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Do říčanských škol nastoupila 
zhruba třetina žáků



Hana Špačková, 
místostarostka

Milí sousedé,

jaro je v plném proudu, blíží se léto. Toto období mám nejraději. Zimní plískanice za námi, příslib krásných letních ve-
čerů, vůně květin a očekávaná prázdninová dobrodružství před námi. Už se moc těším. Ale letos probíhalo jaro trochu 
jinak, nečekaně jinak. Všichni si odnášíme neopakovatelné dojmy, zážitky a především zkušenosti – dobré i špatné.  
A vroucí přání, aby se něco podobného už neopakovalo. Těžko říct, zda bude toto naše tajné, ale i veřejné přání vyslyše-
no. Musíme se všichni snažit, chovat se zodpovědně a ohleduplně nejen k sobě, ale hlavně k našim blízkým, známým, 
kamarádům, ale i cizím lidem. 

Všem vám, našim říčaňákům, moc děkuji, jak jste skvěle nelehké chvíle zvládali, jak jste se zodpovědně chovali. Jsem 
hrdá na to, že v Říčanech se podařilo díky vám všem koronavirus přiškrtit, nedovolili jsme mu se tu příliš roztahovat 
a velmi rychle jsme s ním skoncovali. Děkuji především naším seniorům, kteří se velmi snažili, poslouchali a respektovali 
veškerá nařízení, jen tak se podařilo všechny ochránit. A vím, že to mnohdy nebylo jednoduché, proto vám ještě jednou 
děkuji a oceňuji váš přístup i zodpovědnost.

Konečně se snad můžeme pomaličku a opatrně vracet k životu, jaký jsme vedli před koronavirem. Pomalu a opatrně. 
Děti se částečně vrátily do škol, částečně se učí z domova. Byla to obrovská zkušenost pro všechny. Hození do stude-
né vody. Ze dne na den se učitelé stali domácími učiteli, tzv. „na konci drátu“. Rodiče se stali výtečnými a potřebnými 
pomocníky a oporou nejen dětí, ale i vyučujících. Děti si vyzkoušely pracovat pomocí tolik opěvovaných počítačů nebo 
tabletů. Všichni jsme oceňovali počítačovou techniku jako neocenitelnou a v dané situaci nenahraditelnou. Všichni už 
spřádáme plány, jak budeme fungovat dále, jak efektivně a možná i nově se postavíme ke vzdělávání a jeho metodám. 
Všichni se už těšíme na září, až se vše vrátí k normálu. Dlouho se nikdo tak moc netěšil na září...

A také se pomalu začínáme vracet nejen do práce, ale i k jiným, neméně důležitým součástem života. Přes tři měsíce se 
v našem městě nekonala žádná veřejná kulturní akce. I když jsme téměř všichni ve svých domovech kulturou žili, jak se 
dalo. Pouštěli jsme si staré desky, cédéčka, staré i nové filmy, on-line koncerty z obýváků populárních zpěváků, kapel 
nebo koncertních umělců, bylo to skvělé, ale při vší úctě, nebylo to ono. Zjistili jsme totiž (alespoň já to zjistila), že bez 
live kultury neumím, nemůžu a ani nechci žít. Kultura mi dává smysl života, nabíjí mě, povznáší a naplňuje. Přináší mi 
nevšední a originální zážitky, vzdělává mě a přináší mi hlavně radost a potěšení. Jak jednou řekl český filozof, psycholog 
a teolog Tomáš Halík. „Kultura je způsob, jakým lidé reagují na způsob života.“ Proto i my chceme pro vás připravit nové 
nevšední kulturní zážitky. Můžete to brát tentokrát jako vyvedení z temných dob. Už proto, co jednou řekl jiný moudrý 
člověk, kterého si stále velmi vážím, Jan Werich. „Já myslím, že civilizace není dobrá, když je bez kultury. Člověk potřebu-
je ke štěstí a spokojenosti nejenom pohodlí tělesné, ale i duševní. Kultura a civilizace musí jít ruku v ruce.“

Co jsme si pro vás připravili? Ještě v červnu se můžete těšit na velmi originální, zajímavý a netradiční hudební záži-
tek. Náš soused a především houslový virtuóz Pavel Šporcl si se svými hosty jako vstup do kulturní sezóny připravil tři 
po sobě jdoucí jedinečné koncerty. Budou se konat v areálu koupaliště Jureček ve dnech 12., 13. a 14.června, vždy od  
21:30 hodin. Koncert se bude jmenovat „Pavel Šporcl – koncert na vlnách hudby a naděje“. A věřte, že se bude na co 
těšit! Zažijete koncert, který je připraven pouze pro tuto příležitost, v nádherné noční romantické scenérii přírodního 
koupaliště. Vstupenky si můžete zakoupit i na loď a za zvuku geniálních houslí se nechat unášet na vlnách. Moc se těším!

V polovině srpna se po velkém úspěchu loňského letního kina opět společně pobavíme se zajímavými filmy, v netradič-
ním prostředí a v úžasné letní atmosféře. Stejně tak o týden později, poslední týden prázdnin, se město stane jazzovým 
městečkem a budete moci navštěvovat místní hospůdky a restaurace a opět se nechat unášet hudbou – proběhne oblíbe-
ný festival: „Pohoda džez, aneb týden jazzu v Říčanech“.

Přeji vám všem krásné zážitky, příjemné letní dny a co nejšťastnější návrat do „normálního“ života. 

Slovo úvodem

.
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Informace z radnice

Krátce ze zastupitelstva  
jednání 13. 5. 2020
Zastupitelstvo přijalo celkem 13 usnesení.
Přítomno 18 zastupitelů, 3  omluveni
u Zastupitelstvo schválilo pravidla pro rozdělení prostředků 
z veřejné sbírky (dle přílohy) vyhlášené městem Říčany ve 
prospěch zdravotníků, kteří se v důsledku své práce nakazili 
nemocí COVID-19.

Pro 18, nepřítomni 3
u Zastupitelstvo souhlasilo s vydáním nesouhlasného vy-
jádření města k návrhu přeložky II/101 Úvaly – Říčany, a 
to z těchto důvodů: Nebyla zahájena příprava navazující 
propojky směrem k I/2, resp. SOKP 511, Nebyla před-
ložena slíbená hluková studie dopadů na zastavěné území 
Pacova a Říčan, Nejsou nijak řešeny další požadavky měs-
ta Říčany z předchozího usnesení zastupitelstva. V plat-
nosti tedy zůstává většina požadavků z usnesení 16-03-33 
ze dne 23. 3. 2016.

Pro 18, nepřítomni 3
u Zastupitelstvo schválilo uzavření kupní smlouvy 
s VW Wachal, a. s., jejímž předmětem bude úplatné 
nabytí Stavby čistírny odpadních vod v Říčanech – Vo-
děrádkách (1. etapy – jedné linky), Stavby kanalizační-
ho řadu za celkovou kupní cenu 2 805 999 Kč včetně 
případné DPH s tím, že část kupní ceny byla již uhra-
zena a bude uhrazen pouze doplatek ve výši 908 011,50 
Kč, a souhlasilo s jejím podpisem.

Pro 18, nepřítomni 3
u Zastupitelstvo vydalo obecně závaznou vyhlášku, 
kterou se OZV o místním poplatku za užívání veřej-
ného prostranství rozšiřuje o novou přílohu, která vy-
mezuje veřejné prostranství trasy cyklostezky včetně 
zpevněných ploch a mobiliáře v Říčanech, a dále se 
touto vyhláškou novelizuje OZV k zabezpečení míst-
ních záležitostí veřejného pořádku na veřejných pro-
stranstvích tak, že se rozšiřuje o novou přílohu, která 
rovněž nově vymezuje trasu cyklostezky včetně zpev-
něných ploch a mobiliáře jako veřejné prostranství.

Pro 18, nepřítomni 3

u Zastupitelstvo schválilo pojmenování ulic v arelálu 
Contera Park Říčany s názvem U Sanitasu, Technická a 
Obchodní.

Pro 18, nepřítomni 3

Krátce z rady města Říčany  
dne 23. 4. 2020
rada přijala celkem 15 usnesení
u Radní souhlasili se zpracováním studie pro Výběr trasy 
štolového přivaděče Š4 v Jesenici společností Vodohospo-
dářský rozvoj a výstavba a.s. zkráceně VRV a.s., za cenu 
785 290 Kč vč. DPH.

Hlasy pro: 7  
u Rada vybrala dodavatele Ivo Hermana ve věci veřejné 
zakázky Elektronické označníky autobusových zastávek, 
s celkovou nabídkovou cenou 3 305 478 Kč vč. DPH.

Hlasy pro: 7  
u Rada schválila poskytnutí individuální dotace KPZ 
Říčany, z. s., ve výši 6 000 Kč na podporu neziskového 
projektu – výdej zeleniny od farmářů na Dvorku Muzea 
Říčany.

Hlasy pro: 6, proti: 1  
u  Rada vzala na vědomí výsledky a zjištění provedeného 
opakovaného dopravního průzkumu říčanské MHD, kte-
rý proběhl v termínu od 3. 2. 2022 do 20. 2. 2020 na lin-
kách č. 1 (žlutá), č. 2 (červená), č. 3 (modrá) a na školních 
linkách Š1, Š2 a Š3.

Hlasy pro: 6, zdrželi se: 1  
u Rada zřídila komisi pro rozdělení prostředků z veřejné 
sbírky vyhlášené městem ve prospěch rodiny zdravot-
ní sestry V. H., občanky města Říčany, která zemřela při 
výkonu svého povolání, a dále ve prospěch zdravotníků, 
kteří se v důsledku své práce nakazili nemocí COVID-19. 
Veřejná sbírka byla povolena osvědčením Krajského 
úřadu Středočeského kraje ze dne 2. 4. 2020 pod č. j. 
050918/2020/KUSK.

Hlasy pro: 7  
u Rada schválila rozdělení finančních prostředků na ná-
kup ochranných prostředků městem v souvislosti s nou-
zovým stavem spojených s COVID-19.

Hlasy pro: 7  
u Rada schválila uzavření objednávky na realizaci zku-
šebního provozu pilotního projektu služby BIKESHA-
RING - systém sdílených jízdních kol, který bude realizo-
ván od 1. 5. do 30. 6. 2020 společností NEXTBIKE Czech 
Republic s.r.o. Schválila také uvolnění rezervy rady města 
ve výši 121 000 Kč vč. DPH na realizaci.

Hlasy pro: 7  
u Rada schválila provedení provizorní plošné opravy po-
vrchu ulice Domácí na pozemcích, které jsou ve výhrad-
ním vlastnictví města Říčany, formou plošné pokládky 
recyklátu a ukládá tajemníkovi zahájit kroky vedoucí k vy-
psání VZMR.

Hlasy pro: 5, zdrželi se: 2  
u Rada schválila uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o ve-
řejných službách v přepravě cestujících k zajištění dopravní 
obslužnosti a školních autobusů městskou autobusovou 

Informace z radnice

Pozvánka 
pro říčanskou veřejnost na

zasedání
Zastupitelstva města Říčany

ve středu 10. června 2020 od 18  h.
v historickém sále staré radnice 

Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany

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

   Vladimír Kořen , starosta města
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Informace z radnice
dopravou města Říčany s ČSAD Benešov s.r.o. Předmětem 
dodatku je navýšení cen za skutečně provedené služby o výši 
průměrné roční inflace v České republice ve výši 2,8 %.

Hlasy pro: 7
  

Krátce z rady města Říčany  
dne 30. 4. 2020
rada přijala celkem 20 usnesení
u Rada souhlasila s dodávkou a instalací tří nabíjecích 
stanic pro elektroauta, včetně servisu po dobu 36 měsíců 
od ELEXIM, a.s. v ceně 148 668,18 Kč vč. DPH. 

Hlasy pro: 7  
u Rada schválila uzavření smlouvy o zpracování znalec-
kého posudku s firmou PRAGUE ACCOUNTING SER-
VICES, s.r.o. jejímž předmětem je stanovení výše spra-
vedlivého vypořádání při převodu bytové jednotky č. 20 A, 
Komenského náměstí čp. 1910, Říčany, z majetku města 
na kupujícího, a to za cenu 70 tis. Kč bez DPH. Rada města 
Říčany zároveň částku 84 700 Kč uvolňuje ze své rezervy.

Hlasy pro: 7  
u Rada souhlasila s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě 
na akci Parkoviště u sportoviště 3. ZŠ U Lesa, Říčany, 
se společností B.H.S. Bohemia, a.s., ve výši 99 401,50  
s DPH, kterým se stanovují vícepráce a méněpráce v před-
loženém znění. 

Hlasy pro: 7 
u Rada schválila uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě se 
společností Stavební firma Pazdera, s. r. o., kterým se sta-
novují vícepráce a méněpráce pro realizaci díla Stavební 
úpravy základní školy Kuří – přestavba na mateřskou ško-
lu v předloženém znění. Celkový cenový nárůst v dodatku 
č. 5 činí 454 635 Kč s DPH, cena díla, upravená tímto do-
datkem č. 5, tudíž činí 24 682 504,77 Kč vč. 21% DPH.

Hlasy pro: 7  
u Rada schválila znovuzavedení zpoplatnění parkova-
cích míst na Masarykově náměstí od data 4. 5. 2020.

Hlasy pro: 7  
u Rada souhlasila s uvolněním částky 50 000 Kč ze své re-
zervy na krytí ½ příspěvku na školku (max. 1 500 Kč měsíč-
ně/1 dítě) pro děti zaměstnanců příspěvkových organizací, 
které navštěvují firemní školku v Olivově dětské léčebně. 
Kapacita této školky, vyčleněná pro město a jeho příspěvko-
vé organizace, je 6 dětí. Příspěvek budu uvolňován postup-
ně podle skutečné fakturace, resp. přefakturace. Nevyčer-
pané prostředky budou vráceny do rezervy rady.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
u Radní souhlasili s opětovným otevřením venkovních 
sportovišť a dětských hřišť v majetku města Říčany od  
1. 5. 2020; a to za podmínky zajištění bezpečnostně – hy-

gienických opatření a informování veřejnosti o nutnosti 
jejich dodržování.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

Krátce z rady města Říčany 
dne 7. 5. 2020
rada přijala celkem 20 usnesení
u Rada doporučila zastupitelstvu schválit investiční záměr 
č. IZ/141/2020/Ond Rekonstrukce úpravny vody Radošo-
vice a obnova vrtů v předloženém znění a ukládá OSM – OI 
přeložit tento IZ k projednání na nejbližším jednání ZMŘ. 

Hlasy pro: 7  
u Rada schválila uvolnění částky ve výši 63 640 Kč vč. 
DPH z rezervy rady na doplnění městského mobiliáře  
a převod příslušné částky do rozpočtové položky OTS.

Hlasy pro: 7  
u Rada schválila provozní řád cyklostezky Do Prahy na 
kole.

Hlasy pro: 7 
u Rada schválila uzavření smlouvy o nadačním příspěvku od 
Nadačního fondu obětem holocaustu, ve výši 54 000 Kč na re-
alizaci projektu Infostánek k Říčanským kamenům zmizelých. 

Hlasy pro: 7  
u Rada schválila v Základní umělecké škole Říčany výuku 
prezenčním způsobem do konce školního roku 2020 již 
nezahajovat, pokračovat v distančním způsobu vzdělává-
ní, které nediskriminuje žáky ani učitele, neklade vysoké 
nároky na zajištění přísných hygienických pravidel, která 
škola není schopna zajistit.

Hlasy pro: 6, proti: 1  
u Rada schválila poskytnutí individuální dotace ve výši 
15 000 Kč pro Linkou bezpečí, z. s., na podporu provozu 
bezplatné dětské krizové linky. 

Hlasy pro: 6, zdrželi se: 1  
Rada zrušila v celém rozsahu výběrové řízení na pronájem 
prostor sloužících podnikání v čp. 1619 Komenského nám. 
v Říčanech (bývalá prodejna Květ), které se uskutečnilo na 
základě zveřejněného záměru ze dne 14. 2. 2020 z důvodu ne-
porovnatelnosti nabídek. 
 Hlasy pro: 7

 Informace z radnice

Muzeum Říčany: 
Pozvěte motýly před váš dům
V tomto Kurýru je pro vás přiložena směs 12 lučních druhů 
rostlin. Zveme vás tím také na dlouho připravovanou výstavu 
Proměny krajiny, kterou upozorňujeme na výrazný úbytek 
živočichů, zejména motýlů. Na výstavě se dozvíte, které druhy 
motýlů těmito rostlinami můžete podpořit. Pokud pro semínka 
říčanské luční směsi nenajdete místo před domem, přijďte si 
s touto obálkou udělat semínkovou bombu do Muzea Říčany. 
Společně pak v neděli 21.6. zpestříme nové remízky v okolí 
Říčan. Je to ve vašich rukou.

Veřejné projednání změny 
č. 4 územního plánu Říčany se koná 
dne 18. 6. 2020 od 15:30 hodin 
v Kulturním centru Labuť v Říčanech.

Čestmíra Šťastná, vedoucí odboru územního  
plánování a regionálního rozvoje

Z očí do očí se tento  
měsíc nekoná.
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Starostenský report COVID-19. respekt, 
nikoli strach nebo lehkomyslnost 

Česká republika i Říčany dokončují 
proces uvolňování tvrdých opatření, 
přijatých v březnu letošního roku. 
Z pohledu statistiky disciplinovaná 
sociální bariéra přinesla nám všem 
bezpečí a epidemická vlna nás minu-
la. Není to tím, že by nemoc COVID19 
byla běžnou sezónní virózou. Jde o re-
álné nebezpečí.  Níže vidíte graf vývo-
je odchylky úmrtnosti od očekávané 
úrovně u celkového počtu všech ze-
mřelých obyvatel 24 zemí evropského 
kontinentu. Koronavirová pandemie 
je zřetelná. Desítky tisíc mrtvých, kte-
ří by nezemřeli nebýt nákazy.

