Hlasy pro: 6, zdržel se: 1
u Rada souhlasila s uzavřením dodatku č. 6 ke smlouvě 
o dílo Cyklostezka Do Prahy na kole – úsek Mnichovice – 

 Informace z radnice
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Informační centrum na náměstí 
zahajuje od 4. května omezený 
provoz každé dopoledne od  
8 do 12 hodin z okna vedoucího 
na náměstí. Máte-li zájem ofotit 
si dokumenty, získat jízdní řády, 
turistické informace či suvenýry 

a dárky, přijďte, těšíme se na vás. Vstupenky na 
kulturní představení se až do odvolání neprodávají  
a ani se nevracejí peníze za zrušené akce, je nutno 
se obrátit na provozovatele.
Informační centrum v rondelu zahajuje od  
4. května rovněž omezený provoz a s ním spojený 
prodej jízdenek, a to každé dopoledne od 7 do 11 
hodin. Vstup do čekárny bude pouze po jednom za 
dodržení hygienických a bezpečnostních pravidel.
Více informací najdete na www.maks-ricany.cz

Informace z radnice
Kolovraty. Předmětem dodatku jsou vícepráce a méněprá-
ce na stavbě v celkové hodnotě 2 424 024,82 Kč vč. DPH.

Hlasy pro: 6, zdržel se: 1
u Rada souhlasila s odložením splatnosti faktur vystave-
ných na základě nájemních smluv uzavřených mezi měs-
tem Říčany jako pronajímatelem a sportovními kluby jako 
nájemci za období do 30. 6. 2020 a to do 31. 5. 2020.

Hlasy pro: 7
u Rada schválila zrušení zpoplatnění parkovacích míst na 
Masarykově nám. v Říčanech po dobu nouzového stavu vyhlá-
šeného usnesením Vlády České republiky ze dne 12. 3. 2020 
v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2 na území 
ČR.

Hlasy pro: 6, zdržel se: 1
u Rada schválila uzavření darovací smlouvy s Diakonií 
Broumov, sociální družstvo, jejímž předmětem je poskyt-
nutí finančního daru ve výši 2000 Kč na podporu svozu 
použitého šatstva ze sbírek i sběrných kontejnerů a záro-
veň schválila uvolnění částky 2000 Kč z rezervy rady.

Hlasy pro: 4, proti: 2, zdržel se: 1

Krátce z rady města Říčany  
dne 9. 4. 2020
rada přijala celkem 18 usnesení

u Rada schválila rozpočtové opatření, kterým se upravuje 
rozpočet města na rok 2020 takto: příjmová část: účelová dota-
ce pro Muzeum Říčany – projekt Hands On Muzeum – ve výši 
950.000 Kč, výdajová část: účelový příspěvek pro Muzuem Ří-
čany – projekt Hands On Muzeum – ve výši 950.000Kč.

Hlasy pro: 4, nepřítomno: 3
u Rada schválila uvolnění částky 90 930 Kč vč. DPH 
ze své rezervy na dodávku a instalaci 7 kusů laviček 
na cyklostezku od zhotovitele Urban furniture s.r.o. 
(uplatnění opce).

Hlasy pro: 4, nepřítomno: 3
uRada schválila uzavření vzorové Dohody o závazném 
termínu připojení nemovitosti na vodovodní řad do 31. 12. 
2025 pro vlastníky nemovitostí v ul. Lipanská v Říčanech.

Hlasy pro: 4, nepřítomno: 3
u Rada schválila podání žádosti o zápis příspěvkové or-
ganizace „Mateřská škola Kuřátko, příspěvková organi-
zace“ se sídlem Rooseveltova 3, 251 01 Říčany, do rejstří-
ku škol a školských zařízení.

Hlasy pro: 4, nepřítomno: 3
u Rada schválila kapacitu školy, jejíž činnost vykonává Mateř-
ská škola Kuřátko, příspěvková organizace, a to v počtu 46 dětí 
s účinností od 1. 9. 2020, školní výdejny, jejíž činnost vykonává 
Mateřská škola Kuřátko, příspěvková organizace, a to v počtu 
46 dětí s účinností od 1. 9. 2020.

Hlasy pro: 4, nepřítomno: 3

u Rada doporučila zastupitelstvu schválit v rámci do-
tačního řízení program Sociální služby na rok 2020 dle 
přílohy.

Hlasy pro: 4, nepřítomno: 3
u Rada doporučila zastupitelstvu schválit vzor Veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace z programu Sociální služby 2020.

Hlasy pro: 4, nepřítomno: 3
u Rada schválila uzavření smlouvy o umístění a provozu 
prodejního automatu po dobu trvání nouzového stavu se 
společností ANILO TRADE SE.

Hlasy pro: 4, nepřítomno: 3

Krátce z rady města Říčany  
dne 16. 4. 2020
rada přijala celkem 20 usnesení

u Rada schválila zastavení investičních akcí v celkovém 
objemu 36,2 mil. Kč. Hlasy pro: 7
u Rada schválila pozastavení investičních akcí v celko-
vém objemu 37,4 mil. Kč a provozních výdajů v celkovém 
objemu 7,5 mil. Kč. O případném zahájení každé pozasta-
vené položky bude rozhodovat rada města.

Hlasy pro: 6, zdržel se: 1
u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo mezi s RE-
ALM Group s.r.o. za cenu 953 817,59 Kč vč. DPH. Předmě-
tem smlouvy je výsadba ovocného sadu na 50. rovnoběžce 
v Říčanech a následná péče o tuto lokalitu po dobu 3 let.

Hlasy pro: 7
u Rada schválila uzavření dodatku č.1 ke smlouvě č. 
00886/2013/OIÚ se společností Kabát – STAVBY, s.r.o., ve 
výši 134 547,23 Kč s DPH, kterým se stanovují vícepráce a mé-
něpráce, a z důvodu změn se prodlužuje termín dokončení re-
alizace díla Chodník pro pěší v trase zrušené vlečky – II. etapa.

Hlasy pro: 7
u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy na projektovou 
dokumentaci pro realizaci parkovacího systému v Říča-
nech se společností M.O.Z Consult, s.r.o., v celkové výši 
238 370 Kč vč. DPH.

Hlasy pro: 6, zdržel se: 1
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Splatnost místního poplatku ze 
psů se s ohledem na současnou 
situaci prodlužuje do 30. 9. 2020.

Věra Krejčová, 
vedoucí odboru finančního
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Starostenský report COVID - 19 v Říčanech
Máme za sebou dva 
měsíce přísných 

opatření, která měla za cíl zabrá-
nit řetězovému šíření nemoci CO-
VID-19. Podařilo se! S odstupem 
času můžeme říct, že jsme úspěšně 
prošli první zatěžkávací zkouš-
kou. Na Říčansku nevznikla žádná 
významnější skupinová nákaza. 
Přímo v Říčanech hygienici zazna-
menali méně než deset případů a 
v okolí zhruba další dvě desítky. 
To, že nepropukla epidemie jako 
v jiných zemích či oblastech, je 
především váš úspěch. Rozhoduje 
disciplína, odpovědnost, hygiena i 
ohleduplnost. Hluboce vám děkuji 
a děkuji také za soudržnost a vzá-
jemnou pomoc.
Neznamená to, že koronavirus 
nepřinesl do Říčan smutek. I v ří-
čanské nemocnici zemřel pacient 
s touto nemocí, celou republikou 
ale otřásl především příběh zdra-
votní sestry z Thomayerovy ne-
mocnice, která v Říčanech žila se 
svou rodinou. Zažili jsme i několik 
napjatých chvilek, kdy se náka-
za objevila u pěti lidí, kteří pečují 
o seniory na Říčansku. Naštěstí 
přistupovali ke své práci velmi od-
povědně a své klienty chránili. Na-
prosto příkladnou formu ochrany 
klientů zvolili v Domě seniorů kar-
dinála Berana v Mukařově, kde se 
s klienty personál uzavřel a již té-
měř dva měsíce jsou v karanténě. 
Město Říčany a jeho krizový štáb 
se snažili zabezpečit ochranné po-
můcky, dezinfekci nebo třeba psy-
chologickou vzpruhu právě senio-
rům v těchto zařízeních. 
Zcela zásadní byla rychlá vlna 
pomoci vás občanů i firem. Se-
niorům, ale i třeba prodavačkám 
jste pomohli zabezpečit zejména 
bavlněné roušky – distribucí přes 
městskou policii jich prošlo bez-
mála 6000. Děkujeme vám, městu 
a jeho lidem jste pomohli rychlos-
tí, kvalitou i finančně. Postupem 
času už město může nakoupit bavl-
něné i jednorázové roušky do záso-
by od krejčovských a distribučních 

firem za ceny, které nejsou speku-
lativní. Občanům i organizacím 
jsme nabídli tisíce litrů dezinfek-
ce. Skvělou práci v tomto ohledu 
odvedl krizový manažer města Jiří 
Skočdopole. Bezesporu vás zajímá 
přehled nákupů v době nouzového 
stavu. Město nakoupilo tyto pro-
středky: 

Nyní se opatření rozvolňují. 
Nicméně do chvíle, kdy píši tento 
report, není známa detailní podo-
ba a vydaná nařízení si občas pro-
tiřečí. Navíc se každý den situace 
mění. 
Pro mě osobně je zásadní zařazení 
nemoci COVID 19 na seznam ne-
mocí, u kterých se jejich šíření, a to 
i z nedbalosti, považuje za trestný 
čin. I z tohoto důvodu město vy-
stupuje z hlediska otevírání kupří-
kladu dětských hřišť, sportovišť či 
školek zdrženlivě a odpovědně. Sa-

mozřejmě připravujeme plán ote-
vření školských zařízení, komuni-
kujeme s učiteli a vše probereme 
také s rodiči. Plán zveřejníme, až 
bude mít jednoznačnou a důkladně 
připravenou podobu. 
Nouzový stav stále platí. Potenciál 
šíření viru COVID-19 i následky 
onemocnění se nemění. V zemích 

nebo spíše oblastech, kde vir pod-
cenili, dnes umírají desetitisíce 
lidí. Buďme proto stále opatrní a 
ohleduplní. Udržujme sociální od-
stup, užívejme ochranné roušky a 
dbejme na zvýšenou hygienu. Vím, 
že už je velká část veřejnosti unave-
ná a ráda by vrátila vše do starých 
časů – jenže právě koronavirus 
odhalil zranitelnost naší civilizace. 
Mějme nadhled a rozvážnost. Ne-
jde o mor, ale ani o chřipku.

Vladimír Kořen, 
starosta města

150ks	 Respirátor	třídy	ffp1		 	3.600,-	Kč	 (cena	za	kus	24,-	Kč	vč.	DPH)
500ks	 Respirátor	třídy	ffp2	 60.500,-	Kč	 (cena	za	kus	121,-	Kč	vč.	DPH)
200ks	 Respirátor	třídy	ffp2	 23.800,-	Kč	 (cena	za	kus	119,-	Kč	vč.	DPH)
1000ks	 Respirátor	třídy	ffp2	 80.000,-	Kč	 (cena	za	kus	80,-	Kč	vč.	DPH)	
100ks	 Respirátor	třídy	ffp3	 20.900,-	Kč	 (cena	za	kus	209,-	Kč	vč.	DPH)
2000ks	 Zdravotní	roušky	 46.000,-	Kč	 (cena	za	kus	23,-	Kč	vč.	DPH)
600ks	 Bavlněné	roušky	více	vrstvé	 53.400,-	Kč	 (cena	za	kus	89,-	Kč	vč.	DPH)
1000ks	 Bavlněné	roušky	více	vrstvé	 96.000,-	Kč	 (cena	za	kus	96,-	Kč	vč.	DPH)
50ks		 Obličejové	štíty,	náhradní	sklo	 4.500,-	Kč	 (cena	za	kus	90,-	Kč	vč.	DPH)
50ks		 Obličejové	štíty	 6.750,-	Kč	 (cena	za	kus	135,-	Kč	vč.	DPH)
12ks	 Ochranné	přepážky	plast	 25.188,-	Kč	 (cena	za	kus	2099,-	Kč	vč.	DPH)
3500l	 Desinfekce	AntiCOVID	 94.500,-	Kč	 (cena	za	litr	27,-	Kč	vč.	DPH)
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Vážení spoluobčané,
momentálně čelí lidé na celém světě jedné z největších krizí po 
druhé světové válce. Ukazuje se, že celá naše civilizace není tak 
mocná, jak by se na první pohled zdálo. V přívalu zpráv o ne-
mocných, mrtvých, ale také solidaritě a obětavosti mnoha lidí 
nezbývá příliš prostoru pro úvahy jiného druhu. 

Ale přece je to nutné. V nedávném článku o rozpočtu pro rok 
2020 jsem vás informoval, že se chystáme rekordně investovat 
a že naše finanční situace je velmi dobrá. Za pár měsíců je vše 
jinak. Světová ekonomika bude čelit kvůli koronavirové krizi 
a vynuceným zdravotním opatřením vlád většiny postižených 
zemí hluboké hospodářské recesi. Odborníci se neshodují, zda 
budou její důsledky krátkodobější nebo dlouhodobé. V tuto 
chvíli opravdu nevíme, jak vše bude vypadat. Nicméně na svě-
tových obchodních trzích došlo k velkým otřesům, které se bu-
dou přelévat do bank a jejich problémů se splácením poskytnu-
tých úvěrů, tím se sníží dostupnost nových úvěrů a logicky také 
přístup k likviditě, tj. hotovosti. Vlády se předhánějí v prezentaci 
stimulačních balíčků pro své ekonomiky, avšak dnes ještě není 
známo jejich provedení, což rozhoduje o jejich účinnosti. Dá se 
předpokládat výrazné zpomalení ekonomiky, nižší výběr daní a 
tím pádem nižší příjmy rozpočtu města.

Zkušenost proto velí být obezřetný. Vedení města ve spolupráci 
s finančním výborem připravili a uskutečňují soubor opatření, 
která mají v prvé řadě zajistit dostatek likvidních finančních 
prostředků, tak, aby město bylo i v případě propadu příjmů od 
státu schopno zabezpečit fungování kritických funkcí, tj. bylo 
schopno platit mzdy zaměstnancům, provozní prostředky pro 

instituce zřízené městem, jako školy, školky, fungování služeb 
státní správy i samosprávy a dále služby dodavatelů jako úklid, 
odpady apod.

Jednotlivé kroky, které byly nebo jsou prováděny:
l Vyčerpání prostředků kontokorentního financování a podr-
žení vlastních prostředků města
l Dokrytí rozjetých investic z nového dlouhodobého úvěru 
ve výši 50 mil. Kč za velmi výhodných podmínek, aby nedošlo 
k čerpání vlastní hotovosti města 
l Revidovali jsme všechny plánované investice na letošní rok 
a podle dokončenosti jednotlivých projektů, jejich financování, 
včetně nového posouzení pravděpodobnosti získání dotace, a 
s ohledem na minimalizaci škod dokončovaných projektů jsme 
vybrali projekty, které budou pozastaveny nebo odloženy, cca ve 
výši 77 mil. Kč
l Pozastavili jsme některé položky z provozního rozpočtu měs-
ta, týkající se omezení některých oprav a výsadby zeleně, ve výši 
cca 8,5 mil. Kč.

Chtěl bych poznamenat, že jsme tyto kroky podnikli velmi rych-
le, což se projevilo pozitivně na kumulaci potřebné likvidity a ve 
stále ještě výhodných finančních podmínkách nového úvěru. 
Dá se říci, že jsme určitě jedním z prvních měst v ČR, které se 
takto připravilo na nadcházející dny a měsíce. Nevíme, jestli to 
bude stačit, ale situaci budeme průběžně sledovat a vyhodno-
covat, případně podnikat další kroky, abychom udrželi stabilní 
finanční situaci.

Martin Gebauer
zastupitel za KM a předseda finančního výboru.

Opatření k zajištění finanční stability 
města v souvislosti s koronavirovou krizí 

Informace z radnice
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Jak fungoval a funguje úřad  
v době čínské pandemie

Milí občané Říčan a klienti úřadu,
v průběhu března 2020 musel Městský 
úřad v Říčanech razantně omezit svoje 
služby klientům na základě usnesení 
vlády a mimořádných opatření Minis-
terstva zdravotnictví ČR. Toto vše v sou-
vislosti s rychlým rozvojem nového typu 
vysoce infekčního koronaviru, zavleče-
ného do celého světa z čínského Wucha-
nu. Museli jsme reagovat na aktuální si-
tuaci a provoz úřadu přizpůsobit novým 
nařízením, která se měnila prakticky 
každý den. Úřední hodiny jsme omezili 
pouze na 3 hodiny denně v pondělí a ve 
středu. Současně jsme zavedli přísná 
hygienická a organizační opatření, aby 
případnou karanténou nebylo ohrože-
no celkové fungování města. Velmi brzy 
také začal fungovat krizový štáb města 
pod vedením pana starosty, který využí-
vá Skype konference k propojení složek 
integrované ochrany a koordinaci čin-
nosti několikrát v týdnu. Podobně jsme 
aktivovali maximální elektronické pro-
pojení i pro řízení a organizaci činnosti 
úřadu a fungování v době nouzového 
stavu, který vláda vyhlásila. Obecně 
se dá říci, že nás tato celosvětová krize 
nejen výrazně omezila v běžné činnosti, 
soukromých aktivitách a osobní svobo-
dě, ale trochu nás i naučila lépe využívat 
možnosti moderní techniky, naučila nás 
vážit si sociálních vazeb a vztahů a svo-
body, kterou jsme před 31 roky získali.
Nyní, zhruba po měsíci omezeného 
provozu vydala vláda usnesení č. 399 o 
mimořádných opatřeních Ministerstva 
zdravotnictví k podmínkám činnosti or-
gánů veřejné moci. Všechny úřady tak 
musely obnovit svou činnost v plném 
rozsahu od 20. dubna 2020, za součas-

ného splnění přísných bezpečnostních 
a hygienických podmínek. Základní 
podmínkou je omezení osobního kon-
taktu s klienty úřadu i mezi samotnými 
úředníky upřednostněním písemného, 
elektronického či telefonického kon-
taktu. Více informací a možnosti využití 
elektronických nástrojů, jako je Portál 
občana nebo aplikace Říčany v mobilu, 
najdete na webových stránkách města 
Říčany. Další důležitou podmínkou je 
používání osobních ochranných pomů-
cek (roušky, rukavice, štíty atd.) a pra-
videlná desinfekce předmětů, prostor 
úředních budov i lidí. Pro toto mate- 
riální zabezpečení mimo jiné funguje 
krizový štáb města a mimořádná jed-
nání rady města. Mimo výše zmíněné 
základní podmínky platí další omezení, 
například fungování pouze jednoho 
úředníka v kanceláři a střídání na smě-
nách, aby případné karanténní opatření 
vůči části zaměstnanců neohrozilo ak-
ceschopnost celého úřadu. 

Největší poptávka po službách úřadu se 
soustřeďuje do budovy na Komenského 
náměstí, kde sídlí útvary přeneseného 
výkonu státní správy, jako je vyřizování 
osobních dokladů, registrace aut, evi-
dence živností, agendy ochrany příro-
dy (studny, rybářské lístky atd.) nebo 
územní plánování a povinná závazná 
stanoviska ke stavbám. Zejména zde 
jsme proto nastavili několik omezení, 
aby nedocházelo ke kumulaci lidí na 
jednom místě a ke zhoršení epidemio-
logické situace. Do budovy je omezován 
vstup jen podle možností jednotlivých 
přepážek, koordinaci provádí přísluš-
níci Městské policie, kteří zároveň 
kontrolují ochranné pomůcky, prová-
dějí průběžnou desinfekci a v případě 
podezření i měří u klientů bezdotykově 
teplotu. Preferujeme jednoznačně elek-
tronický objednávkový systém úřadu, 
který jsme kromě správních agend a 
Živnostenského úřadu rozšířili nově i na 
Obecný stavební úřad. Podívejte se na 
webové stránky města a v klidu z domo-
va se můžete objednat na https://info.
ricany.cz/mesto/urad-online. Opatření 
budeme průběžně upravovat, podle 
toho, jak se bude vyvíjet situace kolem 
čínského koronaviru, a jak na to bude 
reagovat vláda svými usneseními. Pro-
síme, abyste jako klienti úřadu a občané 
města Říčany respektovali nutná opat-
ření. Snažíme se vám co nejvíce vychá-
zet vstříc. 

Tomáš Mařík, tajemník
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Svoz velkoobjemového odpadu v roce 2020
Město Říčany ve spolupráci se svozovou 
společností Marius Pedersen a. s. připra-
vuje mobilní svoz velkoobjemového odpa-

du z domácností, a to v jarním, letním a podzimním období. 
Přistavení kontejnerů bude probíhat za asistence Městské 
policie, která dohlédne na to, aby občané odevzdávali při-
měřené 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.

Po dokončení stavebních prací města na opravě příjezdové 
komunikace z ulice Říčanská, obnovila společnost Marius 
Pedersen a.s. provoz sběrného dvoru. Provoz bude probí-
hat za dodržení následujících podmínek, které mají i nadále 
chránit pracovníky MP i občany:
l na sběrný dvůr bude umožněn vjezd max. 3 vozidlům 
najednou (ideálně pouze řidič, ne ve dvou nebo více lidech) 
l výše uvedené bude ze strany společnosti regulováno u 
příjezdu na sběrný dvůr z ulice Říčanská 

l na sběrný dvůr bude umožněn vstup výhradně s ochranou 
úst a nosu (rouška, šátek, respirátor, apod.) a s rukavicemi na 
rukou. Pokud ochranné prostředky občan mít nebude, nebude 
mu umožněn přístup na sběrný dvůr, ani vykládka odpadů.
l Bude omezena komunikace pracovníků společnosti s ob-
čany
Provozní doba sběrného dvoru pro toto období:
pondělí, středa, pátek: 13.00 – 18.00 hodin
sobota: 9.00 – 16.00 hodin, neděle: 14.00 – 18.00 hodin

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

Město Říčany vyhlásilo časově neomezenou veřejnou sbír-
ku pro rodinu zdravotní sestry z Thomayerovy nemocnice a 
pro další obětavé zdravotníky, kteří se v důsledku své práce 
nakazili nemocí COVID-19. Finanční pomoc můžete ješ-
tě stále posílat na číslo účtu: 19-6131000227/0100.

Vyhlášení sbírky radnice připravila a schválila první 
dubnový den. Do dnešního dne na transparentní účet 
dorazilo 476 tisíc korun. Výtěžek je určen nejen rodi-
ně tragicky zesnulé zdravotní sestry z Thomayerovy 
nemocnice, ale také zdravotníkům, kteří se v důsledku 

Sbírka obětavým zdravotníkům má na svém 
kontě ke dni 24. 4. 2020 476 tisíc korun

10 texty.kuryr@ricany.cz



Informace z radnice
své práce nakazili COVID-19. Rodina zdravotní sestry v 
Říčanech žije a je proto samozřejmostí, že sbírku orga-
nizuje právě toto město. Starosta Říčan Vladimír Kořen 
popsal motivy k vyhlášení sbírky: „Zdravotní sestry a 
všechen lékařský personál nyní projevují nesmírnou od-
vahu i sebeobětování. Je to příkladné, hodné nejvyšší úcty 
a obdivu. Po několika počátečních zaváháních státních 
organizací se ochrana veřejného zdraví drží nad vodou 
právě díky hodnotám, zodpovědnosti a odvaze jednotliv-
ců, jejich zdravotnických týmů a podpoře veřejnosti. Všem 
patří hluboké poděkování. A je mi nesmírně líto, že podob-
né osobní poděkování někdy může přijít pozdě. Myslím, že 
je potřeba, aby všichni v první linii slyšeli nejen z Říčan, 
ale z celé země, že vidíme jejich statečnost a odpovědnost. 
Děkujeme za to. Myslím si, že lékaři, sestřičky, zdravotní-
ci, pracovníci sociálních služeb také potřebují vědět, že je 
dokážeme podpořit ve zlých chvílích se stejným odhodlá-
ním, jako se oni starají o nás, své pacienty.“

O úspěšnosti sbírky a jejím rozdělení bude říčanská radnice 
samozřejmě informovat.

Kateřina Lauerová, tisková zpráva města
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	 Schválený	 Upravený	 Skutečnost		 %	plnění
	 rozpočet	 rozpočet	 k	31.	3.	2020	 k	uprav.
	 v	Kč	 v	Kč	 v	Kč	 rozpočtu

Plnění rozpočtu 
města

PŘÍJMY

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

301	217	000,00 318	822	710,00 83	017	235,79 26,04

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

127	250	400,00 129	026	300,00 30	673	895,81 23,77

Kapitálové příjmy (příjmy	z	prodeje	majetku) 8	810	150,00 8	810	150,00 1	191	701,00 13,53

Přijaté dotace 263	381	202,00 269	009	560,74 17	421	719,74 6,48

Přijaté splátky půjček 985	000,00 985	000,00 221	300,00 22,47

Rozpočtové příjmy  
běžného roku celkem

701 643 752,00 726 653 720,74 132 525 852,34 18,24

Přebytek	hospodaření	za	minulý	rok 110	000	000,00 140	077	859,71 140	077	859,71 100,00

Valutová	pokladna 20	000	000,00 20	000	000,00

Úvěr	na	nákup	nemovitostí,	cyklostezka	 28	646	000,00 52	648	372,18 11	780	101,51 22,38

Příjmy celkem vč. přebytku hospodaření 840 289 752,00 939 379 952,63 304 383 813,56 32,40

VÝDAJE	

Běžné	(provozní)	výdaje 397	296	395,72 418	175	872,46 98	761	311,37 23,62

Rozpisové	rezervy 19	226	248,28 17	699	822,78 0,00 0,00

Běžné výdaje celkem 416 522 644,00 435 875 695,24 98 761 311,37 22,66

Kapitálové	(investiční)	výdaje 337	403	186,00 407	271	061,83 36	052	962,54 8,85

Rezervy	na	investice 17	801	040,00 18	084	774,94 0,00 0,00

Investiční výdaje celkem 355 204 226,00 425 355 836,77 36 052 962,54 8,48

Rozpočtové výdaje běžného roku 
celkem

771 726 870,00 861 231 532,01 134 814 273,91 15,65

Splátky	úvěru 68	562	882,00 78	148	420,62 9	761	142,40 12,49

Výdaje vč. splátky půjčky 840 289 752,00 939 379 952,63 144 575 416,31 15,39

rozdíl příjmy - výdaje (BV s kons.) -0,00 0,00

Podrobné čerpání rozpočtu najdete na www.ricany.cz - radnice - město a samospráva - finance a majetek města - aktuální informace o čerpání rozpočtu města Te
XT
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Cyklostezka Do Prahy na kole ve finále
Na konci dubna 
skončí práce na 

nové cyklostezce v Říčanech. Pro-
jekt s názvem Do Prahy na kole tak 
po několika letech usilovné práce 
úspěšně končí. Přinášíme vám pře-
hledné informace o celé stavbě a 
odpovědi na nejdůležitější otázky. 