V Česku jsme v naději a padají jednotlivé 
symboly naší obrany. Jsme si zase blíž, 
mizí sociální odstup, více se potkáváme, 
otevírají se i obchody, hospody, do škol 
se vrací první žáci, odhazujeme rouš-
ky… Asi každý z nás se těší. Nicméně 
podle mého osobního názoru bychom 
měli být ostražití. Coronavirus neztratil 
sílu, nezmizel. Získali jsme čas. Máme 
dostupné testování, víme, jak se chránit. 
Někteří kolegové se mě ptají, proč u ná-
draží necháváme cedule s upozorněním 
na to, že lidé, kteří se necítí dobře, nema-
jí jezdit hromadnou dopravou. Proč se 
měří teplota ve školách. Obranou proti 
koronaviru není záměrné kolektivní 
promoření, ale kolektivní odpovědnost. 
Není vám dobře, projděte testy! Máte 
obavy o zdraví, používejte roušku - byť 
to není povinné. Odpovědnost je důleži-
tá a rozhodne o tom, jestli budeme čelit 

další vlně. Nikdo nechce ublížit svým 
blízkým nebo kolegům v práci. Respek-
tujme svobodu chránit své zdraví. Úvo-
dem jsem chtěl vysvětlit svá východiska 
při rozhodování o uvolňování opatření.
Říčany nestavěly v době nejtvrdších 
opatření kameny u parkovišť, aby lidé 
nemohli na procházku do přírody. Ne-
bránili jsme přijet chatařům, kteří čas-
to utíkali ze sídlišť. Bylo to nerozumné. 
Teď nepatříme k nejhorlivějším akté-
rům koronavirové normalizace. Zře-
telné to je například při otevírání škol 
a školek. Podle zveřejněných statistik 
jsou po zdravotnících třetí nejčastější 
skupinou nakažených právě učitelé.* 
Školy jsou místo, kde spolu tráví dlou-
hé hodiny stovky lidí najednou. Po dis-
kuzi s řediteli jsme považovali za nutné 
rodičům sdělit, že škola není schopna 
stoprocentně zabránit šíření jakékoli 

respirační nemoci, která se přenáší 
kapénkami, a zároveň jsme usilovali 
i o právní ochranu instituce i učitelů 
před možnými spory o náhradu škod. 
Nakažení COVID-19 může být podle 
stanoviska MPSV nemocí z povolání se 
všemi náhradami, které s tím souvisejí. 
Rozeslali jsme dotazník, který obsaho-
val podmínky hygieniků i prohlášení. 
Na některé rodiče to mohlo působit 
jako cílevědomé strašení. Realita byla 
věcná. Ani poplašné palcové titulky, ani 
titěrná písmenka, která známe u někte-
rých smluv. Na první stupeň se přihlá-
silo zhruba 30 % žáků, výuka začala a 
budeme se snažit dodržet všechny hy-
gienické podmínky. Hlavní část vyučo-
vání však bude probíhat on-line. Mnozí 
učitelé se během krátké doby dokázali 
naučit novým technologiím, někteří by 
ale propadli. Vidíme to a přemýšlíme, 
jak jim pomoci. Stejné je to s pomocí 
dalším – podnikatelům, nájemníkům, 
seniorům, opuštěným maminkám, ne-
zaměstnaným... Na opravdu účinnou 
pomoc, musíme znát své síly. A to je 
v nepřehledné době složitější. Mnoho 
peněz chce stát rozdat na úkor obec-
ních rozpočtů. A my dosud nevíme, ko-
lik nás to bude stát. Děkuji vám za to, 
že nám dáváte čas na uvážení každého 
kroku. Kdo mě zná, tak ví, že riskuji 
mnohá nebezpečí. Potápím se do hlou-
bek, lezu do nejrůznějších výšek. Nešlo 
by to bez respektu k podmínkám. Osu-
dové bývají především unáhlené či leh-
kovážné kroky. 

Vladimír Kořen, starosta města *Z
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Říčany se chystají na dopady koronavirové  
krize zastavením některých investic

Říčanští zastupitelé na svém dubno-
vém jednání, které probíhalo elektro-
nicky, zastavili některé investice, a to 
v objemu 36,2 milionu korun. U dal-
ších upravili tempo jejich přípravy. To 
může přinést úsporu dalších zhruba 
37 milionů korun. Říčany se připra-
vují na celosvětovou ekonomickou 
krizi, která přichází v těsném závěsu 
po pandemii. Úspory se týkají i pro-
vozních výdajů města.
„Sledujeme v přímém přenosu glabální 
pád. Koronavirus posílá ke dnu mnohá 
odvětví. Letecké společnosti, cestovky, 
návazné služby. Otřásají se trhy s ro-
pou, na burzách se vypařily miliardy, 
které znamenaly investiční energii… 
Bylo by iluzí, kdybychom si mysleli, že 
se krize Říčanům vyhne,“ vysvětlu-
je starosta Vladimír Kořen (Klidné 
město) a dodává: „Navíc stát plánuje 
pomáhat na úkor městských rozpočtů. 
Pomáhat samozřejmě musíme, ale po-
třebujeme znát čísla a počítat.“
Vedení města spolu s předsedou finanč-
ního výboru Martinem Gebauerem 
(Klidné město) provedlo řadu opatření 
pro zajištění finanční stability města. 
Seznam investičních akcí, které budou 
zastaveny nebo pozastaveny, vychází 
z přípravy jednotlivých projektů. Vyřa-
dily se projekty, kde nejsou povolení, 
nejsou smlouvy s dodavateli, naopak 
pokračuje se v projektech, které získaly 

dotační podporu. Cílem je zajistit pení-
ze na nezbytně nutný provoz města a 
úřadu a vytvořit bezpečné rozpočtové 
rezervy. Ekonomové města očekávají 
dočasné snížení rozpočtových příjmů 
z uzavřených nájemních smluv, výše 
správních poplatků z důvodu uzavření 
úřadu pro veřejnost, ale především z 
daňových výnosů.
„Velkým testem budou pololetní čísla. 
V červenci budeme znát daňové výnosy 
a náklady, které stát provedl na úkor 
obecních rozpočtů. Pesimistické odha-
dy hovoří o ztrátě až pětiny příjmů,“ 
dodává starosta. 
Akce, které se letos vůbec nezahájí, 
jsou v celkovém objemu cca 36 mili-
onů korun. Mezi ty finančně nejvý-
znamnější patří úprava okolí Mar-
vánku v předpokládané výši 15 mil. 
korun, rekonstrukce komunikace Du-
kelská, Táborská včetně dešťové kana-
lizace a retence za 6 mil. korun. Letos 
se nepostaví ani odborná učebna u 
Botanického centra při 3. ZŠ za 4,5 
mil. korun.  Realizovat se budou jen 
části podpořené dotací. Neproinves-
tuje se ani milion korun na revitalizaci 
sídlišť. Pětimilionová rezerva na par-
ticipativní rozpočtování se pro tento 
rok převede do jiných rezerv, protože 
hlasování proběhne až na podzim. 
Příprava dalších investic se zcela ne-
zastavila, ale jejich realizace se posune 

a ještě ji posoudí Rada města a finanč-
ní výbor po soutěži. Rozhodne cena a 
stav rozpočtových příjmů města. Jed-
ná se o investice o celkovém objemu 
37,3 mil. korun.
Asi nejdůležitějším krokem v této ob-
lasti je výstavba základní školy na Ko-
menského náměstí. Mění se původní 
plán výstavby, otevírat by se mělo až 
v roce 2023. Rozložení investice o dal-
ší rok sníží finanční tlak, zároveň se 
čeká na vyhodnocení všech dotačních 
žádostí.
„Investiční brzda je dočasná. Projekty 
jsou připravené a čekáme, že krize při-
nese také snížení cen stavebních prací,“ 
vysvětluje starosta Kořen a dodává: 
„Veřejné investice také mohou pomoci na-
startovat českou ekonomiku. Uvidíme.“ 
V provozní části se snižuje o tři mili-
ony položka na opravy komunikací a 
o milion na opravu chodníků.  O mi-
lion méně půjde na výsadby stromů 
a úspora 1,5 mil. se týká i provozu 
MHD. Nevznikne ani strategický plán 
za půl milionu korun.
Přesnější zhodnocení dopadu koro-
navirové pandemie na příjmy města 
bude radnice znát v průběhu léta a 
další hlasování o rozpočtových opat-
řeních proběhne na zářijovém zastu-
pitelstvu.

Kateřina Lauerová , 
tisková zpráva města

Investice a opravy se však nezastaví zcela. 
Například v květnu proběhla naplánovaná oprava 
parčíku u nemocnice. Květinové záhony doplnily 
nové lavičky a upravené povrchy cest.
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Vzdělávání v době koronavirové
Město Říčany je zřizovatelem čtyř základních 
škol včetně jedné speciální s celkovou kapaci-

tou škol 2114 žáků. Dále je zřizovatelem základní umělecké 
školy a pěti mateřských škol.

Mateřské školy a ZUŠ město uzavřelo na základě jednání Bez-
pečnostní rady města již 11. března 2020. Na základních ško-
lách po jarních prázdninách proběhlo ředitelské volno, vzápětí 
česká vláda vyhlásila dne 12. 3. 2020 nouzový stav a zakázala 
přítomnost studentů a žáků při vzdělávání či studiu. Základní 
školy přešly na distanční vzdělávání, přičemž nejsložitější bylo 
najít vhodné komunikační platformy. Různé jsou technolo-
gické možnosti i znalosti jak pedagogů, tak i žáků. Ale cesty 
komunikace učitelé našli nejčastěji přes Skype, WhatsApp, 
Zoom, Jitsi.meet, Webex. Učitelé komunikují i přes vlastní 
webové stránky, program Bakaláři nebo jen přes e-mail. 

Vedení města je se školami v úzkém kontaktu a pomáhá 
s technickým řešením.  Na školách se podařilo například 
zařídit studia pro nahrávání výuky na Youtube kanál. Po-
máhal přitom kupříkladu zastupitel Jan Kužník (Klidné 
město). Zatímco před koronavirem byl mobilní telefon 
v ruce žáků při výuce zakázaný, teď je to naopak.
Další výzva, zejména pro ředitele škol, přišla s postupnou vl-

nou uvolňování protiepidemických opatření, která s sebou 
nesla nařízení a doporučení, jak zajistit organizaci výuky. 
Krizové složky města pomáhaly se zajištěním bezpečnostních 
pomůcek jako dezinfekce, teploměrů, roušek či štítů. Nejdříve 
se do lavic vrátili žáci devátých ročníků, kteří se připravují na 
přijímací zkoušky. 
Od 25. května se mohlo do lavic vrátit 1263 říčanských ško-
láků prvního stupně. Nabídky dobrovolné návštěvy škol ve 
skupinách 15 žáků 
využila třetina ro-
dičů. Elektronická 
výuka tak zůstane 
dominantní. Zá-
kladní i mateřské 
školy mají za sebou 
zápisy na školní 
rok 2020/2021, 
které probíhaly za 
zvýšených bezpeč-
nostních podmí-
nek. Rodiče měli 
možnost využít 
e l e k t r o n i c k é h o 
podání, většina 
se však dostavila 
osobně.

Kateřina Lauerová
Tisková zpráva města

On-line výuka 
matematiky pro  
4. a 3. ročníky na 
2. ZŠ Bezručova 

Konverzace AJ na 
YouTube kanálu 
v ZŠ Bezručova

Výuka po Skypu na ZŠ Nerudova

Deváťáci z 1. ZŠ Masarykovo náměstí. V lavicích sedí kvůli odstupu po jed-
nom a v rouškách ve třídě jich může být maximálně patnáct (foto z 13. 5.)

Uzavřené šatny mají zabránit kontaktu více žáků 
na jednom místě. Foto ze 2. ZŠ Bezručova.
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Jedno z bezpečnostních opatření je měření 
teploty a dezinfekce rukou hned u vchodu. V pří-
padě 3. ZŠ byl volen přístup zadním vchodem.

Školní jídelny jsou v provozu – opatření v jídelně ZŠ Bezručova.

Povinné rozestupy ve třídách a při vstupu do 3. ZŠ u Říčanského lesa.
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50 tisíc nových stromů. Říčanům se daří 
obnova městských lesů po kůrovcové kalamitě

Už na jaře se správcům městských 
říčanských lesů podařilo zajistit 
obnovu lesa. I přes koronavirovou 
krizi během února a března zasadili 
dělníci na padesát tisíc stromů. Na 
většině z celkem 14 hektarů holin, 
které vznikly loňskou nucenou těž-
bou, už tak znovu rostou stromky. 
Smrkovou monokulturu nahradily 
většinou duby, jedle, buky, javory a 
habry. Firma při sázení využila moto-
rových vrtáků, kdy sázela do hloubky 
kolem 40 cm tak, aby kořeny dubů 
měly dostatek vláhy. Dalšímu kácení 
se však říčanský les nevyhne, rozsah 
kůrovcové kalamity závisí na počasí.
„Kůrovcová pandemie smrků“ se šíří 
rychle pokud má příznivé podmínky. 
Teplé zimy a sucho. Za poslední roky 
jsou důsledky pro lesy celé republiky 
fatální. Lesníci brání lesy před šířením 
kůrovce v hospodářských lesích rych-
lou těžbou napadených stromů. Okra-
jově pomáhají lapače a lapáky. Pro 
budoucnost je důležitá včasná obnova 
lesů a také pestřejší druhová skladba.
„Potřebujeme pestré lesy – druhově i vě-
kově. Jsou stabilnější, nemoci a škůdci se 
v nich šíří pomaleji. Na druhou stranu 
se změní podoba lesů tak, jak ji známe 
a jak ji máme, třeba jako houbaři, rádi. 
Na místě smrčin teď budou především 
doubravy,“ vysvětluje starosta Vladimír 
Kořen (Klidné město). 
V Říčanech vloni v důsledku těžby 
vzniklo na 14 hektarů holin. S těžbou 
pomáhala i speciální technika, tzv. 
harvestor. Hrálo se o čas. Stejné je to 
s výsadbou. Během dvou jarních měsí-
ců tohoto roku dokázali správci měst-
ských lesů zajistit vysazení padesáti 

tisíc stromů na zhruba 11 hektarech.  
Kolem 30 tisíc sazenic připadlo právě 
na duby. Dále dělníci vysadili jedle, 
v menším počtu i javory, habry a buky. 
Zhruba na dvou hektarech se o nové 
stromy postaral les sám a přirozené 
zmlazení tu tvoří smrk, dub, buk, javor, 
dub, jedle a douglaska. Druhová pest-
rost je nutná. Jak zkušenost ukázala, 
původní smrková monokultura s měl-
kými kořeny, která byla vysazena více 
než před půl stoletím, z důvodu sucha 
ve velkém podléhá nejagresivnějšímu 
druhu lýkožrouta. Následně po jejím 
vykácení vznikají velké holiny náchylné 
k větrné i vodní erozi.
Říčanská firma EKOFLOR využila 
při sázení dubů motorových vrtáků, 
kdy se sázelo do hloubky kolem 40 cm. 
V těchto hloubkách mají kořeny dubů 
zajištěno větší množství vody a tím i 
větší šanci, že v těchto suchých letech 
přežijí. Správcům lesa se také podařilo 
zajistit velice kvalitní odrostky (výška 
120 - 180 cm). Jak uvádí Jiří Dvořák, 
správce lesů z odboru životního pro-
středí: „Jsem rád, že se nám podařilo 
zajistit náhradní výsadbu již tento 
rok, i když sehnat sadební materiál je 
velice složité.“  Největším přáním nyní 
je, aby nebylo sucho a sazenice měly 
dostatek životadárné vody. Bohužel, 
i v letošním roce bude pokračovat 
nucená těžba napadených stromů 
v našich lesích. Její rozsah záleží na 
počasí. Správce lesa předpokládá, 
že si kůrovec vynutí těžbu na dalších 
čtyřech hektarech městského lesa. 
Připomeňme, že okolní lesy patří i dal-
ším vlastníkům, většina Lesům ČR a 
pražskému magistrátu.
Skladba a obnova lesa je dána jednak 
legislativou a dále zájmem vlastníka, 
který spolupracuje při zpracování les-
ního hospodářského plánu, který má 
město zpracováno na decénium 2012 
– 2021.
„Osobně bych byl rád, aby se v říčan-
ském lese také objevily i méně tradiční 
či vzácné druhy hospodaření. Třeba 
takové pařeziny, kdy se pravidelně kácí 
stromy na topení a z pařezů následně 
vyrůstají nové kmeny. Je to velmi vzácný 

biotop třeba pro motýly,“ vysvětluje sta-
rosta Kořen. 
Správce lesa požádal o finanční pří-
spěvek na zmírnění dopadů kůrovcové 
kalamity za roky 2017 a 2018, které 
v závěru minulého roku vypsalo Minis-
terstvo zemědělství.
Kulatinu se daří prodávat prostřednic-
tvím elektronických aukcí za nejvyšší 
možnou cenu. Nedostatek techniky a 
lidí z důvodu pandemie zdržel odvoz 
dřeva z lesa. Kulatina jde dále na prů-
myslové zpracování. Velké paty stromů 
a špičky jsou nyní pro průmysl nevyu-
žitelné, proto správce jedná s firmou o 
zpracování do štěpky, která je pak ener-
geticky hodnotnější. 
Při svých procházkách po okolních 
lesích můžete vidět podél cest stro-
my, které jsou překryté sítí či ošet-
řené barevným postřikem (růžová 
barva). Nedotýkejte se těchto kme-
nů, neboť jsou chemicky ošetřené 
proti škůdcům a postřik je jedovatý. 
Zároveň apelujeme na nenechavé 
návštěvníky, kteří odnášejí či ničí 
lapače na lýkožrouta, aby svým jed-
náním nenapomáhali šíření škůdce, 
navíc i látky obsažené v lapači jsou 
jedovaté. Také připomínáme, že pá-
lením ohně či poškozováním poros-
tů se vystavuje osoba postihu až 100 
tisíc korun.

Kateřina Lauerová
Tisková zpráva města FO
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Dopravní opatření pro zklidnění dopravy 
před 3. ZŠ u lesa od 8. června

Ranní dopravní špičku před jednou 
z říčanských škol se město Říčany, 
po vzoru evropských měst, rozhodlo 
řešit poměrně zásadním opatřením. 
Vjezd do ulice Školní, kde se nachá-
zí 3. ZŠ u Říčanského lesa, bude ve 
dnech školního vyučování v čase od 
7.30 do 9 hodin zakázán. Opatře-
ní začne platit v pondělí 8. června 
2020. Kromě dopravního značení 
bude do ulice instalována překážka 
a na dodržování bude dohlížet měst-
ská policie. Vjezd bude povolen pou-
ze říčanským školním autobusovým 
linkám. Záměrem města je vymístit 
automobily z bezprostřední blízkos-
ti vstupu do školy, kde při parkování 
a vystupování vznikaly nebezpečné 
situace. Naopak podpořit chce rad-
nice jiné, udržitelnější způsoby do-
pravy žáků do školy.
Základní školu u Říčanského lesa na-
vštěvuje 624 dětí, učí zde 40 pedagogů 
a nachází se na okraji města u největ-
šího říčanského sídliště. V době ranní 
špičky, kdy rodiče přiváží děti do školy, 
vznikají v ulici Školní, ale i v dalších 
okolních ulicích, dopravní komplikace 
a kolize. Při velkém množství aut dochá-
zí k ohrožení bezpečnosti dětí, které do 
školy dochází pěšky či z blízké zastávky 
MHD na ulici Olivova. V rámci přijaté-
ho opatření bude zakázán vjezd všech 
motorových vozidel s výjimkou školních 
autobusových linek do ulice Školní ve 
dnech školního vyučování v čase od 7.30 
do 9 hodin. Kromě dopravního značení 
bude instalováno i hrazení. Dodržování 
uvedeného opatření bude kontrolová-
no strážníky MP v rámci pravidelných 
hlídek u škol a přechodů pro chodce v 
ranních hodinách. Důvodem uvedené-
ho opatření je snaha o snížení intenzity 
individuální dopravy v bezprostřední 
blízkosti školy a zvýšení pasivní bezpeč-
nosti.
Z důvodu eliminace možných ne-
žádoucích jevů, například přesunu 
zbytkové části dopravy do sousedních 
ulic, budou trvale zneprůjezdněny in-
stalací pevných překážek také ulice U 
Olivovny a Leopolda Peka mezi byto-
vými domy. Sloupky budou umístěny 

v křížení s ulicí Olivova s doplněním 
značení slepé ulice z druhé strany.
Uvedené znejprůjezdnění by mělo zna-
menat pozitivum především pro obyva-
tele těchto bytových domů. K opatření 
bylo přistoupeno především na základě 
jejich požadavků, vznesených na něko-
lika veřejných setkáních.
Rodiče i obyvatelé lokality budou in-
formováni o opatření nejen v Kurýru, 
ale i na webu a Facebooku města a 
školy, mobilní aplikací a letáky.
Uvedené dopravní opatření naplňuje 
současný trend omezení automobilové 
dopravy do škol a naopak podporu do-
pravy hromadné či pěší, která s sebou 
přináší též dopravně-výchovné aspekty.

Kateřina Lauerová
Tisková zpráva města

Pouhých 100 m od vstupu do školy postavilo 
město nové parkoviště s kapacitou téměř 
třicet aut.

 Vjezd do jednosměrné ulice Školní bude ve 
dnech výuky od 7.30 až 9 h. zakázán.

V rámci opatření bude umístěno dopravní značení B11 „Zákaz vjezdu 
všech motorových vozidel“ s dodatkovou tabulkou E13 s textem „Ve dnech 
školního vyučování 7:30 – 9:00, MIMO BUS“ na vjezdu do jednosměrné 
ulice Školní a dále na ulici Olivova před křížením s ulicí Školní B24a 
„Zákaz odbočování vpravo“ a B24b „Zákaz odbočování vlevo“ s dodat-
kovými tabulkami E13 s textem „Ve dnech školního vyučování 7:30 – 9:00, 
MIMO BUS“. Při vjezdu do ul. U Olivovny a Leopolda Peka umístěno DZ 
IP10a „Slepá pozemní komunikace“ a dále na ul. Olivova před křížením 
s ul. U Olivovny a Leopolda Peka umístěno DZ B24a „Zákaz odbočování 
vpravo“ a B24b „Zákaz odbočování vlevo“.
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Pronájem prostor krytých sportovišť 
města Říčany

pod č. e.: 40061 a č. j.: 35198/2020-
MURI/OHS/00035 ze dne 20. 2. 
2020, zastoupené vedoucím odboru 
správy majetku, pověřeným Radou 
města Říčany ze dne 9. 7. 2008 pod 
č. usn. č. 08-13-023 k rozhodování o 

zveřejňování záměrů pronájmu, zve-
řejňuje záměr obce dlouhodobě pro-
najmout
Volné hodiny v prostorách krytých 
sportovišť v majetku města Říčany 
pro období od 09/2020 do 06/2021

Za dlouhodobý nájem je považován 
nájem prostor v týdenní periodicitě 
na období jednoho měsíce a delší. Mi-
nimální časovou jednotkou nájmu je 
30 minut.  Krytá sportoviště jsou pro 
dlouhodobé nájmy k dispozici takto:

OZNAČENÍ od do od do od do

SPORTOVNÍ HALA -HALA SH1 1.9. 30.6. pondělí pátek 15:00 22:00

SPORTOVNÍ HALA -SÁL 1. N. P. SH2 1.9. 30.6. pondělí pátek 15:00 22:00

SPORTOVNÍ HALA -SÁL 2. N. P. SH3 1.9. 30.6. pondělí pátek 15:00 22:00

1. ZŠ Říčany 1ZS 1.9. 30.6. pondělí úterý 15:30 22:00

1. ZŠ Říčany 1ZS 1.9. 30.6. středa středa 16:30 22:00

1. ZŠ Říčany 1ZS 1.9. 30.6. čtvrtek pátek 15:30 22:00

2. ZŠ Bezručova tělocvična 1 2ZS1 1.9. 30.6. pondělí pátek 17:00 22:00

2. ZŠ Bezručova tělocvična 2 2ZS2 1.9. 30.6. pondělí pátek 17:00 22:00

3. ZŠ U Říčanského lesa tělocvična 1 3ZS1 1.9. 30.6. pondělí pátek 16:00 22:00

3. ZŠ U Říčanského lesa tělocvična 2 3ZS2 1.9. 30.6. pondělí pátek 16:00 22:00

4. ZŠ Nerudova 4ZS 1.9. 30.6. pondělí čtvrtek 16:00 20:00

HALA PACOV HP 1.11. 31.3. pondělí neděle 08:00 22:00

HALA U LESA HL 1.10. 31.3. pondělí pátek 16:00 22:00

HALA U LESA HL 1.10. 31.3. sobota neděle 9:00 22:00

V případě zájmu o nabízený pronájem je nutné podat při-
hlášku vyplněním elektronického formuláře, který je stej-
ně jako veškeré informace, týkající se dlouhodobého pro-

nájmu, k dispozici na stránkách města Říčany: https://
sportoviste.ricany.cz, a to nejpozději do 19. 6. 2020.
 Evžen Heyrovský, vedoucí odboru správy majetku
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Říčany si připomněly 75 let od konce 
druhé světové války velmi komorně

Starosta Vladimír Kořen připomněl, že kritické chvíle vždy odhalí hodnoty 
každého člověka, přičemž na ty, kteří prokážou hrdinství a statečnost, se 
nesmí zapomenout.

Účastníci vzdali úctu, položili květiny a zapálili svíčky  
u Pomníku Obětem 1. a 2. světové války.

 Státní hymnu zahrál houslový virtuóz Pavel Šporcl.

Pietní akt proběhl na Masarykově náměstí 
7. května v komorním duchu s ohledem na 
opatření proti šíření nemoci Covid19.
Zastupitelé města uctili památku obětí druhé 
světové války u pomníku na Staré radnici.
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Dnešní doba skýtá ohromné možnosti. Extrémním pří-
padem může být třeba Singapur. Díky velmi propraco-
vanému sběru dat o přesunech lidí po městě je možné 
velmi efektivně plánovat nejen veřejnou dopravu. Díky 
technice je proto v Singapuru cestování velmi promyšle-
né, intuitivní a jednoduché. Takto sofistikovaný systém 
je však křehký a nese s sebou vysoké náklady. Proto se 
vyplatí zejména u velkých aglomerací.
 
Data jsou základ
I v Říčanech se ale díky technologiím začínáme učit jed-
noduše a anonymně sbírat data o dopravě. Například 
nenápadný přenosný sčítač nám ukazuje, kolik jakou 
ulicí projede aut (včetně jejich rychlosti), kolik je zde 
cyklistů, chodců a v jakých časech. Na základě zjištění 
pak navrhujeme opatření (bezpečné přechody, úpravu 
značení atp.) a po jejich realizaci vyhodnotíme dopady 
opakovaným měřením. Další data lze vytěžit z kamer 
ve městě. Na Masarykově náměstí jsme před rokem pi-

lotně odzkoušeli parkovací senzory ve vozovce, zatím 
jsme je však nezakoupili. V neposlední řadě zkoušíme 
využít zbytková data od mobilních operátorů, což se 
ale zatím kvůli nedostatečně hustému pokrytí jeví v Ří-
čanech jako neefektivní. 

Smart city a internet věcí
Smart city. To je dnes často skloňované synonymum 
pro moderní technologie ve městě. Zdá se, že ve vel-
kých městech je budoucností internet věcí (IoT). Chyt-
ré veřejné osvětlení s nejrůznějšími senzory, odpadkové 
koše, které sledují svou naplněnost, propojený systém 
řízení křižovatek, preference MHD, sdílená či dokonce 
autonomní auta. Všechny technologie jsou propojeny 
a společně řízeny přes informační platformu. Aplikace 
smart city najdete v nejrůznější podobě, nabízí je bez-
počet firem, které se předhání v novinkách, které nikdo 
jiný neumí. Trh je zatím dost nepřehledný a orientuje se 
zejména na velkoměsta.

Inovace a technologie v městské mobilitě
Udržitelná městská mobilita – 6/6

Data o vozidlech parkujících v Mladé Boleslavi
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Inovace jednoduše
V některých případech, a zejména u menších měst, ale 
nemusí „smart“ nutně znamenat složitá čidla, kamery či 
nabušený software. Chytré město může být vlastně velmi 
jednoduché a využívat pouze to, co skutečně potřebuje. 
Touto cestou se zatím vydáváme my v Říčanech. 
Vedle oblastí, jako je energetika (chytrá síť a elektromě-
ry, e-aukce), vodohospodářství (protipovodňový hlásný 
systém, dálkově odečitatelné vodoměry, …) či elektroni-
zace úřadu (Portál občana Říčan) chceme chytré techno-
logie nasazovat právě v oblasti dopravy a mobility.
Online polohu či zpoždění našich autobusů a vlaků 
v naší aplikaci již asi sledovat umíte. Brzy budou i sa-
motné zastávky autobusů vybaveny obrazovkou s přes-
nými odjezdy spojů. Podobně plánujeme přes aplikaci 
navigovat na volná parkovací místa včetně jednodu-
chého placení parkovného. Řidiče na hlavních tazích 
v Říčanech bychom v budoucnu chtěli informovat o do-
jezdové době či komplikacích na trase.

Sdílená vozidla a kola
Pomalu ale jistě se i v Říčanech 
začínají objevovat první sdíle-
ná auta. Car4Way, HoppyGo i 
další společnosti vám umožní 
cestovat autem, které není vaše. 
Pokud ročně najedete jen něko-
lik tisíc kilometrů, může se vám 
to vyplatit. 
V květnu jsme pilotně rozjeli 
provoz sdílených kol s firmou 
Nextbike. Město dotuje prvních 
15 minut každé jízdy zdarma, 
provozujeme zatím 40 kol a 18 
parkovacích stanic. Na rozdíl 
od Prahy jsme k nám nepustili 
elektro koloběžky, které se po-
valují po chodnících, ani bezstanicová růžová kola, která 

jsou zase zamčena 
u každého zábrad-
lí. Dali jsme na 
zkušenost jiných 
měst, že síť pevně 
daných stanic na 
správných místech 
je pro město vý-
hodnější. Za první 
dva týdny proběh-

lo téměř 750 zápůjček, tedy více než jedna zápůjčka na jed-
no kolo denně. Pro začátek slibný výsledek.

Netradiční vychytávky v městské mobilitě
V Čechách neznámou, ale třeba na rakouském či německém 
venkově velmi oblíbenou zajíma-
vostí jsou tzv. stopovací lavičky. 
Představte si, že sedíte u silnice, 
nad sebou si navolíte cíl vaší ces-
ty, a jen čekáte, až vám někdo ze 
sousedů či kolem projíždějících 
řidičů zastaví. Asi to nebude fun-
govat pro cestu z Václavského ná-
městí do Říčan, ale například ze 
Strašína či Jažlovic do Říčan si to 
již představit dovedu. Skoro vždy 
totiž pojede kolem vás někdo zná-
mý, který když uvidí, kam máte 
namířeno, vám rád zastaví. 
 
Naopak běžnou výbavou do města se i u nás stává elek-
trokolo, případně elektro koloběžka. Díky relativně do-
stupné ceně si takový prostředek může dovolit stále více 
lidí. S elektropohonem se pak stanou nezávislými nejen 
na benzínu, parkování auta, ale i na kopcích či objížď-
kách. Služební elektrokola mohou jako jeden z benefitů 
využívat i zaměstnanci města.
Jako poslední zajímavou inovaci jsem vybral elektrickou 
cyklorikšu pro seniory a šlapací elektro-cyklo bus pro 
školáky. Tím prvním by mohli zaměstnanci či dobrovol-
níci vozit seniory z DPS na Komenského náměstí třeba 
do knihovny. Šlapacím autobusem by zase možná rádi 
jezdili žáci našich škol, aby se pak mohli před ostatními 
pochlubit.
 David Michalička, místostarosta

Příklad navigačních tabulí pro řidiče ve Zlíně

Mapa obsazenosti bikesha-
ringových stanic v Říčanech 
– jedno úterý večer 

Stopovací lavička v Německu – 
vyberete ceduli se svým cílem a 
stopujete v sedě.
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město již brzy dokončí přestavbu školy v Kuří

V květnu proběhl zápis 
do mateřské školy Ku-
řátko v městské části 
Kuří. Od září tohoto 
roku by mohla tato sto 
let stará budova, pů-
vodně obecné školy, 
opět sloužit vzdělávání.

Kateřina Lauerová

K původní historické budově 
školy přistavěla stavební firma 
Pazdera novou přístavbu, která 
je větší než původní.
Okolo budovy vystavěli nové 
přístupové chodníčky.

Zahrada pro venkovní aktivity dětí bude brzy zatravněna a doplněna o herní 
prvky. Právě probíhá výběr dodavatele.

Sociální zařízení pro děti.

V budově byl vybudován výtah pro bezbariérový přístup.

Jedna ze dvou tříd pro dvě desítky dětí.

Budoucí jídelna pro malé strávníky. Obědy bude vařit a dovážet 
cateringový servis ArTer, který vaří v ZŠ u Říčanského lesa a dováží 
mimo jiné i do MŠ Zahrádka.
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Opatrně na křižovatce pod Štuksákem Křížení ulic Rýdlova – Smiřic-
kých – Politických vězňů nebo 
chcete-li pod Štuksákem je mís-
tem, kde musí řidiči dbát zvýše-
né opatrnosti. Stalo se i místem 
několika dopravních nehod. Ba-
revné zvýraznění směru hlavní 
silnice, přechodu i vodorovného 
dopravního značení Dej přednost 
v jízdě! by mělo výrazně zvýšit 
přehlednost a tím i bezpečnost na 
této křižovatce. Na nebezpečné 
situace, které vznikaly na tomto 
místě, upozorňovala i veřejnost. 
Byl to jeden z námětů do čtvrtého 
ročníku Překvapte Říčany, tím že 
město opatření pro zvýšení bez-
pečnosti již realizovalo, do hlaso-
vání již nepostoupí.
 

Kateřina Lauerová
Tisková mluvčí a koordinátorka PB

Říčanští dobrovolní hasiči mají 
nový zásahový požární vůz

Jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH) Říčany 
bude vyrážet k mimořádným událostem s úplně novým 
cisternovým vozidlem značky SCANIA. Požární vůz 
představí veřejnosti 6. června od 14 hodin na Masarykově 
náměstí. Říčanští dobrovolní hasiči v loňském roce vyjeli 
k rekordnímu počtu 82 událostí. V součinnosti s profe-
sionálními hasiči zasahují u požárů, povodní, při ekolo-
gických haváriích, autonehodách a v dalších náročných 
situacích. Pro účinnou pomoc je klíčová rychlost, dobrá 
technická vybavenost a odpovídající připravenost zasa-
hujících hasičů. Technická vybavenost se s novým vozem 
vyrovná profesionálnímu sboru. Zřizovatelem JSDH Ří-
čany je od roku 2001 město, které také finančně a organi-
začně nákup vozidla za 8,4 milionu korun zajistilo. Město 
uhradilo vůz díky úspěšné dotaci a získaným financím 
z EU ve výši 4,7 milionu korun, zbylou část ve výši 3,7 mil. 
hradilo z rozpočtu, ze zisku z pokut.
K zásahu vyrážejí s houkačkou do deseti minut tam, kam 
jsou vysláni Krajským operačním a informačním středis-
kem (KOPIS - Kladno). Zachraňují životy, majetek, po-
máhají zmírnit škody a jak sami říkají, „jedou tam, odkud 
ostatní utíkají“. Pro úspěch jejich zásahu je důležitá rych-
lost a kvalitní vybavení. V sobotu 6. června na Masarykově 
náměstí slavnostně představí novou cisternu značky SCA-
NIA 6x6 CAS 30. Ta doplní již zasloužilé cisternové vozy, 
které odvedly spolu s hasiči kus dobré práce. Dva stávající 
vozy TATRA 815 CAS 32 získal sbor vždy již jako vyřaze-
né nepotřebné od HZS (Hasičský záchranný sbor). Stálo 
nemalé úsilí i finance je udržet v akceschopném stavu. 

Nový cisternový zásahový vůz posouvá JSDH blíže k pro-
fesionálům, kterým tak budou rovnocenným partnerem 
při likvidování požárů a jiných živelných pohrom. Cisterna 
pojme 8,5 tisíce litrů vody a 510 litrů pěnidla, sveze k zása-
hu šestičlennou zásahovou jednotku včetně kompletního 
vybavení. Díky navijáku může pomáhat s vyprošťováním. 
Rozprašovač použije třeba k hašení polních porostů. Počet 
výjezdů k událostem rok od roku stoupá. V loňském roce 
vyjeli „dobráci“ k dvaaosmdesáti případům.
„Děkuji jménem jednotky městu za pořízení cisterny, 
vstřícnost pana starosty a dobrou spolupráci,“ ocenil pří-
stup radnice velitel JSDH Říčany Zdeněk Kavka a pozval 
na slavnostní akci: „Všechny zvu na den předání.“
Na náměstí bude veřejnosti představeno i zásahové vozi-
dlo DA Ford Tranzit L1Z, které mělo premiéru již před ro-
kem. Cisternové vozidlo SCANIA bylo pořízeno za 8,4 mi-
lionu korun, přičemž spoluúčast ve výši 4,7 milionu korun 
se podařilo získat díky úspěšné žádosti z Evropského fondu 
pro regionální rozvoj. Necelé 4 miliony město investovala 
z rozpočtové položky, kterou tvoří zisk z úsekového měření.
JSDH Říčany má v současné době 24 členů, kteří čin-
nost v jednotce vykonávají zcela dobrovolně, bez náro-
ku na finanční odměnu. Zároveň jsou členy SDH, tedy 
Sboru dobrovolných hasičů, který v rámci své činnosti 
připravuje i další generace mladých hasičů.

Kateřina Lauerová , tisková zpráva města
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 Schválený Upravený Skutečnost  % plnění
 rozpočet rozpočet k 30. 4. 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 96 593 690,71 30,30

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

127 250 400,00 129 622 900,00 38 584 450,27 29,77

Kapitálové příjmy (příjmy z prodeje majetku) 8 810 150,00 8 931 150,00 1 576 698,50 17,65

Přijaté dotace 263 381 202,00 271 984 490,74 38 650 146,15 14,21

Přijaté splátky půjček 985 000,00 985 000,00 328 400,00 33,34

Rozpočtové příjmy  
běžného roku celkem

701 643 752,00 730 346 250,74 175 733 385,63 24,06

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

Termínovaný vklad 20 000 000,00 20 000 000,00

Úvěr na nákup nemovitostí, cyklostezka 28 646 000,00 52 648 372,18 22 832 429,36 43,37

Příjmy celkem vč. přebytku hospodaření 840 289 752,00 943 072 482,63 358 643 674,70 38,03

VÝDAJE 

Běžné (provozní) výdaje 405 415 644,00 426 100 751,04 133 936 662,29 31,43

Rozpisové rezervy 11 107 000,00 10 089 244,63 0,00 0,00

Běžné výdaje celkem 416 522 644,00 436 189 995,67 133 936 662,29 30,71

Kapitálové (investiční) výdaje 337 403 186,00 411 363 982,90 68 279 655,41 16,60

Rezervy na investice 17 801 040,00 17 370 083,44 0,00 0,00

Investiční výdaje celkem 355 204 226,00 428 734 066,34 68 279 655,41 15,93

Rozpočtové výdaje běžného roku 
celkem

771 726 870,00 864 924 062,01 202 216 317,70 23,38

Splátky úvěru 68 562 882,00 78 148 420,62 15 844 160,49 20,27

Výdaje vč. splátky půjčky 840 289 752,00 943 072 482,63 218 060 478,19 23,12

rozdíl příjmy - výdaje (BV s kons.) -0,00 0,00 140 583 196,51

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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máte možnost se stát přísedícím u Okresního soudu Praha-východ
Pokud máte zájem o veřejnou funkci 
přísedícího u Okresního soudu Pra-
ha-východ kontaktujte co nejdříve 
právní oddělení MěÚ. Jedná se o 
čtyřleté volební období 2020 až 2024. 
Přísedící se podílí na jednání a rozho-
dování okresního soudu jako soudu 
prvního stupně v trestních a civilních 
senátech (pracovněprávních věcech).
Okresní soud Praha-východ nabízí obča-
nům možnost stát se přísedícím u jme-
novaného soudu (Na Poříčí 20/1044, 
Praha 1) na volební období 2020 - 2024. 
Funkce přísedícího je veřejnou funkcí.  
Kandidáty na funkci přísedícího navr-
hují členové zastupitelstva obcí v obvodu 
příslušného okresního soudu.