Jak dlouhá je vlastně celá nově 
vybudovaná cyklostezka? A jak 
dlouhý je úsek, který vede přes 
Říčany?
Celá cyklostezka Do Prahy na kole 
měří téměř čtrnáct kilometrů. Začíná 
na kraji hl. m Prahy, v městské části 
Praha Kolovraty, vede přes centrum 
Říčan, Světice, okrajově prochází 
přes území Strančic a pokračuje přes 
Všestary až do města Mnichovice. 
Zde končí u sportovních areálů neda-
leko centra města. Na území Říčan je 
to dohromady 5,7 km souvislé cyklis-
tické trasy.
To znamená, že se v Říčanech 
postavilo přes 5,5km nové cyklos-
tezky?
Ne tak úplně. Část trasy – zejména 
v přírodě mimo zástavbu – je skutečně 
postavena jako úplně nová cesta. To je 
třeba případ úseku od Mlýnského ryb-
níka podél toku Říčanského potoka až 
k čistírně odpadních vod. Další části 
vedou po původních cestách, které 
však byly rozšířeny a dostaly nový po-
vrch – např. ulice U Studánky, nebo 
od zimního stadionu k Marvánku. 
Potom je i několik úseků, kde nebylo 
možné cyklistickou dopravu oddělit, 
a tak trasa vede po stávajících ulicích. 
Jedná se však pouze o krátké části.
Nebudou tato místa, kde se musí 
jet po silnici, pro cyklisty nebez-
pečná?
Na všech úsecích, kde je trasa vede-
na v souběhu s automobilovou do-
pravou, jsou vyznačeny cyklopikto-
gramy, které jednak určují trasu pro 
cyklisty, jednak upozorňují řidiče na 
zvýšený pohyb cyklistů. Jedná se o 
přejezd z hráze Mlýnského rybníku 
přes Kolovratskou do ulice U Stu-
dánky, přejezd přes Rooseveltovu 
kolem dopravního hřiště do ulice Na 
obci, část ulice Podskalí a Škroupo-

va u sportovní haly. V rámci dalšího 
rozvoje cyklostezky se na tyto úseky 
chceme zaměřit a již máme v plánu 
některé další úpravy – třeba podél 
dopravního hřiště doplnit oddělenou 
stezku mimo silnici, nebo upravit vý-
jezd z Podhrázské na Kolovratskou. 
Určitě je ale zatím potřeba na těchto 
místech dávat pozor a důsledně do-
držovat pravidla silničního provozu. 
Cyklista nemá na rozdíl od chodce 
přednost ani na smíšených přecho-
dech.
Když už jsme u té trasy, od přecho-
du přes Širokou ke sportovní hale 
vede cyklostezka po betonových 
panelech, kde to pěkně „drncá“. 
Takhle to má opravdu definitivně 
být?
Ne, město má připravený velmi 
pěkný projekt, který řeší odstranění 
panelů, revitalizaci koryta potoka a 
vybudování nové cesty na „náplavce“ 
podél toku. Cyklostezka má vést po 
této cestě. Projekt má stavební povo-
lení a nyní se správcem toku, Povo-
dím Vltavy, řešíme financování akce. 
Prozatím však v průběhu letošního 
roku opravíme alespoň chodník v uli-
ci Olšany, protože třeba pro bruslaře 
jsou nerovné panely opravdu nepou-
žitelné.
Jak je to s vjezdem aut na cyklos-
tezku? Může se mi stát, že jako 
cyklista potkám auto i na mís-
tech, kde bych ho nečekal?
Na části stezky, označené modrou 
dopravní značkou „Stezka pro chod-
ce a cyklisty“, je vjezd motorových 
vozidel zakázán. I proto jsou na mno-
ha místech zabudovány sloupky, kte-
ré brání vjezdu automobilů na místa, 
kde nemají co dělat. V některých čás-
tech však vede stezka kolem domů, 
kde mají lidé vjezdy na pozemky a 
majitelé nemovitostí tak mají z toho-
to zákazu výjimku. Jedná se třeba o 
ulici U Studánky nebo Na obci. Tyto 
ulice nejsou průjezdné, ale s autem 
se tu potkat můžete, takže opatrnost 
je na místě. Stejně to platí v ulici Do 
Lehovic – úsek stezky podél rybníka 
Rozpakov a Srnčí, kde vede cesta uží-
vaná chataři, kteří mají chaty za tratí 
směrem k říčanské hájence. Na cyk-

lostezce přibude ještě značení, které 
bude upozorňovat na možný provoz 
automobilů.
Na ostatní úseky bude vjezd možný 
pouze pro vozidla údržby a IZS.
Celá trasa je pojata jako smíšená 
stezka pro chodce a cyklisty, kdo 
má tedy přednost? A jak je to s 
dalšími uživateli stezky?
Chodci i cyklisté sdílejí jeden spo-
lečný prostor, a právě to bývá čas-
to předmětem svárů. Na poměrně 
úzkém profilu se zde totiž mohou 
setkat jezdci na kole, bruslaři, běžci, 
maminky s kočárky nebo pěší, ven-
čící své čtyřnohé mazlíčky. A každý 
z nich by chtěl mít stezku nejraději 
jen pro sebe. Na povrchu společné 
stezky nebudou ani dělící čáry ani 
směrové pruhy. Mohlo by se tedy 
zdát, že vlastně není tak úplně jasné, 
kdo se má kde pohybovat. Pravidla 
však říkají, že cyklista by se měl držet 
u pravého kraje stezky ve směru své 
jízdy – do středu či levé části by měl 
vjíždět pouze při objíždění překážky 
nebo jiného účastníka provozu. Po-
dobně by se i chodci měli vždy držet 
u jednoho kraje stezky. Pěší i jezdci 
na kole by pak měli dodržovat ještě 
jedno důležité pravidlo: neměli by vy-
tvářet větší skupiny účastníků, kteří 
by se pohybovali vedle sebe, zabírali 
tak celou šíři stezky a blokovali pohyb 
ostatních. To samé platí o odkládání 
jízdních kol – vždy je třeba parkovat 
mimo stezku. A samozřejmě - cyklis-
té i bruslaři by při pohybu po společ-
né stezce měli vždy přizpůsobit svou 
rychlost hustotě provozu.1
A jak je to s pejskaři, kteří se 
chtějí projít, proběhnout nebo pro-
jet se svými mazlíčky?
Jejich majitelé by vždy měli pamato-
vat na to, že když si pro venčení vy-
brali společnou stezku pro chodce a 
cyklisty, musí mít zvíře na vodítku a 
držet ho u sebe. Pokud zvířeti dovolí 
chaoticky pobíhat mezi ostatními 
účastníky provozu nebo ho nechají 
procházet se u druhého kraje stezky 
na dlouhém, nataženém vodítku, 
mohou tím velmi zkomplikovat život 
ostatním, v horším případě i způsobit 
vážnou nehodu.
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V úseku pod hrází Mlýnského ryb-
níka je stezka vedena po dřevě-
ných lávkách, i tady můžu jet na 
kole?
Ano, v této části, kde je trasa vedena 
podmáčeným územím v bezprostřed-
ní blízkosti toku potoka, iniciovalo 
město Říčany úpravu projektu a 
místo štěrkové cesty zde vznikl 2,5 m 
široký dřevěný chodník. Podařilo se 
tak ochránit cennou přírodní lokali-
tu, která je šetrným způsobem zpří-
stupněna návštěvníkům. Po dřevěné 
stezce je možná i jízda na kole, ale je 
potřeba mít na paměti, že například 
po dešti může být povrch kluzký a je 
třeba dbát zvýšené opatrnosti. Město 
počítá i s důkladnější údržbou této 
části stezky. Jsme si vědomi, že dřevo 
má kratší životnost než asfaltový po-
vrch. V úseku také nebude obyčejné 
osvětlení, které se do přírody nehodí, 
ale vedení stezky bude vyznačeno tlu-
menými bodovými svítidly zapuště-
nými do tělesa stezky.
Po celé trase vyrostla spousta al-
tánků a dalšího vybavení, to vše 
bylo součástí projektu cyklostezky?
Ano, vybavení stezky mobiliářem 
k projektu patří už od počátku. Na 
Říčanské části je devět nových dře-
věných altánů. Některé jsou oprav-
du prostorné, jako třeba v úseku za 
areálem rozestavěné věznice směrem 
na Kolovraty. K běžnému vybavení 
všech altánků patří vždy stůl s lavi-
cemi, odpadkový koš a stojany na 
odkládání kol. Zřízení příslušného 
počtu krytých cyklostojanů bylo jed-
ním ze základních parametrů dotace, 

která pokryla značnou část nákladů 
celého projektu. Z tohoto důvodu 
bylo nutné umístit stojany dovnitř 
altánů, což může na první pohled pů-
sobit nelogicky.
Některá větší odpočívadla poskytnou 
i další vybavení – veřejné ohniště, 
toalety nebo servis point s nářadím a 
pumpičkou pro základní opravy kola 
v případě defektu. Některé altánky, 
jako např. u dopravního hřiště nebo 
sportovní haly, zase naopak slouží 
pouze jako parkoviště pro kola. Stejné 
altánky s podobným vybavením jsou 
rozmístěny i na ostatních částech tra-
sy z Kolovrat až do Mnichovic.
K vybavení stezky patří i dřevěné zá-
bradlí, které je osazeno i v místech, 
kde zdánlivě není kam spadnout. 
Jedná se o úseky s prudším klesáním, 
kde zábradlí pomůže hlavně méně 
zkušeným bruslařům bezpečně zdo-
lat kopec. 
Krásné místo k posezení je na hrá-
zi rybníka Rozpakov, který však je 
už druhým rokem vybagrovaný. 
Kdy se dočkáme napuštění rybní-
ka?
Rybník prochází rekonstrukcí, která 
zahrnuje jak odbahnění, tak zpevnění 
břehů a hráze. Před realizací cyklos-
tezky byla většina prací dokončena, 
vyvezení hromad bahna ze dna ryb-
níka bude dokončeno až letos na pod-
zim. Město chce vysušený sediment 
použít na terénní úpravy pozemku 
severovýchodně od rybníka, který za 
tímto účelem koupilo. Pozemek však 
je propachtován pro zemědělskou 
činnost a je třeba počkat na uply-

nutí výpovědní lhůty. Po dokončení 
vznikne na pozemku přírodní prostor 
s krajinářskou úpravou, takže kromě 
altánku budou v blízkosti Rozpakova 
i další rekreační možnosti.
Od kdy tedy bude možné stezku 
využívat?
Stavba je nyní dokončena, i když stále 
probíhá odstraňování drobných vad 
a nedodělků. Nyní bude následovat 
kolaudace stavby, po jejímž úspěš-
ném dokončení bude stezku možné 
otevřít. Plánované slavnostní otevře-
ní na konci května se bohužel kvůli 
současné mimořádné situaci nebude 
moci uskutečnit, otevření stezky tak 
bude zveřejněno na webových strán-
kách města. Do té doby je potřeba mít 
na paměti, že se jedná o stavbu, která 
by bez kolaudace neměla být užívána.
A kolaudace proběhne pro celou 
délku stezky najednou? 
První část stezky na území Kolovrat 
je již zkolaudována. Všechny ostatní 
části se budou kolaudovat najednou, 
mimo koncový úsek v Mnichovicích 
z ulice Nádražní do ulice Sportovní. 
Tento technologicky složitý úsek po-
dél sportovního areálu pozemního 
hokeje, kde se staví masivní opěrná 
zeď v korytě potoka, se nepodařilo 
dokončit v původním termínu a bude 
tedy otevřen až v průběhu letních mě-
síců. Na užívání stezky to však nemá 
vliv, do Mnichovic na náměstí se na 
oběd či zmrzlinu pohodlně a bez-
pečně dostanete už v následujících 
týdnech.

Dominik Landkammer
Referent odbor investic MěÚ Říčany
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Zajímavá místa na říčanské části cyklostezky

Úsek	před	říčanskou	ČOV	za	pár	let	překlene	
most	Pražského	okruhu.

Nedaleko	prvního	altánu	křížíme	ulici	Kolovrat-
ská	a	pokračujeme	alejí.

Dřevěný	chodník	podél	toku	končí	pod	hrází	
Mlýnského	rybníka. Nová	výsadba	stromů	podél	ulice	U	Studánky. Mostek	u	Lázeňské	louky	s	altánem	vedle	hřišť.

Podél	Říčanského	potoka	a	zdi	dorazíme		
k	altánu	kde	vznikne	sad	a	hřiště.
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Zajímavá místa na říčanské části cyklostezky

Altán	nad	skautskou	klubovnou	u	hráze	
Marvánku.

Altán	u	odbahněného	Rozpakova.	Rybník	čeká	
odvoz	sedimentu	a	napuštění.

Vyhlídkové	místo	mezi	Marvánkem	a	Rozpa-
kovem.

Za	propustkem	můžeme	odbočit	na	ulici	wol-
kerova	nebo	pokračovat	do	Pohodového	údolí.

Cenná	přírodní	lokalita	zpřístupněna	šetrným	
způsobem	po	dřevěné	stezce.

Pod	Říčanskou	ulicí	je	potok	sveden	mimo	
propustek.
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Stezka po bývalé vlečce z nádraží  
k nákupní zóně dokončena

Radnice	navázala	na	stavbu	společnosti	Contera	a	realizovala	
další	část	stezky	pro	pěší	a	cyklisty,	která	propojuje	nádraží	
s	komerční	zónou	u	Černokostelecké	ulice.

Další	velkou	investicí	navazující	na	cyklostezku	
po	vlečce	je	Podchod	pod	tratí	přibližně	v	těchto	
místech.	I	na	tuto	investici	by	mohly	přispět	finance	
z	evropských	fondů	a	pokrýt	tak	85%	nákladů.

Snahou	radnice	je	hladký	asfaltový	povrch	přivést	až	k	rondelu	
a	překrýt	tak	panelovou	cestu	v	ulici	Kamenická.	Zažádáno	je	
o	dotaci,	která	by	náklady	pokryla.

Cyklisté	mají	možnost	využít	nové	kryté	cyk-
lostojany	přímo	u	historické	budovy	nádraží.	

Těžké	zámky	si	můžete	bez-
pečně	nechávat	na	místě	
k	tomu	určeném	i	přes	noc	
či	přes	víkend.
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Jarní úklid města i okolí cyklostezky 
I když letos nebyla z důvodu koronaviru 
akce Ukliďme Říčany masově organizo-

vána, děkujeme všem, kteří se do úklidu zapojili. 
Úklidu v okolí cyklostezky se zúčastnilo 22 zaměstnanců 
úřadu. Odpad sbírali v lokalitách u rybníků Rozpakov a 
Marvánek. Pohodové údolí, které bylo odpadem velmi 
zanesené, se ujali především kolegové z městské policie. 
Úsek od Kolovrat po ČOV uklízelo 10 dobrovolníků z 
lokality Na Vysoké. Do úklidu se zapojili i zaměstnanci 

firmy ARTER, Cateringový servis, pět jich uklidilo úsek 
mezi Mostem sebevrahů a Domovem důchodců. Do dub-
nového úklidu se zapojili i obyvatelé bytovek, kterým patří 
dík za shrabání veřejného trávníku před ulicemi Družstev-
ní a U Kina. 
Dík patří i kolegům z oddělení technické správy města za 
odvoz nashromážděného odpadu a organizátorce akce 
radní J. Voráčkové.

Kateřina Lauerová
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Sdílená kola pilotně v Říčanech. 
Prvních 15 minut jízdy vždy zdarma

 Od května budou mít obyvatelé Říčan možnost zkusit na 
dva měsíce sdílená kola od firmy Nextbike (květen a čer-
ven 2020). Pokud se tato služba osvědčí a bude o ni mezi 
lidmi zájem, město je připraveno ji prodloužit i rozšířit. 
„Pokud tedy chcete, aby nám tu kola vydržela a bylo jich 
víc, prostě a jednoduše jezděte. Na vlak, do práce, do pří-
rody… vlastně kamkoliv. Dojet můžete dokonce i do Prahy a 
zaparkovat na jedné z místních stanic Nextbike. To už je ale 
trošku delší výlet,“ upozorňuje iniciátor pilotního projektu 
David Michalička (Klidné město).  
Na území města je navrženo zatím cca 18 strategických 
stanic, ze kterých si zájemci tato kola zapůjčí a po jízdě 
je kdekoliv jinde vrátí. V říčanských ulicích bude k dis-
pozici čtyřicítka nejnovějších modelů kol s třírychlostní 
přehazovačkou. Dodavatel zajistí jejich provoz, servis a 
balancování v rámci lokality Říčany. Tato lokalita bude 
nedílnou součástí Prahy jako většího městského celku, 
což znamená, že registrace v aplikaci Nextbike vám bude 
platit i pro Prahu a další města.
Prvních patnáct minut jízdy bude ZDARMA. Dal-
ších 30 minut bude stejně jako v Praze za 24 korun. 
Detailní provozní pravidla a ceník (včetně měsíčních 
tarifů) jsou zveřejněny na webových stránkách spo-
lečnosti (pro Říčany nyní pod městem Praha) www.
nextbike.com.
Dohoda města Říčany s firmou Nextbike zahrnuje 
provoz 40 kol, jejich servis včetně nezbytné optimali-
zace kol mezi stanicemi a v neposlední řadě jednodu-
chou mobilní aplikaci pro jejich půjčování. 

Kola jsou vybavena GPS a návaznou funkcí SMARTlock, 
která umožňuje jejich monitoring proti krádeži, ode-
mknutí a zamknutí zámku do 5 vteřin na jakémkoliv z 
vyhrazených míst. Proto prosíme vracejte vždy kola (dle 
obchodních podmínek firmy Nextbike) pouze do aplikací 
určených stanic, jinak budete penalizováni.  
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Vzhledem k aktuální nouzové situaci COVID jsou kola 
při každé manipulaci technikem dezinfikována. Ačkoliv 
jízda na kole je dnes jednou z nejbezpečnějších forem 
cestování, žádáme vás o ohleduplnost a dodržování 
platných hygienických pravidel. Více se dočtete na webu 
https://www.nextbikeczech.com/covid_informace/.
Nextbike byl založen v roce 2004 v německém Lipsku 
a nyní je evropským lídrem a jedním z předních světo-
vých hráčů v oblasti inteligentního stanicového systé-
mu sdílení kol (tzv. „bikesharingu“).  V současné době 
kola společnosti Nextbike najdete ve více než 200 
městech a 26 zemích po celém světě. Velká část kol 

je vyráběna v České republice v Hořicích v Podkrko-
noší. To jednoduše znamená, že všechna kola jezdící 
po českých městech byla i v České republice vyrobena.  
Důraz na kvalitní zákaznické služby je podpořen ví-
cejazyčnou aplikací, zákaznickou linkou a servisními 
týmy, které udržují a redistribuují kola po celém městě 
tak, aby byl systém v optimálním stavu. 
Firma Nextbike provozuje systém sdílení kol v Česku 
již druhým rokem a v současné době je aktivní už na-
příklad v Prostějově, Ostravě, Havířově, Olomouci, 
Opavě, Hlučíně, Praze, Kladně, Brně atd.
 Kateřina Lauerová, tisková zpráva města

		1.		Sídliště	Olivovna,	
zastávka	BUS

		2.		Kavčí	skála,	MŠ	
Čtyřlístek

		3.		Domov	pod	Kavčí	
skálou,	parčík

		4.		Olivova,	železniční	
přejezd

		5.		Marvánek,	restau-
race

		6.	Sportovní	hala
		7.	Dopravní	hřiště
		8.		Mlýnský	rybník,	

hřiště	Kolovratská
		9.		Masarykovo	náměstí,	

radnice
10.		Komenského	náměs-

tí,	Gabi	Café
11.	Na	fialce
12.		OC	Lihovar,	Albert
13.	Nádraží,	U	Kozlů
14.		Nádraží,	rondel	

nahoře
15.		Bezručova,	prodejna	

knedlíků
16.		Černokostelecká,	

prodejna	počítačů
17.		Jureček,		

restaurace
18.	Na	Vysoké,	altán

Umístění stanovišť se případně může změnit v reakci na poptávku
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Před několika dekádami let byla ulice vnímána jako 
prostor spojující různé destinace, který využívají 
především motorová vozidla. V té době vznikla na-
příklad magistrála přes Václavské náměstí v Praze. 
Dnes to tak už není. Ulice se začala chápat jako jed-
no z nejživějších míst ve městě. Zde se setkávají sou-
sedé, tudy chodí děti do školy a dospělí třeba naku-
povat. Design ulice musí proto být přizpůsoben všem 
lidem, ať už jdou pěšky, jedou na kole či v autě, jedí 
v restauraci nebo čekají na zastávce. 

Jak souvisí vzhled ulice s mobilitou? 
Postavíme-li ulici s širokými a pohodlnými jízdními 
pruhy, získáme prostor atraktivní pro řidiče. I když po 
stranách postavíme chodníky s vysokými obrubníky, 
lidé se zde pravděpodobně nebudou cítit bezpečně ani 
dobře. Hodně takových ulic jsem viděl třeba v Rusku 
nebo Rumunsku. Obrovské šedé plochy asfaltu, všude 
auta, chodci se proplétají po úzkých a rozbitých chod-
nících. I v Říčanech byla většina ulic navržena takto po-
staru. Rovná silnice, úzký vysoký chodník. 
Když ale postavíme bezpečnou a pěknou ulici, kde auta 
nebudou mít absolutní přednost, získáme mnohem víc, 
než jen dopravní spojení. Získáme prostor, ve kterém se 
lidé budou cítit příjemně. Půjdou tudy rádi pěšky, poje-
dou na kole či koloběžce, sednou si na lavičku, zastaví 
se v obchodě či na kávu, anebo se sem půjdou jen tak 
projít. Takové ulice jsou často bezbariérové (tedy chod-
ník není nutně vyvýšený), nechybí zde zeleň, drobný 

mobiliář či posezení. Auta se pohybují pomaleji, lidé 
tak mohou bezpečně procházet, projíždět, zastavit se. 
Samozřejmě záleží, zda mluvíme o centru města anebo 
slepé uličce mezi vilkami. Každý typ má jiná pravidla, 

Veřejný prostor a design ulice

Velmi	se	těším,	jak	dopadne	právě	zahá-
jená	rekonstrukce	pražského	Václavského	
náměstí.	Dle	dostupných	podkladů	by	to	
mohl	být	velmi	vydařený	projekt.

Hradec	Králové,	ulice	S.K.Neumanna	dříve	(foto	nahoře)	
a	po	rekonstrukci	(foto	dole).

Udržitelná městská mobilita – 5/6
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Berlín,	Maassenstrasse	dříve	(foto	nahoře)	a	po	rekonstrukci	(foto	dole) Praha,	Ulice	Čsl.	armády	dříve	(foto	nahoře)	a	po	rekonstrukci	(foto	dole)

Revitalizace	menšího	náměstí	v	Maďarsku.
Původní	stav	(foto	nahoře)	a	po	rekonstrukci	(foto	dole)

jedno však mají shodné. Když bude prostor přívětivý 
k lidem, budou zde lidé. Když bude přívětivý pro auta, 
budou zde auta. Ale i ulice, kudy projede hodně aut, 
může být bezpečná, hezká a příjemně rušná.

Proměna trvá dlouho, zásadní je správný návrh
Nejtěžší je vystoupit ze zajetých kolejí, odpoutat se od 
tradičních vzorců. Bohužel i v Říčanech se donedávna 
stavěly a opravovaly ulice špatně. Nová dlažba, nový 
asfalt, hotovo. Nikoho nenapadlo změnit koncept, 
doplnit stromy či květiny, přidat prostor pro chodce a 

cyklisty. Často nákladné rekonstrukce tak přinesly sice 
nový, ale podobně nevlídný prostor. 
Naštěstí v poslední době již naši architekti navrhují 
uliční prostory dle moderních trendů. Jedním z dob-
rých příkladů je třeba Cesta Svobody, tedy přístup 
k nádraží z centra. První část u podchodu je již hotova, 
druhý úsek s alejí k Fialce začne co nevidět.

Vize pro Říčany a naše ulice
Velkou výzvou pro Říčany je, zda se podaří polidštit hlav-
ní průtah silnice I. třídy, tedy Černokosteleckou. Tato vý-
kladní skříň města je aktuálně navržena v novém kabátě, 

Říčany,	Cesta	Svobody	dříve	(foto	vlevo)	a	po	rekonstrukci	(foto	vpravo)
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Lehce	futuristická	vizualizace	Černokostelecké	
ulice	poblíž	prodejny	Bernard.	Pokud	se	však	
realizuje	připravený	projekt	její	rekonstrukce,	
ulice	skutečně	dostane	zcela	nový	kabát	a	
stane	se	příjemnějším	městským	bulvárem.

s množstvím nové zeleně, bezpečnými přechody, ale též 
dostatkem parkování. Vedení města věří, že správce silni-
ce ŘSD najde dostatek prostředků na tuto stavbu, která by 
změnila tvář našeho města na desetiletí.
V dalších ulicích chystá město doplnit stromy a zeleň, nejen 
jako opatření proti klimatické změně. V rezidenčních čtvr-
tích chceme nově navrhovat ulice jako zklidněné zóny, kde 
si děti budou zase hrát na ulici. Funguje to dobře nejen v zá-
padních zemích, ale třeba i v nedalekých Klánovicích, Hor-

ních Počernicích či Kolodějích. Design některých tamních 
ulic doporučuji vaší pozornosti, když tudy budete projíždět.
V neposlední řadě se chceme zamýšlet nad podobou histo-
rického centra Říčan. Masarykovo náměstí prošlo rekon-
strukcí v devadesátých letech. Aktuální možnosti a trendy 
jsou ale již jinde. Jedním z cílů Klidného města je připra-
vit architektonický návrh na revitalizaci našeho náměstí. 
Chceme mu vrátit život, krásu a historickou důležitost, aby 
bylo znovu ozdobou našeho města i širokého okolí. 
 David Michalička, místostarosta

Ve	střednědobém	horizontu	potřebuje	naše	náměstí	úpravy.	Tato	vizualizace	nevyjadřuje	
žádný	konkrétní	záměr	radnice.	Jedná	se	o	lehce	provokativní	ukázku	možného	oživení	zná-
mého	prostoru.	Do	tvorby	budoucí	podoby	náměstí	chceme	přizvat	i	říčanskou	veřejnost.	
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Díky bILLe vznikne ovocný sad i dětské hřiště u nové 
cyklostezky v oblasti Na Vysoké, přímo na 50. rovnoběžce 

Po úspěšné spolupráci města Říčany a BILLA, spol. s r. 
o., na výsadbě sadu Srnčí vzniká další společný projekt 
v lokalitě Na Vysoké. BILLA podpoří vysazení nového 
ovocného sadu a aleje, vznik dětského hřiště s grilovištěm 
včetně výstavby palisádového oplocení částkou 1,8 mi-
lionu korun. Výsadbu dřevin i květných luk s následnou 
péčí provede společnost REALM Group, s. r. o., za necelý 
milion korun. Na realizaci dětského hřiště a palisád hledá 
město zhotovitele formou veřejné zakázky. Vše by mělo 
být realizováno do konce července tohoto roku.
Zatímco sad Srnčí, vysazený před dvěma lety podél cyk-
lostezky směrem na Světice se zastavením u Kovárny, je ve 
stylu Josefa Lady, plánovaná odpočívka Na Vysoké připo-
mene 50. rovnoběžku, která Říčany protíná. Malebná tůň 
na Říčanském potoku láká k posezení a relaxaci. Také pro-
to v její blízkosti vyrostl jeden z odpočinkových altánů u 
cyklostezky na trase z Kolovrat do Mnichovic. A právě zde 
BILLA zafinancuje stavbu herní sestavy pro děti, ovocný 
sad, stromovou alej a květné louky. Třešně, hrušně a jab-
loně v sadu porostou bezprostředně u nové cyklostezky a 
budou veřejně přístupné. Duby, lípy a olše podél cesty vy-
tvoří alej, která doplní rozmanitou skladbu dřevin, vytvoří 
stín v parných letních dnech. Celkem zde firma REALM 
Group, s. r. o., na pozemcích města do konce června vy-
sadí přes padesát stromů. O nově vysazené dřeviny pak 
bude pečovat ještě další tři roky, aby bylo zajištěno, že se 
stromům bude dobře dařit. 
„Celá lokalita za bývalou věznicí dostává díky cyklostezce a 
doprovodným úpravám okolí zcela jiný rozměr. Donedávna 
zanedbané místo se brzy stane další vyhledávanou lokalitou 
pro odpočinek i sportování Říčaňáků. Díky již hotovému pod-
chodu pod Říčanskou ulicí II/101 neboli „dálniční přípojkou“ 
se celá oblast Na Vysoké velmi přiblížila centru města. V opač-
ném směru cyklostezka zajišťuje pohodlnou a bezpečnou cestu 
do Kolovrat a dál do Prahy. Velký dík patří místním obyvate-
lům, kteří v čele s Martinem Divíškem, Petrem Auředníkem a 

dalšími ve volném čase již několik let zvelebují rozlehlé plochy 
podél potoka, kde z dříve zarostlé skládky suti a panelů vytvoři-
li doslova přírodní park,“ komentuje s potěšením a uznáním 
místostarosta David Michalička (Klidné město).
V blízkosti nového dřevěného altánku vznikne dětské 
hřiště přírodního charakteru pro děti do 14 let. Děti zde 
budou moci zdokonalovat své motorické schopnosti na 
originální herní sestavě, tematicky laděné jako hradby. 
Konkrétní podoba však v tuto chvíli není známa, město 
právě hledá zhotovitele s originálními náměty na téma 
50. rovnoběžka, hrady a hradby. Součástí bude i místo pro 
veřejné grilování a příhodná může být i voda z přilehlého 
koryta Říčanského potoka. Hřiště by mělo být dokončeno 
do konce července tohoto roku.
Nedalekou nevzhlednou část skladu stavebního materiálu 
a torzo věznice opticky oddělí 2,5 metru vysoká hradba 
z dřevěných palisád. Hradba bude dlouhá necelých sto 
metrů se dvěma průchody. 
„Největší dík však patří společnosti BILLA a jejímu gene-
rálnímu řediteli a Říčaňákovi J. Szczypkovi. BILLA již po-
druhé podpořila více než 1,5 mil. korun výsadbu ovocného 
sadu a doprovodných prvků u cyklostezky. Pane řediteli, 
děkujeme!“ uvádí na závěr David Michalička.

Kateřina Lauerová , tisková zpráva města
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Květnová výzva Do práce na kole  je 
tady! Letos sice kvůli situaci ohledně 
COVIDu ještě víc popře svůj název, 
ale o to více si ji můžeme užít. Nejen-
že se už tradičně zapojí i účastníci 
na koloběžkách, běžci a chodci, ale 
nově nebude vůbec potřeba cestovat 
do práce. Pokud budete jezdit/běhat/
chodit do práce, nic se pro vás nemě-
ní. Všichni ostatní, kteří s prací nebo 
bez práce zůstanete doma, si budete 
moci zapisovat jakýkoli venkovní 
bezmotorový pohyb s jakýmkoli cí-
lem i bez cíle (kondiční běh, ale klid-
ně i cestu na kole na nákup), domácí 
cvičení (např. šlapání na rotopedu, 
posilování, nebo jógu). Letos to bude 
zkrátka trochu volnější. Ale buďte 
prosím féroví. Nakonec byste pod-
vedli jedině sami sebe.
Na prvním místě pravidelnost. 

Všechny cesty pracujících i aktivity 
„homeofficářů“ se budou počítat do 
kategorie Pravidelnost. Abyste do-
cílili 100% pravidelnosti, měli byste 
si zapsat každý pracovní den cestu 

do práce a z práce, nebo alespoň dvě 
15minutové aktivity.
Naši partneři i přes situaci jdou do 
toho s námi, takže velmi děkujeme 
všem! Akce na triko jsou a budou 
(možná v omezené míře), ale za orga-
nizátory prosím: podpořte tyto míst-
ní podniky a třeba k pivu zdarma si 
dejte burger. V tabulce níže jsou ter-
mínově všechny akce… a závěrečný 
večírek pro účastníky? V tuto chvíli 
nedokážeme říci, jak  bude situace 
začátkem června vypadat. Každo-
pádně ceny pro soutěžící, ať výherce 
v pravidelnosti či do tomboly, věnuje 
formou poukázky: Cyklosport ORG 
Říčany, restaurace Longál, vege-
tariánská restaurace Dhaba Beas 
Říčany a další. Moc děkujeme!