Jaké jsou podmínky pro vykonává-
ní přísedícího u soudu?
- státní občanství České republiky
- svéprávnost a bezúhonnost
- zkušenosti a morální vlastnosti kan-
didáta dávající záruku, že bude svou 
funkci řádně zastávat
- v den ustanovení do funkce věk nej-
méně 30 let
- přihlášení k trvalému pobytu v ob-
vodu zastupitelstva, jímž je do funkce 
volen
- souhlas se svým ustanovením do 
této funkce
- přísedící jsou voleni na dobu 4 let
Jaká je odměna?
- přísedící, kteří jsou v pracovním 

poměru, obdrží za dobu vykonává-
ní této funkce náhradu mzdy ve výši 
průměrného výdělku
- přísedící, kteří nejsou v pracovním 
poměru, jsou však výdělečně činní, 
obdrží za dobu vykonávání této funk-
ce náhradu stanovenou ministerskou 
vyhláškou
- stát hradí přísedícím hotové výdaje, 
které vzniknou vykonáváním funkce
- přísedící obdrží mimo náhrady za 
každý den jednání paušální náhradu 
ve výši 150 Kč
V případě vašeho zájmu prosím 
kontaktujte:

Božena Čápová,  tel. 323 618 103,
e-mail: bozena.capova@ricany.cz
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Singletrek kolem Říčan
Tvůrci Tehovského 
volnočasového parku 

se pustili do přípravy nových stezek, 
tzv. singletreků. Ty by měly vzniknout 
v odlehlých částech lesa okolo Říčan. 
Cílem je částečně svépomocí vybudo-
vat a označit přírodní cesty, po kterých 
budou moci cyklisté jezdit a pilovat své 
dovednosti, aniž by ohrožovali chodce 
na běžných lesních cestách. Město by 
mohlo hradit pouze materiál. V přípa-
dě, že první etapa bude mít u občanů 
kladný ohlas, chtějí autoři záměr při-
hlásit do projektu Překvapte Říčany a 
získat další finanční prostředky.
Radnice města tuto aktivitu vítá a sou-
hlasila s vytvořením studie těchto tras. 

Přípravy se ujali místní  biker, trialista 
a 10x mistr republiky v Elitě, Vlasta 
Kabeláč Čiháček ve spolupráci s Mi-
chalem Marošim, mistrem Evropy 
v dual slalomu. Ten se aktuálně věnuje 
právě navrhování tratí a MTB parků.
Jízda na kole po singletreku je v posled-
ních letech velmi oblíbeným sportem. 
Mezi nejznámější lokality patří Nové 
Město pod Smrkem, Nové Město na 
Moravě či Rychlebské stezky. Nedaleko 
Říčan nově dokončili Šemberské stezky. 
Tratě bývají značeny podle náročnosti 
a jsou určeny pro širokou veřejnost od 
dětí po profesionály. Plánování bude 
probíhat v úzké spolupráci se správcem 
městských lesů, aby nedošlo ke koli-
zím s přírodou ani probíhající těžbou 
dřeva. „Nemáme ambice v Říčanech 
vybudovat nějaké velké centrum, kam se 
budou sjíždět cyklisté z široka daleka. Na 
to nemáme podmínky. Rádi bychom však 
nabídli místním obyvatelům další aktivní 
vyžití v přírodě. Sportovci si přijdou na 
své a běžné lesní cesty budou volnější pro 
chodce a rodiny s dětmi,“ vysvětluje Da-
vid Michalička, místostarosta (Klidné 
město).
„Naším cílem je vytvořit trasy, včetně od-
boček, které si primárně užijí jezdci všech 
výkonnostních úrovní a věku. Bonusem je 
snížení počtu ilegálních trailů po okolí, 
které se množí a propojení komunity bike-
rů. Jsem vděčný za možnost se na tomto 
projektu pro Říčansko podílet,“ komen-
tuje Vlasta Kabeláč Čiháček.

Kateřina Lauerová , 
tisková zpráva města
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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: 19. 6. 2020 do 10,30 hod.
TeRmÍN VÝBĚROVÉHO ŘÍZeNÍ: 22. 6. 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  - SILNIčNí úŘaD
POŽADujeme: Střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo Vyšší odborné vzdělání nebo vysokoškolské 
vzdělání v bakalářském studijním programu
LHŮTA PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠeK: 19. 6. 2020 do 10,30 hod.
TeRmÍN VÝBĚROVÉHO ŘÍZeNÍ: 22. 6. 2020 v 10,30 hod. – účast na VŘ je závazná podáním 
přihlášky včetně všech náležitostí – účastníci nebudou k účasti vyzýváni.

3.  RefeReNt oDDěLeNí úZeMNího a StaVebNího ŘíZeNí  
– oDboR StaVebNí úŘaD

POŽADujeme: VŠ vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu v oboru stavebního, 
architektonického nebo právnického směru, nebo vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky 
praxe v oboru stavebnictví. Pracovní smlouva bude na dobu určitou.
LHŮTA PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠeK: 19. 6. 2020 do 10,30 hod.
TeRmÍN VÝBĚROVÉHO ŘÍZeNÍ: 22. 6. 2020 ve 13,00 hod. – účast na VŘ je závazná podáním 
přihlášky včetně všech náležitostí – účastníci nebudou k účasti vyzýváni.

4.  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

5.  DěLNíK čIŠtěNí MěSta (1 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

Město Říčany hledá 

schopné pracovníky do doBŘe zavedeného kolektivu  
na následující pracovní pozice:

uPoZoRNěNí: VÝběRoVá ŘíZeNí buDou KoNáNa DLe 

PožaDaVKŮ aKtuáLNí „KoRoNaVIRoVé“ SItuace
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zastupitelé

Z krize udělejme výhru. Půjde to
Poslední týdny jsou náročné. 
Ale je šance, že vyjdeme posí-
leni. 
Učíme se dělat nové věci a nedě-
lat mnoho z toho, co nám přišlo 
samozřejmé. A byť to není čas 
lehký, troufám si tvrdit, že pod 
rouškami přibylo úsměvů, lidé 

jsou k sobě blíž. Každý pomáhá, jak může. Přizpůsobi-
li jsme styl života, abychom neohrožovali sebe a druhé. 
Šili jsme roušky, roznášeli dezinfekci, pomáhali s ná-
kupy sousedům. 
A tam, kde to nešlo, jsme spoléhali na obec, kraj či stát, 
že pomůže. Je přirozené, že stát pomůže podnikate-
lům, kterým zakázal podnikat. Že pomůže těm, kterým 
nakázal být doma a nahradí jim mzdu. A je přirozené, 
že očekáváme, že to udělá spravedlivě a efektivně. Bo-
hužel neudělal. Pomoc drobným podnikatelům přichá-
zela pomalu a chaoticky. Ale velké agropodniky se k ní 
dostaly relativně jednoduše. V době psaní tohoto textu 
stát zvažuje, že koupí aerolinky Smartwings. To bude 
drahé a zbytečné. Proč peníze nevěnujeme na rozjezd 
nového podnikání nebo na podporu částečných úvaz-
ků, které například pomohou maminkám na rodičov-
ské?

A aby stát mohl zaplatit neefektivní rozhazování, hle-
dá peníze, kde může. Například v nesmyslném rušení 
odpočtu hypoték. To zdraží bydlení mladým lidem. A 
nejnovější hit - okradení obcí. Nestačí, že obce přijdou 
o část peněz přirozeným snížením celkového výběru 
daní. Babišova vláda teď přišla s nápadem, že z těchto 
peněz obcím sebere ještě více (vychází to zhruba kolem 
11 mld.). Mimochodem, ODS navrhovala rozpočty 
obcí naopak o zhruba 10,5 mld. navýšit z peněz, které 
nám poskytla EU. Neprošlo to a peníze jsou bůhvíkde.
V praxi to znamená, že Říčany budou muset velmi roz-
mýšlet o svých prioritách. Na zastupitelstvu jsme již 
odhlasovali pozastavení některých investičních pro-
jektů. Ale budeme muset jít ještě dál.
Ve všem špatném však hledejme to dobré. Současný 
stav umožňuje firmám, obcím i státu přehodnotit své 
fungování. Přeuspořádat priority. Říct, co je opravdu 
důležité a kde je možné šetřit, jaké výdaje jsou zbyt-
né. Dává nám šanci dlouhodobě zefektivnit procesy 
fungování, ostatně online byl v době nouzového stavu 
skoro každý z nás. Dokázali jsme to doma, proč by to 
nezvládlo město či stát? Pojďme na to s rozumem a 
z krize uděláme výhru.

Jiří Kozák, zastupitel (ODS),
Jiri.kozak@outlook.com

Pomáhat si je stále třeba  
Máme za sebou novou zku-
šenost, která nás všechny za-
sáhla a změnila naše životy i 
přemýšlení. Většina z nás měla 
najednou čas se zastavit a začít 
vnímat své okolí trochu jinak. 
Ne všichni ale měli to štěstí, že 
mohli zůstat doma, protože byli 

v první linii, a těm všem patří velký dík a uznání. 
Obrovská vlna solidarity zavládla nejen na Říčansku, 
ale prakticky v celé zemi. Každého z nás zasáhl koro-
navirus jinak. Pro všechny to bylo složité, a ještě ně-
jakou dobu bude trvat, než se věci vrátí do zaběhlých 
kolejí. I když asi trochu jiných než dřív...
Dnes je zapotřebí dívat se dopředu, hledat pozitiva a 
příležitosti na celé situaci, ale je nutné pomáhat těm, 
kteří to potřebují. Je jich kolem nás stále dost. Každý 
by dokázal dát příklady i zážitky ze svého okolí. Všich-
ni jsme museli přijmout různá úsporná opatření a zá-
roveň se snažili pomáhat svému okolí. 
I proto jsem se rozhodl nastolit diskusi, jak pomoci 
místním podnikatelům, aby tuto pro mnohé složitou 
dobu přečkali, a navrhnul jsem vytvořit program na je-
jich podporu v našem městě v souvislosti se zmírněním 
dopadů pandemie COVID-19. 
Předložil jsem konkrétní návrh podpory, aby tuto krizi 

společně s námi přežilo co nejvíce říčanských podni-
katelů, od jednotlivců až po ty, kteří zaměstnávají do 
tří desítek zaměstnanců a kteří byli dotčeni vládními 
omezeními. Jsou to právě místní podnikatelé a živnost-
níci, kteří pomáhají udržet naše město živé, aby nebylo 
jen noclehárnou Prahy, platí tu daně, a tak považuji za 
správné, aby jim město nabídlo pomocnou ruku.
Jsem rád, že vedení města vstřícně zareagovalo a měli 
bychom v následujících dnech hledat řešení, jak pomo-
ci. Doufám, že brzy pomoci. Protože kdo rychle dává, 
dvakrát dává.
Kromě finanční podpory se může jednat o výrazné sní-
žení ceny za inzerci v městském věstníku, snížení nebo 
prominutí nájmů nejen vnitřních prostor, ale třeba i 
záborů ve veřejném prostoru, atp. 
Stejně jako podporujeme volnočasové aktivity, měli 
bychom teď pomoci podnikatelům. Úsporná opatření 
nám ukázala rezervy a měli bychom se snažit je správ-
ně využít, myslím, že podpora místních podnikatelů se 
nám vyplatí. 
Pomáhat si je a bude stále třeba, a to i v době, kdy už 
bude pandemie definitivně minulostí; tak v tom pokra-
čujme a buďme k sobě nadále takoví, jako v posledních 
týdnech.

Miloslav Šmolík, zastupitel (ODS),
mila.smolik@volny.cz
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Bezpečnost a infrastruktura

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
Z KNIHy uDÁLOSTÍ
29. dubna, 7.25
Strážníci vyjíždějí asistovat Hasičskému záchrannému sboru 
do ulice Řípská. Zde se na tísňovou linku obrátila seniorka s žá-
dostí o pomoc, ve svém bytě upadla a nemůže vstát ze země. 
Strážníci na místě zjišťují, že se jedná o bytový dům. Hasičům 
se podařilo dostat do domu oknem světlíku. Následně již zbý-
valo překonat pouze dveře bytové jednotky. Vše se podařilo bez 
poškození a seniorku si do péče převzala již přítomná zdravot-
nická záchranná služba. Po prvotním vyšetření na místě byla 
seniorka převezena k dalším vyšetřením do nemocnice. Byto-
vá jednotka byla uzamčena a o celé situaci vyrozuměn rodinný 
příslušník seniorky. 

30. dubna, 23.45
Při kontrolní a hlídkové 
činnosti v ulici Na Obci 
si hlídka strážníků všímá 
řidiče motocyklu, kte-
rý projíždí stezkou pro 
chodce a cyklisty, moto-
cykl není řádně osvětlen, 
řidič nemá nasazenou 
přilbu a jeho jízda je nejis-
tá. Strážníci jej zastavují a 
provádějí kontrolu, včet-
ně orientační dechové 
zkoušky na přítomnost 
alkoholu. Zkouška je po-
zitivní s výsledkem 1.93 
promile. Řidič následně doznává požití alkoholického nápoje 
před jízdou. Na místo je přivolána Policie ČR k provedení dal-
ších úkonů a opatření, jelikož je řidič motocyklu podezřelý ze 
spáchání trestného činu.

9. května, 11.36
Na základě obdrženého oznámení, prověřují strážníci neo-
právněné kácení stromů a nelegální stavbu v říčanském lese 
u Osady Lada. Oznamovatel uvádí, že v místě našel několik 
pokácených stromů a osoby, které stromy kácely, nevypadaly 
jako lesní dělníci a pracovaly ve státní svátek. Svou činností 
zanechávaly v lese pařezy vysoké přes metr a působící do-
jmem poškození od řezáků bobra evropského. Současně 
oznamovatel nalezl na místě události účet z hobby marketu. 
Strážníci místo v lesním porostu nacházejí a ve věci začínají 
šetřit. Za účelem zjištění rozsahu škody byl k události vyžá-
dán zástupce Odboru životního prostředí Městského úřadu 
v Říčanech, kdy bylo zjištěno, že rozsah poškození lesního 

porostu hospodářského 
lesa přesahuje škodu ni-
koliv nepatrnou a dále 
bylo sděleno, že k stavbě 
jakékoliv dřevěné stavby 
jako vlastník lesa nedal 
souhlas. Strážníci na 
místě a blízkém okolí 
nacházejí osm čerstvě 
pokácený stromů a to jak 
řezem, tak sekyrou. Dále 
několik poškozených 
stromů stavbou a stavbu 
samotnou, která je umís-
těna nad zemí ve výšce 

3,5 m. Nelezen je i množství vybavení, kterým byla stavba 
provedena - pilky, kladiva, hřebíky, kleště, sekyra, pracovní 
rukavice a pytel na odpadky, ve kterém byl nalezen účet hra-
zený elektronickým platebním prostředkem. Jelikož vzniklo 
důvodné podezření ze spáchání trestného činu, byla na místo 
přivolána hlídka Policie ČR, která ve věci dále šetří. Násle-
dující den hlídka strážníků provedla kontrolu místa, kdy na 
místě hovořila se svědky celé události, kteří uvedli, že zvuky 
stavební činnosti a hlasitá hudba se z lesa ozývá asi poslední 
dva týdny, kdy po tuto dobu u lesa stojí vždy zaparkované mo-
torové vozidlo. Toto vozidlo stálo zaparkováno na okraji lesa 
i v době kontroly strážníky. I tyto další zjištěné poznatky byly 
strážníky předány Policii ČR. 

16. května, 9.01
Poškození městského majetku musí strážníci řešit na Lá-
zeňské louce. Zde neznámý pachatel poškodil výsadbu dře-
vin tvořící „Vrbový altánek“ v uvedené lokalitě. Dle sdělení 
zaměstnance Oddělení technické správy města zde vznikla 
značná škoda, kterou bude muset vyčíslit arborista. Jelikož 
zde vzniklo důvodné 
podezření ze spáchání 
trestného činu, strážníci 
místo zabezpečují proti 
vstupu nepovolaných 
osob do příjezdu Policie 
ČR. Na místě jsou zaji-
štěny stopy a díky kont-
rolní a hlídkové činnost 
strážníků se daří již při 
prvotním šetření nalézt 
indicie vedoucí k mož-
nému pachateli. 

PODěKOVáNí
děkuji místním policistům, hasičům a záchranářům, 
kteří mi 29. 4. 2020 moc pomohli při mých 
zdravotních potížích.  děkuji rovněž našemu panu 
starostovi a radním, že se o nás důchodce postarali 
s rouškami, desinfekcí a zajištěním nákupu.
 Matysová Milada
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Bezpečnost a infrastruktura

Vážení čtenáři, 
měsíc červen je teprve na svém začátku, přesto nám 
počasí přeje a léto začíná být již v plném proudu. Pojď-
me si tedy užívat krásných teplých a dlouhých letních 
dní. Ohlédneme se po tom, co se v našem sboru událo 
a co se dít ještě bude.
Současná koronavirová situace nám opět umožnila 
obnovit výcvik naší jednotky a dle všech pravidel opět 
trénujeme na zásahy. Průběžně si všichni členové vý-
jezdové jednotky vyzkoušeli naši techniku, zopako-
vali, k čemu ji využijeme a kde co najdeme, abychom 
v případě reálného zásahu byli co nejpohotovější. Sa-
mozřejmě to pro nás není velká neznámá, ale jak se 
říká, opakování je matka moudrosti.  Kromě osvěžení 
si vědomostí jsme si udělali i praktický výcvik. Kaž-
dé auto má svoji posádku, která se skládá minimálně 
z jednoho strojníka (řidiče), velitele a jednoho hasi-
če. Naše jednotka nejčastěji vyjíždí v počtu 3+1, tedy 
se dvěma hasiči. Naši strojníci si připomněli vše důle-
žité ohledně techniky a její obsluhy, zejména obsluhu 
našich CAS (cisternová automobilová stříkačka), kde 
je velmi důležité znát každou páčku, tlačítko a každý 
kohout. Je také potřebné si nanečisto nasimulovat si-
tuace, kdy se něco na technice u zásahu může pokazit 
a i přesto je potřeba být akceschopný. O praktickou 
část jsme neošidili ani zbytek jednotky a v rámci prak-
tického výcviku jsme si s CAS v první řadě řekli, jaké 
máme typy věcných prostředků pro hašení a čerpání. 