Za organizační tým Říčan Markéta 
Hubínková a Zdeněk Vávra

Do práce na kole
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Hlasování o projektech Překvapte Říčany se odkládá na podzim
Projekty Překvapte Říčany by podle 
podmínek měly mít v této chvíli za se-
bou již posouzení proveditelnosti ze 
strany úřadu, čekalo by nás společné 
vyhlášení postupujících a kampaň na-
vrhovatelů. Všechno je však jinak. Do 
životů jak pracovních, tak soukromých 
vstoupila hrozba pandemie, následo-
vána celou řadou nařízení a omezení. 
Změnily se priority, možnosti a dopad 
to má také na plánovaný průběh projek-
tu Překvapte Říčany. Máme za sebou 
velmi důležitou část navrhování, veřej-
ných projednání a podstatnou část po-
souzení proveditelnosti. Navrhovatelé, 
ale i úřad projektům věnoval značnou 

část času a energie, proto bude čtvrtý 
ročník pokračovat. Dojde však k po-
sunutí hlasování na podzim. V tomto 
i dalších číslech se tedy můžete dále se-
známit s navrženými projekty v podobě, 
jak je předkladatelé předložili úřadu k 
posouzení. Po dokončení evaluace, vy-
hlášení postupujících a následné kam-
pani přinese Kurýr přílohu projektů, o 
jejich pořadí a následné realizaci roz-
hodne veřejnost hlasováním. Vzhledem 
k okolnostem visí tento rok velký otaz-
ník nad papírovým hlasováním. Pokud 
nám tato zvláštní doba něco přinesla, 
pak je to právě větší důraz a někdy i je-
diná možnost využívat elektronického 

spojení. S úřady, školou, obchodem a 
kolegy z kanceláří nyní komunikujeme 
především prostřednictvím svých po-
čítačů či telefonů. Jako vše, má to své 
výhody a nevýhody. Apelujeme tedy na 
všechny, kdo budou chtít rozhodnout 
svými hlasy o projektech, které bude 
radnice v příštích letech realizovat: 
registrujte se již nyní do Řídím Říča-
ny. V přípravě je i pilotní hlasování se 
vstupem přes Portál občana města 
Říčany. Pro tento způsob hlasování 
musíte mít aktivní e-občanku případ-
ně datovou schránku.

Kateřina Lauerová, 
koordinátorka PB

Pokračují velké i menší stavby ve městě

Intenzifikace ČOV Říčany
Rozšíření ČOV je náročnou stavbou, která probíhá za pl-
ného provozu. Pro představu budované nádrže se musejí 
založit více než deset metrů pod povrchem v těsné blíz-
kosti stávajících usazovacích nebo provzdušňovacích 
nádrží. Stavba probíhá zatím bez vážnějších komplikací. 

Parkoviště u Sportoviště u lesa
O tři desítky parkovacích míst se rozšíří stávající par-
koviště u Sportoviště u lesa. Sportoviště se těší zájmu 
návštěvníků a je využíváno sportovními kluby pro 
tréninky, což sebou nese zvýšený zájem o parkování v 
lokalitě. Do první etapy výstavby se pustila firma Porr.  

V budoucnu město kolem plochy nechá vysadit stromy, 
které poskytnou v létě stín a zlepší klima.

Kateřina Lauerová

26 texty.kuryr@ricany.cz



Informace z radnice

POD OKNy v Říčanech zpíval richard Krajčo

Poprvé	v	Říčanech.	Richard	Krajčo	zahrál	a	zazpíval	v	
sobotu	18.	dubna	pod	okny	říčanského	domova	seniorů.

Potěšil	tak	nejen	jeho	obyvatele,	ale	i	pracovníky.

Pořadatelem	
projektu	POD	
OKNy	jsou	Ceny	
Anděl	Coca-Cola,	
ve	spolupráci	s	
Českým	červe-
ným	křížem.

Během	týdne	proběhlo	přes	25	vystoupení	pro	domovy	seniorů	především	
ve	středních	Čechách	a	Praze.	Kromě	Richarda	Krajča	pro	seniory	zdarma	
vystupovali	ewa	farna,	Tomáš	Klus,	Anna	K	a	další	umělci.

Děkujeme	všem,	kteří	tuto	akci	připravili,	také	díky	partnerům	akce	za	
květiny	a	dárky	pro	klienty	DPS. fO
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Díky dobrovolníkům a složkám IZS radnice 
pomáhá občanům v boji proti pandemii

Na linku pomoci COVID, kterou radnice zřídila, se zatím 
obrátily na tři stovky žadatelů o pomoc. Na výzvu radnice se 
zapojilo na 120 dobrovolníků. Do šití roušek se jich zapoji-
ly na dvě desítky z nich. Šily celé Říčany! Samotní senioři 
v DPS, sportovní organizace, skauti i široká veřejnost. Přes 
Městskou policii Říčany prošlo na šest tisíc ručně šitých ba-
vlněných roušek. Pro potřebné jsou stále k dispozici.
Od 20. dubna je linka v provozu ve všední dny od 8 do 
16 hodin tel. číslo 702 091 994 nebo e-mail covid@ri-
cany.cz.

Kateřina Lauerová

		Dobrovolníci	roznášeli	roušky	a	dezinfekci	občanům	starším	70	let	až	
domů.	Reagovali	také	na	žádosti	z	linky	pomoci	o	roušky	a	dezinfekci.	Do	
distribuce	ANTI-COVIDU	pro	všechny	občany	se	zapojily	i	osadní	výbory	
v	Pacově,	Kuří,	Jažlovicích,	Voděrádkách	a	na	Strašíně.

	Senioři	z	bytových	domů	dostali	roušky	a	dezin-
fekci	od	radnice	prostřednictvým	zástupců	SVJ.

		Radnice	díky	místním	dobrovolným	hasičům	rozdávala	půl	litru	desinfekci	
ANTI-COVID	na	domácnost	pro	občany	města	zdarma.	Na	stanovištích	u	3.	
ZŠ,	na	parkovišti	u	Jurečku	a	v	Březinově	ulici	se	ve	dvou	termínech	vydalo	
přibližně	600	litrů.
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	Profesionální	jednotka	PO	stanice	
Říčany	provedla	na	žádost	krizového	
štábu	ORP	Říčany	desinfekci	ven-
kovních	i	vnitřních	prostor	ve	městě	
Říčany.	V	koordinaci	s	vedením	města	
hasiči	vytipovali	prostory,	které	vzhle-
dem	k	výskytu	onemocnění	COVID19	
je	vhodné	desinfikovat	(velký	počet	
osob,	výskyt	starších	osob	apod.).	Dne	
8.,	14.,	15.	a	17.	4.	2020	proběhla	
desinfekce	rondelu	a	části	podchodu	
nádraží	Říčany,	venkovních	prostran-
ství	několika	stanovišť	tříděného	
odpadu,	vnitřních	služebních	prostor	
MP	Říčany,	Domu	s	pečovatelskou	služ-
bou	na	Komenského	náměstí	a	Olivovy	
dětské	léčebny.	Jednotka	PO	provedla	
desinfekci	pomocí	chlornanu	sodného	
a	přípravku	ANTI-COVID	za	použití	
motorového	rosiče	a	ručního	postřiko-
vače.	Všechny	prostory	a	objekty,	které	
tímto	způsobem	na	základě	požadavku	
KŠ	ORP	Říčany	desinfikujeme,	jsou	
v	majetku	města	Říčany	nebo	je	město	
Říčany	jejich	zřizovatelem.

	Pět	šicích	stroju,	látky	a	další	
galanterní	potřeby	pro	šití	roušek	DPS	
věnovala	Pohřební	firma	Sommer.	

energetické	tyčinky	Bombus	energy	pro	zdravotníky	říčanské	
nemocnice	a	složky	IZS	rozvezla	Městká	policie.	Postarala	se	také	
o	distribuci	mléčných	výrobků	pro	seniory	od	Potravinové	banky.	
Čersvé	pečivo	zdarma	dodává	pekárna	Okýnko.	

Město	Říčany	děkuje	všem,	kteří	se	zapojili	a	pomáhají.
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Jak bude fungovat  
Nemocnice Říčany v květnu?

Zeptali jsme se doktora Davida  
Hejduka, ředitele odboru preventivní 
péče, medicínského ředitele a místo-
předsedy představenstva.

V jakém režimu plánujete provoz 
říčanské nemocnice v květnu?
Předpokládáme, že i minimálně 
v květnu budou platit mimořádná 
opatření vlády ČR a Ministerstva 
zdravotnictví. Z těchto důvodů bude 
i provoz naší nemocnice částečně 
omezen. Předem chci upozornit, 
že trvá zákaz návštěv na všech od-
děleních nemocnice. I nadále bude 
probíhat triáž pacientů u hlavního 
vchodu nemocnice, kde bude každý 
pacient vyšetřen a vyplní a podepíše 
dotazník – Prohlášení osoby v tri-
áži. Zde mimo jiné stvrdí, že není 
v karanténě, že nepřišel do kontaktu 
s osobou Covid 19 pozitivní. Po vy-
plnění dotazníku a vyšetření zdra-
votníky mu bude umožněn vstup do 
nemocnice a bude nasměrován do 
příslušné ambulance. Podmínkou 
je samozřejmě minimálně rouška. 
Provoz ambulancí je již nyní obno-
ven. Pacienti jsou objednáváni s vět-
šími časovými rozestupy, aby se ne-
shromažďovali v čekárnách. Provoz 
naší laboratoře je bez omezení. Pro 
odběr biologického materiálu k la-
boratorním vyšetřením, indikova-
ným například praktickým lékařem, 
je v provozu odběrová ambulance. 
Zde ale neprovádíme odběry na 

vyšetření Covid 19. Koncem dub-
na jsme zahájili elektivní operativu, 
tedy plánované operační výkony. 
Každý operovaný pacient musí mít 
negativní vyšetření na Covid 19, kte-
ré mu v rámci předoperačního vyšet-
ření provedeme. Od pondělí (27. 4.) 
bude také obnoven provoz oddělení 
Následné rehabilitační péče.

Které ambulance budou 
v provozu?
Kromě ambulancí, které fungova-
ly i doposud - interní, chirurgická, 
lékařská pohotovostní služba, orto-
pedická, gastroenterologická, urolo-
gická, sono dětských kyčlí a neuro-
logická - obnovujeme provoz všech 
zbývajících ambulancí naší nemoc-
nice. Rovněž je v provozu komple-
ment vyšetřovacích a zobrazovacích 
metod.

Kdo a s čím tedy může 
nemocnici navštívit?
Jednoznačně se jedná o pacienty 
s akutními zdravotními problémy. 
Pacienti s respiračními symptomy 
jsou vyšetřeni ve zpřísněném epide-

miologickém režimu na oddělené 
interní ambulanci. Vyžaduje-li je-
jich stav hospitalizaci, jsou umístě-
ni na oddělení izolace. Zde je všem 
provedeno vyšetření na Covid 19. 
V případě negativního výsledku jsou 
pak druhý den umístěni na interní 
oddělení k další terapii. V případě 
pozitivního výsledku primárně smě-
řujeme pacienty do nemocnic urče-
ných k ošetřovaní Covid pozitivních 
pacientů.

Budou se provádět 
plánované operace?
Ano, budeme provádět plánované 
operace v režimu jednodenní chirur-
gie. Jedná se o ortopedické, chirur-
gické a cévní operace.

Budou probíhat rehabilitace?
Oddělení Následné rehabilitační péče 
začne přijímat pacienty od pondělí 
27. 4. 2020. Ambulantní rehabilitace 
bude v omezeném režimu probíhat 
také. V provozu je také nemocniční 
lékárna, vstup klientů jen jednotlivě.
Děkuji za vaše odpovědi

Dotazy položila Kateřina Lauerová
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Informační odjezdové panely na  
třinácti říčanských zastávkách 

 Cestující městskou hromadnou dopravou, ať už říčan-
skou či pražskou integrovanou, budou mít již brzy lepší 
přehled o spojích. Aktuální informace o jednotlivých lin-
kách budou poskytovat elektronické označníky – infor-
mační odjezdové panely. Šestadvacet označníků bude na 
třináct říčanských autobusových zastávek obousměrně 
instalováno od května. Většinu investičních nákladů ve 
výši zhruba 3 milionů korun pokryje dotace z evropských 
fondů. 

 Modernizovat a zlepšit přehlednost městské dopravy 
v Říčanech mají na třinácti zastávkách nové elektronic-
ké označníky. Ulehčí tak cestujícím orientaci v jízdních 
řádech jak Pražské integrované dopravy, tak i místních 
říčanských spojů Městské a Školní. Autobusové zastávky 
budou doplněny o nízkoenergetické informační displeje, 
které zobrazí číslo spoje, který má na zastávku přijet s in-
formací kam jede, s časem odjezdu a případně informací 
o zpoždění.
Vybrány byly nejfrekventovanější zastávky: Průmyslo-
vý areál; K železniční stanici; U Nemocnice; Rychta; 
Sídliště Olivovna; 5. května; Štefánikova; Nádraží; Na 
Fialce; Pod lihovarem; Náměstí; Pacov; Strašín, restau-
race a U Lípy. Odjezdový panel bude instalován i u cen-
tra Na Fialce.

Označník vychází ze vzorového označníku Standardu za-
stávek PID a dodány budou ve verzích základní a pooto-
čený o 90° (viz obrázek). Finální způsob výměny jízdních 
řádů a velikost skříní pro umístění jízdních řádů u jed-
notlivých označníků bude dodavatel konzultovat s Odbo-
rem zastávkové péče ROPID a s dopravcem spravujícím 
označník.
Napájení odjezdových panelů bude řešeno ve třech va-
riantách dle dostupnosti v konkrétní lokalitě. Může jít 
o trvalé připojení na zdroj, napájecí baterii z veřejného 
osvětlení na noční proud či solární panel. Předpokládá-
me, že instalace začne v květnu a dokončeno bude do 
konce letošního srpna. Město bylo úspěšné při žádosti 
o dotaci z Integrovaného regionálního operačního pro-
gramu a spoluúčast ve výši 10 % představuje 380 tisíc 
korun. Většinu finančních prostředků ve výši zhruba  
3 miliony korun, uhradí evropské fondy. 

Kateřina Lauerová , tisková zpráva města

Realizace	akce	je	součástí	dotačního	projektu		
elektronické	označníky,	Říčany,	registrační	číslo:		
CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0010951
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1.  RefeRent oddělení technické sPRáVy na odboRu 
sPRáVy maJetku - VodohosPodáŘ

POŽADUJeMe: Střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyšší odborné vzdělání nebo 
vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu 
LHŮTA PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠeK: 18. 5. 2020 do 17,30 hod.
TeRMÍN VÝBĚROVÉHO ŘÍZeNÍ: 19. 5. 2020 v 8,30 hod. – účast na VŘ je závazná podáním 
přihlášky včetně všech náležitostí – účastníci nebudou k účasti vyzýváni.

2.  RefeRent oddělení technické sPRáVy na odboRu 
sPRáVy maJetku - údRžba zeleně

POŽADUJeMe: Střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyšší odborné vzdělání nebo 
vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu 
LHŮTA PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠeK: 15. 5. 2020 do 10,30 hod.
TeRMÍN VÝBĚROVÉHO ŘÍZeNÍ: 18. 5. 2020 v 8,30 hod. – účast na VŘ je závazná podáním 
přihlášky včetně všech náležitostí – účastníci nebudou k účasti vyzýváni.

3.  RefeRent oddělení technické sPRáVy  - odPady
POŽADUJeMe: Střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyšší odborné vzdělání nebo 
vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu
LHŮTA PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠeK: 15. 5. 2020 do 10,30 hod.
TeRMÍN VÝBĚROVÉHO ŘÍZeNÍ: 18. 5. 2020 v 10,30 hod. – účast na VŘ je závazná podáním 
přihlášky včetně všech náležitostí – účastníci nebudou k účasti vyzýváni.

4.  RefeRent oddělení technické sPRáVy  - silniční úŘad
POŽADUJeMe: Střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyšší odborné vzdělání nebo 
vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu
LHŮTA PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠeK: 18. 5. 2020 do 17,30 hod.
TeRMÍN VÝBĚROVÉHO ŘÍZeNÍ: 19. 5. 2020 v 10,30 hod. – účast na VŘ je závazná podáním 
přihlášky včetně všech náležitostí – účastníci nebudou k účasti vyzýváni.

5.  RefeRent oddělení územního a staVebního Řízení – 
odboR staVební úŘad

POŽADUJeMe: VŠ vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu v oboru 
stavebního, architektonického nebo právnického směru, nebo vyšší odborné vzdělání v oboru 
stavebnictví a dva roky praxe v oboru stavebnictví

Město Říčany hledá 

schopné pracovníky do dobŘe zavedeného kolektivu  
na následující pracovní pozice:

Informace z radnice

uPozoRnění: VýběRoVá Řízení budou konána dle 

PožadaVků aktuální „koRonaViRoVé“ situace
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Pracovní smlouva bude na dobu určitou 
LHŮTA PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠeK: 19. 5. 2020 do 14,30 hod.
TeRMÍN VÝBĚROVÉHO ŘÍZeNÍ: 20. 5. 2020 v 8,30 hod. – účast na VŘ je závazná podáním 
přihlášky včetně všech náležitostí – účastníci nebudou k účasti vyzýváni.

6.  RefeRent oddělení RegistRu Vozidel a Řidičů – agenda 
Řidičských PRůkazů

POŽADUJeMe: Střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyšší odborné vzdělání 
LHŮTA PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠeK: 19. 5. 2020 do 14,30 hod.
TeRMÍN VÝBĚROVÉHO ŘÍZeNÍ: 20. 5. 2020 v 10,30 hod. – účast na VŘ je závazná podáním 
přihlášky včetně všech náležitostí – účastníci nebudou k účasti vyzýváni.

7.  Vedoucí oddělení doPRaVy – odboR sPRáVních  
agend a doPRaVy

POŽADUJeMe: Vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné 
vzdělání – dopravní nebo stavební směr výhodou 
LHŮTA PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠeK: 20. 5. 2020 do 17,30 hod.
TeRMÍN VÝBĚROVÉHO ŘÍZeNÍ: 21. 5. 2020 v 8,30 hod. – účast na VŘ je závazná podáním 
přihlášky včetně všech náležitostí – účastníci nebudou k účasti vyzýváni.

8.  sPRáVce VozoVého PaRku, dělník čiŠtění města 
(zahRadník) - 1 PRacoVní Pozice

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

9.  dělník čiŠtění města (2 Pozice)
POŽADUJeMe: Střední vzdělání s výučním listem   
Bližší informace na tel. č. 602 767 755 Michal Svoboda, vedoucí oddělení technické správy

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

statek)

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

Informace z radnice
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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
Říčany šijí! … z pohledu městské policie
Výzvu občanům Říčan k šití textilních roušek, si zejmé-
na ženy, ale i muži vzali za svou. Vyjmenovat všechny 
by bylo na samostatné vydání Kurýru. Zapomenout se 
nesmí na spolky a organizace, které se také připojily. 
Zhruba měsíc od uveřejnění výzvy k veřejnosti se počet 
ušitých a na městskou policii donesených roušek vyšpl-
hal na neuvěřitelné číslo více než 6 000 kusů! Městská 
policie dále roušky distribuuje všem potřebným a to 
v úzké spolupráci s Krizovým štábem města, Odborem 
sociálních věcí a zdravotnictví a složkami integrované-
ho záchranného systému. Všem bez rozdílu patří velké 
díky!

Blokové čištění komunikací
V minulém vydání jsme upozorňovali všechny řidiče 
a majitele motorových vozidel na pravidelné blokové 
čištění komunikací, které probíhá dle harmonogramu 
v předem stanovených lokalitách města. Všichni se 
přizpůsobujeme pravidlům vyhlášeného nouzového 
stavu, proto i blokové čištění ulic bude probíhat jinak, 
než je obvyklé. Ulice města jsou takřka prázdné, ale 
protože je většina lidí doma, parkovací místa jsou ne-
ustále zaplněna. Zima byla mírná, ale pravidelný jarní 
úklid nepočká. Za normálních podmínek se ti, kteří 
nepřeparkují své vozidlo, mohou dočkat pokuty a plat-
by za provedený neúplný odtah (nadzvednutí) vozidla. 
Letos tomu z důvodu opatření souvisejících s nouzo-

vým stavem v souvislosti s epidemií koronaviru bude 
jinak. Čištění ulic se obejde bez hrozby neúplného 
odtahu vozidla a dalšího řešení přestupku. Strážníci 
řidiče a majitele vozidel pouze upozorní na přestupek 
takzvaným „smajlíkem“, který umístí za stěrač vozi-
dla. Prosíme všechny řidiče a majitele motorových vo-
zidel v daných lokalitách blokového čištění, pokud je 
to jen trochu možné, přeparkujte svá vozidla do jiné 
lokality, umožníte tak plynulejší a důkladnější čištění 
ulic našeho města. Buďte zodpovědní i v této situaci, 
děkujeme.

Intenzita dopravy ve městě
S vyhlášením nouzového stavu intenzita provozu moto-
rových vozidel napříč městem klesla na minimum. Běh 
času a postupné uvolňování nouzových pravidel zpět 
k normálu se zcela logicky projevuje i v rámci provozu 
vozidel, který se vrací do standardních kolejí. Inten-
zita provozu stoupá zejména na páteřních a sběrných 
komunikacích. Někteří jedinci prázdné ulice města a 
malou intenzitu provozu využívají a dopouštějí se zá-
važných přestupků v rámci bezpečnosti a plynulosti sil-
ničního provozu a bezprostředně svou jízdou ohrožují 
ostatní účastníky. Touto cestou upozorňujeme tyto ři-
diče, že úsekové měření rychlosti vozidel je stále v pro-
vozu, stejně tak městský kamerový dohlížecí systém a 
strážníci z přímého výkonu služby na ulicích nebyli sta-
ženi do kanceláří. Momentálně převážně plníme jiné, 
důležitější úkoly, které vyhlášený nouzový stav vyžadu-
je, pomáháme seniorům, rozvážíme dezinfekci, roušky, 
provádíme ostrahu objektů a různou kontrolní činnost. 
Závažné přestupky v rámci bezpečnosti a plynulosti sil-
ničního provozu ale řešíme okamžitě, to zůstává beze 
změn. Všem ostatním ohleduplným a tolerantním řidi-
čům, kteří dodržují pravidla silničního provozu a ne-
zneužívají situace, děkujeme.

Jindřich Joch,  
zástupce vedoucího Městské policie Říčany

Bezpečnost a infrastruktura
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Bezpečnost a infrastrukturaBezpečnost a infrastruktura

Vážení příznivci našeho sboru,
co se za poslední dobu událo v našem sboru? Moc rád 
bych vám i tento měsíc prezentoval úspěchy a pokroky 
našich mladších, ale bohužel jsou všechny soutěže a 
skupinové tréninky zrušeny. Naši mladší tedy musí vě-
novat čas individuální přípravě a sbírat síly do soutěží, 
které snad opět brzy odstartují. 
Jak bojuje naše jednotka? S ohledem na současnou 
situaci výrazně ubylo výjezdů, což je vcelku pozitivní 
zpráva. Nicméně dne 15. 3. jsme byli povoláni k ohlá-
šenému požáru dřevné chaty do obce Babice. Vzhle-
dem k tomu, že se jednalo o dřevěný objekt, bylo na 
místo povoláno více jednotek z okolích obcí. Naše 
jednotka doplňovala na místě vodou HZS Říčany a 
dva členové v dýchací technice pomáhali rozebírat 
motorovou pilou konstrukci střechy. Dále jsme 25. 3. 
vyjeli k požáru garáže, která byla součástí domu. Naše 
jednotka zálohovala na místě události a následně dle 
rozhodnutí velitele zásahu jsme se odebrali zpět na 
naši základnu. Tím se výčet našich výjezdů dostal ke 
konci. I přes to, že nebylo tolik výjezdů, členové naší 
jednotky se museli pořádně otáčet.
Jednotka se ve velkém podílela na distribuci desinfek-
ce, kterou vyjednalo město Říčany. Než bylo cokoliv 
distribuováno, bylo nutné pro desinfekci dojet. Pro 
první velkou várku jsme jeli do Šlapanova u Havlíčko-
va Brodu, kde jsme vyzvedli 3000 litrů, následně jsme 
byli třikrát na HZS Benešov pro další desinfekci, tedy 
pro obyvatele Říčanska dalších 3000 litrů. Ve svém 
volném čase jsme následně v naší zbrojnici plnili des-
infekci do předem dodaných obalů. Takto připravenou 
desinfekci město Říčany dále distribuovalo lékařům, 
seniorům a dalším potřebným. Také jsme v několika 

Co nového u hasičů
www.sdhricany.cz

vlnách vydávali desinfekci pro okolní obce a pro vlast-
níky bytových domů. V neposlední řadě jsme ve dvou 
vlnách vydávali desinfekci pro občany, kteří si mohli 
se svými nádobami dojít pro desinfekci na tři stano-
viště.
Chtěl bych poděkovat panu Petru Urbanovi, který na-
šemu sboru věnoval věcné prostředky na nás letitý, ale 
stále spolehlivý kontejnerový nosič značky Avia. Velké 
díky patří zejména všem členům, kteří se aktivně za-
pojili a pomohli na úkor svých rodin a svého volného 
času. Díky také patří těm, kteří nás v této nelehké době 
podpořili a poskytli nám drobné občerstvení. 
Ačkoliv se každý den setkáváme spíše s negativními 
informacemi, měl bych tu jednu pozitivní či dokonce 
úžasnou zprávu. Náš sbor se rozrostl o další budoucí 
členku. Jmenuje se Amelie a narodila se 21. 3. 2020. 
Přeji jí jménem sboru hlavně zdraví, a aby rodičům a 
svému staršímu bratříčkovi dělala jen radost a vždy 
vykouzlila úsměv na tváři.
Závěrem bych chtěl popřát hlavně pevné zdraví a uží-
vejte sluneční dny. 
 David Pojezný, jednatel SDH  Říčany
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Prstnatec májový   
Dactylorhiza majalis

Vlhké louky jsou domovem pro řadu je-
dinečných rostlin. Podívejme se, jak stát 
k těmto lokalitám dříve přistupoval. Rok 
1959: „Socialistická ekonomika v našem 
zemědělství umožňuje cílevědomé regulo-
vání vodního režimu nejen podle místních 
potřeb, nýbrž i z hlediska potřeb výroby. 
Meliorace jsou jednou ze základních pod-
mínek zvelebení zemědělské výroby.“ Rok 
1961: „Ve třetí pětiletce bude v českých 
krajích meliorováno 180 000 ha.“ 
Pro krajinu a její pestrost je velkopro-
dukční způsob hospodaření zdrcující. 
Příkladem jsou orchideje vázané na 
louky, vypásaná místa a mokřady, které 
z krajiny zmizely. Před válkou rostlo na 
Říčansku třináct druhů orchidejí. V po-
sledních letech sledujeme na několika 
posledních lokalitách pouhé tři druhy.
Jedním z nich je prstnatec májový, který 
patří mezi naše nejznámější orchideje. 
Celkově se vyskytuje v Evropě od sever-
ního Španělska po jižní Skandinávii a 
dál na východ až po střední Sibiř.
U nás roste roztroušeně po celém území 
na vlhkých až podmáčených loukách 

a prameništích. Dříve hojný druh, kte-
rý po vysušení vlhkých luk radikálně 
ustoupil, patří mezi chráněné rostliny.
Na jaře vyráží z podzemní hlízy listy. 
Většina listů je výrazně hnědě skvrni-
tých, některé jsou jen zelené. Silné rost-
liny vytváří také květonosnou lodyhu, 
která bývá 20 až 60 cm vysoká. Husté 
květenství tvoří jednotlivé nachové kvít-
ky se světlejším středem a červenofialo-
vou kresbou. Kvete během května.
V létě dozrává plod – tobolka, která 
obsahuje velké množství miniaturních 
semen. Semena nemají žádné zásobní 
látky. Klíčení semen je možné pouze v 
přítomnosti vláken houby, obvykle rodu 
tulasneovka (Tulasnella). Na spoluprá-

ci s houbami (mykorhiza) je prstnatec 
závislý celý život. Nemá proto smysl ho 
přesazovat, na zahrádce zajde.
V Říčanech a okolí byla řada míst, kde 
prstnatce hojně rostly. Dnes je najdeme 
pouze na louce u Vojkova. Louku na-
štěstí nebylo možné meliorovat, zůstala 
zamokřená a také nezarostla náletem 
dřevin. Alespoň dokud tu jeden míst-
ní děda sušil seno pro králíky. Když už 
nemohl, začala louka zarůstat olší. Po-
sledních 15 let se o ni starají dobrovol-
níci z Ekocentra Říčany. V červenci je tu 
možné pomoct se senem.
 Jakub Halaš
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Říčanska

Životní prostředí a zdraví
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Životní prostředí a zdraví 

POMOC, PORADENSTVÍ 
I MOŽNOST PRÁCE NA 
ZKOUŠKU 
 
 Pro lidi, kteří mají invalidní důchod nebo jsou zdravotně 
znevýhodnění především z důvodu přítomnosti duševního 
onemocnění či mentálního postižení, může být obtížné sehnat 
práci. 
 
Tito lidé pak často bývají dlouhodobě nezaměstnaní a přestávají 
si důvěřovat. Týká se to i vás? 
 
Pomůžeme vám získat větší sebevědomí a obnovit základní 
pracovní návyky, lépe komunikovat s okolím, zdokonalit manuální 
zručnost i znalosti práce na počítači a s mobilním telefonem.  
 
Součástí naší podpory je i možnost lépe se zorientovat na trhu 
práce formou exkurzí, krátkodobých stáží i dlouhodobější práce na 
zkoušku. Umožníme vám poznat i vyzkoušet si nové pracovní 
činnosti a zároveň si přivydělat. 
 
V případě zájmu o dlouhodobější zaměstnání vám poradíme, jak 
najít a správně oslovit vhodného zaměstnavatele i jak sepsat 
životopis a motivační dopis. Můžeme vás doprovodit na jednání  
s budoucím zaměstnavatelem a v případě potřeby doprovázet 
v začátcích nového zaměstnání. 
 
A to vše zdarma. Nečekejte a ozvěte se co nejdřív. 
 
Zavolejte na tel.: 727 864 773 nebo vstupte do „Modrých dveří“ 
na adrese: Říčany, ul. Tyrše a Fügnera 105/7, kde probíhá většina 
programů.  
 
Více informací si vyžádejte na mailu:  
centrum.ricany@modredvere.cz  
 
V „Modrých dveřích“ můžete využít také psychoterapii, krizovou 
pomoc v obtížné situaci, služby klinického psychologa i navazující 
sociální služby. 
 
Pokud jste zaměstnavatel a chcete nabídnout práci někomu se 
zdravotním postižením, rádi vám poradíme, jaké jsou potřeby a 
omezení OZP, vysvětlíme důležitost, podmínky i výhody 
zaměstnávání těchto lidí. Volejte na 727 864 773. 