Co nového u hasičů
www.sdhricany.cz

Dále jsme si v praktické části osvěžili práci s několika 
druhy proudnic a práci s nimi, včetně horní lafetové 
proudnice, kterou většina zná pod pojmem „vodní 
dělo“. Výcvik je pro nás velmi důležitý, protože mů-
žeme následně své zkušenosti uplatit u reálných vý-
jezdů, jako tomu bylo hned 4. 5., kdy jsme byli kolem 
druhé hodiny ranní povoláni k požáru dodávky v ne-
dalekých Nupakách. Dodávka byla zcela zasažena po-
žárem, dále byla zasažena i fasáda nedalekého domu, 
kterou bylo nutné ochladit a ochránit před rozšířením 
požáru na dům. Další výjezd nás čekal 10. 5., opět ve 
velmi brzkých hodinách - před třetí hodinou ranní, 
kdy jsme vyjeli v rámci mezikrajové výpomoci k požá-
ru balíků s plastovým odpadem v Praze Dolních Mě-
cholupech. Jednalo se o velmi rozsáhlý, dlouhý požár 
a hlavně náročný výjezd. Následující den (11. 5.) jsme 
se chystali k nahlášenému dýmu z přístavby. Než naše 
jednotka stačila vyjet, byl náš výjezd odvolán,  protože 
se průzkumem zjistilo, že není potřeba tolik prostřed-
ků a nejedná se o větší požár.
Naši nejmladší mají nyní ještě pauzu a už se velmi těší 
na soutěže; věříme, že opět budou co nejdříve povo-
lené.
Ještě jednou bych si vás dovolil pozvat na Masarykovo 
náměstí, kde se dne 6. 6. od 14:00 bude konat velká 
událost, náš sbor převezme do užívání novou CAS 
a DA. Na místě bude k vidění naše veškerá technika 
a techniku přijedou předvést i další sbory, tak se bude 
na co dívat. Samozřejmostí bude i něco na zub a něco 
na zapití. Velmi se na vás těšíme a rádi vás tam uvi-
díme. 
Na závěr vám přeji pevné zdraví a mnoho krásných 
a veselých dní
 David Pojezný, jednatel SDH  Říčany
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Bezpečnost a infrastruktura

brukev řepka olejka  
Brassica napus subsp. napus 

Naši pradědové, kteří hospodařili na 
říčanských polích za první republiky, by 
jen stěží poznávali svoje pozemky. Měs-
to se rozrostlo a řada polností je zasta-
věná. I tam, kde pole zůstala, se krajina 
úplně změnila. Místo původní sítě cest, 
mezí a mnoha malých políček jsou tu 
velké lány. Skladba pěstovaných plodin 
je také odlišná. Bude se krajina dál pro-
měňovat?
Nejvýraznější jsou žluté plochy porostlé 
řepkou. Řepka je rostlina z rodu brukev 
(Brassica), který zahrnuje na 35 druhů. 
Řadu z nich lidé odedávna využívají a 
šlechtí (zelí, kapusta, brokolice atd.).
Brukev řepka je stará kulturní rostlina. 
Pochází zřejmě ze Středozemí. U nás je 
známá už od 13. století. Dnes se pěstuje 
v mírném a subtropickém pásu po celé 
světě.
Na polích rostou jednoleté nebo ozimé 
porosty. Rostliny dosahují výšky kolem 
jednoho metru. Mají mohutný hlavní 
kořen, rozvětvené lodyhy a ojíněné listy. 
Žluté květy vyrůstají v řídkém hroznu. 
Plodem je šešule, která ukrývá tmavě 
hnědá semena palčivé chuti. Pěstovány 
jsou různé kultivary i kříženci (s ředkví 
setou). Často zplaňuje podél silnic.

Jako zelenina se pěstuje blízká příbuzná, 
brukev řepka tuřín (Brassica napus sub-
sp. napobrassica).
Ze semen řepky se získává olej. Díky 
příznivé skladbě obsažených mastných 
kyselin je velmi vhodný ke konzumaci. 
Kvetoucí řepku s oblibou vyhledávají 
včely. Husté kořínky obohacují půdu 
a jako ozimy zabraňují erozi. Dříve se 
vysazovala i jako zelené hnojivo.
V 90. letech zahájila EU podporu při-
dávání biosložky do pohonných hmot 
s cílem snížit emise skleníkových plynů. 
V ČR tak začalo být výhodné řepku pěs-
tovat. Evropa však již od biopaliv první 
generace, jako je řepka, naprosto ustu-
puje, a to kvůli nepříznivým dopadům 
na krajinu. Česko jde ale stále cestou 

přimíchávání řepkových olejů do paliv. 
Proto je řepka na 16 % orné půdy, což je 
zdaleka nejvíc v Evropě.
Problémy vyvolává intenzivní způsob 
pěstování. Řepka se extrémně stříká 
a hnojí, asi dvakrát více než obilí. Země-
dělci aplikují postřiky na pole několikrát 
za rok. Pesticidy ohrožují nejen běžný 
hmyz, ale i včely. V ČR je pod značkou 
Roundup hojně používán kontroverzní 
herbicid glyfosát, o kterém se uvažuje 
jako o karcinogenu. 
Půda napuštěná herbicidy a pesticidy je 
prakticky mrtvá. Je to sterilní substrát, 
kde nejsou mikroorganismy ani žížaly. 
Chemické látky navíc na řadě míst kon-
taminují spodní vody.
Proč ČR stále podporuje pěstování řep-
ky a nerozvíjí pokročilá biopaliva? Není 
tajemstvím, že firmy, které poskytují osi-
vo, postřiky i zemědělskou techniku pro 
pěstování a z velké části zajišťují výkup, 
čištění i úpravu řepky pro biopaliva, za-
ložil současný předseda vlády.
Říčanská zemědělská krajina tedy pře-
stane být tolik žlutá, až ČR převede do 
zákonů poslední směrnici EU k pokro-
čilým biopalivům. Přesto se k lepšímu 
mění již dnes. Město obnovuje staré ces-
ty, aleje a remízky, které jsou domovem 
mnoha rostlin a živočichů.
Více objevíte na výstavě Proměny 
krajiny.
 Jakub Halaš
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Tento charakter měla 
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Životní prostředí a zdraví
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Životní prostředí a zdraví

VČELí rOJ
Dobrý den, milí přízniv-
ci blanokřídlého hmyzu 
- naší včely medonosné. 
Každý člověk se může do-
stat do situace, kdy potká, 
ať u sebe na zahradě nebo 
ve svém okolí, vyrojené 
včely. Rojení včel je přiro-
zená odvěká cesta jak se 
včelstva rozšiřují po kra-
jině.
K rojení dochází nejčastěji 
od začátku května do kon-
ce června, ale vždy situace 
závisí na průběhu konkrét-
ního včelařského roku.
 Aby včelstvo dostalo „rojo-

vou náladu“ musí se setkat několik faktorů najednou. V úlu 
musí být díky příhodným podmínkám příliš mnoho včel, a 
proto si včelstvo vychová novou matku a starou vypudí z úlu.
Původní matka opustí úl s částí včelstva a hledá vhodný 
prostor, kde by se usadila. Všímavý člověk může vidět, jak 

na nějaké příhodné větvi visí hrozen včel a další včely okolo 
tohoto hroznu poletují.
V tuto chvíli část včel hledá vhodné místo, a jestli jej nalez-
nou, včelstvu tuto zprávu předají včelím tancem a celý roj se 
přesune na nové místo. Vyrojené včely jsou běžnému člověku 
jen málo nebezpečné, protože před opuštěním úlu se pořád-
ně nakrmily medem, aby celou cestu bez problému zvládly.
 Ideální postup je informovat nejbližšího včelaře o vyroje-
ných včelách a on poradí s dalším postupem. Je zbytečné 
volat hasiče nebo městskou či státní policii, protože pokud 
včelstvo nikoho neohrožuje, tyto složky IZS vás většinou od-
kážou právě na včelaře.
Pokud se včely rojí na nějakém místě, kde by ohrožovaly ve-
řejnost, složky IZS samozřejmě zasáhnou.
Stejně tak není vhodné hned nakupovat insekticidní spreje 
a včely hubit. Uvědomme si, že bez včel by na planetě zemi 
nebyl ani člověk.
 V případě, že byste se do této situace dostali v Říčanech nebo 
v okolí Říčan, můžete kontaktovat i naše včelaře, kteří vám 
rádi poradí. Neváhejte a volejte. Kontaktní telefon najdete 
na našich webových stránkách. Jako příklad uvádíme příte-
le včelaře Jaroslava Hájka, který v sezóně vozí vybavení na 
odchyt rojů stále s sebou a je schopen vám v rámci možností 
pomoci či poradit.

VČELí 
STEZKA  
V ŘíČANECH
V době omezených 
možností, tedy 
v době pandemie, 
se říčanští včelaři 
rozhodli přispět 
k vzdělávání na-
šich dětí v oblasti 
zoologie. Včelař-
ský spolek Říčany 
uspořádal pro naše 
spoluobčany mo-
bilní naučnou bezkontaktní včelí stezku.
10 didaktických barevných cedulí, popisujících vše ze života 
včel, se od poloviny dubna objevuje na plotech podél cyklos-
tezek a frekventovaných míst, kde působí naši včelaři. Výu-
kové tabule jste si již mohli prohlédnout např. na Strašíně, 
v ulici Škroupova, na Jurečku nebo například v Herinku.
Mobilní stezka se bude i nadále objevovat na různých mís-
tech v Říčanech a okolí. Sledujete proto naše webové strán-
ky, kde naleznete podrobné informace o konání. Těšíme se 
na vás.

Vaši říčanští včelaři na www.vcelyricany.cz

Český svaz včelařů, z. s.
Základní organizace Říčany
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CES ODO DPL Z Tomáš
A

lovci včel
CCC PLE COS Z Honza
CJS LSP BOE Z Martin
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při hledání nového místa k usazení

nestrkejte do něj

neházejte na něj kameny

ZAVOLEJTE SI NA POMOC ODBORNÍKA

Máte na zahradě roj?

roje včel u nás nejsou agresivní

www.vcelari-nejdek.cz

včelařská pohotovost
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Luční pruhy ve městě
Proč je potřeba dostat rozkvetlé luční 
pruhy do města? Nepatří spíš ven do 
krajiny? V okolí Říčan byly v minulosti 
louky podél každého potoka, v samot-
ných Říčanech to kvetlo všude – v místě 
hřišť na dnešní Lázeňské louce, zimního 
stadionu, dnešního Penny Marketu a au-
toprodejny i v celém údolí Rokytky. Na 
loukách se sušilo seno pro dobytek i pro 
koně a lidé si jich cenili. Dnes se krávy 
krmí zbytky ze zpracování sóji ,doveze-
nými z Jižní Ameriky, a místo na koních 
jezdíme autem. 
Pestré louky ale pořád životně potřebují 
všichni motýli, včely, čmeláci, pest-
řenky, luční kobylky a jiní živí tvorové. 
Motýli jsou závislí na tom, aby se jejich 
housenky stihly vykrmit na určitých 
konkrétních druzích. Bez svízele luční-
ho k vám na zahradu nepřiletí roztomilí 

„kolibříci“, totiž lišajové dlouhozobky 
svízelové, bez jetele nebo krvavce ne-
potkáte modrásky a na listech šťovíku si 
nepochutnáte jen vy, ale také housenky 
zelenáčků. Ztratili jsme už polovinu 
druhů motýlů, kteří tu na Říčansku žili 
ještě v 50. letech. Byly jich tisíce a dnes 
se člověk raduje, když zahlédne jediné-
ho modráska.
Proto jsme začali před pěti lety pěs-
tovat říčanskou luční směs. Její dru-

hové složení i fotografie motýlů, kteří 
se jimi živí, najdete na www.muzeu-
mricany.cz. A dnes ji díky přiložené 
obálce se semínky můžete vysít na 
svou zahradu, před dům nebo do 
nově vzniklých remízků. V Říčanech 
je pro pruhy lučních rostlin vymezeno 
zatím jen několik míst – např. v ulici 
Otavská (u památných dubů) a nad 
rondelem u nádraží. Před dosetím se-
mínek naši malí pomocníci vyhrabali 
mech a narušili travní drny motyčka-
mi a kovovými hráběmi. Luční pruhy 
se stejně jako louky kosí dvakrát roč-
ně, v půlce června a na konci srpna. 
Pokosenou trávu usušíme na místě, 
aby se rostliny mohly vysemenit.
Pomoci s kosením těchto míst mů-
žete i vy – ozvěte se Martinu Karáčo-
vi: martin.karac@seznam.cz.

Kateřina Čiháková a Martin Karáč
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Bylo to smutné, ale většina našich 
obyvatel se s nastalou situací za pod-
pory aktivizačních pracovnic dokázala 
dobře vypořádat. Obyvatelé domova 
se přestali scházet hromadně, přesto 
jejich aktivita neupadala. V počátku 
nouzového stavu šily dámy roušky, 
nejprve pro zaměstnance, později i pro 
sebe. Duch pečlivého „babičkovského“ 
zpracování a jejich radost, že pro nás 
mohou ještě něco udělat, v nás bude 
ještě dlouho rezonovat. Nikdo nemá-
me roušky rád, ale ty od našich klientek 
nosíme hrdě.
Velký prostor dostaly individuální akti-
vity, zejména canisterapie, reminiscen-
ce a ergoterapeutická rehabilitace.  Co 
však projasnilo dny úplně nejvíc, byly 
dvě skutečnosti. Zřídili jsme obyvate-
lům možnost videohovorů s rodinnými 
příslušníky. Nemohli se sice vzájemně 
obejmout, ale mohli se vidět, nejen sly-

šet. Bylo až dojemné vidět, kolik rados-
ti tato drobnost, tak běžná pro mladou 
generaci, udělala. A druhá skutečnost, 
která začala naše obyvatele prová-
zet v druhé půlce doby koronavirové, 
kdykoliv venku vysvitlo sluníčko, byla 
mezigenerační spolupráce s Mateř-
skou školkou Čtyřlístek. Loni na pod-
zim naši obyvatelé se třídou Zajíčků a 
jejich rodiči začali společnými silami 
revitalizovat naši zahradu. Společný 
projekt nese název Babiččina zahrádka 
a v plánu měl jarní osázení záhonů naší 
zahrady. Děti k nám bohužel nesměly, 
tak jsme na společné zahradničení mu-
seli zapomenout. Naši senioři pracova-
li samostatně u nás na zahradě a stejně 
tak pracovaly samostatně děti doma 
s rodiči. V praxi to vypadalo tak, že se-
nioři si připravili záhonky a děti doma 
s rodiči předpěstovaly v rámci projektu 
sazeničky a cibulky. Jednoho krásného 

dne po domluvě s naší ergoterapeutkou 
rodiče nechali sazenice u nás v zádveří 
a naši klienti si je při příznivém počasí 
sázeli. Věděli, že je mají od „svých“ 
dětí. Děti netrpělivě čekaly na fotogra-
fie ze sázení, malovaly našim obyvate-
lům jarní přáníčka, posílaly jim je a naši 
obyvatelé jim na oplátku psaly příběhy 
a pohádky. Byli v tom spolu, i když jen 
virtuálně. A zahrada? Ta už nyní je otis-
kem společného úsilí a dobré vůle. Až 
to situace umožní, přijďte se podívat. 

Petra Suchánková

Jak se žilo v Domově Pod Kavčí Skálou 
za „doby koronavirové“? 
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Projekt Setkávač odstartoval v DS Říčany ve Voděrádkách
Pojízdný kontejnerový přívěs, speciálně upravený pro 
bezpečné setkávání lidí během pandemie, byl slavnostně 
představen v DS Říčany ve Voděrádkách. 
Projekt Českého olympijského výboru a jeho partnerů 
umožňuje bezpečné osobní setkávání rodin a blízkých se 
seniory. Jejich odloučení trvalo více než dva měsíce.
Návštěvu od seniora dělí jen nenápadná stěna z plexiskla 
a zvuk je přenášen mikrofony a reproduktory. Zařízení je 
vybavené čističkou vzduchu, po každé návštěvě je vyde-
zinfikováno. Lidé uvnitř si mohou povídat i bez roušek.
Ve Voděrádkách bude v provozu minimálně týden, poté 
zamíří i do dalších měst.
Starosta Vladimír Kořen (Klidné město) uvedl, že starší 
lidé by se neměli cítit opuštěně a připomněl, jak je pro psy-
chický stav seniorů důležitý kontakt s nejbližšími.  

Kateřina Lauerová 
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Každý týden projíždí primář MUDr. Jan 
Cimický. po stejné trase přes Říčany od 
Mukařova, přes Vyžlovku, Kozojedy, 
Olešku a Ždánici až do Mlékovic, kde 
uprostřed přírody stojí dům pro seniory 
Clementas.
Tady se stará o psychické zdraví zdejších 
klientů i zdravotníků.
Jan Cimický, který je jednou z tváří mo-
derní české psychiatrie v Říčanech, po-
každé zavzpomíná na své kamarády a 
přátele, které zde měl či má.
„Krásný kraj a půvabné městečko, které 
dýchá životem, mi připomíná celou řadu 
přátel, kteří tu našli kus domova: Petr 
Spálený a Miluška Voborníková, Zlatý 
Amos Jiří Luka, určitě k nim patří i sym-
patický a odvážný starosta Vladimír Ko-
řen a samozřejmě můj vzácný kamarád 
Radek Brzobohatý,“ uvádí Jan Cimický.
 „Při každé cestě přes Říčany do Mléko-
vic si na Radka vzpomenu, vždyť jsme 
společně strávili hodně hezkých chvil a 
nejen ve sklípku u Jožky Šmukaře anebo 
„na Valachách“… Při každé té cestě se 
mi vybavují nějaké další příhody a setká-
ní,“ doplňuje.