Program realizujeme v rámci  
Operačního programu Zaměstnanost  
CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_090/0012334 
 
 
               

Program realizujeme v rámci  
Operačního programu Zaměstnanost  
CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_090/0012334 
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Do přírody se smí
Vydejte se na procházku k vodě a pozorně se dívejte. Mož-
ná zahlédnete skokana či ropuchu, nebo jejich vajíčka 
a malé pulce. Všichni naši obojživelníci jsou ohrožení a 
jejich počty stále klesají, nejen kvůli suchu, ale i kvůli zá-
měrnému vysoušení mokřadů. Trpí také infekčním one-
mocněním kůže, proto na ně nikdy nesahejte suchýma 
rukama. Letos je navíc při cestách na námluvy překvapil 
jarní sníh, tak doufejme, že květnoví „zmrzlí muži“ je už 
nepotrápí. Český svaz ochránců přírody zaměřil právě na 
obojživelníky, tedy žáby a čolky, svou jarní výzvu Do 
přírody se smí. 
Na webové stránce nasemokrady.cz (bez www) se můžete 
podívat, kde je nejbližší mokřad. V okolí Říčan je tam za-
tím uveden jen mokřad u Rokytky za Starým koupadlem, 
Vojkovská louka a lesní rašeliniště u Svojetic.  Můžete se 
tam vydat a obdivovat rozkvetlé orchideje prstnatce májové 
nebo vachtu trojlistou.  Mokřad ve vašem okolí můžete sami 
na tomto webu nahlásit a přidat k němu svá pozorování a 
fotografie. Pokud potkáte žábu nebo snůšku vajíček, mů-
žete se ji pokusit určit, pomůže vám k tomu náš plakát na 
vedlejší straně. Skokani snáší vajíčka ve shlucích, ropuchy 
v řetízcích navěšených na vodní vegetaci. Podle hlasu mů-
žete poznat druh žáby podle zvukových nahrávek, např. na   
http://www.obojzivelnici.wbs.cz/Urcovani.html
V minulém roce byly vytvořeny kolem Říčan nové tůně 
u hráze Rozpakova a také u Rokytky. Byl také odbahněn 
rybníček u Srnčího paloučku za tratí. Zatím jsme tam 
snůšky vajíček nepozorovali, ale těšíme se, že si toto mís-
to žáby i čolci opět oblíbí. Po dřevěných chodnících od 

Mlýnského rybní-
ka se nově suchou 
nohou dostanete 
na místo malého 
mokřadu, kde teď 
krásně kvetou bla-
touchy. 
Pokud víte o mok-
řadu nebo vlhké 
louce, které potře-
bují ochranu, ur-
čitě nám napište. 
Zajímají nás také 
vaše vzpomínky na místa, kde bylo ve vašem dětství plno 
žab a čolků, kvetly blatouchy, vachta nebo orchideje. Ob-
raz říčanské krajiny v jejích proměnách vám představíme 
na připravované výstavě v Muzeu Říčany.

Kateřina Čiháková
Kontakt: katerina.cihakova@muzeum.ricany.cz

38 texty.kuryr@ricany.cz



Životní prostředí a zdraví

39



Životní prostředí a zdraví

Příteli – to je oslovení, které mezi sebou 
používají včelaři
Nově zvolený výbor místní základní organizace Českého 
svazu včelařů si určil za cíl být přáteli nejen mezi sebou, ale 
i s širokou veřejností a hlavně s krásnou přírodou Říčanska.
Už v minulosti se členové této veliké organizace (v obvodu 
141 řádných členů a 975 včelstev) snažili zapojit do debaty o 
výsadbě vhodných rostlin pro včely a další opylovače. 
Je třeba si uvědomit, že situace pro hmyz na naší planetě je 
stále složitější. Život jim komplikují nízko posekané trávní-
ky, v nichž nemohou žít, postřiky v zemědělství a velkoploš-
né kácení porostů, např. pralesů. 
Život včel je v mnoha ohledech fascinující a kdo do něj hlou-
běji pronikne, je jím ohromen. Údajně už Albert Einstein 
řekl, že pokud na planetě zemi vymřou všechny včely, do tří 
let vymře i lidstvo.
Buďme proto ke včelám a ostatním opylovačům (čmelákům, 
motýlům, broukům a i některým obratlovcům) vstřícní a 
ohleduplní při plánování našich činností, zejména pak při 
samotné realizaci výsadeb.  Pokud se rozhodnete vysazovat 
nějaké rostliny, zamyslete se i nad tím, jestli jsou tyto květiny, 
keře či stromy, vhodné pro opylovače ve vašem okolí. Uvě-
domte si, že i vaše úroda jablek, švestek, meruněk a vlastně 
veškerého ovoce i zeleniny není závislá jen na počasí, ale i 
právě na našich opylovačích.
Cestou, kterou se jako zájmová organizace vydáváme, je 
chov spojený s péčí o včely, jejich zdraví, spokojenost a pro-
dukcí medu aj. Nicméně, prioritou je pro nás v době s poško-
zenými ekosystémovými vazbami, způsobenými intenzivní 
lidskou hospodářskou činností, zejména tvorba krajiny, kte-

rá je nezbytná k přirozenému návratu všech tak potřebných 
opylovačů.
Chtěli bychom vám v budoucnu nejenom touto cestou na-
bídnout možnost společně tvořit naši krajinu, která bude tím 
nejlepším domovem jak pro člověka, tak i pro vše živé kolem 
nás. Věříme, že se nám společnou silou podaří najít v přírodě 
ztracenou rovnováhu.
Věnujme tedy naši pozornost životu kolem nás a snažme se 
naše okolní životní prostředí rozvíjet vhodným a pro všechny 
přínosným způsobem.
Bližší informace o činnosti ZO Říčany naleznete na: 
www.vcelyricany.cz 

Vaši říčanští včelaři

Český svaz včelařů, z. s.
Základní organizace Říčany

včelařský spolek Říčany 
uspořádá pro vás a vaše děti 
malou mobilní bezkontaktní 
včelí stezku, takovou malou 
možnost, jak děti vzdělávat 
i v době „kvidové“, ale 
nejen v ní. 10 didaktických 
barevných cedulí, popisujících vše ze 
života včel, se bude v následujících týdnech 
objevovat na plotech  v blízkosti procházkových 
míst, tam, kde naše organizace působí. 
vzhledem tomu, že expozice je mobilní, je 
možno ji zhlédnout pouze v omezené době.
Aktuální termíny a místa v Říčanech jsou na 
našich webových stránkách.

Na prohlídku vás zvou vaši včelaři 
ze ZO ČSV Říčany

kožní a lymfologická ambulance 
Sukova 3, Říčany je V PROVOZU 

l přijímáme stávající i nové pacienty 
l ošetřujeme děti i dospělé 
l  provádíme preventivní kontroly 

znamének před létem 
l  na ošetření je třeba se telefonicky 

objednat 
Linka pro objednání 604 120 223 
(v provozu denně 9 - 13) 

Aktuální ordinační hodiny sledujte  
na www.dermalink.cz

in
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Pro seniory

V květnu jsme se po celé dlouhé roky těšili na 
rekondiční pobyt… Bohužel, v letošním roce 
to bude poprvé po 13 letech, co nepojedeme. 
Je to smutné, naplánován byl pobyt na Ná-

chodsku a v Adršpašských skalách. Nicméně – důležité 
je hlavně zdraví, to vám z celého srdce přejeme. Nebude 
ani setkání s hudbou u Labutě, stejně tak i jednodenní 
zájezdy, naplánované na další měsíce. Situace s nákazou 
týkající se koronaviru se zlepšuje, takže pevně věříme, že 
od září bude zase všechno fungovat tak, jak jsme zvyklí. 
A ještě drobná technická poznámka – ten, kdo má zapla-
cenou zálohu na jarní rekondiční pobyt, o ni nepřichází. 

Může si vybrat z několika možností: buď vrátit v celé výši, 
nebo si jí převést na jiný zájezd, a to jak jednodenní, tak 
vícedenní. Kdo bude chtít zálohu vrátit, stačí zanechat 
informaci na mobilním telefonu, případně písemně na 
adrese Bezručova 723. Poté si s vámi domluvíme místo 
bezpečného předání peněz. V případě, že si zálohu budete 
chtít ponechat jako zálohu na další akce, nemusíte psát 
ani volat. 
Všem přejeme, pokud to jen trochu půjde, krásné jarní dny a 
těšíme se na brzkou viděnou.
 Irena Moudrá, 
 předsedkyně správní rady 

seniorcentruM Říčany

NeJSTe V TOm SAmI

Naše generace nikdy nezažila situaci, jakou právě prožíváme. 
Omezení, vnucená pandemií, dopadají na každého člově-
ka. Co bylo v lednu samozřejmé, je nyní mimo dosah. Mnozí 
z nás se těžko vyrovnávají s narušením navyklé rutiny, které 
navíc trvá už dost dlouho. Pro ty, kdo doma pečují o své blízké 
s demencí, je tento čas ještě těžší než pro ostatní. Vyzkoušené 
životní rytmy, které fungovaly, se náhle musí měnit, možnosti 
pomoci zvenčí jsou omezené a mohou přijít chvíle, kdy na pe-
čujícího dopadá pocit, že zůstal opravdu na všechno sám. Je 
však třeba využít všech možností, které se nabízejí.
Nabízíme podporu domácím pečujícím, kteří by rádi získali 
informace, či si v nějaké situaci nevědí rady. Obvyklá setkání 
pečujících, která pořádá organizace Dementia I. O. V., z. ú., 
bylo nyní nutno dočasně pozastavit. I když se nemůžeme se-
tkat osobně, pořád jsme připraveni pomoci vám, jak jen bude 
v našich silách.
Pokud potřebujete nějaké konkrétní informace, radu, nebo si 
třeba jen popovídat, jsme tu pro vás na telefonu či e-mailu.
Nabízíme vám i možnost prohlédnout si na našich stránkách 

blog, v němž paní Markéta popisuje své vlastní zkušenosti. Na-
leznete jej na adrese: http://dementia.cz/blog/
Společně se dá vše zvládnout snadněji.

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

e-mail: ricany@dementia.cz

Děkujeme za pomoc
Dramatické události posledních dní 
a týdnů se nevyhnuly ani našemu 
Domu s pečovatelskou službou Se-
nior. U řady našich klientů vyvolaly 
strach a obavy. Nelze se tomu divit 
- vždyť podle stávajících statistik 
patří právě senioři k nejohroženěj-
ší sociální skupině ve společnosti. 
Každodenní tragické zprávy v mé-
diích senioři vnímají mnohem citli-
věji než ostatní lidé. Nemají obavu 
jen o své zdraví, často narušené 
nejrůznějšími neduhy, jež vyšší věk 

přináší, ale zejména se strachují o 
své blízké - vnoučata, děti, partne-
ry, známé. To nikterak nepřispívá 
k jejich dobrému psychickému i fy-
zickému stavu a klidné a vyrovnané 
životní pohodě, kterou se pro ně v 
domově snažíme vytvářet.
Považujeme proto za velice důležité, 
abychom byli s našimi seniory v co 
nejtěsnějším kontaktu. Snažíme se 
zejména narušit nepříjemný tísnivý 
pocit izolovanosti, který zejména u 
osamělých seniorů vyvolávají přijatá 

restriktivní opatření, zakazující na-
příklad ve vyhlášeném nouzovém sta-
vu opouštění našeho areálu. V každo-
denním styku si ověřujeme, zda jsou 
obyvatelé našeho DPS v pořádku, 
zda nemají nějaké problémy, zda ne-
potřebují pomoc. Mnohdy stačí jen 
úsměv, dobré slovo, povzbuzení…
To samozřejmě klade na všechny naše 
zaměstnance oproti normální situaci 
zvýšené nároky nejen co do objemu 
vykonávaných prací (například jsme 
přijali velmi náročná opatření k zajiš-
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Pro seniory

Pro děti a rodiče

Co se děje u říčanských 
skautů?
Dětské oddíly mají nyní vynucenou 
pauzu, ale navzdory nouzovému sta-
vu jsme dle plánu začali se stavbou 
nové klubovny.
Stavba začala 30. 3. 2020. A co nyní 
máme? Již jsou hotové zemní práce, 
odlité základové pásy a pracujeme na 

základové desce. Místo klasických 
brigád jsme zavedli brigády štafetové, 
kde se střídají dobrovolníci po dvou 
v průběhu dne.  Děkujeme všem, kteří 
již přispěli na náš transparentní účet i 
všem dobrovolníkům, kteří chodí po-
máhat. Bez vaší pomoci by to nešlo.
Vedoucí projektu nové skautské klu-
bovny 
 Tomáš Rajtora

tění maximální čistoty a hygieny ve 
všech prostorách domova), ale také 
jde o značnou psychickou zátěž na 
veškerý personál domova. Proto bych 
touto cestou chtěla vyjádřit všem svým 
spolupracovníkům velké poděkování a 
ocenit jejich obětavou a nelehkou práci.
Velký dík patří také našim sponzo-
rům, kteří nám velmi pohotově po-
skytli a stále poskytují nezištnou po-
moc. Například:
- pan Sommer nám dal k dispozici 
pět nových elektrických šicích stro-
jů, látky, tkalounky a potřebné šicí 
potřeby. Naše seniorky tak mohly 
pohotově vytvořit improvizovanou 

manufakturu, která ihned začala vy-
rábět nedostatkové roušky nejen pro 
naše obyvatele,
- firma „Okýnko“ nám dodává zdar-
ma výborný chléb, který pečovatelská 
služba rozváží i seniorům v terénu, 
- „Potravinová banka“ poskytuje 
obyvatelům našeho domova zdarma 
mléčné i trvanlivé potraviny,
- firma „AC Marca Czech Republic“ 
nám darovala desinfekční gely nejen 
pro zaměstnance, ale i pro obyvatele 
DPS.
Není výjimkou, že u dveří našeho 
domova zazvoní neznámí lidé, kteří 
nám předají doma vyrobené roušky, 

látky atd. Často nečekají ani na podě-
kování, jen třeba poznamenají, že to 
považují v této době za svou občan-
skou povinnost.
Pomoc, kterou nám říčanské firmy 
i jednotlivci poskytují, je příkladem 
úžasné solidarity, sounáležitosti a 
vzájemné pomoci. Dodávají nám i 
našim seniorům tolik potřebný pocit 
a přesvědčení, že současnou neleh-
kou situaci společně úspěšně zvlád-
neme.
Ještě jednou všem děkuji.

Iveta Závodská
ředitelka DPS Senior 

a stacionář Olga Říčany

Když jsme byli docela malé holčičky a malí kluci, tak nám 
často říkávali „bylo – nebylo, dávno tomu…“ a vyprávě-
ní končívalo „a tak vše dobře dopadlo“. Pamatujeme si, 
že zlé čáry byly vždy poraženy dobrem a moudrem. Jak 
příznačné je to, že ačkoliv už dávno nemáme copánky a 
rozcuchané vlasy, hledáme vzpomínky v dávném dětství. 
A nyní stejně jako kdysi věříme, že vše dobře dopadne. A 
taky že dopadne! Děkujeme všem, kdo nám držíte palce a 
konáte pohádkové dobro a moudro. Děkujeme naší paní 

ředitelce Ivetě Závodské za její moudrá a hlavně rychlá 
rozhodnutí, která nás od začátku pandemie ochraňují. 
Děkujeme jí za to, že má vždy vlídná slova pro každého 
z nás, i když víme, že starostí má až nad hlavu. Děkujeme 
také za koncert Richardu Krajčovi, který nám pod okny 
zazpíval v sobotu 18. dubna a vytrhnul nás z našeho kaž-
dodenního stereotypu.
Poděkování posílají seniorky a senioři DPS Senior, Ko-
menského nám. 1850, Říčany

Já vím, ty víš, on, ona ví a vy také budete vědět
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Pro děti a rodiče

ze života škol(ek)

Pramínek v nouzovém čase  
a nové termíny zápisů

Lesní klub Pramínek přerušil provoz 19. března, kdy měl za 
sebou nelehké dny rozhodování a hledání toho nejlepšího 
řešení pro děti a komunitu rodičů.  Nejistota, co bude dál, 
trvá již ně-
kolik týdnů. 
Řada rodičů 
složitě kom-
binuje péči o 
děti a práci. 
Většina prů-
vodců pracuje 
v rámci mož-
ností nepří-
mo, zůstávají 

s rodiči i dětmi v kontaktu. Nouzový stav ukazuje, jak je 
soudržnost komunity a vzájemná komunikace důležitá. 
Pramínek vznikl a funguje právě díky spolupráci komunity 
rodičů, dětí, průvodců a přátel. Pevně věříme, že tuto neleh-
kou dobu celá síť kolem Pramínku prožije bez větší úhony a 
děti se do lesa vrátí co nejdříve. Les a příroda je v tuto roční 
dobu nejkrásnější, a tak doufáme, že už brzy budou po lese 
běhat děti. A současně se těšíme na nové rodiče a děti, které 
srdečně zveme na zápisy. 

Zápisy na školní rok 2020/2021 proběhnou 20. a 21. 
května. Přihlášku najdete na našem webu. Další infor-
mace a dotazy u Báry Smetánkové na tel. 732 662 158 
nebo na e-mailu barbora.smetankova@lesniklubpra-
minek.cz
Těšíme se na setkání. Za tým Pramínku

Bára Smetánková

Občanská poradna pomáhá 
bezplatně dál
 I v době omezení způsobených koronavirem bezplatně po-
máháme a řešíme vaše aktuální záležitosti. Náš tip služeb 
občanské poradny nebyl nařízením Vlády ČR zcela přeru-
šen. Jsme k dispozici především na telefonu a emailu. Pro 
akutní případy si lze předem domluvit osobní konzultaci. 
Ochranné roušky a žádné příznaky virového onemocnění 
v případě osobní návštěvy jsou nutností. Speciálně pro seni-
ory nabízíme přednostní příjem v pondělí. 
 Co u nás můžete řešit? Odborné, důvěrné a bezplatné služ-
by v oblasti sociálně-právního poradenství, poradenství a 
pomoc obětem do-
mácího násilí a trest-
ných činů a dluhové 
poradenství, včetně 
návrhů na oddlužení 
k soudu.
Děkujeme tímto 
všem, kteří nás fi-
nančně podporují, 
jmenovitě Středo-
český kraj, Minister-
stvo spravedlnosti 
ČR, město Říčany a 

oblast dluhové problematiky v rámci projektu „Cesta z dluhů 
na Říčansku“ Ministerstvo práce a sociálních věcí a Operač-
ní program Zaměstnanost.

NZDm Klub Cesta 

Klub Cesta, jakožto nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, 
patřil mezi sociální služby, kterým byl vládou ČR omezen 
provoz. I tak jsme v průběžném kontaktu s dětmi a mládeží 
alespoň online a v případě akutní potřeby je možnost i indivi-
duálního setkání v klubu či terénu. 
V březnu a dubnu jsme spoustu času věnovali také šití a sběru 
roušek, které jsme dále distribuovali pro některé domovy pro 
seniory v regionu a pro potřebu naší občanské poradny. Dě-
kujeme všem dárcům roušek za obrovskou pomoc a vlnu so-
lidarity. Pracovníci klubu také v dubnu akčně vymalovali celý 
klub a provedli různou údržbu. Aktuality k provozu sledujte 
na facebooku Klubu Cesta. 

Petra Nyklová, Cesta integrace, o.p.s.e!

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

Provozní doba Občanské poradny Říčany pro telefonické 
konzultace a objednané:

pondělí,	středa	9:00-	12:00,	13:00-	17:00	hod.,	dále	po	dohodě.	
adresa:	Masarykovo	nám.	6/17,	Říčany,	telefon:	312	315	284

e-mail:	obcanskaporadna@cestaintegrace.cz

ZŠ NeMO hledá pomoc při výdeji stravy  
a následném úklidu. Úvazek: dPP od 11:30 

do 17:00 hod., 140 Kč/hodina. 
Volejte ředitelku na tel: 777 727 334
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Nejsme superhrdinové. Jsme jen lidé. 
Ale i ve zlých časech jsme tu s vámi 

pro vaše děti.

 Nejsme superhrdinové. Jsme jen lidé. 
Ale i ve zlých časech jsme tu s vámi 

pro vaše děti.

 

Dětská skupina „Říčánek“ zůstává i přes 
současnou situaci stále otevřená 
Rádi bychom vyšli vstříc rodičům, 
kteří kvůli svému zaměstnání nebo 
z dalších důvodů nemohou zůstat 
s dětmi doma. Momentálně jsme 
v provozu s částečnou obsazenos-

tí, a proto nabízíme místa v naší 
školičce „Říčánek“ na dočasnou, 
případně dle dohody i na stálou 
docházku. Najdete nás na adrese 
Černokostelecká 740/61, Říčany. 

V zájmu ochrany zdraví nás všech 
je podmínkou vybavení dítěte dvě-
ma čistými rouškami na den. Z do-
savadních zkušeností děti pobyt 
ve školce s rouškami zvládají bez 
problémů. Měsíční poplatek za 
půldenní docházku činí 2 100 Kč. 
V případě zájmu kontaktujte Janu 
Bačovskou na čísle +420 722 966 
460. Více informací naleznete také 
na www.ricanek.com.
Těšíme se na vaše děti.

Jana Bačovská, ředitelka
tel. +420722966460
bacovska.hanna@seznam.cz
dsricanek@seznam.cz
www.ricanek.com
www.spolusmaminkou.cz
tel. DS Říčánek +420725895461
Přidejte si nás do vašeho facebooku
http://www.facebook.com/spo-
lusmaminkou
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Příměstské tábory v MŠ Landie - letní prázdniny 2020 
 

„ROZMARNÉ ROZTANČENÉ 
LÉTO“ 

 

7. – 10. červenec 2020 
 

cena 2.500,-Kč 

 do víru letošních letních prázdnin protančíme 
 tento prázdninový týden je věnovaný tanci 
 děti se naučí různé taneční styly, tančení v páru, v kruhu i v řadě 
 vyrobíme si společně s dětmi taneční kostýmy i masky 
 tento týden vyvrcholí KARNEVALEM plným barev, kostýmů, 

masek, hudby a hlavně tance ve stylu „Rio der Landie“ 
 pod dohledem lektorky tance Veroniky Klimentové 

„KROK ZA KROKEM – 
LESNÍM SVĚTEM“ 

 

13. - 17. červenec 2020 
 

cena 3.200,-Kč 

 týden plný lesních dobrodružství 
 seznámíme se se životem zvířátek v lese, pod vedením zkušeného 

myslivce 
 děti se naučí, jak zvířátka v lese žijí, čím se živí a jak se o ně můžeme 

starat 
 naučíme se poznávat zvířecí stopy i zvířecí hlasy 
 budeme stopovat divoká zvířata při napínavé stopovací hře okolo 

rybníku Marvánek 
Výlet: ZOO V TÁBOŘE 

„POZNEJ NEPOZNANÉ – 
TAJEMNÝ VESMÍR“ 

 

20. – 24. červenec 2020 
 

Cena 3.200,-Kč 

 týden plný vesmírných dobrodružství 
 celý týden budou děti poznávat tajemství vesmíru. Společně si 

vyrobíme vesmírnou loď, kterou budeme cestovat po známých i 
neznámých planetách a hvězdách 

 pohybové aktivity – Gagarinova překážková dráha, skok z planety na 
planetu, běh mezi souhvězdími 

 hvězdy i komety z papíru, hlíny a možná i perníku 
Výlet: HVĚZDÁRNA V ONDŘEJOVĚ 

„KROK ZA KROKEM CELÝM 
ROKEM“ 

27. - 31. červenec 2020 
 

cena 2.950,-Kč 

 Velikonoce, Prázdniny, Heloween, Vánoce, Výprava do hor a další 
 projdeme se celým rokem a připomeneme si tradice a každoroční 

aktivity spojené s ročními obdobími 
 ozdobíme si vajíčka, stromeček, vydlabeme dýni, zdoláme Mount 

Everest…. 

„POZNEJ NEPOZNANÉ“ 
3. - 7. srpen 2020 

 

cena 3.200,-Kč 

 týden pokusů a bádání 
 budeme vařit venku na ohni, v kotlíku 
 vyrobíme si slané moře 
 namalujeme si na obličej 

Výlet FUN Park Žirafa Čestlice 

„SPORTOVNÍ HRÁTKY – 
LETNÍ OLYMPIÁDA MŠ 

LANDIE“ 
 

10. – 14. srpen 2020 
 

cena 3.200,-Kč 

 sportovně pojatý týden pro všechny děti, které mají rády pohyb. 
 děti si vyzkouší své síly a budou lámat rekordy v různých sportech 
 nebude chybět běh okolo školky, skok do písku, překážkový běh, hod 

do dálky, aj. 
 děti se naučí skákat panáka, kterého si společně nakreslí. 
 medaile z perníku si děti sami upečou v naší kuchyni. 

Výlet: BAZÉN V CENTRU NA FIALCE 

„VÝPRAVY ZA ZVÍŘÁTKY“ 
 

17. – 21. srpen 2020 
 

cena 3.200,-Kč  

 týden s domácími zvířátky, která děti dobře znají 
 naučíme se jak o zvířátka dobře pečovat, aby se jim dobře žilo 
 procházka na Dvorek Městského muzea. Děti, které nemají možnost 

kontaktu s hospodářskými zvířaty, se zde mohou učit, jak se ke 
zvířatům chovat tak, aby byla nejen užitečná, ale i spokojená 

 prohlédneme si ukázkový komunitní chov králíků a slepiček 
 namalujeme nebo vymodelujeme si naše nejoblíbenější zvířátko 
 projedeme se na koni 

Výlet: ŠKOLNÍ FARMA MAGIC-HILL V OTICÍCH 
 

PROGRAM SE MŮŽE ZMĚNIT V ZÁVISLOSTI NA POČASÍ A DOSTUPNOSTI NĚKTERÝCH AKTIVIT 
 

PŘIJÍMÁME DĚTI DO KOLEKTIVU CELOROČNĚ, PRO VÍCE 
INFORMACÍ NÁS NEVÁHEJTE KONTAKTOVAT 
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Pár přátel stačí mít…

Zprávičky ze školičky Kuřátko

Jak moc platí tato slova, zejména 
v dnešní době, nás přesvědčila naše 
Zaječí parta z MŠ Čtyřlístek a senioři 
z Domova Pod Kavčí Skálou v Říča-
nech. Uplynulých pár týdnů nás utvr-
dilo v tom, že naše více než desetileté 
mezigenerační setkávání má velký 
smysl a skvěle funguje i v náročnějších 
podmínkách. 
Jakmile vznikla potřeba roušek, zak-
tivizovaly se naše maminky i děti a 
společnými silami, pod vedením paní 

Grabovské, putovala do domova pěk-
ná hromádka roušek. Podporu od nás 
dostávají naši přátelé v domově v pra-
videlných dávkách prostřednictvím 
Zaječího zpravodaje. Je v něm spousta 
pozdravů, obrázků a fotek od dětí i ro-
dičů. Radost dělají i právě rozkvetlé ky-
tičky, které děti pro seniory na podzim 
zasadily na jejich zahradě v domově. O 
další báječné překvapení v podobě ve-
likonočních dárečků se postarala paní 
Kadeřábková s dětmi. 
Naprosto fantastická a nečekaná 
zpětná vazba přišla z od našich přátel 
z DPKS. Tolik krásných dopisů pl-
ných lásky, citu, něhy a vděčnosti nás 
nesmírně mile překvapilo.  Neméně 
krásný je i fakt, že za pomoci ergotera-
peutky DPKS paní Veroniky Šmejdové 
píší senioři pro děti pohádky, básničky 
a své vzpomínky. 
Jedinečné a pevné přátelské pouto a 
spousta krásných vzpomínek na spo-

lečně strávené chvíle je nám v současné 
době povzbuzením i pohlazením.
Díky vám všem, jsem na vás pyšná.

Jana Michaličková
učitelka MŠ Čtyřlístek Říčany

Právě v době mnoha negativních zpráv, týkajících se celo-
světové pandemie, je potřeba si připomínat i to, co se děje 
dobrého. Stavební práce na školce pokračují. Ve spoluprá-
ci s architekty jsem schválila podobu interiéru tříd a šaten. 
Stejně tak je k výběrovému řízení předán návrh na vybave-
ní školní zahrady herními prvky. Vybírám a objednávám 
hračky, knihy, povlečení, didaktický materiál a mnohé 
další, co je do školky potřeba. Děti budou mít určitě radost 
a mají se na co těšit. V současné době je radostnou udá-
lostí i to, že se začíná tvořit tým pedagogických i ostatních 
pracovníků školy.  Přijala jsem bezva paní učitelku Lucii 
Šůchovou.  Moc se těšíme na nové děti i jejich rodiče. Prá-
ce ve školce nám už chybí. V době uzávěrky časopisu víme, 
že máme naplánované schůzky s dalšími zájemkyněmi o 
práci v naší školce, samozřejmě za podmínek, které je 
v současné době nutno dodržet – jednotlivě, s rouškami a 
rozestupy. 

Hana Koubková, ředitelka Mateřské školy Kuřátko

Na ředitelku školy se můžete obrátit s dotazy na e – mail ad-
rese školy: reditel@mskuratko.ricany.cz  nebo se spojit tele-
fonicky na čísle 606 55 35 95.
Zápis do Mateřské školy Kuřátko se bude konat  v obřad-
ní síni v přízemí Staré radnice č.p. 83 na Masarykově 
nám., v Říčanech.
Pro další informace a podání elektronických přihlášek k zá-
pisu dítěte do školky Kuřátko využijte internetové stránky 
města Říčany: https://skolky.ricany.cz/info/prijimaci-rizeni.

nabídka PRacoVních Pozic 
v mateřské škole pro školní rok 2020/2021
Pro	nově	vznikající	Mateřskou	školu	Kuřátko	v	Říčanech	–	Kuří	hledáme:
1)	3 učitelky/e mateřské školy	–	2	na	plný	úvazek,	1	na	
částečný,	nástup	nejlépe	1.	8.	2020
2)	2 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 email: reditel@mskuratko.ricany.cz, 
nebo volejte na tel. 606 553 595. Těšíme se na vás!
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Zápis do mateřských škol bude  
probíhat týden a bezpečně
Vážení rodiče, v květnu proběhne zápis dětí 

do mateřských škol. Nemusíte se obávat, připravili jsme ce-
lou řadu opatření, jak vaše dítě zapsat a zároveň vás ochránit 
před nákazou infekčním onemocněním.
Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do mateřské ško-
ly se řídí školským zákonem s předem zveřejněnými kritérii 
přijetí. Celé řízení podléhá správnímu řádu. Podrobnější in-
formace naleznete na webových stránkách mateřských škol 
zřízených městem Říčany nebo v elektronickém systému: 
www.skolky.ricany.cz 

Zápis probíhá v několika krocích
1. Už od 1.dubna je otevřený elektronický systém, kam zá-
jemci zapíší veškerá požadovaná osobní data. Systém se uza-
vře 10. května ve 23.59 hod. 
 