jak se psychiatr vašeho formátu do-
stal do společnosti Clementas, kde 
pečujete o psychiku často vážně ne-
mocných seniorů?
Mužský nikdy nedospěje. Vždy chce 
zkusit něco nového, co ještě nikdy ne-
zažil. Ve chvíli kdy za mnou přišel můj 
kamarád Petr Zvěřinský, který je in-
vestorem zařízení, a začal mi vyprávět 
o tom záměru, tak jsem si řekl, že je to 
něco, co bych chtěl vidět. Lákalo mě to. 
Když jsem uviděl budovu bývalé záložní 
vojenské nemocnice v Mlékovicích na 
vlastní oči, byl jsem  přesvědčen, že to 
bude fungovat a věděl jsem, že to stojí za 
to zkusit.
Proč?
Mám dlouholeté zkušenosti s chronic-
ky nemocnými pacienty už z doby, kdy 
jsem pracoval v psychiatrické léčebně v 
Bohnicích. Tehdy jsem poznal spousty 
vážně nemocných, kteří v Bohnicích ze-
stárli, a uvědomil jsem si, jak je důležité 
pro tyhle lidi něco dělat. Existují stále 
velké mezery v péči o chronicky nemoc-
né i o seniory. Když se o ně nedokáže  
plně  postarat zdravotnictví, tak proč by 

to nemohly dělat instituce sociální péče? 
Takže jestliže se objeví někdo s nápadem 
a vizí, kdo by chtěl do takového dob-
rodružství jít, tak já jdu s ním. A takhle 
to vlastně celé vzniklo a stalo, že jsem u 
toho byl prakticky od počátku. Tehdy se 
psal roku 2016.
To bylo na počátku?
 Ano, byl jsem svědkem prací, kdy se tato 
krásná a do té doby nevyužitá budova 
dávala do pořádku. Měl jsem možnost 
zasahovat a vstupovat do projektu, jak 
to zde bude vypadat. Mohl jsem spolu-
rozhodovat o tom, co by tu mělo být, na 
co se nesmí zapomenout.
Bylo to poprvé, kdy jste mohl své 
„království“ stavět od počátku?
Úplně ne, protože já jsem měl příleži-
tost v Bohnicích vytvořit svého času 
celé rehabilitační a resocializační od-
dělení, tam se spojily všechny prvky 
návazné péče o pacienta. Nejde totiž 
jen  o to podat někomu lék, taková je 
zjednodušená představa dnešní ci-
vilizace a medicíny. Musíme působit 
zároveň všemi prostředky, od psy-
choterapie přes ergoterapii, kinesio-
terapii či socioterapii. To vše,  mimo-
chodem. rozvíjíme i v Mlékovicích. 
Důležité je nenechat lidi nudě, roz-
víjet pohybovou terapii, mobilizovat 
je. Existuje celá škála nejrůznějších 
vjemů, které vycházejí z kultur-
ní nadstavby. Já jsem se například 
dlouhodobě zabýval teatroterapií, 
léčbou divadlem, stejně zajímavé je, 

jaký vliv má na pacienta pouhá kni-
ha a tu využívá biblioterapie. Znovu 
mám  možnost se o tom přesvědčit 
v Mlékovicích. Každý podle svého zá-
jmu si může vzít knihu a číst si, vracet 
si zážitky a vzpomínky. Atmosféra je 
v takovém zařízení velice důležitá. 
Poznávají vás zdejší klienti?
Klienti zde si postupně  spojují své po-
city s lidmi, kteří je ošetřují a starají se 
o ně. Získávají pocit jistoty a bezpečí. Je 
opravdu až dojemné, že v den,  kdy při-
jíždím na vizitu, čekají někteří pacienti 
už u vchodu a jiní pak v místní „mléko-
vické kavárně“, a stejně  pak se se mnou 
hromadně loučí, když odjíždím. Mávají 
mi. Nejde o prostředí přísně medicín-
ské, ale prostředí, které je familiární a 
klientům nahrazuje jejich soukromý 
život, který vedli do doby, než sem přišli. 
Jedná se o prostředí, které jim vyhovu-
je. Je velice pozitivní známkou a milé, 
že když jde klient na propustku ke své 
rodině, vnímá to  jako návštěvu a těší 
se zpět do Mlékovic, protože tady je už 
„doma”…
V mlékovicích je více než 200 klien-
tů. jak vám narůstá agenda?
Když jsme začínali, bylo jich pár, to je 
pravda. Agenda samozřejmě narůstá, 
nejde jen o čas strávený na cestě a zde, v 
Mlékovicích. Musíme připočíst i dobu, 
po kterou se takovému množství klien-
tů předepisuji léky, píší zprávy o jejich 
zdravotním stavu, sleduje se jejich testo-
vý výsledek. Ta práce zabere téměř čtyři 

musíme bojovat, říká primář Cimický
Pro seniory
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pracovní půldny. Modrá laguna, ta při-
jala Clementas do svého systému práce.
modrá laguna je vaše psychiatrická 
ambulance. O kolik klientů se stará-
te?
Jedná se o ambulanci se vším všudy. 
Klienti u nás mohou využít služeb dvou 
psycholožek, které nabízí i psychotera-
pie. Stará se o ně paní doktorka Helena 
Suková, naše bývalá vynikající tenistka. 
Sama se zabývá hlavně sportovní psy-
chologií, kdy radí našim olympionikům 
a jiným špičkovým sportovcům v tom 
jak vítězit. Paní doktorka Samková se 
zabývá partnerskou, případně behavio-
rální terapií.
jako člověk s téměř padesátiletou 
praxí máte bohaté srovnání. V čem 
je zařízení Clementas výjimečné?
Mohu srovnávat s jinými sociálními 
zařízeními podobného typu. Nejzá-
kladnějším prvkem je atmosféra, kte-
rou vytváříte pro ty, o které pečujete. 
Profesor Paul Sivadon, otec moderní 
otevřené psychiatrie, říkal, že je vždy 
potřeba začít pracovat se sestrami 
a zdravotníky, protože právě s těmi 
nejvíce přichází do styku pacienti. 
Což se tady daří. Než se otevřel do-
mov v Mlékovicích a stanovili jsme 

si základní filozofii, proběhlo i něko-
lik setkání s budoucím personálem 
a tyto trendy dále rozvíjíme. Zdra-
votníci díky tomu vědí jak důležitý je 
jejich úkol, čemu mohou přispět a co 
také pokazit. Zároveň je také důležité 
zabudovat do jejich denního plánu 
všechny aktivity, o kterých víme, že 
jsou pro klienty důležité. Počínaje 
pravidelnou vizitou, kdy řada klientů 
ví a čeká na to, že přijdeme a jejich 
zdravotní stav se proto zlepší. Takové 
pravidelné krátké setkání jim přináší 
radost a vnitřní osvěžení.
můžete uvést příklad?
Klidně i několik. Pan J. prodělal těž-
kou ataku a  mozkové krvácení, ne-
byl  schopný se domluvit, ztratil řeč, 
došlo k takzvané afazii. Přestože věděl 
přesně, co chce říct, tak nedokázal nic 
vyslovit, cosi nesrozumitelného drmo-
lil, nikdo mu nerozuměl a to ho hrozně 
rozčilovalo; připadal si bezmocný, pro-
tože  lidé okolo něj nerozuměli, nechá-
pali. Společnými silami personálu se 
začal učit číst, vyslovovat i mluvit podle 
učebnic pro děti do první třídy - Ema 
má mísu atd. Během měsíce se  podařilo 
vyslovit první srozumitelné věty. A nedo-
kážete si představit, jak ten člověk ožil. S 

jakou radostí na nás čeká u vchodu, aby 
nám přečetl větu, kterou se naučil. To je 
ten prvek, který nás žene dál. 
jak současnou koronakrizi snáší 
zdravotnický personál?
 Samozřejmě nejvíce to doléhá na ty, 
kteří vědí, o co jde, to je lékař či sestra a 
pochopitelně i další ošetřovatelský per-
sonál. Osoba postižená demencí není 
schopna srovnat fakta a porozumět jim 
jako jiný občan. Akceptuje opatření, i 
když jim do detailu nerozumí. Někteří 
z nich jsou schopni porozumět, že se 
světem šíří nemoc. Jsme součástí pro-
pojeného světa. Musíme se snažit, aby-
chom to vše zvládli. A klienti většinou 
chápou, že je nutné dodržovat veškerá 
hygienická opatření, jako je například 
nošení roušek, dodržování vzdálenosti 
mezi lidmi, úzkostlivá čistota rukou.
Co psychické zdraví zdravotnického 
personálu?
Zatím to všichni zvládají. Je to však ta-
ková „vojna“. Musíme bojovat a nikdo 
jiný to za nás neudělá. Nestalo se zatím, 
že by byl někdo příliš vyděšený, úzkost-
ný. I klienti v Mlékovících  to zvládají 
v pohodě, i když na ně doléhá zákaz ná-
vštěv, na které jsou zvyklí.

Pavel Pechoušek

mámE NADěJI
Zdá se, že epidemie, která v poslední době řídí náš ži-
vot, se v naší zemi nevymkla kontrole. To je dobrá zprá-
va. Vypadá to, že život se pomalu a s opatrností může 
navracet do navyklých rytmů. I to je dobrá zpráva. Or-
ganizace Dementia musela v březnu pozastavit pravi-
delná setkávání rodinných pečujících, kteří se starají 
o blízké, trpící demencí. Nyní nám svítá naděje, že ne-
dojde-li k nepříznivému vývoji a vláda nebude nucena 
vyhlásit nová restriktivní opatření, v brzké době setkání 
obnovíme.
Omezení vyvolaná pandemií nás však přinutila hledat i 
další způsoby podpory. Všem příznivcům a zájemcům 
proto s radostí oznamujeme, že jsme zavedli nový druh 
služby, živý chat s odborníky. Naleznete jej na adrese 
https://dementia.cz/chat/. Jde o poradenský nástroj, 
který se bezpochyby osvědčí a umožní nám oslovit ještě 
širší okruh rodinných pečujících. Budete se moci poradit 
se sociálními pracovníky, s psychologem, neurologem, 
rodinným pečujícím, s právníkem, duchovním i s dalšími 
odborníky. Na naše poradce se mohou obrátit jak nefor-

mální pečující, tak i všichni ostatní, kdo se zajímají o pro-
blematiku demence a domácí péče.
Nabízíme podporu domácím pečujícím, kteří by rádi získali 
informace, či si v nějaké situaci nevědí rady. V této náročné si-
tuaci jsme vám připraveni pomoci, 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
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Pro děti a rodiče

Občanská poradna bezplatně 
pomáhá i s řešením dluhů
 Cesta integrace provozující v Říčanech Občanskou po-
radnu se specializuje od roku 2018 i na dluhové pora-
denství, finanční gramotnost a služby v oblasti oddlužení 
dle příslušné akreditace Ministerstva spravedlnosti ČR.  
Všechny služby poskytuje zdarma. 
Pro koho jsme určeni a s čím můžeme pomoci? Pro 
všechny z Říčanska, kteří řeší, nebo jim hrozí finanční 
problémy spojené s půjčkami, splácením, dluhy, exeku-
cemi, potažmo s bydlením či zaměstnáním, a potřebují 
poradit směr, jak své problémy řešit, a to včetně případ-
ného podání návrhu na oddlužení dle zákona o insolvenci.  
V neposlední řadě nabízíme bezpečné, důvěrné a nezávislé 
prostředí.  
S klienty poradny řešíme nejrůznější příběhy, jak došlo 
k jejich zadlužení.  Mnohdy pod vlivem složitých okolnos-
tí, které nemohli zcela ovlivnit. Jedná se např. o některé 
matky samoživitelky nebo zadlužené seniory, začínají se 
projevovat i finanční dopady způsobené omezeními z dů-
vodu koronaviru apod.
Kde nás najdete? Masarykovo nám. 6/17, 251 01 Říčany. 
Prosíme o přechozí objednání na tel. 312 315 284 nebo 
emailem dluhovaporadna@cestaintegrace.cz.  Více infor-
mací na www.cestaintegrace.cz. 

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

Projekt „Cesta z dluhů na Říčansku“ realizován díky fi-
nanční podpoře z Operačního programu Zaměstnanost, 
č. projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008979 a spo-
lupráci s MAS Říčansko, o.p.s.

Léto s Cestou- nově i dopolední 
aktivity pro děti
 Co nás čeká a nemine v letních měsících? Rozhodně ne-
chceme usnout na vavřínech a připravili jsme si pro děti 
spoustu akcí a vyšli tak vstříc rodičům a dětem. Plánujeme 
dopolední aktivity s „vyučováním“. Už nyní se můžete 
přihlásit na tematické dny/týdny, kdy budeme hrát hlavně 
hry a sem tam něco procvičíme ze školního učiva. Součástí 
bude i dopravní výchova pro 4. třídy, které letos ve větši-
ně případů přijdou bohužel o dopravní výchovu. V červen-
ci se také můžete přihlásit na jednodenní výlety – vandry 
do přírody. Zásadou pro nás je pohoda, hry, kamarádi, 
zábava… a hygienické normy. Skupiny budou maximálně 
15členné. Základna v Klubu Cesta.
Sledujte náš web www.cestaintegrace.cz.
Kontaktovat nás můžete i na tel. 774 780 540.
Celodenní příměstské tábory jsou nyní už plně ob-
sazeny, ale dopolední aktivity a odpolední čas v Klu-
bu Cesta taky na pohodu. Klub Cesta v létě vyráží i do 
terénu na kolech. Jedná se o „cykloterén“ a klubáci se 
budou pohybovat zejména po nové super cyklostezce. 
Samozřejmostí bude respektování a dodržování aktuál-
ních hygienických opatření při všech aktivitách. Těší-
me se na vás.

Markéta Hubínková

31 texty.kuryr@ricany.cz



Pro děti a rodiče

Letní zábava s mraveništěm

Příměstský tábor Jedu vědu 
– tradiční tábor pro děti ve věku 5 – 12 let
Pojďte s námi v termínu 20. – 24. 7. vklouznout do fanta-
tického světa, kde mají myšlenky sílu a dobrý vědec dokáže 
zázraky. No, a občas tam létají i draci... Čeká vás příměstský 
tábor s trochou vědy, logiky, fantazie i dovádění. Nebudete 
se nudit! Budeme dělat pokusy, zkoumat svět, řešit hádan-
ky a hlavolamy, hrát si venku i odpočívat. A to vše pod vede-
ním zkušených lektorů v krásných kostýmech, kteří dotvoří 
atmosféru už tak tajemnou. Pro větší budou připraveny vel-
ké deskovky - Magic: the Gathering, Dračí doupě.

Příměstský tábor Záchranáři 
– tábor pro naše nejmenší ve věku 2 – 5 let (výjimky 
možné)
Hledáte hezký dopolední program pro předškolní děti v ob-
dobí 10. – 14. 8.? Potřebujete si v klidu nakoupit, oběhnout 
úřady, uklidit, nebo mít chvilku jenom pro sebe a přitom mít 
jistotu, že o vaše děti bude dobře postaráno? Příměstský tá-
bor Záchranáři vaše děti provede zábavnou formou zákou-
tími integrovaného záchranného systému. Každý den si řek-
neme o některém povolání a přiblížíme činnost záchranných 
složek. K tématu si přečteme příběh, vyrobíme výrobek nebo 
vyzkoušíme praktickou ukázku. Naučíme se důležitá telefon-
ní čísla a řekneme si, jak se zachovat v krizových situacích. 
Na děti čeká spousta venkovních her a zábavy pod vedením 
lektorky s mnohaletou zkušeností. 

Pobytový tábor Létobraní 2020
Poslední srpnový týden 22. – 30. 8. si pojedeme užít závěr 
léta do Krkonoš. Počasí nám bude zaručeně přát pro každo-
denní výletování, blbnutí, pozorování jelenů a srnek při svitu 
měsíce. Hry budou po právu odměněny. Náš tábor pro vaše 
děti je něco jiného než znají. Jsme rodinný tábor, který ani 
koronavirus nezastaví. Čekají nás výlety k prameni Labe, k 
Pančavským vodopádům. Zkrátka vašim dětem budete jistě 
závidět, že s námi mohly jet. Těšíme se a vaše děti ať se těší 
také, jsme vyzbrojeni.

Nina Šafránek, 
koordinátorka Mraveniště
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Zprávičky ze školičky Kuřátko
Ve chvíli, kdy píšeme tyto řádky, probíhá už 
třetí den zápis dětí do mateřské školy Kuřát-
ko. Nadchlo nás, že historicky první rodiče, 
kteří přišli k zápisu do Kuřátka, byli právě 

z Kuří. Těší se, že místní bývalá škola bude opět ožívat 
dětským smíchem. Máme radost, že rodiče mají zájem o 
naši budoucí školku. Doufáme, že se jejich obavy z velké-
ho neznáma kolem nově vznikající školky povedlo alespoň 
trochu rozptýlit díky možnosti osobního setkání s námi 
– s paní ředitelkou a zástupkyní. Máme pocit, že se naše 
těšení na práci ve školce v Kuří podařilo při zápisu na pří-
tomné rodiče přenést. Rády jsme odpověděly na všechny 
dotazy přítomných rodičů, sdílely s nimi jejich starosti i ra-
dosti. Nejlépe se nám poslouchaly životní příběhy. Jeden za 
všechny – dojalo nás vyprávění rodičů z Kuří o dědečkovi, 
který vzpomínal a povídal svému vnukovi, jak navštěvoval 
tehdejší školu v Kuří s tím, že je hrdý na to, že jeho vnuk 
bude navštěvovat stejnou školu. Přály bychom si, aby tako-
vý pocit hrdosti, který v člověku přetrvá celý život, získaly i 
generace našich budoucích Kuřátek.
A ještě informace na závěr – podařilo se nám sestavit celý tým 
zaměstnanců školy. Na svá Kuřátka se tak těší pět paní učite-
lek a dvě paní provozní. 

Hana Koubková, ředitelka a kolektiv

Období Coronaviru paralyzovalo provoz i u nás v Bam-
bináriu. Naše předškolní dětičky zůstaly doma s rodiči 
a svými sourozenci a naše učitelky zase se svými dětmi a 
vlastními rodinami. Od 16. 3. do 18. 5. se zastavil v našich 
provozovnách čas. Až tento čas, období nejistoty a strachu 
nás paradoxně dokázal zpomalit a dal nám více prostoru 
k přemýšlení. Kdy jsme si stejně jako mnozí z vás určitě 
uvědomili, že naše práce nás vlastně baví. Chybí nám a na-

plňuje nás. Chybí nám vaše dětičky, vy rodiče, maminky, 
tatínkové, babičky, dědečkové, všichni, co k nám chodíte 
a všichni, co s námi sdílíte své starosti i radosti. Maily, 
zprávy, sociální sítě, které jsme v této době mohli využívat, 
nám zdaleka nestačí. On-line výuka pro vaše i naše děti 
není!  Děti si pořád chtějí hrát, chodit na hřiště, na výlety, 
do lesa. Chtějí běhat, sportovat, zpívat, malovat, vyrábět, 
objevovat, experimentovat. Nechtějí sedět u obrazovek, 
nevydrží to. Kontakt, který jsme udržovali přes naše pra-
covní sešity zaslané mailem, nás alespoň na dva měsíce 
malinko s vámi spojil. Proto je pro nás velmi příjemné 
se zase vrátit zpátky do školky. A abyste viděli, že jsme 
v době coronaviru nezaháleli, vracíme se v „novém kabá-
tu“.  Nové logo, nové internetové stránky, nová filozofie 
vzdělávání. Přesouváme výuku do lesa!  Rozhodli jsme se 
pro návrat k přírodě. Budeme se vzdělávat převážně ven-
ku, na čerstvém vzduchu, v lese, na louce, v parku, u řeky. 
Integrovaná lesní školka, takhle jsem to objevila v odbor-
né literatuře. V praxi to znamená každodenní dopolední 
výuku mimo školku – v přírodě. Zázemí v budově školky. 
Pořád na principech partnerského, individuálního a citli-
vého přístupu k dětem, Montessori prvků, rodinné atmo-
sféry, prožitkového a projektového učení, zdravé výživy, 
pestrého programu plného hudby, kreativity a pohybu. To 
vše společně každý den pořád i s anglickým lektorem. Dle 
pravidel coronaviru v malých 15členných skupinkách.  
A od nového školního roku za nižší ceny. 
Těšíme se už moc na vás. Tým Bambinária, 
 www.bambinarium.cz

NabíDKa PRacoVNích PoZIc 
v mateřské škole pro školní rok 2020/2021
Pro nově vznikající Mateřskou školu Kuřátko v Říčanech – Kuří hledáme:
1 učitelku/le mateřské školy – na částečný úvazek (2,5 
hodiny denně), 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  Náborový příspěvek a příspěvek na dopravu do zaměstnání 
l Možnost stravování

Co požadujeme:
l 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!

33 texty.kuryr@ricany.cz



ze života škol(ek)

Lesní dopoledne v červnu
V červnu budou opět probíhat lesní dopoledne pro mamin-
ky s malými dětmi. Program a přihlášení najdete na našich 
stránkách www.lesniklubpraminek.cz. Těšíme se na setká-
vání v lese.

Příměstské tábory v Pramínku
Poslední volná místa máme na táborech:

Hrdinové dávných dob, 20. – 24. 7. 2020
Vydejte se s námi za dobrodružstvím s příběhem. Inspiro-
váni knihou Diogénes v sudu se ponoříme do příběhů sta-

rého Řecka a Říma a staneme se 
hrdiny dávných dob.
Pro děti od 5 do 8 let. Průvodci: Len-
ka Selicharová a Petra Jančová.

Hraní s živly, 27. – 31. 7. 2020
Čtyři přírodní elementy – oheň, 
voda, země, vzduch. Mýty a 
příběhy o nich se stanou naší 
inspirací pro zkoumání, tvořivé 
aktivity a hry.
Pro děti od 5 do 8 let. Průvodci: 
Petra Jančová a Karel Beránek.