2. Samotný zápis bude probíhat od 11. do 15. května 2020  
– v těchto dnech je nutné, abyste doručili některým z níže 
uvedených způsobů do jedné nebo více mateřských škol při-
hlášku (vygenerovanou z elektronického systému).

3. Posledním krokem je odevzdání zápisového lístku do 
(pouze jedné) zvolené mateřské školy, a to do 20. května.

Nabízíme čtyři možnosti doručení přihlášky, každý si 
může vybrat variantu, která nejlépe vyhovuje. 
1. Osobní  předání (s sebou přihlášku, občanský průkaz, 
rodný list dítěte, doložení očkování v podobě kopie očkovací-
ho průkazu a čestného prohlášení) – k osobní návštěvě vyu-
žijte rezervační systém (objednejte si konkrétní den a hodinu 
pro návštěvu školy). Místo předání dokladů bude řádně dez-
infikováno, učitelé budou vybaveni ochrannými prostředky, 
rodiče budou zváni v dostatečně dlouhých intervalech.

2. E-mailem, pokud máte elektronický podpis. Nezapomeň-
te přiložit kopii občanského průkazu a rodného listu dítěte a 
kopii očkování, které se skládá z čestného prohlášení + kopie 
očkovacího průkazu.

3. Poštou - nezapomeňte k přihlášce přiložit kopii občanské-
ho průkazu a rodného listu dítěte a kopii očkování, které se 
skládá z čestného prohlášení + kopie očkovacího průkazu.
 
4. Datovou schránkou - nezapomeňte k přihlášce přiložit 
kopii občanského průkazu a rodného listu dítěte a kopii oč-
kování, které se skládá z čestného prohlášení + kopie očko-
vacího průkazu

Odevzdávání zápisových lístků je obdobné 
(nejpozději do 20. května) 
1. Osobně do poštovní schránky mateřské školy 
2. E-mailem
3. Poštou
4. Datovou schránkou

Mateřské školy zřizované městem Říčany:
1. Mateřská škola Čtyřlístek Říčany, p.o., 
Domažlická 1656, Říčany
Odloučené pracoviště V řešetě 1704, Říčany 
www.ctyrlistek-ricany.cz
tel: 323 631 551; e-mail: reditelka@ctyrlistek.cz
 
2. Mateřská škola Srdíčko Říčany, p.o., 
E.Beneše 204, Říčany
www.mssrdicko.ricany.cz
tel: 323 602 896; e-mail: reditel@mssrdicko.ricany.cz

3. Mateřská škola U Slunečních hodin Říčany, p.o., 
Štefánikova 1616, Říčany
www.ms.ricany.cz
tel: 323 604 373; e-mail: jarmila.sebkova@ms.ricany.cz
 
4. Mateřská škola Zahrádka Říčany, p.o., 
Labská 2577/6, Říčany
www.zahradkaricany.cz
tel: 727 943 646; e-mail: reditelka@mszahradka.cz
 
5. Mateřská škola Kuřátko Říčany, p.o., 
Rooseveltova 3, Říčany Kuří
www.mskuratko.ricany.cz
tel: 606 553 595; e-mail: reditel@mskuratko.ricany.cz
Tato mateřská škola, jak jsme již uváděli, je novou mateřskou 
školou. V době zápisu bude ještě ve výstavbě, právě probíhají 
poslední stavební úpravy této budovy, která prošla radikál-
ní rekonstrukcí. Proto zápis – kontaktní místo pro osobní 
předávání přihlášek s dalšími požadovanými doklady 
bude probíhat mimo školu – v obřadní síni v přízemí Sta-
ré radnice č.p. 83 na Masarykově nám., Říčany, kde bude 
osobně přítomna paní ředitelka Hana Koubková. Pokud 
chcete odevzdat zápisový lístek do schránky, použijte schrán-
ku v budově Na Růžku, Olivova 1800, bude označena.

Věříme, že zápisy proběhnou v pohodě a bez možnosti ohro-
žení vašeho zdraví. Připomínám, že zápisy se konají bez dětí!
Ve všech školkách se na vaše děti už teď těší všechny učitelky 
i správní zaměstnanci. 
Přeji vám pěkné jarní dny a pevné zdraví.

Hana Špačková, místostarostka

Ilustrační	foto	zápis	do	ZŠ.
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nemáme a neznáme moderní technologie, že se jejich 
dítě nudí a nebude dlouhodobě schopno přijímat tento 
způsob výuky.
Co k tomu říci? Nemůžeme se zavděčit všem, je 
třeba si uvědomit, že jsme základní škola, nikoli 
výzkumné pracoviště počítačových technologií. Ko-
munikační platformy se vyvíjejí mnoho let, potom se 
pilotují a my se máme naučit je jednotně používat za 
měsíc?  Jsem přesvědčen, že mnozí učitelé si den-
ně sahají, jak se říká, na dno. Proto všem, kteří do 
toho šli „ jak na cestu objevů“, nemohu ani dost po-
děkovat. Obrovský dík patří také naší rodilé mluvčí 
z USA Andree za to, že tu s námi zůstala, a že nadále 
pomáhá s výukou angličtiny. Zároveň jsme si vědo-
mi mezer, které máme v tomto novém komunikač-
ním prostředí, a pracujeme na jejich zacelení.
Pro další komunikaci v podobné situaci budeme mít 
všichni společnou platformu G-suite. Do každé budovy 
bude pořízena postupně kamera, která umožní natáčení 
výuky online. Vytvoříme z hlavních předmětů databázi 
témat natočených pro výuku. Zavedeme více hodin onli-
ne zejména v hlavních předmětech. Stanovíme nejnižší 
možný stupeň komunikace – skype.  Některé věci už za-
čaly fungovat ve vyšším řádu. 
Beru to jako obrovský vklad pro naši práci, že si každý 
hledá, nebo už našel způsob, jak si poradit.
Jsem si vědom, že situace je složitá a že vyžaduje změ-
ny na všech pozicích. Nicméně žádám o trpělivost a při 
jednání a dopisování o věcnost.  Denně včetně víkendů 
chodím do školy, kde od 8.30 řeším každý den 80 – 150 
emailů, které mi nabízejí roušky za výhodnou cenu, pro-
středky na zvýšení potence, sdělují mně, že jsem opět 
vyhrál 300 miliónů euro, že je třeba, abych si koupil lev-
né to a to, vždyť to všichni znáte… a mezi těmito vzkazy 
najdu dopis, který všechnu naši snahu hází do stoupy, 
protože dotyčná/ý nevidí nic jiného než nedostatky.
Vše si žádá svůj čas, víte, jak dlouho trvá, než se vytisk-
ne nová učebnice?  Možná tak dlouho, že to, co v ní pak 
čtete, už není pravda.
 Hezké prosluněné a optimismem prosvícené dny vám 
všem přeje 
 Pavel Bednář, ředitel školy

Jen pár slov k letošní mu zápisu 
do prvních tříd

Zápis proběhl netradičně během pěti dnů v Olivově ulici 
1308 v budově U Slunečnice. Tak, jako každý rok, přes 
mnohá upozornění se několik rodičů dostavilo do hlavní 

 
 
  
 
 Několik postřehů k výuce bě-
hem koronavirové krize
Právě dnes, 13. 4. 2020, uběhl měsíc od opatření zave-
dených vládou, která znamenají zatím největší a nejroz-
sáhlejší zásah do průběhu vzdělávání v naší zemi, který 
pamatuji. Byli jsme tím všichni překvapeni a zpočátku 
jsme nevěděli, jak vůbec s těmito informacemi naložit.

Vycházeli jsme z následujících faktů:
1/ ve škole nemáme jedinou kameru, která by se dala 
použít k online výuce, a mnohé naše vybavení prošlo už 
několika předchozími majiteli
2/ nikdy jsme jako pedagogický sbor neabsolvovali spo-
lečné školení v oblasti výuky online, neabsolvovali jsme 
ani kurzy v distančním vzdělávání, ani jsme neměli do-
posud zkušenost s vedením konferencí a rozhovorů přes 
skype nebo jiné platformy, kromě několika rozhovorů 
s rodilými mluvčími
3/ vybavení učitelů na práci z domova je velmi různorodé 
a znalosti v oblasti počítačových technologií jsou taktéž 
velmi rozdílné
4/ možnosti, jak zlepšit současné vybavení, jak učitele 
během tohoto období dovzdělávat, jsou velmi ome-
zené – jiný způsob komunikace totiž zavedli všichni, 
takže poptávka po instalacích, opravách, školeních je 
obrovská
5/ nikdo z učitelů nezná, jaké vybavení mají žáci – již dří-
ve jsme sice žákům zadávali zpracovat ročníkové práce 
na PC nebo vytvořit prezentace, ale neznali jsme, jaké 
možnosti mají žáci ohledně komunikace z domova
7/ ve škole je 27 tříd a pracuje v ní přes 50 pedagogických 
pracovníků při věkovém průměru 46 let, škola má 644 
žáků – tato čísla jsou výchozí pro představu, jaký kolos 
je třeba přetransformovat
Po zvážení všech těchto a dalších okolností bylo stanoveno, 
že komunikaci povede třídní učitel, neboť on nejlépe zná 
své žáky, má na ně a na rodiče kontakt a většinou učí i jeden 
nebo více z hlavních předmětů – totiž český jazyk, matema-
tiku nebo jiný jazyk. Každý z učitelů si postupně našel něja-
ký způsob, jak co nejlépe komunikovat s dětmi a rodiči tak, 
aby komunikace byla komfortní pro obě strany.
Někteří rodiče přímo pomohli učitelům s komunikační-
mi systémy, jiní přispěli radami, další se angažovali při 
nákupu techniky.
Od rodičů jsem dostával v průběhu měsíce různé infor-
mace. Někteří byli s výukou naprosto spokojeni, jejich 
děti jsou přiměřeně vytížené, způsob výuky, opakování 
i zpětná vazba jim naprosto vyhovují a nechtějí žádné 
změny. Jiní rodiče mně sdělili, že jsme velmi pozadu, že 
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budovy školy na Masarykově náměstí. Po vysvětlení, 
že zápis probíhá na jiném místě, však informaci přijali 
s humorem, nadhledem či rozšafně – bylo zkrátka po-
znat, že rodiče mají jiné, důležitější věci na práci, než 
se rozčilovat…
Počet zapsaných:125
Odklady:16
Zapsaní z jiné spádové oblasti: 19
Maximální počet, který škola může přijmout: 70
Průběh zápisu byl velmi klidný, vystřídalo se několik 
učitelů. K zápisu se dostavili ti, kteří z nějakých důvo-
dů nebyli schopni poslat dokumentaci přes datovou 
schránku nebo e-mailem. Bylo nám moc líto, že jsme 
děti neviděli. O to více se na ně těšíme v září.

Digitální fotky od žáků 6. tříd
V rámci informatiky zadal pan učitel Caudr svým žá-
kům z šestých tříd zajímavý úkol na téma „digitální 
fotografie“. S pomocí kurzu zaměřeného na kom-
pozici fotografie, který ve spolupráci s našimi pe-
dagogy připravilo Muzeum Říčany, měly děti podle 
získaných vědomostí a dovedností samy vytvořit fo-
tografii. Jejich nejzdařilejší pokusy můžete posoudit 
sami.

 
 
  
 
 

Nerudovka nezahálí ani v době pandemie
Je nutné si přiznat, že jsme se dostali do mimořádné 
situace, která si vyžádala mimořádná řešení. Pra-
videlná online výuka druhého stupně s  rozvrhem? 
Počáteční nesnáze z prvního týdne uzavření škol jsou 
již ty tam a 100 % žáků je schopno se spojit se svým 
učitelem, skupinou na daný předmět. Prohloubení  di-
gitální komunikace mezi učiteli, žáky,  ale i zákonnými 
zástupci je tedy více než zřejmá.

NOVé LOGO šKOLy
Začali jsme pracovat na novém vizuálním stylu školy a tak 
jako první rozpracováváme logo školy, které vytváří desig-
ner Lukáš Malák z Tiskárny TRIA (tria.cz). Logo je stylizací 
sluníčka z kreseb našich žáků. Již brzy bude součástí našich 
webových stránek.

eNVIrONmeNTáLNí VýCHOVA 
V DObě PANDemIe?
Proč ne. Paradoxně má nový koronavirus SARS-CoV-2 
pověst pomocníka životního prostředí. Výrazně klesly 
emise nejen skleníkových plynů, ale i dalších škodli-
vin.  Naopak je nutné ovšem také žáky informovat o 
špatných zprávách pro životní prostředí. Produkce 
jednorázových plastových obalů nejspíše vzroste s tím, 
jak se lidé stále více obávají přenosu viru. Je to nutné? 

Co s tím jako jedinec mohu dělat? Nejen třídění, ale ze-
jména předcházení vytváření odpadu, to jsou aktuální 
témata. Není pochyb, že poznatky které děti získají, 
přenáší přirozeným způsobem na své rodiče, prarodiče 
a blízké okolí.
Dále se moc omlouváme naším dlouholetým odběrate-
lům sadby. Po devíti letech nebylo možné s žáky vypěs-
tovat sazenice na prodej. Pevně doufáme, že si v příš-
tích letech zachováme vaši přízeň. Budeme se snažit 
vše vynahradit, třeba v podobě zajímavých novinek či 
původních odrůd rostlin.
Také bychom chtěli poděkovat všem organizacím, které 
nám chtěly věnovat čas, vědomosti i dovednosti v ob-
lasti environmentální. Bohužel, díky okolnostem se 
tyto aktivity přesouvají zatím na neurčito. Také s lítostí 
oznamujeme zrušení  meziškolní soutěže přípravných 
tříd, která je každý rok velmi oblíbená.
S přáním klidných jarních dnů, prožitých ve zdraví 

Nerudovka

PODěKOVáNí
Chtěla	bych	touto	cestou	poděkovat	paní	evě	Hazdrové	Kopecké,	
ředitelce	příspěvkové	organizace	Koloběh	Říčany,	za	ochotu	a	pomoc	
při	zajištění	materiální	podpory	již	třem	rodinám	našich	dětí.	Této	
pomoci	si	obzvlášť	vážíme	v	současně	době,	kdy	právě	na	základě	
materiální	pomoci	se	mohou	děti	učit	on	line-	vzdáleně.	
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Po uzavření škol dne 11. 3. 2020 došlo k si-
tuaci, se kterou asi žádný učitel nepočítal. 
Školy zůstaly prázdné, žáci nikde a učitelé 
se museli naučit spoustu nových věcí, aby 

byli schopni vyučovat na dálku. Někteří se s tímto pro-
blémem poprali lépe, jiní hůře. Musím ale z pozice ředi-
tele školy říct, že všichni pedagogové, kteří se dali do boje 
s touto nelehkou situací, zasluhují uznání. Možností, jak 
vyučovat, je celá řada. V prvních dnech distanční výuky 
docházelo k různým situacím a učitelé hledali cestičky, 
jak tuto situaci nejlépe zvládnout. Dalším aspektem bylo 
množství učiva, které jsou schopni žáci v domácím pro-
středí pobrat. Během prvních dvou týdnů se vše ustálilo. 
Učitelé pracují s různými on-line prostředky, které mají 
k dispozici. Někteří učitelé využívají ke komunikaci např. 
Skype, Messenger, Whatsapp, Zoom, Meet jitsi, Webex, 
Netrex apod. Krom přímé výuky on-line nahrávají někteří 
učitelé i videa, která ukládají na Youtube a zpřístupňují je 
svým žákům. Všichni učitelé se v této nelehké době snaží 
komunikovat se svými žáky. Z mé strany jim za to patří 
velký dík.
Žáci i rodiče začali využívat plně systém Bakaláři – webo-
vou aplikaci ke komunikaci se školou. Všichni jsme se 
dostali do situace, která je pro nás neznámá a musíme se 
naučit mnoho nového. Jak učitelé, tak děti i jejich rodiče, 
kterým patří také velký dík za to, jak vše zvládají. A víme, 
není to vůbec jednoduché. 

Jan Šindelář, ředitel školy 

ZáPIS DO 1. rOČNíKU TrOCHU JINAK
V letošním roce došlo k situaci, se kterou snad nikdy nikdo ne-
počítal. Vlivem rozšíření nemoci COVID-19 došlo ke karantén-
ním opatřením, která se dotkla i zápisu budoucích prvňáčků. 
Na základě nařízení MŠMT se zápis asi poprvé v novodobé his-
torii, konal bez dětí. Zákonní zástupci měli vícero možností, jak 
do školy doručit potřebné dokumenty. Většina z nich si vybrala 
cestu osobního předání ve škole. Samotný zápis probíhal od 
pátku 3. 4. do čtvrtka 9. 4., kdy se ve škole střídali rodiče. Pro ro-
diče byl vymyšlený důmyslný rezervační systém, aby nedochá-
zelo k potkávání více lidí na jednom místě. Vše fungovalo velmi 
dobře. Během prvního dne skupina čtyř pedagogů zapsala 
většinu zaregistrovaných rodičů. Všechno probíhalo za přís-
ných bezpečnostních opatření. Pedagogy vyzbrojil zřizovatel 
dezinfekcí, rouškami, rukavicemi, respirátory, a dokonce i štíty 
před obličej. Rodiče mohli do budovy vstoupit jen s rouškou a 
rukavicemi. Snažili jsme se touto cestou chránit sebe i rodiče. 
Zápisem prošlo v letošním roce více jak 140 žádostí o přijetí. 
Většina žádostí byla od rodičů dětí s trvalým bydlištěm ve spá-
dovém obvodu naší školy. Některé žádosti byly i od rodičů dětí, 
které ani do Říčan nespadají a rodiče jen zkoušeli štěstí, zda 
bude ve škole volno. V tuto chvíli je možné otevřít ve škole čtyři 
první třídy o celkovém počtu 100 žáků.

Jan Šindelář, ředitel školy 

bezručovka učí (se snaží učit) on-line
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ZáKLADNí šKOLA u ŘíČANSKéHO LeSA

mILé žáKyNě, mILí žáCI,
ctěný učitelský sbore, vážení rodiče!
Je za námi velmi nezvyklý měsíc. Dodržujeme vzájemný od-
stup a vypadá to, že jsme se více sblížili. Zahalujeme si tvář a 
zdá se, že se díky tomu více poznáváme. Nebylo snadné zori-
entovat se v neobvyklé situaci, a přesto se to velmi rychle poda-
řilo. Za to je potřeba vám všem poděkovat! 
Rád bych na tomto místě uvedl datum, kdy se vrátíme k 
běžnému (nejen) školnímu životu. Bohužel nemám věš-
teckou kouli a stejně jako vy s napětím očekávám rozhod-
nutí z vyšších míst. Již teď je ovšem jisté, že vy všichni jste 
obstáli na jedničku. Rodiče, protože neohroženě převzali 
roli kantorů a dokázali vše skloubit se svým zaměstnáním 
a rodinou. Učitelé za to, že vyměnili křídu s tabulí a od-
vážně vstoupili do (pro některé zcela neznámého) světa 
digitálních technologií. Děti za trpělivost, kterou s námi 
dospělými měly a mají, když jsme se snažili překonávat 
nečekané nástrahy, jež krizová situace přináší. Ještě jed-
nou vám všem velký dík!
Určitě nás všechny čeká v nejbližší době řada úkolů, které se 
budou vymykat běžným standardům. Komunikační kanál 
jednotlivých tříd se proto snažíme nastavit tak, aby byl jedno-
duchý, srozumitelný a nezatěžoval vás zbytečnými komplika-
cemi. Ne vždy se to hned podaří a za chyby (minulé i budoucí) 
přijměte prosím omluvu. Aktuálně připravujeme školní You-
Tube kanál především pro některé obtížnější naukové kapitoly.
Pro nadcházející dny vám přeji dostatek sil a energie, optimis-
mus a především pevné zdraví! Váš

Dalibor Dudek, ředitel školy

míT TAK KŘíDLA...

V polovině února nikdo z nás netušil, co přinesou ná-
sledující dny. V tu dobu byla šesťáčkům zadána společ-
ná četba Starých  řeckých bájí  a pověstí, s hlavním dů-
razem na příběh o Daidalovi a Ikarovi. Jedna z otázek, 
nad kterou měli popřemýšlet a pak s fantazií sobě vlastní 
odpovědět, byla: Kam bys letěl(a), kdybys měl(a) křídla? 
Co bys s nimi podnikl(a)... A tak mi přijde zvlášť  v této 
situaci příhodné se s vámi podělit o jejich nápady. Na-
víc měli možnost si na internetových stránkách  Divadla 
Drak stáhnout obrys křídel, který si  mohli dotvořit  a 
vybarvit podle svého. Žáci mi tak posílali dojemná a ori-
ginální dílka: kromě dokreslených obličejů si i vystřihli 
svoji fotku a nalepili ji mezi křídla, namalovali křídlům 
nohy, křídla hýří barvami. Bylo vidět, že je práce „chyt-
la“. Jejich přání byla hodně různorodá, ale všechna v 
sobě měla ten díl tajemné dálky, díl snu a díl reality, ale 
hlavně svobody - zaletět se podívat někam, kam to v tuto 
chvíli není možné. Několik inspirativních nápadů:

… letěla bych tam, kde je spousta luk a aspoň jeden potůček. 
Vendy Doušová
… poletím do Disneylandu, je tam plno atrakcí. Evelína Buto-
rová
…. mým snem je letět do Ameriky. Ale před tím bych zaletěl za 
dědou, který je v nemocnici. Jenda Jägr
… poletím tam, kam ptáci, a zažiju to, co nikdy. Honzík Ra-
thouský
… určitě bych letěla do Londýna. Už jsem tam byla, ale teď bych 
ho procestovala se sestřenicí. Kája Týblová
… letěla bych za Bohem. Deny Kovářová
… letěl bych do Bulharska – vlny a plavba na lodi, lovit velké 
mušle, a prostě si užít život… Dan Kabelka
 Jolana Beranová

CO mI COVID DAL A VZAL
Zeptali jsme se žáků, jak se změnil jejich život, jejich smýš-
lení o světě a o sobě samých, jakým zajímavým a novým čin-
nostem se věnují… 
… Fotografie nám poslala Zuzka Repová (6. C). Zachycují, jak se 
jí zdařily domácí úkoly z pracovních činností.
… My nemůžeme chodit do školy, ale rodiče si s námi školu uži-
jí. Já jsem díky COVIDU zažila netradiční Velikonoce. Nebarvili 
jsme vajíčka a nekupovali žádné sladkosti pro koledníky. Místo 
toho jsme jeli do našeho lesa k Rakovníku, kde jsme si hráli a vy-
zkoušeli si pečení brambor v horkém popelu. Děda mi vyprávěl, že 
to také dělal. (Verča Horáková, 3. C)
… Nemusím brzo vstávat a chodit brzo spát. Jsem hod-
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aktuální informace o maturitních a přijímacích 
zkouškách naleznete na webových stránkách 
školy – www.gyri.cz.
V případě potřeby  kontaktujte sekretariát gymnázia, 
tel. +420 323 602 046 nebo ředitelku školy annu 
Stočesovou Martinkovou

Gympl stále jede!
To, co nyní prožíváme, si určitě nikdo nepředstavoval ani v nej-
divočejších snech. Školy se náhle ze dne na den ocitly v karanté-
ně, děti i učitelé v izolaci. Běžný způsob vyučování je nemožný.  
Co je tedy v dnešní těžké a komplikované době potěšující? To, 
že nikdo neztratil hlavu a duchapřítomnost. Je až s podivem, 
jak rychle a poměrně efektivně jsme se my kantoři, ale i naši 
žáci přizpůsobili nový podmínkám a začali si osvojovat  zatím 

nevyzkoušené způsoby a metody distanční výuky. Myslím, že 
většina učitelů mile překvapila sama sebe. Rozjezd různých 
forem online výuky sice nebyl vždycky hladký, ale troufám si 
tvrdit, že nyní běží bez výkyvů.
Chtěla bych poděkovat touto cestou všem zúčastněným: uči-
telům za jejich dvojnásobné nasazení a zodpovědnost, kterou 
cítí ke svým žákům, rodičům za to, že se snaží svým ratolestem 
pomoci, jak jen to jde, a nakonec i našim studentům, zejména 
těm, kteří pracují a studují i v této nezvyklé situaci.
Je zřejmé, že se budeme ještě nějakou dobu setkávat jen pro-
střednictvím monitorů našich počítačů přes Skype nebo Meet, 
ale můžeme se těšit na dobu, kdy si pohlédneme z očí do očí, i 
kdyby ten pohled byl doplněný rouškou.
 Tak již brzy nashledanou v lepších časech!

 Jménem vedení školy a profesorského sboru 
 I. Zarachovská

ně na zahradě. Jsem pořád s našima a ségrama. Mamka 
vaří to, na co máme chuť a my s ní pečeme. (Vája Kočová, 
4. B)
… Dalo mi to více času na odpočinek, učím se vařit, cho-
dím do lesa se psy, jsem se sourozenci a mamkou. Udělám 
více práce než ve škole, mám na to klid. (Bětka Horáko-
vá, 4. B)
… Díky pandemii se změnily mé domácí i školní povinno-
sti. Učím se nové věci a snažím se posouvat dál. Součas-
ná situace je pro mě výzvou, naučit se být zodpovědnější 
k sobě a ostatním. Zkušenost s pandemií mi určitě dala 

víc, než jsem dosud měla. Celá atmosféra mě dost zklidni-
la, nalinkovala život více přímočaře. Zjistila jsem podsta-
tu domova, který mi vytváří pocit osobního bezpečí. Nyní 
si uvědomuji, kolik věcí člověk najednou nepotřebuje a jak 
málo stačí ke štěstí. Měli bychom si vážit pomoci všech, 
kdo nám pomáhají, nejvíce zdravotních sester a lékařů, 
kteří se pokoušejí zachránit životy nakažených a sami při 
tom nasazují své drahocenné životy. (Simona Roštíková, 
9. B)
… Celé nebezpečí pandemie vnímám tak, že záleží na li-
dech, jak to bude probíhat, jestli budou zůstávat doma a 
bude to brzy pod kontrolou, nebo budou ignorovat zave-
dená pravidla od státu a bude se to dál šířit a dopadneme 
jako Itálie. (Eliška Šťástková, 9. B)
… Musím také zmínit, že i přes absenci fyzického kontak-
tu s kamarády se naše přátelství začala spíše utužovat, 
než aby strádala, a to díky sociálním sítím, které momen-
tálně využívám více než dříve. Díky pandemii koronaviru 
si určitě nyní více vážím možnosti volně se pohybovat a 
cestovat, ale hlavně zdraví jako takového, které velká část 
populace začala brát na lehkou váhu. (Veronika Madison 
Bandasová, 9. B)
 Zuzana Pokorná
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Provoz ZUš Říčany v době 
nouzového stavu a informace 

k zápisu na školní rok 2020/2021
Vážení rodiče, milí žáci,  
v čase kdy píši tuto zprávu (polovina 
dubna) jsme ještě všichni ve stavu 
nouzového režimu. Jediné co víme je, 
že MŠMT povolilo, ale nenařídilo, za 
určitých podmínek od 11. 5. 2020 in-
dividuální výuku v hudebním oboru 
na ZUŠ, a od 25. 5. 2020 výuku sku-
pinové výuky do maximálního počtu 
pěti dětí ve skupině.
Naším hlavním úkolem vždy byla kva-
litní výuka, stejný přístupu ke všem 
žákům a ochrana zdraví nás všech.
Pokud chceme zachovat stejný pří-
stup ke všem žákům, jsme schopni 
vyučovat hudební obor, ale nejsme 
schopni vyučovat skupinové před-
měty – výtvarný, taneční a literárně-
-dramatický obor – tak, jak navrhuje 
MŠMT (max. pět dětí ve skupině).
Do ZUŠ dojíždí dětí ze všech škol 
a školek z širokého okolí, často je do 
ZUŠ vodí prarodiče. Dále většina na-
šich pedagogů dojíždí z Prahy a musí 
použít hromadnou dopravu a vlak.  
Ve všech těchto případech hrozí větší 
možnost nákazy. 
Velké procento našich pedagogů se 
stará o své rodiče, kteří patří do ohro-
žené skupiny.
Musíme také přihlédnout i k zdra-
votním omezením a věku některých 
zaměstnanců školy.
Po počátečních problémech jsme 
výuku vyřešili e-learningem, který 
funguje ve všech oborech. Snažíme 
se o udržení kontaktu se všemi žáky.
Na návrat do školy jsme z hygienic-
kých hledisek připraveni. Nakoupili 
jsme dezinfekci. dezinfekční mýdla, 
ochranné prostředky pro pedagogic-
ký i nepedagogický personál. 
Musím vás ujistit, že vedení školy 
a všichni učitelé se už nyní těší na 
návrat do školy a na zahájení výuky 
v normálním režimu. Těšíme se na 
své žáky, těšíme se na setkávání s ro-
diči při výuce, na akcích školy. Těší-
me se na svoji práci a na vás všechny.
Na druhou stranu si uvědomujeme, 

že v současné době je nejdůležitější 
zachovat zdraví nás všech. 
Nejsem si ale jistá, zda těch pár vy-
učovacích lekcí, které nás dělí od 
konce školního  roku, stojí za riziko 
nákazy kohokoli v ZUŠ.
V současné době probíhají intenzivní 
jednání se zřizovatelem. Zřizovatel 
i vedení školy se přiklání k možnosti 
pokračovat v distanční výuce ve všech 
oborech do konce školního roku.

ZáPIS A TALeNTOVé ZKOUš-
Ky DO ZUš NA šKOLNí rOK 
2020/2021
To je další ožehavé téma. Každým 
rokem probíhal talentový průzkum 
na všech mateřských školách v Ří-
čanech a širokém okolí. V loňském 
roce jsme vyzkoušeli v MŠ kolem 
700 předškolních dětí a téměř 400 
v zápisovém termínu.  V současné 
době jsou, a zdá se, že i dále budou, 
MŠ zavřené.
Ráda bych tedy požádala rodiče, kteří 
mají zájem v roce 2020/2021 o do-
cházku dítěte do ZUŠ, aby se zare-
gistrovali v naší zápisové aplikaci na 
www.zusricany.cz  a přišli s dítětem 
k talentové zkoušce.
Talentové zkoušky ve všech oborech 
jsme posunuli na termín 8. – 12. 

června 2020. Zápisovou aplikaci se 
pokusíme otevřít 4. května 2020. 
Pokud se nám přihlásí stejný po-
čet zájemců jako v loňském roce do 
všech oborů a budeme muset respek-
tovat omezený počet dětí max. pět ve 
skupině, bude nutné připravit talen-
tové zkoušky hlavně ve výtvarném, 
literárně – dramatickém a tanečním 
oboru velmi zodpovědně a správně 
nastavit hygienická pravidla. Proto 
jsme si pro vás rezervovali celý týden!
Pokud nebude naplněna kapacita 
školy, jako další, náhradní termín 
jsme stanovili 9. – 10. září 2020.
Jsme si vědomi, že v letošním roce je 
situace ohledně zápisu mimořádná 
a slibujeme, že vyzkoušíme každé 
dítě, které bude mít zájem o studium 
v ZUŠ. Talentové zkoušky
Informace se neustále mění. Aktuální 
stav bude na našich webových strán-
kách www.zusricany.cz , na Faceboo-
ku a přineseme je v následujícím vy-
dání Kurýru a ve všech regionálních 
tiskovinách.
Děkujeme vám všem za pochopení 
a těšíme se na všechny talentované 
děti, které mají zájem se umělecky 
vzdělávat. Se srdečným pozdravem 
a přáním stálého zdraví

Iveta Sinkulová, 
ředitelka ZUŠ Říčany
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V posledních měsících války ško-
lu na náměstí zabrali němečtí 
vojáci, a tak se žáci a žákyně učili 
různě – v jiných budovách, nebo 
i doma. Nahlédněme do té doby 
díky vyprávění tří místních pa-
mětníků.

Oldřich Schreiber (1932) si vyba-
vuje, že vojáci ubytovaní ve škole 
chodili na cvičiště ke Kolovratům 
a s některými kluky je chodili zdál-
ky pozorovat: „Oni pochodovali 
a zpívali… A tam je honili v po-
lích, plazili se… a když se voják 
nadzved´nebo se špatně plazil, tak 
na něj šlápli.“ Střílet vojáci chodili 
do bývalého lomu na Fabiáně. Děti 
se v obecné škole i na měšťance dě-
lily do dívčích a chlapeckých tříd. 
Třída pana Schreibera se tenkrát 
učila na Staré radnici v prostorách 
dnešního Informačního centra a 
pak v současné budově základní 
umělecké školy. Tenkrát tam sídlila 
tzv. pokračovací (učňovská) škola. 
Chodili do druhého patra a jak při-
znává, prováděli lecjaké kousky.
Zdeňka Zouzalová (1938) navště-
vovala ve školním roce 1944/1945 
první třídu. Také ona si vybavuje, 
že se stěhovali do prostor dnešní 
ZUŠ. „My jsme se ještě učili ně-
mecky, ale když jsme neuměli psát, 

tak nám slova jen říkali a kreslili,“ 
vzpomíná paní Zouzalová. Uměli 
pak německy základní slovíčka, 
názvy měsíců a počítat do deseti. 
Od září 1945 se pak děti už učily 
rusky, jak upozorňuje Karel Ťu-
kal (1937). Že byla doba rychlá a 
pedagogové museli reagovat na 
změny, dokládá i další vzpomínka 
Zdeňky Zouzalové: V pololetí měli 
tehdejší prvňáčci německé vysvěd-
čení s velkou jedničkou a v červnu 
bylo s více známkami v češtině. „To 
už opravdu stihli, to byli nějací nad-
šenci. Na takovém mizerném papí-
ře, ale bylo to české vysvědčení…“ 
Oceňuje dnes pamětnice.    
Tehdejší žák druhé třídy chlapecké 
obecné školy Karel Ťukal vzpomíná, 
že svého tehdejšího pana učitele vlast-
ně ani neznal. Do školy (dnešní ZUŠ) 
si chodili pro zadání domácí práce: 
„Myslím, že to byl čtrnáctidenní ter-
mín. Přišli jsme si nahoru do učebny, 
kde nám pan učitel Jirků rozdal úkoly. 
Byly velmi jednoduché.“ Většinou šlo o 
přepisování textu z čítanky. Němčině, 
kterou měli oficiálně mít, ani počtům 
se tehdy nevěnovali. Rodina pana Ťu-
kala tenkrát bydlela pod Marvánkem 

a maminka, vystudovaná učitelka, si 
vzala skupinku šesti, sedmi druháků 
na starost. „Sem tam jsme si u nás 
doma s kamarády sedli a nějaké ty 
úkoly se udělaly,“ směje se pan Ťukal. 
„Studovali jsme dálkově, nebo večerně, 
tak jak to i dnes žáci mají,“ připomíná 
souvislost s dneškem a opatřeními 
proti koronavirové nákaze.
Po prázdninách, kdy dali místní ře-
meslníci školu po pobytu vojenské 
posádky do pořádku, se žáci a žá-
kyně vrátili zpátky do lavic.

Renata Skalošová, 
Muzeum Říčany 

Říčanské děti na konci  
druhé světové války 

Pamětníci květnových dní 1945 
vyprávějí o prchajících německých 
vojácích a příchodu těch ruských, 
byla to rudá armáda i vlasovci. 
Kluci byli ohromeni vojenskými 
auty, která na blízkých loukách 
parkovala a vojáci jim je dovolili 
prozkoumat. Starší děti sbíraly po 
městečku střelivo a výbušniny a ve 
vzpomínkách jim revoluční květen a 
následující léto utkvěly především 
jako doba nabitá dobrodružstvím. 
Setkaly se ale také zblízka s bolestí, 
utrpením a smrtí. V Říčanech byli 
v tu dobu ranění i mrtví vojáci a 
civilisté, výkřiky utrpení se ozývaly 
ze zajateckého tábora v místě 
fotbalového hřiště. Někteří z místních 
se krutě vypořádávali se skutečnými 
i domnělými zrádci. muzeu Říčany 
se v posledních letech podařilo 
shromáždit desítky vzpomínek na 
Říčany v minulosti – a týkají se i doby 
kolem druhé světové války.

bLAHOPŘáNí
V	květnu	slaví	krásné	90.	narozeniny	paní	
Alena	Rechová,	která	celý	život	žije	v	
Říčanech.	Milované	mamince	a	babičce	
přeje	všechno	nejlepší	a	pevné	zdraví	dcera	
Alena	Vlasáková	s	rodinou.	
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PROSTORNÉ, 
DVOUPODLAŽNÍ FITNES!

VENKOVNÍ ZÓNA

NOVĚ OTEVŘENO

reALITNí POrADNA
Ing. Jana 
Karlachová
REMAX Alfa
Realitní makléřka  
pro Říčany a okolí

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

OTáZKA: Dobrý den, je pravda, že při prodeji bytu s ga-
rážovým stáním musím garážové stání nabídnout ostat-
ním lidem v domě? Jaroslav B.

ODPOVěď: Dobrý den, pokud k prodeji dojde do  
30. 6. 2020, tak ano, je potřeba dát předkupní nabídku na 
garážové stání všem spoluvlastníkům. Od 1. 7. 2020 však 
začne platit novela zákona, podle které už tato povinnost 
odpadá. Předkupní právo v současné verzi přestane exis-
tovat. Pokud jste nemovitost koupili a budete ji následně 
prodávat nebo darovat, nemusíte svůj podíl na nemovi-
tosti žádnému ze spoluvlastníků již nabízet. Pouze pokud 

byste nemovitost např. zdědili, budete mít tuto povinnost 
jen 6 měsíců. Po uplynutí této lhůty bude i tento následný 
převod bez nutnosti nabídnutí předkupního práva.

OTáZKA: Dobrý den, zdědil jsem peníze po otci a chci se 
zeptat, zda si mohu koupit byt do svého výlučného vlast-
nicví, pokud jsem ženatý?  Rudolf Š.

ODPOVěď: Ano, možné to je a existují 2 způsoby, jak 
to udělat. 
1. zúžení společného vlastnictví manželů, které bude mít 
podobu notářského zápisu
2. souhlas manželky s nabytím do výlučného vlastnictví 
- spočívá v sepsání prohlášení, že manželka je s koupí 
obeznámená a že koupi financujete výhradně z vlast-
ních prostředků mimo SJM (dědictví). Tento dokument 
musí být přílohou kupní smlouvy a musí mít úředně 
ověřené podpisy. Stejně jako u jakékoliv jiné dokumen-
tace v realitních transakcích, i zde doporučuji, abyste 
svůj záměr probrali se zkušeným právníkem.

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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V odborném hudebním světě 
známý kritik, publicista, organi-
zátor i skladatel působil léta také 
v Radošovicích. Bydlel v domě 
č.p. 146. Ovlivnil činnost divadel-
ního spolku Dramatika, angažo-
val se v Sokole i v Okrašlovacím 
spolku. V roce 1948 jej Syndikát 
českých spisovatelů a skladatelů 
ustanovil hudebním patronem ří-
čanského okresu.

Otakar Nebuška se narodil před 
145 lety, 28. května 1875, jako pr-
vorozený syn Jana Nebušky, dok-
tora veškerých práv a advokátního 
koncipienta, toho času v Mladé 
Boleslavi. Jeho matka Marie byla 
dcerou píseckého c. k. finančního 
komisaře. Obecnou školu i gymná-
zium navštěvoval Otakar v Písku, 
kde jeho otec zastával pozici zem-
ského advokáta. 

Lásku k hudbě a organizační 
schopnosti si pravděpodobně při-
nesl z rodiny. Potvrzuje to napří-
klad tatínkova předsednická funk-
ce v píseckém zpěváckém spolku 
Otavan. Ke studiu hudby se Otakar 
Nebuška dostal už na obecné ško-
le (u skladatelů Františka Gregora 
a Bohuslava Jeremiáše). V Písku 
získal základy hry na klavír a hous-
le; později hru na klavír studoval 
v Praze u Adolfa Mikeše. Od roku 
1892 navštěvoval Právnickou fa-
kultu Univerzity Karlovy a zároveň 
docházel na Filozofickou fakultu. 
Ve skládání hudby byl samoukem, 
ovšem talentovaným, což dokládá 
skutečnost, že jeho díla do svého 
kmenového repertoáru zařadilo 
například Pěvecké sdružení mo-
ravských učitelů. Před kompono-
váním hudby dal však přednost 
psaní o ní. Od roku 1896 přispíval 
do časopisu Student. Následovaly 
Radikální listy, Dalibor, Národní 
listy, Samostatnost nebo Kalendář 
českých hudebníků, kde se věnoval 
např. Josefu Sukovi, Oskaru Ne-

dbalovi či Vítězslavu Novákovi. V 
Českém hudebním slovníku osob a 
institucí se dočteme, že se Nebuš-
ka od roku 1906 stal členem správ-
ního výboru Umělecké besedy, re-
formoval její hudební večírky a stal 
se dokonce místopředsedou a roku 
1935 čestným členem. Spolu s dal-
šími reorganizoval a osamostatnil 
Hudební matici a zasloužil se tak 
o to, „aby se vypracovala na vůdčí 
vydavatelství moderní české hud-
by.“ Spoluzakládal hudební časo-
pis Hudební revue a hojně do něj 
přispíval. Vedle těchto aktivit se 
profesně uplatnil na různých mís-
tech, mimo jiné ve finanční službě 
u přímých daní v Čechách, v záso-
bovací službě u místodržitelství 
nebo na ministerstvu zásobování. 
Od roku 1920 až do odchodu do 
penze v roce 1937 byl zaměstnán 
v kanceláři poslanecké sněmovny.
Otakar Nebuška se oženil v roce 
1916 s Růženou Podhajskou, vý-
znamnou klavíristkou a učitelkou 
klavíru. Jako první v Praze uvedla 
Brahmsovy klavírní koncerty d-
-moll a B-dur, Straussovu Bur-

lesku nebo klavírní koncert Maxe 
Regera. Zemřela v roce 1935, je 
pohřbena na Malvazineckém hřbi-
tově v Praze. Tam je také místo 
posledního odpočinku Otakara 
Nebušky. Počet dětí Nebuškových 
se bohužel nepodařilo vypátrat, ale 
díky korespondenci víme, že po-
tomky měli. 

Na radošovickém kulturním poli 
se Nebuška objevuje zřejmě až 
v době kolem svého penzionování. 
Členem spolku Dramatika se stal 
roku 1937. O něco později se ujal 
předsednictví. A to poté, co v roce 
1941 dobrovolně odešel Jan Pet-
říček, protože necítil dostatečnou 
podporu a pomoc ostatních členů – 
jak se v jednom z dopisů sám vyjá-
dřil, „nikdo sám divadlo neudělá.“ 
Otakar Nebuška funkci předsedy 
spolku zastával do března 1946. 
Rozhodnutí vzdát se této funkce 
komentoval v jednom z dokumentů 
Dramatiky: „Protože se nyní v Ra-
došovicích neuživím v cibulujících, 
česnekujících, octujících a koření-
cích hostincích, na něž jsem odká-
zán, prosím Fr. Bulanta, aby mne 
zastupoval v předsednictví.“ 

Nicméně v dramaturgické činnosti 
hodlal pokračovat i nadále. Spolek 
se v době kolem druhé světové vál-
ky potýkal s nejrůznějšími vnitř-
ními problémy. V zápise z valné 
hromady spolku Dramatika z roku 
1940 se uvádí, že „velkou zásluhu 
o zlepšení poměrů ve spolku má hu-
dební odborník, skladatel a kritik 
Otakar Nebuška, který si v členstvu 
získal přezdívku „Otec“ Nebunda 
nebo Nebuška, opravdu zaslouže-
ně“. O jeho konkrétních divadel-
ních počinech si můžete přečíst 
příště. 

Šárka Vydrařová 
Jako zdroj informací pro tento text 
posloužily podklady uložené v Mu-
zeu Říčany a dále publikace a veřej-
ně přístupné matriky na internetu. 

Otakar Nebuška, odborník  
mezi ochotníky (1) 

Otakar	Nebuška	(1875–1952)
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Hromadné akce a jarní pochody 
jsou zrušeny, do přírody se však 
může. Současná omezení ovlivnila i 
konání tradičních pochodů v Ladově 
kraji. Jak už jsem minule informovala, 
dotklo se to Pochodu Krajinou barona 
Ringhoffera, který se měl konat 25. 
dubna. S největší pravděpodobností 
se to bude týkat i Pochodu Cestou ko-
coura Mikeše a přidruženého dětské 
minipochodu po rodišti Josefa Lady 
s názvem Pohádkové Hrusice, který 
byl plánován na 30. května. Jedná se o 
akce ve volné přírodě, přesto hromad-
né. V době přípravy tohoto článku 
ještě není jasné, jak to s uvolňováním 
omezení pro podobné akce bude, tu-
díž nemůžeme na 100 % uvést, že se 
pochod neuskuteční. Je možné, že 
zrealizován bude, a to v nějaké byť 
omezené formě. Sledujte prosím naše 
webové stránky a vývěsky v informač-
ních centrech obcí. 
Procházky a jízda na kole jsou za 
dodržování určitých pravidel mož-
né a prospívají tělu i duchu!  Nevá-
hejte se tedy vydat na naše „ladovské 
stezky“, vydejte se na Kamenicko, kde 
můžete jít po stopách jednoho z na-
šich nejvýznamnějších průmyslníků 
19. století. Přírodní krásy lze obdivo-
vat i v nedalekém Přírodním parku v 

oblasti Velkopopovicka a odtud už je 
jen krůček k Božkovským jezírkům 
a stezkám na Mnichovicku. Neměli 
byste minout Hrusice, kde se můžete 
vydat po stopách kocoura Mikeše až 
do Říčan, nebo odbočit do tajemných 
Voděradských bučin. Ať už si vyberete 
jakýkoliv směr, informace o stezkách 
najdete na webových stránkách Lado-
va kraje, kde jsou i mapky ke stažení.  
Objevte Kapesní katalog tuzemské 
turistiky – KAPKA. Ladův kraj se 

přidal k projektu KAPKA, což jsou 
informace pro ty, které baví poznávat 
zajímavá místa v celé České republice. 
Za současné situace se může katalog 
hodit více než jindy. A přestože ně-
které akce zde uvedené jsou zrušeny, 
je šance, že zde najdete inspiraci na 

letošní dovolenou. Katalog si můžete 
stáhnout či prohlédnout na www.la-
duv-kraj.cz/oznameni. 
Svazek Ladův kraj se připojil k ini-
ciativě „Utrácím na rohu“ - pomoc 
drobným a středním živnostníkům. 
Chcete získat přehled, co živnostník 
ve vašem okolí nabízí i nyní v době 
nouzového stavu, podpořit drobné 
a střední živnostníky z vašeho oko-
lí, kteří za současného stavu bojují 
o přežití, být v databázi a zviditelnit 
vámi nabízené alternativní služby či 
produkty a získat více zákazníků, být 
přidáni na Google maps - #utracim-
narohu? Napište na  info@utracim-
narohu.cz, pošlete tip na provozovnu, 
restauraci, pekařství, apod., rozši-
řujte povědomí o iniciativě -  WWW.
UTRACIMZAROHEM.CZ, vyfoťte 
provozovnu či sebe v ní na sociální sítě 
s hashtagem #utracimnarohu. Nomi-
nujte svůj oblíbený podnik či službu 
a napište v čem je výjimečná, pošlete 
tipy na laduv-kraj@laduv-kraj.cz.
Držme si v této době všichni palce! 
Ať je nám v Ladově kraji dobře… 

Hana Bolcková, Ladův kraj 
www.laduv-kraj.cz 

facebook.com/laduvkraj 
instagram.com/la-

duvkraj.   

Hýbejte se v přírodě, plánujte dovolenou v tuzemsku 
a zkuste pomoci živnostníkům v okolí 

mikRoRegion

LADŮV KRAJ
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Dne 24. května uplyne už dvacet 
od úmrtí významné osobnosti ří-
čanského kulturního života Kar-
la Vladimíra Buriana. Zemřel 
den po svých 77. narozeninách. 
Byl to jeden z mých učitelů na 
měšťanské škole a potom i na Jede-
náctileté střední škole v Říčanech. 
Také můj soused z Nerudovy ulice, 
ve které jsem dřív bydlel. Zaklada-
tel a dirigent pěveckého sboru, je-
hož jsem byl členem, a také organi-
zátor pátečních hudebních besed, 
kterých jsem se pravidelně zúčast-
ňoval a při zajišťování některých 
jsem mu dokonce pomáhal. Proto 
cítím vnitřní povinnost napsat o 
něm pár řádek, aby si Burianův ži-
vot a působení říčanská veřejnost 
znovu připomněla.  

Hudebníkem od dětství 
Od dětství se K. V. Burian věnoval 
hudbě – hrál na housle a klavír, a 
dokonce vytvářel drobná hudební 
díla. Protože ministroval v kostele, 
byla tato dílka určena jako dopro-
vod ke mším. Později začal studovat 
skladbu na pražské konzervatoři u 
profesora Rudolfa Karla.  Po uza-
vření konzervatoře byl šestnáctiletý 
Karel totálně nasazen v Německu, 
odkud se vrátil až v roce 1944 a byl 
přidělen jako učitel zpěvu a českého 

jazyka na říčanskou měšťanku. Po 
druhé světové válce studoval na Pe-
dagogické fakultě Univerzity Kar-
lovy obor hudební věda u profesorů 
Josefa Huttera a Josefa Plavce. Po 
zřízení říčanského gymnázia v roce 
1950 zde začal vyučovat český jazyk 
a hudební výchovu a pokračoval 
pak i na následné jedenáctiletce. Ve 
své pedagogické činnosti na měš-
ťanské i střední škole prosazoval 
zcela nové pojetí výuky. Orientoval 
ji především na porozumění hu-
dební řeči a na dějiny české hudby. 
Výklad doplňoval ukázkami z nej-
známějších hudebních děl z gramo-
fonových desek nebo přímo vlastní 
hrou na klavír.

Setkávání s hudbou
V aule říčanského gymnázia pořá-
dal tzv. hudební pátky. Žáky i ří-
čanskou veřejnost seznamoval jak 
s klasickou, tak s moderní hudbou. 
Setkání začala v padesátých letech 
a pokračovala s pozdějším názvem 
Hudební besedy ještě v letech še-
desátých. Seznamovali jsme se při 
nich s českými i zahraničními hu-
debními díly, a to jak ze záznamů, 
tak z živých vystoupeni předních 
umělců – hudebníků i zpěváků. 
Nezapomenutelný byl např. pro-
gram s vystoupením tanečního 

souboru známé tanečnice a cho-
reografky Milči Mayerové, která 
řídila taneční školu a vedla řadu 
souborů začínajících i pokročilých 
tanečnic. Obdržela Vyznamenání 
za vynikající práci v oboru taneč-
ního umění, za choreografii spar-
takiádních skladeb pak Tyršovu 
medaili 1. stupně. 
K představením podával K. V. Bu-
rian mimořádně poutavý a zasvě-
ceny výklad. Uměl velice dobře 
moderovat, zval významné hosty, 
někdy i sám hudebně přispíval do 
programu.  Publikum těchto besed 
tvořili jednak žáci, studenti a jejich 
rodiče, jednak hudebně zaintere-
sovaná říčanská veřejnost. Sál byl 
obvykle zcela zaplněn. Profesor 
Burian též vystupoval na řadě ve-
řejných akcí, kde nejčastěji hrál 
zpaměti Smetanovu Vltavu. 

Sbor, divadlo, rozhlas
Na střední škole založil žákovský 
pěvecký sbor, který sám dirigoval. 
Soubor vystupoval na oslavách a 
dalších kulturních akcích v Říča-
nech i jinde a dočkal se řady úspě-
chů a uznání. Burian spolupraco-
val také s říčanským ochotnickým 
spolkem Tyl, po nuceném odchodu 
Ladislava Tučka jej nahradil v po-
zici autora scénické hudby. 
Rozsáhlá byla Burianova spolu-
práce s Divadlem hudby v Praze a 
se Supraphonem, s nimiž natočil 
okolo stovky pořadů. Ve spoluprá-
ci s pedagogickým nakladatelstvím 
Komenium vzniklo deset školních 
diafilmů (určených ke statickému 
promítání v diaprojektorech snímek 
po snímku) k hudební výchově. Na 
vlnách Československého rozhlasu 
běžely jeho přednášky v relacích 
Akademie třetího věku.

Literát
V letech 1948 až 1984 se věnoval i 
literární činnosti, zejména s muzi-
kologickou tematikou.

Karel Vladimír burian 
Vzpomínka na známého 
říčanského hudebníka a učitele 
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Karel	Vladimír	Burian	(23.	května	
1923–24.	května	2000)	na	
snímku	ze	sedmdesátých	let	
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V květnu si bude celý svět připomínat 75.výročí ukonče-
ní 2.světové války, osvobození od fašismu. V minulých 
letech probíhaly na Masarykově náměstí u pomníku pad-
lých pietní vzpomínky. Letos, i přes to, že jsme akci při-
pravovali, se bohužel konat nemůže kvůli obecně známé 
příčině – pandemii koronaviru a přísným bezpečnostním 
opatřením. 
Přesto si vás dovoluji vyzvat, abyste věnovali alespoň ti-
chou vzpomínkou za ty, kteří padli za vlast, kteří se zasa-
dili o znovunabytí svobody, bojovali na té správné straně 
nebo jakkoliv jinak přispěli k ukončení této šílené války. A 
můžete jednotlivě přinést a položit k pomníčkům v Říča-
nech a okolí malou kytičku, zapálit svíčku. Na Masaryko-
vě náměstí i u všech dalších pomníků říčanským hrdinům 
položíme, mimořádně bez účasti veřejnosti, velké věnce. 
Pietní akt se tak musí přesunout na dobu bezpečnou pro 
naše zdraví, na dobu, kdy nebude zakázáno shromažďová-
ní. Budeme vás včas informovat. Děkujeme za pochopení.
O průběhu války, o jejích hrůzách, důsledcích, o obětech 
a následcích už bylo za 75 let napsáno téměř všechno. 
Připomeňme si dnes, jak to bylo s oficiálním ukončením 
války, jak i toto ukončení války mělo neblahý vliv na další 
vývoj východní části Evropy, nejen v našem státě. 
Na západní frontě se počátkem května 1945 vlivem vý-
voje bojů německá vojska vzdávala prakticky najednou, 
část Němců přebíhala do zajetí americké armády, boje 
ustávaly. Bojovalo se pouze na východní frontě. Německé 
jednotky nechtěly za žádnou cenu padnout do sovětského 
zajetí, raději bojovaly i za cenu ztráty života. Probíhalo 
intenzivní vyjednávání generálů nejprve o separátním 
míru, Američané a Britové však trvali na ukončení bojů 
na všech frontách. Po vleklých vyjednáváních byl 6. květ-
na večer vyslán německý generál Jodl do Remeše, kde 
po dlouhé výměně názorů s generálem Eisenhowerem 
souhlasil s podmínkami spojenců na ukončení války. Bez-
podmínečná kapitulace byla tak podepsána 7. května ve 2 
hodiny a 41 minut s platností od 8. května, 1 minutu po 
půlnoci. Za vítězné mocnosti podepisovali generál Smith, 

sovětský generál Susloparov a francouzský generál Sevez. 
Sovětský generál dohodu podepsal, avšak bez přímého 
svolení Stalina. Ten později požadoval nový podpis, v Ber-
líně, v místě svého velkého vítězství. 9. května 43 minut 
po půlnoci se tak konal druhý podpis, na který se dostavilo 
nejvyšší sovětské velení.
8. května většina obyvatel Evropy slavila konec války. 
Winston Churchill a další západní státníci tak pronesli 
svůj projev mezi oběma podpisy. Bohužel, dva různé kon-
ce 2. světové války na dlouhých 40 let předznamenaly také 
rozdělení Evropy na dvě části – východní a západní. My 
ve východním bloku jsme i nadále trpěli, tentokrát pod 
nadvládou další diktatury, která byla stejně hrůzná a mož-
ná hrůznější. Už nikdy nepřipusťme, aby se něco, byť jen 
vzdáleně podobného, opakovalo!

Hana Špačková, místostarostka
Zdroj: Český rozhlas, Kapitulace Německa a konec 2. světo-
vé války v Evropě, autor Petr Hampl

75. výročí osvobození naší vlasti, konec 2. světové války

Napsal jedenáct zajímavých knih 
o historii hudby, např. O hudbě 
starověké, středověké a novověké, 
Stručné dějiny anglické hudby, 
Světová operní divadla nebo Čaj-
kovského Evžen Oněgin. Nejvý-
znamnější pak byly Dějiny světové 
opery (The Story of World Opera) a 
Dějiny světového baletu (The Sto-
ry of World Ballet) vydané jednak 
v Londýně, jednak v nakladatelství 
Artia. 
Psal také životopisy známých hu-
debních osobností (čtrnáct kní-
žek), příběhy z hudebního života 
(osm beletristických knih), dopro-

vodné texty ke gramofonovým 
deskám, ale také detektivní romá-
ny. Úspěšná činnost K. V. Buriana 
byla oceněna cenou ministerstva 
kultury a třemi výročními cenami 
Supraphonu, v zahraničí pak me-
dailí Za vynikající službu hudbě. 
Vzpomínám na něho jako na vý-
borného učitele se smyslem pro 
humor, všestranného hudebníka, 
pilného spisovatele a zajímavého 
komunikativního člověka, který 
byl v osobním životě aktivní až do 
vysokého věku. Shodou okolností 
se stalo, že jeho dcera Michaela se 
provdala za bratra mého švagra. 

Oba však předčasně zemřeli a je-
diným žijícím potomkem K. V. Bu-
riana je, dnes více než třicetiletý, 
vnuk Filip.