Vlněný tábor, 27. – 31. 7. 2020
Cesta vlny… od oveček na pastvě, přes praní, česání a bar-
vení až po plstění kabelky, náušniček nebo pouzdra na nůž. 
Budeme více pracovat rukama než lítat po okolí, ale o ra-
dosti lesa určitě nepřijdeme.
Pro děti od 8 do 12 let. Průvodci: Lenka Selicharová a Jana 
Šilarová. 

Nomádi aneb putování, 17. – 21. 8. 2020
Nomád je ten, kdo putuje. Putuje po Zemi zlehka a s rados-
tí. Všechno, co potřebuje, má kolem sebe a při sobě. Zveme 
děti na společné putování a pobývání pod letní oblohou.
Pro děti od 5 let. Průvodci: Petr Klika a Jaro Truhelka.

Informace a přihlášky na našich webových stránkách: 
www.lesniklubpraminek.cz

Milé děti, milí rodiče,
přimlouvám se vám v tomto zvláštním a náročném čase za 
celý náš kolektiv učitelek mateřské školky Čtyřlístek. V čase 
poznamenaném událostmi, se kterými nikdo z nás nepočítal, 
v čase, kdy si zahalujeme obličeje, ale otevíráme jeden druhé-
mu svá srdce. Zjišťujeme, kolik věcí najednou nepotřebuje-
me, a že ve srovnání se zdravím, bezpečím a vztahy v našich 
rodinách jsou to věci nepodstatné a pomíjivé, a rovněž to, jak 
moc potřebujeme jeden druhého. Začali jsme si více vážit 
druhých, jejich práce, obětavosti, nasazení pro druhé… A to 
už tady dlouho nebylo. Věřím, že vše zlé a těžké je pro něco 
dobré a může nás to posílit a posunout dál. I tato doba může 
být příležitostí naučit se nebýt sobeckým a svým příkladem 
to učit i své děti, které nás pozorují a ukládají si do svých hla-
viček naše vzorce chování, jednání a mluvení s lidmi kolem 
nás. Chci sebe, nás i vás povzbudit, abychom i z této situa-
ce vytěžili to kladné, co nás všechny může posílit, obohatit a 
posunout dál. I když je tato situace nelehká pro mnohé z nás, 
posouvá nás dál tím, že se snažíme hledat nové způsoby ko-
munikace. Každá podle svých možností jsme volily různé ko-
munikační kanály, abychom s našimi dětmi a jejich rodiči zů-
staly ve spojení a zprostředkovaly jim ať už nové informace, 
nebo zopakování toho, co už se naučily, aby různé dovednos-
ti, ať už matematické, grafomotorické, prostorové, hudební, 

motorické, dál procvičovaly a 
rozvíjely. A tak kromě přepo-
sílání pracovních listů, tele-
fonování si s rodiči a dětmi, 
jsme se bez školení a za po-
moci rodinných příslušníků 
nebo ochotných rodičů na 
dálku učily, jak dělat video-
konference pro děti, nebo pro 
ně nahrávat videa.
Máme naše děti rády, chybí 
nám a těšíme se na čas, kdy 
se budeme moci bez omezení 
znovu vrátit k běžnému škol-
kovému režimu, kdy budeme 

moci s dětmi pracovat, cvičit, hrát si, vzdělávat je, a to vše bez 
rozestupů a roušek na obličeji. Čas, kdy je budeme moct po-
hladit, projevit a vyjádřit jim lásku, přijetí, ocenění za to, co 
se jim povede, povzbudit je k překonávání sebe sama, když se 
jim nedaří, podporovat je v jejich nadání, sounáležitosti s pří-
rodou i tímto světem, učit je vzájemnému respektu a úctě, a 
to hlavně svým příkladem. A zároveň se nechat učit od dětí 
jejich spontánnosti, bezprostřednosti, upřímnosti, radosti i 
z maličkostí.
S přáním pevného zdraví za kolektiv učitelek MŠ Čtyřlístek, 
 Lýdie Verčimáková, učitelka
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Další úspěch v geologické 
olympiádě
V loňském roce základní školy z Říčan způsobily 
v Berouně na krajském kole geologické olympiády 
svými výsledky doslova poprask. 1. ZŠ obsadila prv-
ní, čtvrté, šesté, sedmé, osmé a desáté místo ze dvou 
desítek účastníků. 3. ZŠ Říčany pak zabrala druhé a 
deváté místo. 
Na otázku pořadatelů z Berouna: „Jak je možné, že 
je tam tolik dětí z Říčan?“ zněla odpověď:  „Asi se 
tam té geologii věnují.“  Co dodat? Je to pravda.
Marek Vilimovský pak v celostátním kole obsadil 
dvanácté místo, což je nejlepší výsledek v individu-
ální soutěži, kterého žák naší školy dosáhl v polis-
topadové době. 
V letošním roce sice geologická olympiáda probíha-
la netradičně online testem i v krajském kole, ale to 
nijak nesnižuje její obtížnost a objektivitu výsledků. 
Naše škola opět zazářila. V krajském kole zvítězil 
David Schnabl a na třetím místě skončil Tomáš Ko-
houtek. Blahopřeji oběma žákům ke skvělému vý-
sledku a Davidovi přeji další úspěch v celostátním 
kole.      

Pavel Bednář, ředitel školy

 
 
  
 
 Otevíráme ve školním roce
2020/2021 6. třídu s rozšíře-
nou výukou matematiky
Písemná přijímací zkouška (zařazovací řízení) se koná 
ve středu 17. června 2020 ve 14.00  v budově 1. ZŠ, Ma-
sarykovo náměstí 71. Případné další informace budou 
zveřejněny na webu školy.  
Zkoušky probíhají formou matematického testu. Testu se 
neúčastní žáci, kteří již byli přijati na osmiletá gymnázia 
a odevzdali tam zápisový lístek. Pokud se testu vaše dítě 
nebude účastnit (bylo například přijato na gymnázium), 
prosíme o informaci.
Žáci si přinesou psací a rýsovací potřeby. Přihlášky s kopií 
vysvědčení za 1. pololetí pátého ročníku musí být dodány 
nejpozději  22.5.2020 do 12.00 hodin  do budovy školy.
Budou přijímáni pouze žáci, kteří mají jako cizí jazyk an-
gličtinu. Přihlášku lze vyzvednout v hlavní budově školy 
nebo stáhnout ze stránek školy (www.zs-ricany.cz).
O zařazení žáka do této třídy rozhoduje ředitel školy na 
základě výsledků zařazovacího testu, hodnocení v 5. 
ročníku (vysvědčení) a kapacitních možností školy. Ná-
hradní termín nevypisujeme.
Další informace na tel. čísle 323 602 794.

Místo konání: 
1. základní škola Masarykovo náměstí 71, Říčany

Datum konání: 
20. 6. 2020  9:00 – 15:30 (pro vystavovatele od 7:00)

Doprovodný program:
• Komentovaná prohlídka geoparku: 11:00, 13:00
• Řezání, broušení, leštění  kamenů
• Rýžování českých granátů
• Paleontologie pro děti
• Prohlídka školní sbírky minerálů: 10:00, 12:00
• Překvapení - losování soutěže
• Prohlídka jeskyně

Po celou dobu akce občerstvení v hradní stodole.

Vystavovatelé mohou poslat přihlášky na výše uvedenou adresu.

DIDAKTICKÉ
CENTRUM
GEOLOGIE
MUZEA RÍCANY´́´́

AMATÉRSKÁ BURZA SE ZAMĚŘENÍM 
NA ČESKÉ MINERÁLY

5. ročník amatérské 
mineralogické burzy

Kontakt na pořadatele: 
pavel.bednar@1zs.ricany.cz 
737 980 450

Ceny pro vystavovatele: 
1 školní lavice 100 Kč
maximálně 4 stoly na vystavovatele

Vstup pro veřejnost: 
40 Kč - dospělí
20 Kč - děti, důchodci, studenti
Žáci 1. ZŠ - vstup zdarma

ze života škol(ek)
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Během posledních dnů 
se celá situace vyvíjela 
tak, že jsme byli nuceni 
velmi rychle připravit 

školu na vstup devátých ročníků, aby-
chom jim umožnili lépe se připravit 
na nadcházející zkoušky na střední 
školy. Veškerá příprava a organizace 
nebyla jednoduchá. Vytyčení kori-
doru pro přístup do tříd, příprava 
jednotlivých tříd pro skupiny, zabez-
pečení rozestupů se podařilo zreali-
zovat a naši deváťáci mohli do školy 
nastoupit. Během setkání se učitelé 
zaměřují na český jazyk a matemati-
ku – vše jako přípravu ke zkouškám 

na střední školu. První den, kdy žáci 
přišli do školy, panovala ve vzduchu 
taková nejistota. Před vstupem do 

budovy žáci dodržovali nařízené ro-
zestupy. Při vstupu do budovy byla 
žákům měřena teplota a následně si 
žáky odváděli po skupinách vyučující 
do připravených tříd. Vše probíhá za 
mimořádných hygienických pravidel. 
Kolegové, kteří připravují žáky ke 
zkouškám, tvrdí, že vše probíhá bez 
problémů. Nezbývá než našim devá-
ťákům popřát hodně štěstí při vyko-
nání jejich životní zkoušky.

Jan Šindelář, ředitel školy
 

PŘIJímACí ZKOUŠKy DO 
6. TŘíDy S rOZŠíŘENOU 
HUDEbNí VýCHOVOU
Letošní školní rok je opravdu nestan-
dartní. Stejně tak je to i se zkouškami 
do 6. třídy s rozšířenou výukou Hv. 
Jako každý rok doplňujeme třídu 
za děti, které odchází na gymnázia. 
Naše zkoušky musí tedy proběhnout 
až po těch gymnaziálních, které jsou 
9. 6. 2020. Naše přijímací řízení bude 
v návaznosti na ně 18. a 19. 6. 2020. 
Přihlášky a požadavky k přijetí jsou 
umístěny na webových stránkách 
naší školy. Přihlášky prosím zasílej-
te na mailovou adresu reditel@2zs.
ricany.cz do 15. 6. 2020. Pokud jste 
již přihlášku pro své dítě zaslali, zno-
vu ji nevyplňujte, víme o vás. Poté se 
s vámi spojíme a stanovíme časový 
harmonogram. Vše proběhne za 
přísných hygienických podmínek. Ke 
zkouškám prosím přijďte v rouškách 
a u vchodu do školy si vydezinfikujte 
ruce. I v této nelehké době se na vás, 
naši budoucí hudební šesťáčci, moc 
těšíme! Za 2. ZŠ Bezručovu

Martin Mužík

Příprava na otevření školy
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ZáKLADNí ŠKOLA u ŘíČANSKéHO LESA

PrEZENČNí PŘíPrAVA DEVáŤáKŮ  
NA PŘIJímACí ZKOUŠKy
Od 11. 5. jsme ve škole znovu přivítali část deváťáků, kteří 
se rozhodli pro prezenční přípravu na přijímací zkoušky na 
střední školu. Přihlásilo se třicet tři žáků, které jsme rozdělili 
do tří skupin po jedenácti žácích. Každá skupina má jednou 
týdně intenzivní blok češtiny a matematiky. Ostatní žáci, kteří 
jsou již přijati, nadále pokračují v distančním módu.

Zuzana Pokorná

VážENí rODIČE,
chtěli bychom vás alespoň touto cestou podpořit a podě-
kovat za vaše nesmírné úsilí při plnění školních povinností 
vašich dětí.  Někteří rodiče jsou doma s dětmi a kromě pra-
covních povinností, péče o rodinu a domácnost, mají sta-
rosti s výukou. Někteří dokonce chodí do zaměstnání a po 
pracovní době je čeká další, často obtížnější, práce doma.
Chceme vám za vaši spolupráci poděkovat. Není nutné 
kvůli školním povinnostem dětí nadmíru přepínat své síly. 
Zkuste, aby děti své úkoly, především z českého jazyka, 
matematiky a anglického jazyka, vypracovaly samy. Teprve 
potom, když si neví rady, přijďte, pomozte, podpořte. Tato 
doba vede  děti k větší samostatnosti. Budou sebevědoměj-
ší a poradí si v různých situacích. 
Přáli bychom si, aby dohled na výuku a pomoc s ní, pro vás 
nebyl stresující. Zcela určitě, po návratu do školy, budeme 
brát ohledy na různé úrovně znalostí.
Všichni věříme, že v září, až všechny děti usednou zpět do 
školních lavic, učivo doženeme, docvičíme a nebudeme 
zbytečně děti přetěžovat. 
Nyní se paní učitelky snaží, aby byly s dětmi v kontaktu. 
Každá se s dětmi schází dle svých možností. Snažíme se o 
zpestření výuky zábavnými úkoly. Pravidelně dostáváme 
obrázky toho, co se děti naučily. Nemusí to být jen učivo. 
Řada dětí se naučila spoustu nových věcí z praktického ži-
vota. A to je často víc, než poučka z učebnice. 
Děkujeme za vaši spolupráci!
 Iveta Truhlářová

VýUKA NA DrUHém STUPNI
Zatímco na prvním stupni třídní učitel/ka učí svou třídu větši-
nou všechny předměty, může mít žák na druhém stupni třeba 

3. ZŠ U ŘÍČANSkéHO LESA, ŘÍČANy, PŘijmE
UČiTELE 1. A 2. STUPNě, VyCHOVATELE/VyCHOVATELkU. Náborový 
příspěvek 24 000 Kč vyplácený po dobu prvních tří let, poté stabilizační 
příspěvek 14 000 Kč, příspěvek na dopravu do zaměstnání, příspěvek 

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

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

deset různých učitelů. Všichni jsme do poslední chvíle doufali, 
že „výjimečný stav“ je dočasný a my své žáky ještě tento školní 
rok uvidíme „face to face“. Každý z nás se na své žáky napojil 
způsobem, který mu byl v dané chvíli nejbližší. Poté, co bylo zná-
mo, že se žáci do škol již ve šk. roce 2019/2020 nevrátí, vyvstala 
na druhém stupni nutnost sjednotit komunikační kanál smě-
rem k žákům. Rozhodli jsme se využívat aplikaci MS Teams. 
Potěšující byl pozitivní a otevřený přístup učitelů k této náhlé 
změně ve stylu distanční výuky. Vyučující se velmi rychle v pro-
středí zorientovali, během několika schůzek a online konferencí 
jsme si předali poznatky, co jsme se při samostudiu naučili a co 
jsme v novém prostředí objevili. Náš dík patří IT oddělení města, 
které nám okamžitě dodalo po technické stránce vše potřebné 
a je nám nadále nápomocno při řešení problémů. Děkujeme i 
žákům a rodičům za jejich ochotu přizpůsobit se rychle se mění-
cím podmínkám a požadavkům. Největší radostí pro nás učitele 
je bezesporu vedle přehlednosti systému pořádání online výuky 
také to, že své žáky můžeme slyšet a vidět. Schůzky byly původ-
ně povinné pro hodiny matematiky, češtiny a angličtiny. Ostatní 
vyučující si mohli schůzku naplánovat v časech neobsazených 
výše uvedenými předměty. Velmi rychle se zapojili vyučující 
němčiny, ale ani zeměpisáři, dějepisáři nebo občankáři nezůsta-
li pozadu. Většina z nich si zadala pevnou hodinu každý týden. 
Jsme rádi, že se nám daří alespoň částečně se vrátit k práci, kte-
rou máme rádi – k práci s „reálnými“ žáky.
 Zuzana Pokorná

yOUTUbOVé VyUČOVáNí
Vzhledem ke vzniklé situaci hledalo vedení města Říčany různé 
možnosti, jak umožnit školám výuku na dálku. Jednou cestou 
bylo zapůjčení kamery, která je připojená v počítačové učebně 
přímo na interaktivní tabuli. Vyučující si může svou hodinu na-
točit a video pak zveřejnit na youtube účtu. Na účtu školy Škola 
u lesa učí online máme již bezmála 20 videí jak pro první, tak 
především pro druhý stupeň. Tento výukový kanál je vhodný 
především pro výkladové hodiny, které vyžadují práci s (inter-
aktivní) tabulí.  Gramatika a mluvnice jazyků či řešení úloh 
u přírodovědných předmětů v čele s matematikou, fyzikou či 
chemií dostává tak nový rozměr. Škola si buduje databázi video-
materiálů, které může používat pro žáky i v budoucnu. Výhodou 
je, že žák může video zhlédnout vícekrát, postupovat vlastním 
tempem při jeho přehrávání. Učitel může žáky odkázat na video 
v případě opakování a připomenutí látky nebo v případě, že se 
žák z nejrůznějších důvodů nemůže výuky účastnit.
 Štefan Páleník, metodik a koordinátor ICT
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ZŠ Nerudova – učíme se a žijeme dále,  
nic nás nezastaví
Ani tato doba nás nezastavila v plnění již schválených projektů 
a příprav na nové dotační tituly. Podařilo se nám uspět v dotač-
ním titulu na primární prevenci od Středočeského kraje. Pro 
žáky školy tak bude zajištěna návaznost v programech od Ces-
ty integrace, která pracuje s našimi dětmi již několik let.
Už nyní se připravujeme na další školní rok, např. další 
projektové dny - ať to práce se sklem a jeho foukání, kdy 
žáci si budou moci tuto práci vyzkoušet, dřevíčková díl-
na pro nejmenší, projektový den na „Říčanské hájence“, 
projektový den v rámci projektu Recyklohraní, zapojení 
se do projektu „Medová snídaně“,… 
V příštím školním roce také budeme slavit 70. výročí 
otevření naší školy, která v průběhu let prošla mnohými 
změnami. O formě oslav budeme včas informovat.
Pokračujeme až do konce školního roku v online výuce 
žáků školy. Při zajištění pomáhají všichni pracovníci školy- 
od učitelů přes asistenty a vychovatelky školní družiny. Se 
svými žáky se setkáme až v příštím školním roce, vidíme se 
přes Skype a další sociální komunikační kanály. Proto bych 
jim všem alespoň touto cestou chtěla poděkovat za přístup 

k této formě výuky a ocenit jejich snahu učit se nové věci 
i na dálku. Děkuji i jejich rodičům za vstřícnost, ochotu a 
spolupráci. Poslední poděkování patří pedagogickým pra-
covníkům za veškerou práci, kterou odvádějí v této době, a 
zřizovateli za pomoc při řešení problémů, které v této době 
byly, jsou a možná i budou, i když si je nepřejeme.  Přeji 
všem klidné prožití prázdnin.