Jaroslav Svoboda

Pro článek bylo využito dřívějších 
autorových textů Střípky z mých 
vzpomínek na říčanskou jedenác-
tiletku (Kurýr č. 9, 10 /2017) a 
diplomové práce M. Veselé Město 
Říčany, jeho historie, významné 
osobnosti a možnosti využití ve vý-
uce vlastivědy (UK Praha, Pedago-
gická fakulta 2006). Článek vznikl 
ve spolupráci s Muzeem Říčany. 
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l Aktuální mapa území MAS Ří-
čansko na nové programové období 
2021 – 2027, kde přibyly obce Nupa-
ky a Pětihosty. Nově přistupuje 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 Vyhlásili jsme výzvu na příjem projektů z Progra-
mu rozvoje venkova na podporu malých projektů na 
Říčansku, zaměřených na zázemí škol a školek, veřej-
ných prostranství v obcích a podporu spolkové čin-
nosti a také na investice do zemědělských podniků. 
Veškeré podrobnosti naleznete na webu MAS. Můžete 
také zavolat nebo napsat. Nenechte si ujít tuto příleži-

tost, jsou to poslední finance, které MAS může ještě do 
území rozdělit. Podařilo se nám vyjednat prodloužení 
příjmu do výzvy přes Portál farmáře do 15. 8. 2020.
l Příjem projektů obcí na územní plánování je prodlou-
žen do 31. 8. 2020. Podávat projekty lze přes MS14+.
l Co je nového v proběhlých výzvách IROP? U vý-
zvy č. 8 – Doprava jsme obdrželi ze strany Centra pro 
regionální rozvoj (CRR) záznam o administrativním 
ověření výzvy. Nestačíme se divit, že zároveň byla ze 
strany CRR zpětně kontrolována hodnocení MAS i u 
výzev 3. IROP - Hasiči 2018 a výzvy 4. IROP – Školství 
2018, kde již byly projekty proplaceny. Jde o několiká-
tou kontrolu v celém administrativním procesu CRR, 
která dle našeho názoru zpochybňuje jejich předchozí 
pozitivně ukončené kontroly. Do dvou měsíců od obdr-
žení výsledku kontroly musí kancelář MAS spolu s Vý-
běrovou komisí a Programovým výborem přehodnotit 
projekty města Říčany a města Mnichovice na nákup 
velkokapacitních cisteren pro JSDH. Dále přehodno-
tit ve výzvě na školství projekt ZŠ U Říčanského lesa 
na vybudování botanického centra – 1. etapa a všech-
ny projekty přijaté do výzvy 8. IROP - Doprava. Ne-
smírně si vážíme práce členů Výběrové komise MAS 
a uděláme vše pro to, aby přehodnocení a podmínky 
stanovené CRR, které musíme dodatečně splnit, byly 
co nejvíce transparentní a zároveň neomezovaly příliš 
dlouho úspěšné žadatele u výzvy na bezpečnou do-
pravu, kterým je administrace dočasně pozastavena. 
Termín na vypořádání je stanoven na druhou polovinu 
května. Vzhledem k situaci se budeme vše snažit řešit 
elektronicky. Děkujeme za pochopení.
 Za MAS Říčansko o.p.s.   
 – Pavlína Šantorová Filková 

Střípky z mASky

Vaříte rádi? Máte raději osvědčené rodinné recepty nebo 
Vytvořte s námi stolní kalendář 

Říčanska 2021.
ické soutěže, kterou vyhlašuje MAS Říčansko od 1. dubna do konce října. 

vašich zaslaných receptů s stolní kalendář:

„Tradiční i netradiční recepty Říčanska 2021“ 
Své recepty posílejte průběžně až do konce října mas@ricansko.eu Nezapomeňte napsat Vaše 
jméno, název receptu, recept samotný  kdo je autorem a hlavně pošlete fotografii v dobrém rozlišení. Zasláním 
souhlasíte se zveřejněním poslaných údajů. Každý autor od nás dostane drobný dárek.
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V minulém čísle jsem se věnovala tématu ohlášených opatře-
ní vlády v souvislosti se situací kolem pandemie koronaviru.  
Musím přiznat, že mnoho věcí je nakonec jinak, než bylo teh-
dy v médiích slibováno. Na obrazovkách jsme sledovali jednu 
tiskovku za druhou, prohlášení ministrů se stala nekonečným 
seriálem. Každý den odpovídám na dotazy našich klientů; 
otázky kolem termínů podání přiznání k dani z příjmu a place-
ní daní už prakticky vymizely. V posledních dnech přicházejí 
hlavně dotazy na téma EET, jejíž poslední vlna byla načasová-
na na 1.5. 2020. Shrnu tedy obecné informace asi takto :  EET 
stále platí, 3. a 4. vlna (pro poslední skupiny podnikatelů) de 
jure startuje 1.5.2020. A teď dobré zprávy: poplatníci, kteří už 
v EET své tržby evidovali, nemusí po dobu trvání nouzového 
stavu a navíc ještě tři měsíce po skončení nouzového stavu své 
tržby evidovat. Nemusí, ale mohou. Všichni, kterých se týká 
poslední vlna EET od 1.5.2020 jsou také chráněni, a to stejnou 
časovou lhůtou  – získávají zákonný odklad jak pro podání 
žádosti o autentizační údaje, tak pro případné podání žádosti 
o povolení evidovat tržby ve zvláštním režimu  (tomuto tématu 
jsem věnovala svůj článek v únorovém čísle Kurýru), a také pro 
zahájení samotné evidence tržeb. I pro ně platí časové omezení 
po dobu trvání nouzového stavu a tři měsíce po skončení nou-
zového stavu. A jak tuto citaci přeložit do každodenní praxe? 

Jednoduše. EET trvá a běží. Kdo chce evidovat dobrovolně, 
může. Kdo evidovat nechce (nebo nemůže), nehrozí mu žád-
né sankce.  O tyto „úlevy, výhody, odklad“ poplatníci nemu-
sejí žádat, plynou ze zákona a budou platit ještě tři měsíce po 
skončení nouzového stavu.  Pro všechny poplatníky ale platí 
přísné omezení v tom smyslu, že mají povinnost po celou tuto 
ochrannou dobu zacházet s autentizačními údaji, certifikátem 
pro evidenci tržeb a blokem účtenek tak, aby předešli jejich 
zneužití. Obecně finanční správa všem poplatníkům z po-
chopitelných důvodů doporučuje, aby nejen ve věci EET s ní 
komunikovali elektronicky nebo poštou, osobní návštěvy prosí 
maximálně omezit, v ideálním případě vyloučit. Ano, změn je 
mnoho (pozitivních i negativních) a jsou překotné. Dovolím 
si ale vyslovit názor, že tuto situaci nikdo z nás ještě nikdy ne-
zažil, nikdo jí nestudoval na školách, nikdo nemůže znát ten 
zaručeně pravý a správný návod na řešení. Buďme tedy obecně 
slušní a tolerantní ke všem lidem i situacím kolem sebe. I dnes 
vám všem přeji hlavně zdraví a pak také tu příslovečnou dávku 
štěstí, abychom všichni tuto těžkou dobou prošli bez úhony. 
V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat RADIUS 
Říčany s.r.o., rádi se vám budeme věnovat. 
 Ing. Věra Tauberová, tel. 728 832 303,

vera.tauberova@radiusricany.cz

RADIUS Øíèany s.r.o.

danì, finance
ekonomické poradenství

zpracování úèetnictví

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

ÚČeTNí A DAňOVá POrADNA PrO PODNIKATeLe

TémA NA KVěTeN :  POSLeDNí VLNA eeT 

in
ze

rc
e

in
ze

rc
e

aquapalace.cz

f i t n e s sspa & wellness

OBJEDNEJTE SE 

JIŽ NYNÍ!

OTEVÍRÁME 11. KVĚTNA

Rezervujte si svůj čas:
    recepcespa@aquapalace.cz

    271 104 131

MASÁŽE, KOSMETIKA, 
MANIKÚRA, PEDIKÚRA
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I v této zvláštní době, kdy ztichl život leckde kolem nás, 
včetně jindy rušného říčanského náměstí, kdy k nám do 
dobročinného obchůdku nemohou proudit desítky dárců 
a nakupujících denně, a v čase, kdy je většina našich mi-
lých dobrovolníků z dnes tolik skloňované „nejrizikověj-
ší skupiny obyvatel“ v bezpečí svých domovů, navzdory 
tomu všemu přemýšlíme usilovně, jak se nevzdat toho, 
co činí Koloběh Koloběhem: sdílení vzájemné radosti a 
pomoci. Věříme totiž, že obojího je (a v nadcházejících 
měsících bude!) potřeba více než kdy jindy. A tak hledá-
me cesty, jak nákupem u nás udělat radost a jak pomoci. 
Navzdory zavřeným dveřím to totiž lze: v těchto dnech 
s našimi dobrovolníky doma třídíme, čistíme a žehlíme 
letní oblečení, kterého máme od dárců bohatou zásobu, 
fotografujeme je (a další rozmanité zboží z obchůdku) a 
nabízíme k prodeji na internetu, na facebooku, zkrátka 
online. Testujeme i možnost, díky níž byste mohli vybra-
ný kousek zaplatit jedním kliknutím. Počká na vás u nás 

do doby, na kterou si dohodneme převzetí, než budeme 
moci zase otevřít – byť zpočátku pravděpodobně jen na 
pár dní v týdnu. A tak hledáte-li možnost, jak potěšit 
sebe nebo své blízké a zároveň tím pomoci dobré věci, 
přijďte k nám do Koloběhu zatím alespoň takto virtu-
álně, kontaktujte nás jakoukoli níže uvedenou cestou. 
Stejně jako Koloběh zůstávají zavřené i školy, do nichž 
aktuálně směřujeme naši pomoc: už několika dětem ze 
sociálně slabších rodin jsme díky vám mohli pomoci 
s vybavením elektronikou a připojením, nezbytnými 
pro distanční výuku. A naše pomoc bude pokračovat, 
protože potřebných s finančními a existenčními problé-
my bude jistě řada. Ať už je pro nás jako garanti pomoci 
vyhledají OSZV, Komunitní centrum Říčany nebo ředi-
telé místních škol, pomůžeme rádi. Koloběh má i svůj 
transparentní účet, z něhož jde pomoc přímo tam, kde 
je jí potřeba: 6060606319/0800. A v neposlední řadě 
stále hledáme dobrovolníky. Až zase otevřeme, přivítá-
me každou pomocnou ruku, takových totiž není nikdy 
dost. Rádi vás uvítáme mezi námi. Za veškerou pomoc 
děkujeme a do nedobrých časů vše dobré přejeme. Eva 
Hazdrová Kopecká, ředitelka KOLOBěH Říčany, p. o.  
www.kolobeh-ricany.cz, facebook.com/kolobehricany, 
info@kolobeh-ricany.cz, 739 989 672, 733 273 344   
 Eva Hazdrová Kopecká, ředitelka 

Kurz bude probíhat formou on-line videokonference.

Začínáme ve středu  13. 5. 2020 od 20:30 hod.

Na setkáních budeme probírat témata „Jde v životě 
ještě o víc?“, „Kdo je Ježíš?“, „Proč a jak číst Bibli?“, 
„Jak nás Bůh vede?“ a další.

Jak to probíhá? Nejprve se navzájem přivítáme, 
potom si pustíme video s nahranou přednáškou na 
dané téma a nakonec se společně sdílíme o svých 
pohledech.

Možnost přihlášení a další informace najdete na
www.kurzyalfa.cz nebo www.cbricany.cz 
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 Výlet do Kudowy Zdroje
se NeUSKUTeČNí z důvodu koronavirové situace.
Informace	ohledně	podzimního	zájezdu	bude	upřesněn	
podle	aktuálního	stavu.

s	paní	Susovou 16. června 2020

Výročí 75 let od konce druhé světové války
Vážení spoluobčané,
v těchto dnech si připomínáme 75 let od konce druhé svě-
tové války v Evropě, 75 let od osvobození naší země od 
fašismu, kterému padlo za oběť 365 tisíc Čechoslováků. 
Největší podíl na vítězství nad fašismem ze spojeneckých 
armád měl Sovětský svaz – 144 tisíc rudoarmějců zapla-
tilo za naši svobodu svým životem. Na našem území ale 
krvácely i jiné národy: Rumuni, Poláci, Američané a další.
Původně se připravovaly historické rekonstrukce bitev, 
besedy, promítání dokumentů, pietní akty. Situace v naší 
zemi nám ale nedovoluje si důstojně toto významné výročí 
připomenout.
V našem okrese máme řadu památníčků a pietních míst, 
vztažených k největšímu válečnému konfliktu v dějinách. 
Připomínají i ty, kteří v samém závěru války položili za vítěz-
ství oběť nejvyšší a zpátky se do svého domova nevrátili.
Položme alespoň u každého památníčku kytičku šeříku a 
vzdejme všem obětem úctu. Tiše. A také hlasitě – tím, že 
nedopustíme přepisování historie, zaměňování vítězů a 
poražených, příčin a následků, tím, že nedopustíme, aby se 
zvěrstva fašismu v jakékoliv podobě opakovala…

Pavel Posolda, bývalý krajský zastupitel za KSČM

Názory
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Projekty Převapte Říčany

Založení přírodního hřbitova 
Krajina vzpomínek

Myšlenka na založení přírodního hřbitova v Říčanech se v 
našich hlavách rodí již přes dva roky. Představte si spolu s 
námi místo plné stromů, mezi kterými se odehrává vzpo-
mínková slavnost v uvolněné a osobní atmosféře, připra-
veno je občerstvení, hraje příjemná hudba, ve váze je luční 
kvítí, na vše je dostatek času – na slzy i na smích. Mohl by 
takto vypadat pohřeb? Asi většina lidí ho má spojený se 
smutkem, stísněnou a formální atmosférou, neosobním 
projevem a omezeným časem.
Protože nám forma vzpomínkové slavnosti, která je šetrná 
k lidem i k přírodě, přijde smysluplná, chceme v Říčanech 
založit přírodní hřbitov „Krajina vzpomínek“. Bude určen 
k ukládání popela formou rozptylu, vsypu nebo v rozloži-
telných urnách ke kořenům stromů. Bude umístěn v kra-
jině a vymezen terénní modelací doplněnou o vegetaci. Jít 
se zesnulým poslední kus společné cesty je důležitou sou-
částí rozloučení, stejně jako zapojení pozůstalých do pří-
pravy obřadu. To napomáhá k uzdravení vztahu ke smrti 

a její integraci do života, neboť skrze uvědomění si vlastní 
konečnosti získáváme nový pohled na náš život; odkrývá, 
co je podstatné, a pomáhá vnímat a radovat se ze všedních 
momentů.
Krajina vzpomínek zlepší kvalitu života všem obyvatelům 
Říčan. Bude sloužit nejen pozůstalým k jedinečnému po-
slednímu rozloučení, ale může být příjemným a klidným 
prostorem pro vzpomínání, hledání odpovědí nebo pro 
zastavení v koloběhu každodenních povinností všem, kteří 
sem zamíří na procházku.
Projekt reaguje na potřebu Říčan rozšířit kapacitu součas-
ného hřbitova a také na krizi pohřebních rituálů v ČR, kdy 
až jedna třetina kremací ročně proběhne bez obřadu.
Až to situace opět dovolí, připravujeme pro vás nečekaně 
milé povídání o přírodním pohřebnictví a jeho rituálech s 
jednou ze zakladatelek přírodního hřbitova v pražských 
ďáblicích.
Říčany jsou nejlepší místo k životu; proč by nemohly být i 
nejlepším místem posledního odpočinku?

Jiří Kočí a Lenka Čumpelíková (Čapková)

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. 

Když jsem v prosinci 2019 předkládala tento návrh, asi ni-
koho by tehdy nenapadlo, jak o pár týdnů později zasáhne 
do našich životů karanténa a omezení s ní spojená. Možná 
ale o to silněji jsme si uvědomili, jak je důležité mít kolem 
sebe přírodu a především lesy. Možná o to intenzivněji 
vnímáme potřebu tato místa chránit a napomáhat k jejich 
obnově.   

Předkládám návrh projektu na obnovu Říčanského lesa, 
poničeného kůrovcovou kalamitou, protože pevně věřím, 
že my všichni se můžeme zapojit do jeho obnovy. Řada 
z nás jistě zaznamenala, že se město snaží situaci řešit. Už 
během letošní teplé zimy probíhala v lese rozsáhlá výsadba. 
Bohužel kvůli prohlubujícímu se suchu v krajině a rychlé-
mu nástupu teplého počasí lze očekávat, že kůrovcová kala-
mita a s ní spojená těžba budou pokračovat. 
Předmětem mého projektu je zpracování návrhu výsadby od-
borným lesním hospodářem a následný nákup vhodného sa-
debního materiálu a oplocenek. V rámci projektu by pak pro-
běhl „Den za obnovu Říčanského lesa“ do kterého by se mohli 
zapojit všichni Říčaňáci, kterým stav lesů kolem Říčan není 
lhostejný (obdoba akce pořádané např. v říjnu 2019 Lesy ČR)
Lesy kolem našeho města slouží bez výjimky všem obyvate-
lům Říčan všech věkových kategorií, možnost zapojit se do 
jeho obnovy a osázení vzniklých holin by podpořila souná-
ležitost lidí s tímto městem a jeho okolím.

Petra Kohoutková

Obnova Říčanského lesa
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Vyhodnocení radoCup turnajů
 V neděli 23. 2. odehrála naše starší 
přípravka poslední RadoCup této zimy. 

Jednalo se o turnaj ročníku 2009, kde jsme postavili celkem 
tři týmy. Byl to ambiciózní cíl, ačkoli v případě třetího týmu 
se jednalo o hráče ročníku 2010. Tentokrát jsme neponechali 
nic náhodě a náš A tým (červení) dominantně turnaj vyhrál. 
Naše RadoCupy si během druhého ročníku vybudovaly po-
věst kvalitního a prestižního turnaje. Zdaleka ne všechny 
turnaje pro nás skončily s medailovým umístěním. Nezveme 
si slabé soupeře pro snadnou výhru. Zveme kvalitní soupeře, 
kteří nás dále rozvíjejí. Nehrají pouze talentovaní. Prioritou 
pro nás bylo dát možnost sportovat maximálnímu počtu ří-
čanských dětí a zamilovat si sport. Zimní turnaje jsou sou-
časně důležité z finančního hlediska. Rodiče dětí nemusí 
hradit startovné na domácích turnajích a zisk nyní použije-
me na nákup sportovních pomůcek, dresů, týmového oble-
čení a pro financování zahraničních turnajů. Děkujeme za 
podporu zejména městu Říčany, realizačnímu týmu a firmě 
E-DKP.

Corona jarní pauza
Po skončení jarních prázdnin již nedošlo k obnovení tré-
ninků a akcí. Zdraví dětí a společenská odpovědnost je 
pro nás prioritní. V dubnu bylo rozhodnuto, že dojde ke 

Fotbal Rado www.fkradosovice.cz

zrušení jarních soutěží a konečné pořadí bylo stanove-
no podle výsledků z podzimu. Předpokládáme, že dojde 
k obnovení klubem organizovaných tréninků v polovině 
května nebo začátkem června. Proto je důležitá individu-
ální příprava doma, třeba i podle metodických videí FAČR 
Trénuj doma. Podle posledních indikací z Ústředního kri-
zového štábu (z poloviny dubna) by se měly dětské tábory 
povolit od srpna. Proto věříme, že se naše srpnové letní 
soustředění a příměstské tábory uskuteční.

Radek Egert

ze sportu
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Velkou výhodou vel-
kého oddílu je mož-

nost v nastalé situaci trénovat z domova 
a přesto skupinově. Díky elektronice. 
Hlavně se můžeme hecovat a podporovat 
navzájem. Příkladů je mnoho, trénujeme 
ale nejen on-line. Vyhlásili jsme třeba sou-
těž, kdy desítky našich tanečníků posílaly 
na adresu vedoucích např. počet dřepů za 
minutu. A to aniž by děti věděly, kolik jich 
udělal někdo jiný.   Tedy musely se snažit 
na maximum, aby se v soutěži umístily. 
Takových výzev bylo více - provaz, kliky… 
kousek tance. Díky velikosti TŠ Twist byla 
i veliká nápaditost v mimosportovních 
soutěžních disciplínách. Snad každý si užil 
dobrou náladu při soutěži „Poznej, kdo to 
je“.  Maskovaní členové natočili jakouko-
liv i nesportovní činnost a následně bylo 

nutné poznat, kdo to je. A leckde se zapo-
jily i celé rodiny! Asi nejlepší byla scénka 
bílých kůzlátek s černou kočkou, hrajících 
na různé nástroje, kde hrálo a tančilo pět 
maskovaných členů nejmenované rodiny. 
Nápadité také byly dvě sestry, které si vy-
myslely vlastní tanec. Nápadů bylo mnoho 
a mnoho, k vidění jsou mnohá videa na 
facebooku TŠ Twist Říčany. 
Samozřejmostí v TŠ Twist Říčany byla a 
stále je možnost rokenrol, tanec a fyzičku 
trénovat on-line s trenéry. Ale to má asi 
každý dobrý oddíl. 
Mnoho z nás také využilo sociální sítě 
ke společným rozhovorům, kde jsme si 
skupinově poklábosili o všem možném. 
Ve skupinách si děti uvědomily, že situ-
ace je všude stejná – NUDA a KOPEC 
ÚKOLŮ ze školy (ti učitelé se někde 

fakt asi zbláznili!).  A také se děti mu-
sely před „videokonferencemi“ učesat 
a převléknout, což bylo, jak nám mnozí 
rodiče řekli, někdy složité.
Ukázalo se, že i když ne každý má zahra-
du nebo dostatek prostoru, přesto jsme 
přes počítače a telefony přeci jen tréno-
vali. Jarní sezona se obejde bez soutěží, 
ale všichni se moc těšíme na to, až se 
potkáme v tělocvičně. Tak snad to bude 
co nejdříve! 
 TŠ Twist Říčany 

Trénujeme on-line!

Tančíme online pro děti zdarma
V současné době se nemůžeme scházet, ale to nevadí, 
my tančíme „online“. Vytváříme a natáčíme různá vi-
dea, úkoly, výzvy nebo cvičení dle návodu. Snažíme se 
pokrýt všechny věkové kategorie, které k nám do studia 
docházejí. Máme online tanečky pro malé děti od tří let 
až po náročnější věci pro -náctileté slečny. Chceme být 
dostupní pro všechny děti, které jsou doma a vyhledá-
vají pohyb, v této době tak důležitý a klíčový. Všechna 
videa a cvičení naleznete na sociálních sítích DANCE 
EB - Facebook a Instagram. Tak nás odebírejte a nic vám 
neunikne. Případně odkazy na ně naleznete na našich 
webových stránkách www.danceeb.cz. Později je bude-
me vkládat na naše webové stránky skrze odkazy na You-
tube. Tančete s námi! Myslíme i na maminky ze studia, 
vytváříme cvičení pro ně, buďte součástí DANCE EB.  
Jsme nesmírně potěšeni, že i v této situaci se nás ptáte, 
zda můžete své ratolesti přihlásit do hodin. Můžete! Při-
hlášky na nový školní rok budeme přijímat již od června 
a doporučujeme nezahálet, v září bývají lekce zpravidla 
plné. Pokud se situace bude dobře vyvíjet, jsme připrave-
ni zahájit tréninky od 8. června dle rozhodnutí vlády ČR. 
Stále ovšem s hygienickými opatřeními. 
Taneční kostýmy vystřídaly roušky. Vše to začalo šitím 
roušek pro členy studia a jejich rodiny. Poté se naše ak-
tivita rozkřikla a začali jsme šít pro občany z Říčan. Za 
týden jsme dokázali ušít až 650 roušek ve dvou lidech a 
jednom koordinátorovi. Darovali jsme desítky potřeb-
ným v první linii, ale i také metry látek přímo pro město 
Říčany. Stále ještě šijeme, dospělé, dětské s obrázky, 
různé střihy. Pokud někdo potřebujete, ozvěte se nám 
na číslo vedoucí studia p. Broukalové: 732 444 230. 

Pokud se léto bude vyvíjet slibně, stále je aktuální náš 
taneční kemp od 13. - 23.srpna v Bechyni. Nádherné 
prostředí v přírodě, chatičky, bazén v areálu jen pro 
nás, taneční lekce po celý den, výlety, domácí kuchyně 
z místní zahrádky, letní kino ve spacáku a jiné. Veške-
ré informace naleznete na našich webových stránkách 
pod - Letní kemp DANCE FOR YOU. 
Všem přejeme pevné zdraví a moc se těšíme, až bu-
deme zase tančit s dětmi. 
 Tereza Fridrichová Broukalová, 

zástupce vedoucí DANCE EB, úřadující mistr světa 
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V minulém vydání 
jsme vás, milí čte-
náři, informovaly 
o tom, jak probí-

hal závod Říčanské hvězdičky 2020 
s mezinárodní účastí – v tuto dobu 
jsme vůbec neočekávaly, že se závod 
stane jedním z největších a posled-
ním této sezóny.
Tréninkové haly jsou v současné 
chvíli prázdné a vybavení našich 
tělocvičen opuštěné, tak moc se tě-
šíme, až se vrátíme zpět mezi čtyři 
stěny naplněné dětmi, které opět 
rozveselí tyto prostory. Dočkáme 
se, a věřme, že to bude brzy!
V současné době děti ze závodních 
družstev pilně trénují doma, plní 
úkoly od svých trenérek a mnohdy 
dávají výzvy i samy sobě a dětem 
z kurzů (sledujte náš Facebook a 
Instagram) – rozhodně nezahálí-
me a už vůbec nic nevzdáváme, ta-

koví sportovci nejsou, a gymnastky 
a gymnasté teprve ne.
Moc se těšíme na letní měsíce, kdy 
(doufáme) uspořádáme naše tra-
diční příměstské tábory a budeme 
se společně bavit, smát a sporto-

vat. O bližší informace a termíny 
pište na gymnastika-ricany@se-
znam.cz
Přejeme všem pevné zdraví!

Jitka Jechová 
a Barbora Bernardová

Letošní rok je pro spolek SOKOL, které-
mu bude za dva roky 160 let, určitým mez-
níkem. Nejinak je tomu i v naší sokolské 
jednotě, které bude příští rok již 125 let. 
Proč mezníkem? Ústředí spolku i naše 

jednota vytyčily pro následující roky velké úkoly. O spolkových 
na tomto místě mluvit nebudu. A jednota? Ta si - kromě jiného 
- odsouhlasila udělat vše pro to, aby oddíly všestrannosti a od-
díly sportu měly důstojný stánek – novou sokolovnu. Všichni 
víme, že úkol to nebude lehký… 
Výbor jednoty a všechny členy, kteří sokolovnu velmi potřebují, 
to neodradí a pro zdar díla udělají maximum. Vždyť ta stáva-
jící, postavená rukama radošovických sokolů z rozebraných 
vojenských baráků, bude „slavit“ za dva roky již tři čtvrtě sto-
letí. A nejen to je důvodem k výstavbě sokolovny nové. Dnes 
má jednota takřka 1100 členů všech věkových kategorií a je 
nejpočetnější sportovní organizací ve městě. Takže pro své 
členy v odboru všestrannosti ve 22 oddílech (dva oddíly cviče-
ní rodičů s dětmi, tři oddíly předškolních dětí, smíšený oddíl 
předškoláků a mladších žáků, oddíl mladších žáků, také oddíl 
dorostenek a nejmladších žen a dále oddíl mladších žen a tři 
oddíly starších žen) – pro ty všechny jednota potřebuje odpo-
vídající prostory. K výčtu nutno přidat ještě oddíl zdravotního 
cvičení mužů, nový oddíl rekondiku pro muže a ženy, oddíl 
jógy pro děti, pro ženy a také pro seniory. V uvedeném odboru 
všestrannosti jsou dále dvě skupiny rokenrolu dětí a také oddíl 
florbalu mužů, oddíl sportovních her mužů a oddíl rekreačního 
volejbalu. Z odboru sportu by v nových prostorách chtěli tré-
novat členové početného a úspěšného oddílu atletiky, oddílu 

moderního tance pro 18+ a možná i nejmladší členové oddílu 
tenisu. Vymyká se jen plavecký oddíl – proč asi? Na  „suchý“ 
trénink by ale do sokolovny mohli plavci také zaběhnout, že? 
Ano, od roku 1990, kdy došlo k obnově Sokola v duchu zakla-
datelů Miroslava Tyrše a Jindřicha Fügnera, se jednota posta-
rala o bohatou činnost jak v tělocvičnách, tak na nově zbudo-
vaném atletickém stadionu, před desítkou let zrenovovaných 
třech tenisových dvorcích a v půvabném malém sále v bývalém 
objektu vyhořelého kina BIO Sokol. Máme radost, že převáž-
nou většinu členstva tvoří děti a mladí lidé, kteří zde získávají 
základní sportovní návyky pod vedením zkušených cvičitelů 
a trenérů. Velmi potěšující ale je, že právě v Sokole si upevňují 
zdraví i starší věkové kategorie a že i nejstarší členové, sdružení 
v Sokolském klubu seniorů-Věrná garda, jsou v naší tělocvičné 
jednotě trvalou a zasloužilou součástí spolku SOKOL.
Přejeme  Tělocvičné jednotě Sokol Říčany a Radošovice do 
dalších let rozkvět a zdar!

J. Tůmová 

Nečekaný zlom sezóny

T. J. Sokol Říčany a radošovice - 30 let od obnovy

rozloučení
V	nedožitých	93	letech	zemřela	nejstarší	a	věrná	členka	T.	J.	Sokol	
Říčany	a	Radošovice,	sestra	Milada	Vykoukalová.	Budeme	na	ni	
vzpomínat	nejen	jako	na		kmotru	nového	praporu	jednoty	při	jeho	
slavnostním	„křtu“	v	r.	2006,	ale	jako	na	člověka	stále	zvídavého,	
duchem	mladého.	Otec	Milady,	sokolský	bratr	Vladyka,	byl	v	50.	
letech	rok	vězněn	a	také	manžel	Josef,	bývalý	člen	Sokola,	pobyl	
v	komunistickém	vězení	12	let.	Výbor	jednoty	a	Klub	sokolských	
seniorů	-	Věrná	garda	si	bude	sestru	Miladu	s	láskou	připomínat.
	 J.	T.	
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Chybí vám sport? Trénujte doma 
s Floorball Academy

Už od poloviny března nemůžeme společně sportovat 
a tréninky jsou dočasně přerušeny. Naši trenéři ale ne-
zahálejí a připravují, nejen pro členy naší akademie, 
tréninky, výzvy a soutěže na doma. Projekt spuštěný 
koncem března se jmenuje Home Academy. Každý tý-
den na Facebooku Floorball Academy najdete video od 
některého z našich trenérů s tipy, jak zlepšit svou flor-
balovou techniku, nebo jak pracovat na fyzické kondici. 
Rodičům členů akademie také videa zasíláme na jejich 
e-mailové adresy. Věříme, že nejen našim členům, ale i 
jejich rodinám a všem dalším zájemcům, přinesou videa 
v této zvláštní době spoustu zábavy a alespoň drobné od-
reagování od každodenních starostí. 
Protože největší odměnou je pro nás dětská radost ze 
sportu. Chtěli bychom si ji trochu užít i teď na dálku. Bu-
deme rádi, pokud nám naši členové i jiní malí sportovci 
pošlou videa, jak doma pilně trénují, na Facebook Flo-
orball Academy nebo na email info@floorballacademy.
cz. Nejlepší videa z řad našich členů odměníme drobným 
dárkem.

Zároveň se také nemůžeme dočkat společných tréninků 
a netrpělivě čekáme, kdy platnost nařízení vlády o uza-
vření škol a sportovišť skončí. Jakmile to bude možné a 
bezpečné, naši tréninkovou činnost obnovíme a tréninky 
znovu zahájíme. 
Stále také věříme, že se setkáme se všemi našimi členy 
v sobotu 13. června na Floorball Academy Roadshow, 
která by měla proběhnout na Květnovém náměstí v Prů-
honicích. Její součástí by měl být i turnaj pod otevřeným 
nebem pro naše členy. Na prázdniny chystáme dva tur-
nusy příměstských nejen florbalových kempů. První z 
nich proběhne v hale Na Fialce a v jejím okolí od 13. do 
17. 7., druhý potom o týden později, od 20. do 24. 7 na 
stejném místě. Zúčastnit se může každý mladý sporto-
vec ve věku od šesti do patnácti let, na florbalových do-
vednostech nezáleží. Přihlásit účastníky je možné přes 
web Floorballacademy.cz. Snad současnou situaci co 
nejrychleji společně zvládneme a na letních akcích opět 
přivítáme spoustu nadšených sportujících dětí.

žáci předali roušky Olivově dětské léčebně
Žákovská kate-
gorie fotbalo-
vého klubu FK 
Říčany v rámci 

své „Gólové výzvy“ (více na 
stránkách klubu) naspořila na 
transparentním účtu FK Říča-
ny finanční prostředky, které 
měly sloužit na konci sezóny 
pro dobročinné účely. Vzhle-
dem k tomu, že sezóna skonči-
la předčasně, rozhodli se žáci 
klubu věnovat tyto peníze na 
výrobu ochranných prostřed-
ků, konkrétně na výrobu látko-
vých roušek. Oslovili jsme tedy 
tuzemskou firmu, která se za-
bývá šitím oblečení, a tato nám 
ušila za naspořené peníze 89 ks 

látkových roušek. Víme, že do-
movy důchodců a nemocnice již 
jsou zásobovány, proto jsme se 
na sociálních sítích obrátili na 
říčanskou veřejnost s prosbou, 
zda někdo neví o akutním místě, 
kde roušky ve městě chybí. Naše 
představa byla větší prodejny 
potravin (Lidl, Penny, Tesco) 
nebo lékárny.  Na základě zjiš-
těných informací padla volba 
nakonec na Olivovu dětskou 
léčebnu, o.p.s., v Říčanech. Po 
dohodě s ředitelem dětské lé-
čebny potom byly roušky předá-
ny v neděli 5. dubna odpoledne. 
Všem zúčastněním děkujeme za 
pomoc a podporu!
#pomahamefotbalem
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Chybí vám sport? Trénujte doma 
s Floorball Academy

rugby Club mountfield Říčany
www.rugbyricany.cz, www.twitter.com/rugbyricany, www.facebook.com/rcricany

mUžI
Ragbisté se udržují v kondici doma 
V době nouzového stavu dostali hráči osobní kondiční 
program zaměřený především na práci s vlastní vahou, z 
dočasně uzavřené posilovny na stadionu Josefa Kohouta 
si také mohli vypůjčit činky a další vybavení. K denní te-
lefonické či elektronické konzultaci je k dispozici klubový 
kondiční specialista.

CeNTrUm mLáDeže
České ragby se klaní
Ragbisté jsou zvyklí na opravdu tvrdé boje. Tyto boje ale 
končí potřesením pravice, utužením kamarádství a spor-
tovního ducha. 
S obrovskou úctou a respektem sledujeme boje a nasazení 
lékařů, zdravotníků, pracovníků integrovaného záchran-
ného sboru v době pandemie koronaviru, kde jde o lidské 
životy. 
České ragby se klaní.

mLáDež
Trénujte i doma, instrukce na youtube

Že se dá trénovat individuální technika i kondice doma, 
představuje několik instruktážních videí, natočených trenéry 
a hráči RC Mountfield Říčany. Pro všechny, kteří mají zájem 
na sobě během nouzového stavu individuálně pracovat, jsou 
tato cvičení k dispozici na youtube (kanál Rugby Club Říča-
ny). Je třeba dodat, že k tomuto kroku přistoupila celá řada 

českých i zahraničních klubů a na webu je tak k dispozici celá 
řada návodů pro seberealizaci. Pro trenéry připravila Česká 
rugbyová unie také zajímavý online seminář, zaměřený na 
efektivitu tréninku. 

UDáLOSTI 
Jarní soutěže ragbistů zrušeny
Soutěžní ragby již do letních prázdnin na stadionu Josefa 
Kohouta neuvidíme. V souvislosti s pandemií koronaviru 
byly veškeré soutěže ČSRU pro jarní část zrušeny. Jakmi-
le to situace dovolí, jsou hráči a hráčky připraveni zahnat 
hlad po ragby alespoň formou přátelských utkání a turna-
jů.
Zrušena nebo odložena byla také řada turnajů a utkání 
evropských soutěží a přátelských klání. Neuvidíme tak 
zápas reprezentace Česko - Lotyšsko a do Prahy letos ne-
přiletí ani novozélandští Ambasadoři.

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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Co se děje v kultuře

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

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

www.KNIHOVNA.rICANy.CZ
V době uzávěrky tohoto čísla Kurýru je knihovna nadále pro 
veřejnost uzavřena. V aktuálním Harmonogramu uvolňování 
opatření ve školách a školských zařízeních, podnikatelských a 
dalších činnostech, který schválila vláda, nebylo zmíněno zmír-
ňování režimu v knihovnách (s výjimkou možnosti pro studen-
ty vysokých škol navštívit knihovnu za účelem příjmu či ode-
vzdání studijní literatury). Knihovnická rada ČR, konkrétně její 
předseda Vít Richter, se obrátil na ministra kultury s vlastními 
návrhy harmonogramu postupného zpřístupnění knihoven. 

Věříme, že znovuotevření je v dohledu, konkrétní termín však 
nejsme zatím schopni sdělit. Čtenáři se nemusejí obávat sankcí 
za opožděné vracení knih, výpůjční lhůta je samozřejmě pro-
dloužena o dobu uzavření knihovny. Připomínáme alternativu 
vypůjčit si on line e-knihy, promýšlíme další možnosti služeb 
pro naše čtenáře. Těšíme se, až budeme moci opět přivítat naše 
čtenáře u nás v knihovně. O aktuální situaci a o tom, co knihov-
na podniká, informujeme na našich www stránkách.

Vladimír Levický

Crawling	on	bruised	knees
Příběh	výstavy	Aleše	Brázdila	v	Galerii	
Kotelna	je	jedním	z	příběhů	výjimečné	doby.	
Dva	roky	příprav,	hledání	inspirace,	tématu,	
práce	na	velkoformátových	plátnech,	na	
nichž	ožívá	atmosféra	tanečních	klubů	
90.	let	v	oparu	lascivnosti,	rozsekaná	
stroboskopickým	světlem,	ohlušená	

decibely.		Atmosféra,	která	nás	vztahuje	
do	děje,	dává	zakusit	něco	nepoznaného,	
vzpomenout	na	něco	prožitého,	nebo	
umožňuje	proniknout	do	vaší	nejniternější	
fantazie.	
Výstava	byla	zahájena	vernisáží	s	průvodním	
slovem	galeristky	evy	Kočové,	za	účasti	

předních	českých	umělců.	
Vzápětí	byla	galerie	uzavřena.
Příběhy	obrazů	zamrzly,	strnuly	ve	svých	
tanečních	pózách,	neboť	bez	svědků,	
diváků,	voyérů	a	obdivovatelů	nemá	smysl	v	
show	pokračovat.
Znovu	ožijí	s	návratem	návštěvníků,	znovu	
začnou	tepat...	
Počkají	si	na	svůj	čas,	protože	umění	není	
zboží	rychlé	spotřeby,	přežije	a	potěší	své	
obdivovatele,	jen	trochu	později.	Snad	na	
konci	května	na	viděnou.

Petra Trejtnarová

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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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

Výstava PrOměNy KrAJINy 
- Je to ve vašich rukou  
PŘIPrAVUJeme  
od 10. června

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 kolektivizace? Proč jsou dnes vzác-
ností rozkvetlé louky s motýly nebo 
rybníky, kde se dá koupat? 
Uvidíte jedinečná videa z lesních tůní 
s čolky a rozkvetlých luk s orchidejemi 
a motýly, natočená zblízka i z dronu, 

69 texty.kuryr@ricany.cz



Co se děje v kultuře

Ze SbíreK mUZeA: VIDLe 
  

Vidle jsou nástrojem, který člověka provází již od pravěku. 
Sestávají z dřevěné tyčovité násady, na kterou je nasaze-
na obvykle železná část, opatřená nejméně třemi hroty. 
Dříve se používaly i vidle celodřevěné. Nejznámější jsou 
tříhroté vidle podávky, které sloužily a dosud slouží k prá-
ci se senem a slámou. Dále existují rycí vidle (používané 
podobně jako rýč), vidle na štěrk (používané jako lopata), 
šestihroté vidle na řepu či devítihroté vidle na 
brambory a kořenovou zeleninu. Speciálním 
druhem vidlí je kopáč se zahnutými hroty, 
který slouží k posouvání sena a slámy. Vidle 
sloužily v orientálních zemích i jako lovecký 
nástroj k lovu ryb a sběru mořských hub. Zde 
se z nich vyvinula zbraň zvaná trojzubec, kte-
rá se posléze objevila i v Evropě. Trojzubec byl 
atributem hinduistického boha Šivy či antické-
ho boha moří Poseidóna (Římany nazývaného 
Neptun). Jakožto atribut pohanských bohů 
v době vítězství křesťanství nad pohanstvím 
přešel trojzubec (potažmo vidle) na nepřítele 

křesťanství Satana (ďábla) a jeho pomocníky čerty. Vidle 
jsou ovšem rovněž odznakem venkovského lidu, který 
s nimi pracuje, od čehož je odvozeno pejorativní označe-
ní vidlák. Vidle mají i své vlastní muzeum v Lichnově na 
Bruntálsku, kde se konají různé satirické sportovní akce, 
jako například Vidlácké neolympijské hry. 
Vidle ve sbírce Muzea Říčany pochází z Říčan a Ned-

vězí a ve většině případů se z nich dochovaly 
pouze železné části. Jedinými kompletními 

vidlemi jsou podávky, které daroval muzeu 
pan Cingr (na snímku). Tyto vidle patřily firmě 

stavitele Větrovce a sloužily k vykládání sena ze 
žebřiňáků za účelem krmení firemních koní.   

Mnozí propadají pekelným představám o dalším 
vývoji situace, jiní se věnují práci na zahrádce – vidle 

člověka zkrátka mohou provázet i v době epidemie.  
Jakmile to bude možné, budete moci navštívit chysta-

nou výstavu „Proměny krajiny – Je to ve vašich rukou“ 
a připomenout si práci „vidláků“ předešlých generací. 

 Jan Boukal 

která doprovází mluveným slovem 
Vladimír Kořen. Krajinu budete moci 
pocítit, ohmatat i ochutnat. Projde-
te se hejnem motýlů, podíváte se na 
jejich křídla pod mikroskopem. Na 
muzejní zahradě si děti vyzkoušejí 
dávno zapomenuté hry. Vyrobíte si 
hmyzí domek, ptačí samoobsluhu 
nebo semínkové bomby. Čeká vás 
dobrodružné pátrání ve starých ma-
pách, muzejních sbírkách a v herbá-
řích. Budete moci navrhovat, kudy by 
měly vést polní cesty a jak by se měly 

nebo neměly Říčany rozrůstat. Získá-
te spoustu neotřelých tipů na výlety do 
okolí i nápadů, jak může každý z nás 
přispět k pozitivním změnám v říčan-
ské krajině. 

Soutěž o volné rodinné 
vstupenky na výstavu
Kde jinde načerpat energii než v jarní 
přírodě? Vyfoťte se na vašem oblíbeném 
místě v okolí a podělte se o fotky na 
Instagramu – připojte svou polohu 
a #mistokdeziju #muzeumricany. Tři 

nejhezčí fotky označené těmito hashtagy 
odměníme rodinnou vstupenkou na 
výstavu Proměny krajiny. 
Prosíme, nezapomeňte na aktuální 
pravidla pro pobyt venku – nosit 
roušku a neshlukovat se. Jděte ven 
a užijte si společný jarní čas naplno!

VýZVA PrO VšeCHNy 
FOTOGrAFy 
Máte aktuální kvalitní fotografie 
ze současného dění – lidí s rouškami 
z ulic, zavřených obchodů, zdra-
votnických zařízení nebo zachycu-
jící práci dobrovolníků v Říčanech 
a okolí? Pomozte Muzeu Říčany 
zdokumentovat dobu koronavirové 
pandemie. Vybrané fotografie se 
stanou součástí sbírky muzea, čímž 
zprostředkujeme vzpomínky na sou-
časnou dobu i budoucím generacím, 
stejně tak, jako to dělaly i generace 
minulé. 
Fotografie můžete posílat na e-mai-
lovou adresu historika muzea Jana 
Boukala: jan.boukal@muzeum.
ricany.cz. 
V případě, že by vámi zaslané foto-
grafie měly více než 10 MB, posílej-
te je, prosíme, přes úložiště (např. 
uschovna.cz).

Děkujeme a těšíme se na vaše fo-
tografie!
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PŘIPRAVU-
JEME

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“.   

 
  
 

www.kclabut.cz

viLém veverka – hoboj, 
kateřina engLichová  
– harfa
 st 02 / 09 / 2020 – 19.30
   PřeložeNý koNceRt kRuhu Přátel hudby  
  PůvodNě 25.3.  

v. memoriáL  
jiřího kadLused
 st 16 / 09 / 2020 – 19.30
   steaMboat stoMpeRs.  
   koNceRt z cyklu „JaZZoVÉ VeČeRy  
  V říČanech”.   

 DIVaDlo  – přeloŽeno na 27.10.2020

ČaRoDěJKy V KuchynI
st caroline smith ČaRodějky v  kuchyNi skutečné pozadí 
televizní cooking show. Režie: Roman štolpa, překlad: martin fahrner.  
hrají: veronika žilková, michaela dolinová, vincent Navrátil / ladislav ondřej, 
milan duchek.
 VÁ ŽnÁ huDba  – o noVÉM teRMínu JeDnÁMe

toMÁŠ VRÁna – KlaVíR
st koncert z cyklu „Kruh přátel hudby”.

 KonceRt y  – ZRuŠeno

sto ZVířat – 30! 
Pá koncert k 30. výročí působení na scéně.
 KonceRt y – přeloŽeno na 21.10.2020

IVan MlÁDeK a banJo banD
st koncert.

 KonceRt y  – ZRuŠeno

MeRlIn – Dan hoRyna + houpací Kůň 
+ Vosí hníZDo! 
Pá společný koncert.
 KonceRt y  – ZRuŠeno

olDtIMeRs JaZZ banD
st koncert z cyklu „Jazzové večery v říčanech”.
 KonceRt y  – ZRuŠeno

WaRM staRÁK 2020 up
so status praesents, proximity, brando´s eyes, horrible creatures.

těšíme se na vaši návštěvu!

19:30

20

19.30

13

19.30

22

info@kclabut.

nebuď labuť a  zajdi Na kultuRu!

opravdu se ale nedá nic dělat, aniž bychom zúčastněné vystavili 
zdravotním rizikům? v  dnešní době sofistikovaných propojení lze 
jakoukoliv událost umístit na síť a umožnit její sledování. i když diváci 
nejsou v sále, mohou koncert shlédnout na svých zařízeních doma, 
a to nejen ze záznamu, ale i přímo živě on – line.  v  kc labuť jsou 
právě živé koncerty hlavní součástí naší činnosti. jejich nucené 
rušení je drtivé. Našla se ale „cestička“. 10. dubna byl naplánován 
velký narozeninový koncert marty jandové s  kapelou. domluvilo  
se jeho přesunutí na 16. října (všechny srdečně zveme), avšak 
nezůstalo pouze u toho. Rozhodli jsme se původní termín 10. dubna 
využít k  uskutečnění koncertu bez diváků, který by byl živě vysílán 
jako live stream. samozřejmě při dodržení nařízených omezení. 
aniž bychom to původně věděli, obdobný nápad měli organizátoři 
projektu – festivalu nazvaného „spolu jedním hlasem“. Náš koncert 
v  říčanech byl poté rovněž do tohoto festivalu zařazen. Na něm 
vystoupila spousta známých zpěváků a muzikantů, kteří 10. dubna 
vysílali své koncerty z různých míst on – line (kromě mary jandové 
např. david koller, jaroslav uhlíř, ben cristovao, Wohnout, mirai,  
anna k, Xindl X, matěj Ruppert, mňága a žďorp a mnoho dalších). 
koncerty bylo možné shlédnout na stránkách umělců a v  tv 
seznam. No a vlastní koncert? vše probíhalo jako při běžném 
koncertu. světla, ozvučení, vše bez kompromisů. v  sále diváci sice 
nebyli, ale mnoho fanoušků sledovalo koncert z pohodlí domova. 
Přišlo mnoho vzkazů, pozdravů a přání. marta na ně při koncertu 
pamatovala a osobně, byť na dálku, fanoušky zdravila, některé 
jmenovitě. Posluchači si mohli vychutnat jednoznačně prvoligovou 
hudební úroveň produkce. koncert patřil k  nejlepším, které  
se v  labuti v  poslední době konaly. kromě protagonistky k  tomu 
přispěla i skvělá kapela (ondra Pátek – kytara, dalibor joska mucha – 
basa, zdeněk Puchmeltr – bicí, jan zlatuška – klávesy).  
 
– Dan horyna a Merlin
 Nezůstalo jen u marty jandové. hned další den si náš sál bez 
diváků vyzkoušel matador českého rocku a undergroundu, zpěvák 
dan horyna, známý také pod přezdívkou zeppelin. kdo např. slyšel 
v  jeho podání „Whole lotta love“ od stejnojmenné slavné kapely, 
pochopí proč. Nezůstal své pověsti nijak dlužen, právě tak jako kapela 
merlin. šlo o přímočarou rockovou show, tentokrát bez příměsi popu. 
i tento koncert sledovalo množství posluchačů, i když samozřejmě  
ne přímo v sále, zejména „skalních“ rockerů, ale nejen jich.

 obdobné on – line koncerty v  této době uskutečnily také např. 
v  Národním divadle v  Praze či v  Rudolfinu (samozřejmě s jiným 
žánrovým zaměřením). jejich smysl všeobecně spočívá v žádoucím 
oživení kulturního života, ale také v povzbuzení, poděkování a uznání 
všem, kteří v  této nelehké době pomáhají, nezřídka s  vědomím 
vlastního ohrožení. je jistě dobře, že se říčanská kc labuť rovněž 
připojila k pořadatelům těchto akcí.

19.30

06

19.30

27

20:00

15

abba WorLd revivaL
 Pá 25 / 09 / 2020 – 20.00
   koNceRt s hity legeNdáRNí kaPely abba.  

říčany – 17. listopadu 214 +420 323 602 456

19.00

30

čiperkové
 Ne 27 / 09 / 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.  

ivan mLádek  
a banjo band
 st 21 / 10 / 2020 – 19.30
   koNceRt.  

čarodějky v kuchyni
 Út 27 / 10 / 2020 – 19.30

   skuteČNé Pozadí televizNí  
  cookiNg shoW.  

marta jandová

 Pá 16 / 10 / 2020 – 20.30
   koNceRt s kaPelou.   

míša růžičková 
– Lesní kráLovství
 Ne 25 / 10 / 2020 – 10.00
   míša RůžiČková se svojí PísNiČkovou šou  
  PřiNáší zábavu PRo Naše NejmeNší diváky.  

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”.

on – lIne KonceRty V labutI
– Marta Jandová s kapelou
 Pro umělce zvyklé na mnohdy hektické série koncertních 
šňůr, které vyčerpávají, ale zároveň dodávají energii, není nic 
horšího než nicnedělání. Nucené přestávky lze sice účelně vyplnit 
cvičením a přípravou, ale živé vystoupení a kontakt s publikem jsou 
nenahraditelné. a také mnozí diváci začínají trpět „abstinenčními 
příznaky“. je pochopitelné, že doba epidemie s  sebou přináší 
nevyhnutelná omezení, ochrana zdraví je samozřejmě prioritní. 
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viLém veverka – hoboj, 
kateřina engLichová  
– harfa
 st 02 / 09 / 2020 – 19.30
   PřeložeNý koNceRt kRuhu Přátel hudby  
  PůvodNě 25.3.  

v. memoriáL  
jiřího kadLused
 st 16 / 09 / 2020 – 19.30
   steaMboat stoMpeRs.  
   koNceRt z cyklu „JaZZoVÉ VeČeRy  
  V říČanech”.   

 DIVaDlo  – přeloŽeno na 27.10.2020

ČaRoDěJKy V KuchynI
st caroline smith ČaRodějky v  kuchyNi skutečné pozadí 
televizní cooking show. Režie: Roman štolpa, překlad: martin fahrner.  
hrají: veronika žilková, michaela dolinová, vincent Navrátil / ladislav ondřej, 
milan duchek.
 VÁ ŽnÁ huDba  – o noVÉM teRMínu JeDnÁMe

toMÁŠ VRÁna – KlaVíR
st koncert z cyklu „Kruh přátel hudby”.

 KonceRt y  – ZRuŠeno

sto ZVířat – 30! 
Pá koncert k 30. výročí působení na scéně.
 KonceRt y – přeloŽeno na 21.10.2020

IVan MlÁDeK a banJo banD
st koncert.

 KonceRt y  – ZRuŠeno

MeRlIn – Dan hoRyna + houpací Kůň 
+ Vosí hníZDo! 
Pá společný koncert.
 KonceRt y  – ZRuŠeno

olDtIMeRs JaZZ banD
st koncert z cyklu „Jazzové večery v říčanech”.
 KonceRt y  – ZRuŠeno

WaRM staRÁK 2020 up
so status praesents, proximity, brando´s eyes, horrible creatures.

těšíme se na vaši návštěvu!

19:30

20

19.30

13

19.30

22

info@kclabut.

nebuď labuť a  zajdi Na kultuRu!

opravdu se ale nedá nic dělat, aniž bychom zúčastněné vystavili 
zdravotním rizikům? v  dnešní době sofistikovaných propojení lze 
jakoukoliv událost umístit na síť a umožnit její sledování. i když diváci 
nejsou v sále, mohou koncert shlédnout na svých zařízeních doma, 
a to nejen ze záznamu, ale i přímo živě on – line.  v  kc labuť jsou 
právě živé koncerty hlavní součástí naší činnosti. jejich nucené 
rušení je drtivé. Našla se ale „cestička“. 10. dubna byl naplánován 
velký narozeninový koncert marty jandové s  kapelou. domluvilo  
se jeho přesunutí na 16. října (všechny srdečně zveme), avšak 
nezůstalo pouze u toho. Rozhodli jsme se původní termín 10. dubna 
využít k  uskutečnění koncertu bez diváků, který by byl živě vysílán 
jako live stream. samozřejmě při dodržení nařízených omezení. 
aniž bychom to původně věděli, obdobný nápad měli organizátoři 
projektu – festivalu nazvaného „spolu jedním hlasem“. Náš koncert 
v  říčanech byl poté rovněž do tohoto festivalu zařazen. Na něm 
vystoupila spousta známých zpěváků a muzikantů, kteří 10. dubna 
vysílali své koncerty z různých míst on – line (kromě mary jandové 
např. david koller, jaroslav uhlíř, ben cristovao, Wohnout, mirai,  
anna k, Xindl X, matěj Ruppert, mňága a žďorp a mnoho dalších). 
koncerty bylo možné shlédnout na stránkách umělců a v  tv 
seznam. No a vlastní koncert? vše probíhalo jako při běžném 
koncertu. světla, ozvučení, vše bez kompromisů. v  sále diváci sice 
nebyli, ale mnoho fanoušků sledovalo koncert z pohodlí domova. 
Přišlo mnoho vzkazů, pozdravů a přání. marta na ně při koncertu 
pamatovala a osobně, byť na dálku, fanoušky zdravila, některé 
jmenovitě. Posluchači si mohli vychutnat jednoznačně prvoligovou 
hudební úroveň produkce. koncert patřil k  nejlepším, které  
se v  labuti v  poslední době konaly. kromě protagonistky k  tomu 
přispěla i skvělá kapela (ondra Pátek – kytara, dalibor joska mucha – 
basa, zdeněk Puchmeltr – bicí, jan zlatuška – klávesy).  
 
– Dan horyna a Merlin
 Nezůstalo jen u marty jandové. hned další den si náš sál bez 
diváků vyzkoušel matador českého rocku a undergroundu, zpěvák 
dan horyna, známý také pod přezdívkou zeppelin. kdo např. slyšel 
v  jeho podání „Whole lotta love“ od stejnojmenné slavné kapely, 
pochopí proč. Nezůstal své pověsti nijak dlužen, právě tak jako kapela 
merlin. šlo o přímočarou rockovou show, tentokrát bez příměsi popu. 
i tento koncert sledovalo množství posluchačů, i když samozřejmě  
ne přímo v sále, zejména „skalních“ rockerů, ale nejen jich.

 obdobné on – line koncerty v  této době uskutečnily také např. 
v  Národním divadle v  Praze či v  Rudolfinu (samozřejmě s jiným 
žánrovým zaměřením). jejich smysl všeobecně spočívá v žádoucím 
oživení kulturního života, ale také v povzbuzení, poděkování a uznání 
všem, kteří v  této nelehké době pomáhají, nezřídka s  vědomím 
vlastního ohrožení. je jistě dobře, že se říčanská kc labuť rovněž 
připojila k pořadatelům těchto akcí.
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20:00
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abba WorLd revivaL
 Pá 25 / 09 / 2020 – 20.00
   koNceRt s hity legeNdáRNí kaPely abba.  

říčany – 17. listopadu 214 +420 323 602 456

19.00

30

čiperkové
 Ne 27 / 09 / 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.  

ivan mLádek  
a banjo band
 st 21 / 10 / 2020 – 19.30
   koNceRt.  

čarodějky v kuchyni
 Út 27 / 10 / 2020 – 19.30

   skuteČNé Pozadí televizNí  
  cookiNg shoW.  

marta jandová

 Pá 16 / 10 / 2020 – 20.30
   koNceRt s kaPelou.   

míša růžičková 
– Lesní kráLovství
 Ne 25 / 10 / 2020 – 10.00
   míša RůžiČková se svojí PísNiČkovou šou  
  PřiNáší zábavu PRo Naše NejmeNší diváky.  

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”.

on – lIne KonceRty V labutI
– Marta Jandová s kapelou
 Pro umělce zvyklé na mnohdy hektické série koncertních 
šňůr, které vyčerpávají, ale zároveň dodávají energii, není nic 
horšího než nicnedělání. Nucené přestávky lze sice účelně vyplnit 
cvičením a přípravou, ale živé vystoupení a kontakt s publikem jsou 
nenahraditelné. a také mnozí diváci začínají trpět „abstinenčními 
příznaky“. je pochopitelné, že doba epidemie s  sebou přináší 
nevyhnutelná omezení, ochrana zdraví je samozřejmě prioritní. 



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

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.

1. 5. Struhařov zRuŠeno - Běh Krásné vyhlídky – Závod Poháru Ladova kraje. Termín 
závodu zatím odsunut na neurčito.

9. 5. Říčany 9.00 - 18.00 zRuŠeno - Taekwon-Do Best of the Best 2020 – Mezinárodní šampionát 
prestižní soutěže. Centrum Na Fialce. 

16. 5. zRuŠeno - Štiřínský kros – Závod Poháru Ladova kraje. Sledujte stránky 
pořadatele https://www.kros-stirin.cz/ - možnost konání virtuálního běhu 
na podporu neonatologie v pražské porodnici u Apolináře.

16. 5. Velké Popo-
vice

9.00 - 13.00 Květinový trh s Blešákem – Trhy se uskuteční, pokud to situace a vládní 
nařízení dovolí. Pivovar Velké Popovice. Sledujte Fcb: Ringhofferovy trhy.

16. 5. Kolovraty 13.00 zRuŠeno - Kolovratský majáles  – Malý hudební festival. Xavier Bauma-
xa, Jet8, Dezert of the Day, RockTom, Jet Lag. Hřiště s u-rampou.

17. 5. Kamenice 9.00 - 15.00 Trhy s návazností na Den rodiny – Trhy se uskuteční, pokud to situace a 
vládní nařízení dovolí. Ringhofferovo nám. Sledujte Fcb: Ringhofferovy trhy.

23. 5. Štiřín zRuŠeno - Rozkvetlý Štiřín – Tradiční akce s bohatým programem 
pro dospělé i děti. Zámek Štiřín. Akce bude pravděpodobně přesunuta na 
náhradní termín. Sledujte prosím stránky www.stirin.cz, kde naleznete bližší 
informace.

23. 5. Kunice 10.00 zRuŠeno - Velký dětský den a výstava veteránů – Zámek Berchtold.

30. 5. Kunice 19.30 zRuŠeno - Koncert Original Vintage Orchestra – Zámek Berchtold.

30. 5. 15. pochod Cestou kocoura Mikeše – Pochod zatím nebyl zrušen, uvažuje 
se o jiné formě pochodu. Sledujte web laduv-kraj.cz.

Ondřejov zRuŠeno - Dny otevřených dveří na hvězdárně v Ondřejově – Na strán-
ce http://www.asu.cas.cz/cz/verejnost-a-media/prohlidky-pro-verejnost je 
zájemcům umožněna virtuální prohlídka historické části hvězdárny.

73 texty.kuryr@ricany.cz



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

I	v	minulosti	se	lidé	snažili	připravovat	na	rozličné	katastrofy,	které	je	mohly	postihnout.	K	tomu	sloužila	také	branná	a	hasičská	
cvičení,	která	se	konala	i	v	Říčanech.	Na	snímku	z	4.	června	1982	můžete	spatřit	tzv.	námětové	cvičení	říčanských	hasičů,	oděných	
v	ochranných	oděvech	a	plynových	maskách.		Dva	z	hasičů	nesou	mladou	dívku	na	nosítkách.	Sportoviště	v	pravé	části	snímku	je	
fotbalové	hřiště,	v	levé	části	můžete	spatřit	přístavbu	zimního	stadionu,	kde	se	dnes	mimo	jiné	nachází	i	externí	výuková	místnost	
Muzea	Říčany.	