Jitka Macháčková

mAP platformy trošku jinak a Václav Trojan on-line
Přestože se nemůžeme se zástupci 
škol setkávat osobně, v MAP fungu-
jeme pro region v oblasti vzdělávání 
dále. Neustále hledáme způsoby, jak 
se školami v regionu komunikovat a 

poskytovat jim oporu v nynější době. A povedlo se! Prvním 
hnacím motorem pro nás byla žádost ředitelů základních 
škol z Říčanska o vzájemné setkání. 
Pokračovali jsme v nastavených platformách, jen trošku 
„jinak“. První setkání „Učící se sítě po síti“ ředitelů základ-
ních škol nám potvrdilo, že jsme se vydali správnou cestou. 
Žádosti o opakování na sebe nenechaly dlouho čekat a na 
další setkání ředitelů, které se uskutečnilo ve velmi krátké 
době, se s velkou radostí připojil i náš externí kolega pan 
Václav Trojan, který se čím dál více objevuje na některých 
z našich MAPáckých setkání. Jeho podpory si nesmírně 
vážíme, je čest s ním spolupracovat a pozitivní energii, kte-
rou předává nejen našim ředitelům a jejich zástupcům, je 
bezedná. 
Jiné on-line setkání, které bylo v poslední době velmi uži-
tečné, bylo setkání členů Pracovní skupiny pro matema-
tickou gramotnost. Ve spolupráci s ostatními členy jsme 
ladili podrobnosti originálního semináře, který se zamě-
řuje na přechod dětí z mateřských na základní školy v ob-
lasti matematické gramotnosti. Seminář vychází z potřeb 
současného školství a reaguje na nezbytnou spolupráci 
mezi učiteli mateřských škol a prvního ročníku základ-
ních škol z našeho regionu. Záštitu a lektorování převza-
ly mateřské školy MŠ U Slunečních hodin a MŠ Srdíčko 
z Říčan, základní školy ZŠ Emila Kolbena ze Strančic, 

ZŠ Kunice a ZŠ Navis z Dobřejovic, podporou jim jsou 
jejich učitelé, členové pracovní skupiny a MAP.
Na tento měsíc plánujeme hodnocení plnění cílů jednotli-
vých priorit a ve spolupráci s odborným týmem povedeme 
řízené rozhovory s vybranými zástupci aktérů MAP na Ří-
čansku.

 M. Žilková, M. Kučerová, L. Kůstková

OrP Říčany – Místní akční plány  
rozvoje vzdělávání II
reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008643
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Karanténa nás učí

Při předávání pololetního vysvědčení a dokonce ještě ani 
v průběhu února nikoho z nás kantorů ani studentů nena-
padlo, že nás v březnu čeká uzavření škol a výuka na dálku 
téměř po celé nadcházející pololetí. Kromě všech negativ, 
která nám i celé společnosti pandemie přinesla, bylo i pár 
pozitivních momentů, které bychom si měli připomenout. 
Jedním z nich je i úsilí vyučujících a studentů, s jakým zvládli 
mimořádnou situaci.
Na našem gymnázium jsme od roku 2011 využívali ná-
stroje výuky, které jsou pro vzdělávání na dálku přizpůso-
bené. Uzavření škol a ztráta možnosti osobního kontaktu 
se studenty nás i přesto zaskočily. A v prvních dnech jsme 
se vyrovnávali především s metodami distanční výuky a 
tím, jak účelně nástroje pro vzdělávání na dálku využívat. 
Jak žáky nezahltit, jak zpřehlednit do té doby otevřený 
prostor pro výběr nástrojů pro podporu výuky. Naši pe-
dagogové byli zvyklí využívat sdílení na Disku Google 
pro běžnou výuku. Vytvořili jsme týdenní plány pro jed-
notlivé třídy a předměty. Pro snadnější orientaci jsme v 
nich vytvořili odkazy na co - kde - kam - kdy, aby se žáci 
snadno zorientovali. 
Po třech týdnech distanční výuky však už mnohým pedago-
gům bylo jasné, že je zapotřebí postupně přecházet do aplikace 
Google Učebny. Učitelé pomocí G Učebny mohli žákům sdílet 
vzdělávací materiály, pokládat otázky k porozumění, vytvářet 
úkoly a  kvízy k procvičování učiva. Sjednocení systému dalo 
učitelům zabrat, ale žáci si zvykali velmi rychle a pohotově rea-
govali na změny. Bylo zajímavé pozorovat, jak dochází každým 
týdnem k dalším vylepšením výuky na dálku, zejména při za-
vedení videovýuky Meet a později videovýuky přímo z Google 
Učebny.  
Všem zúčastněným patří velké poděkování, zvláště pak těm, 
kteří nezištně předávali své zkušenosti ostatním.
Každý již nyní pochopil možnosti, které nám ve vzdělá-
vání dávají moderní technologie a služby a mnozí z nás v 
sobě nalezli odhodlání pro překonání všech bariér, které 
mu bránily v jejich využívání. Těžko by si někdo dokázal 
představit i v té největší fantazii, že to bude v důsledku ka-
ranténních opatření a uzavření škol.
Věřím, že nás všechny tato náročná doba posílila a budeme 
schopni využít získaných zkušeností a vytvořených vzděláva-
cích materiálu také v budoucnu. Hodně štěstí.

 Anna Stočesová Martinková, ředitelka školy 

Nejděsivější hodina týdne
Kdyby se mě někdo zeptal, jaký je můj nejoblíbenější před-
mět, nedokázala bych odpovědět. Ovšem v opačném pří-
padě mám jasno.
Každá hodina začíná stejně. Ještě za pronikavého zvuku škol-
ního zvonku se pomalounku otevřou dveře vedoucí z kabinetu 
do třídy a v nich se objeví děsivá postava. Ta nejprve rychle pře-
jede očima všechny studenty, jako když si dravec vybírá svou 

kořist, a pak se pomalými kroky odebere ke svému stolu. My 
se unaveně zvedneme ze starých vratkých židlí, které pamatují 
snad i naše prarodiče, a stvoření stojící před námi řekne něco 
jako „dobrý den, posaďte se”. Přesně nevím, tou dobou už se 
můj chudáček mozek připravuje na to, co má přijít, přičemž mi 
srdeční tep skáče na hodnoty životu nebezpečné, takže mám 
jiné starosti.
Jelikož se jedná o první hodinu, ve třídě nás je jako zubů v 
ústech mého pradědečka, což rozhodně není příliš. Někdo 
usoudil, že raději přežije návštěvu lékaře, jinému ujel auto-
bus, další se rozhodl, že dnes je ideální den na to zůstat ve 
vyhřáté měkoučké postýlce s kašlem nebo jinou smrtelnou 
nemocí. Ale to je vedlejší. Šance, že budete vylosováni jako 
oběť, nebo, pokud tomu tak chcete říkat, vyvoláni, je tedy 
obrovská, ne-li enormní. 
Všichni mají nenápadně otevřené učebnice na straně, kde 
je klíč, ten náš milovaný klíč, díky němuž nemusíme opako-
vat ročník a který je pro nás častokrát jako záchranný kruh 
uprostřed oceánu. Potichu se modlíme a v hlavách nám běží 
pouze to, že jestli teď uslyšíme své jméno, je s námi konec. 
Stránka se správnými odpověďmi je totiž skvělá věc, ale ne 
když je na lavici a vy stojíte u tabule, v ruce křídu a snažíte 
se, aby ty nesmysly, které z vás padají, alespoň zněly chytře. 
Každý z nás doufá, že dnes se mu nějakým zázrakem poštěs-
tí a této situaci se vyhne.
Hodinové ručičky se pohybují pomaleji než je zvykem, tik 
tak tik tak. Je ticho. Nikdo nedýchá. Strach pohlcuje celič-
kou místnost. Několik předlouhých vteřin se nic neděje, a 
pak bez jakéhokoliv upozornění to přijde. Třídou projede 
jako šíp jedno jediné slůvko. Když nám dojde, že se ne-
jedná o naše jméno, uvolní se napětí, konečně se můžeme 
nadechnout a být na pár minut v klidu. Kdo je ten nešťast-
ník, na něhož to tentokrát padlo, vlastně nikoho nezajímá, 
stejně jako čísla a vzorečky napsané na tabuli. 
Pak po pětačtyřiceti minutách prožitých v obavách  se najed-
nou cítíme naprosto volní a svobodní a potichu litujeme třídu, 
jež má hodinu po nás. Ano, myslím, že přibližně takto probíhá 
každá fyzika.

Julie Smíšková, tercie 

Ukázky prací žáků během distanční výuky
COVID 
 Covid ten ošklivý je vir,
 s lidmi se zatím nemazlil.
 Uzavřel školy, vesnice,
 liduprázdné jsou ulice.
 S rouškami do lesa a zase zpět,
 den za dnem víc a víc, mění se svět.
 Člověk teď za maskou naději skrývá,
 Covide, třes se, ty potvoro nakažlivá!
 Lidé však přečkali obtížné věci,
 jen tak nás nezlomí ten Covid přeci!

Tomáš Lipták, 
sekunda
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ze života škol(ek)

ZUŠ zůstává zatím na 
distančním studiu

Vážení rodiče, milé děti, vážení přáte-
lé ZUŠ Říčany,
v současné době rychlého uvolňová-
ní pravidel přijatých proti šíření Co-
vidu-19 se jistě mnozí z vás budete 
ptát, proč ZUŠ v Říčanech dále zů-
stává na distančním studiu.
Máme k tomu několik důvodů.
Vzhledem k tomu, že vyučujeme na 
šesti místech poskytovaného vzdě-
lávání, nejsme schopni vlastními 
silami zabezpečit hygienické normy 
požadované MŠMT. Velká část výuky 
probíhá na ZŠ, kde jsou v současné 
době všechny třídy obsazeny. Část 
našich pedagogů a podmínky v ně-
kterých rodinách spadají z různých 
důvodů do rizikové skupiny.
Vždy jsem byla zastáncem rovno-
právného přístupu ke vzdělávání pro 
všechny žáky naší školy nejen v Ří-
čanech, ale i na pobočkách. Protože 
všichni rodiče zaplatili stejnou úplatu 
za vzdělávání, mají všichni nárok na 
stejný přístup ke vzdělávání. Vzhle-
dem k výše uvedeným faktům zůsta-
ne tedy naše výuka až do konce škol-
ního roku distanční.

Po zhodnocení všech pro a proti 
a po diskuzi se zřizovatelem jsme 
společně zvolili tuto variantu, která 
nediskriminuje žádného žáka, ani 
pedagoga.
Na druhou stranu musím pozna-
menat, že tato složitá doba přinesla 
ZUŠ i přínosné momenty. Okamži-
tě, během jednoho týdne, jsme byli 
schopni poskytovat výuku distanční 
formou, a to i v případech pedagogů, 
kteří s ICT nejsou v souladu. Naučili 
jsme se používat různé aplikace a ko-
munikovat se žáky – v hudební nauce 
jsme začali používat aplikaci Noutee 
a  Class room, v tanečním oboru a 
LDO aplikaci Zoom, a zvuk Skype  
určitě bude mnohým z nás v září chy-
bět.  Z téměř 700 žáků se do výuky ne-
zapojilo asi pouhých 10 žáků ze všech 
oborů! Zaznamenali jsme téměř 
100% přítomnost žáků na hodinách. 
Osobní výuku výuka přes aplikace 
sice nemůže nahradit, přesto žáci 
pracovali velmi intenzivně, na ho-
dinách byli přítomni i rodiče, za což 
velmi děkujeme a z reakce pedagogů 
vyplývá, že žáci se na výuku skutečně 

důkladně připravovali. Chyběly nám 
koncerty, tak jsme zahájili akci Kon-
certů v obýváku - staňte se našimi 
přáteli na FB a poslechněte si, že 
jsme nezaháleli. Do našich koncer-
tů v obýváku se zapojilo i taneční a 
výtvarné oddělení. Museli jsme začít 
vyučovat jinak, hledat jiné učební po-
stupy a možnosti, možná i více o výu-
ce přemýšlet – a i to byl přínos.
Vážení rodiče, milé děti, těšíme se, až 
tento nezvyklý školní rok zakončíme.
Těšíme se na září, kdy, doufáme, bu-
deme vyučovat tak, jak jsme zvyklí, 
v normálním provozu.
Výukové prostory v současné době 
upravujeme a vylepšujeme, připravu-
jeme akce na příští rok.  
Budeme se snažit pro naše žáky při-
pravit krásný nový školní rok.

P. S. A nezapomeňte - zápis na příš-
tí rok probíhá a talentové zkoušky 
jsou od 8. - 12. června 2020. Veške-
ré informace najdete na www.zu-
sricany.cz. Přijďte, těšíme se na vás.

Iveta Sinkulová, 
ředitelka ZUŠ Říčany
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Před 75 lety byla založena říčanská 
odbočka Českého národního ae-
roklubu. I když jeho éra trvala krátce, 
patří mezi výrazné kapitoly tohoto 
města. 
Letectví bylo od vzniku technických 
možností (létajících prostředků) před-
mětem širokého zájmu veřejnosti. 
V Čechách již 15. října 1891 vzniká 
Česká aeronautická společnost orien-
tovaná na balonové létání. Později se 
objevují další organizace jako Vzducho-
plavecký klub (1902), Český aeroklub 
(1909) a další. V období první republi-
ky sehrála v rozvoji letectví významnou 
roli Masarykova letecká liga – akce 
1000 pilotů republice.
Informace o činnosti odbočky ČNA 
Říčany čerpám z časopisu Rozlet roč-
ník 1945–1946 a z vyprávění několika 
málo pamětníků. V Rozletu č. 4/1945 
se na str. 13 uvádí: „Hned po revo-
lučních dnech (1945) byla ustavena 
odbočka ČNA v Říčanech, předseda 
Bedřich Němec, ředitel učňovské ško-
ly, jednatel Karel Košek, konstruktér.“
Aeroklub pro létání získal od pana Pro-
cházky, sedláka z Kuří, pozemek a od 
pana Malečka stodolu, která sloužila 
jako hangár. Činnost byla orientována 
na výcvik v bezmotorovém létání začí-
nající dobrodružným létáním na škol-
ních kluzácích – pilot seděl na sedačce 
ničím nechráněn, kluzák nebyl vybaven 
ani základními přístroji pro řízení letu. 
Adepti byli opravdu odvážní muži, ale 
i ženy, na létajících strojích. Aeroklub 
se prezentoval 13. října 1946 atraktiv-
ním Leteckým dnem, který navštívilo 
2500 diváků. Jako organizátoři jsou 
uváděni Košek, Šašek, Veselý a Michl. 
Mnozí členové aeroklubu spojili s létá-
ním životní dráhu jako výkonní letci, 
výzkumní pracovníci nebo funkcionáři 
leteckých organizací.

Dokončení příště.
Miroslav Vrabec

Prosím čtenáře, kteří objeví v seznamu 
dohledaných členů ČNA Říčany někoho, 
o kom mohou poskytnout informace, aby 
mne kontaktovali (mobil: 605 582 096, 
e-mail: vrabec.mnich@gmail.com).

Výročí 75 let založení odbočky Českého 
národního aeroklubu v Říčanech
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První odvážlivci na létajících strojích (dosud dohledaní členové čNA Říčany): Barcal, Bartl F. 
(pozdější předseda), Bartlová, Bejbl J., Brunclík Z. (vojenský a civilní pilot), Bukač K., Bureš V., Cikán 
S., erlichová J., Hofta D., Hůlka V., Chrdle, Chrpa M., Janota J., Jetel J. (Státní letecká inspekce – SLI), 
Kaňák J. (dopravní pilot), Karpíšková, Kirejev M. (profesionální letec), koreš F. (instruktor), košek k. 
(instruktor), kozák k. (sportovní pilot, instruktor), Lébl j. (instruktor), Lébl P. (instruktor, vojenský letec 
střelec-radista), marek A. (ředitel SLI), Michl, Procházka M., Schreiber O. (vojenský letec, střelec-
radista), Schreiber Arnošt (zakládající člen), Smékal S., Stehlík L. (sportovní pilot), Šára j. F. (sportovní 
pilot, významný letecký publicista), Šašek, Vaňousová J. provdaná Korešová, Velechovský, Veselý, Vodička 
M. (sportovní pilot). 

Karel Košek (1918–1997)
Byl zakládajícím členem Aeroklubu. Absolvoval výcvik pro instruktory bezmotorového létání, o kterém 
publikoval článek „raná – hora plachtařů“ (rozlet roč. I, č. 7, 5. září 1945, s. 3). Jeho činnost 
přesahovala Říčany, byl jmenován náčelníkem odboru Aeroklubu vysokoškolského sportu. (rozlet roč. II, č. 
24, 12. června1946, s. 7, Potvrzení náčelníci odborů AVS čNA). Je autorem zřejmě prvního poválečného 
leteckého snímku říčanského náměstí z roku 1946 (ŘK 7–8/2003, s. 23). Od konce druhé světové války 
do roku 1951 působil jako konstruktér v Letecko-technické výrobní společnosti, s. r. o. Letňany, kde se 
vyráběla bezmotorová letadla a on je i zalétával. Později byl z politických důvodů nucen leteckou činnost 
ukončit (viz Hofta, D.: Neobyčejní občané Říčan/8, K. Košek, ŘK č. 6/2013, s. 50).

Podplukovník letectva ve výslužbě Zdeněk brunclík (1931) 
Výcvik započal v roce 1945 na kluzáku ŠK-38 Komár. První lety má v zápisníku letů zapsány v dubnu 1946 
na Komáru 5501 na svahovém letišti Chlum u čerčan v trvání 12, 16 a 10 sekund – to pro představu, jak 
vypadal výcvik. Vystudoval leteckou průmyslovku v Mladé Boleslavi a letectví se stalo jeho celoživotním 
osudem. V roce 1953 absolvoval letecké učiliště, po absolvování zařazen k 17. stíhacímu leteckému pluku 
vyzbrojenému vrtulovými i proudovými letouny. Později převeden k 11. stíhacímu leteckému pluku, kde 
létal na proudových letounech MiG-15, MiG-17, MiG-19, MiG-21 (nadzvukový) a Aero L-29 Delfín. Svoji 
leteckou činnost ukončil vynuceným odchodem z armády v roce 1971. Poté pracoval jako traktorista. Za 
pomoci přítele z AK Říčany Arnošta Marka se navrátil k profesionálnímu létání, létal jako „práškař“. Byl 
soukromým pilotem a instruktorem ultralehkých letounů. Po roce 1989 byl rehabilitován a povýšen do 
hodnosti podplukovníka letectva.

Karel Košek (ve světlém kabátu druhý zleva) se skupinou českých konstruktérů a se sovětskými vo-
jáky na letišti Letňany v květnu 1945 před letounem North American P-51 Mustang. Ten byl využíván 
jako dálkový doprovod bombardovacích letounů a také jako známý „kotlář“ útočící na vlaky

MINIMÁLNÍ OKRAJ
INVERZNÍ 

PRUH

MINIMÁLNÍ OKRAJ
POZITIV
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Sbírka proběhne 
v úterý 9. 6. 2020 
od 12,00 do 17,00 
hodin u kostela na 
Masarykově ná-

městí v Říčanech. 
Jako obvykle můžete přinášet oblečení 
(neroztrhané, s funkčními zipy), lůžko-
viny, prostěradla, ručníky, utěrky (tyto 
čtyři druhy mohou být i mírně poškoze-
né), péřové přikrývky a polštáře, spacá-
ky s nepoškozeným zipem, použitelné 
záclony a závěsy, látky (alespoň 1 m2), 
nepoškozenou obuv (páry svázané, aby 

se boty neztratily nebo dát zvlášť do 
igelitové tašky), hračky (nepoškozené a 
čisté), drobné fungující elektrické spo-
třebiče do domácnosti (vařič, remoska, 
kávová konvice, žehlička, apod.). Pokud 
nám přidáte k darovaným věcem 10,- 
Kč, použijeme část jako příspěvek na 
odvoz sbírky a podporu Diakonie, zby-
tek na naši další činnost. 
Sbírkou podpoříme nejen potřebné 
lidi, ale i organizaci Diakonie Broumov, 
sociální družstvo, která má v současné 
době potíže. Vzhledem k opatřením 
vyhlášeným vládou České republiky 

v souvislosti s bojem proti koronaviru, 
nemá organizace dostatek finančních 
prostředků na svozovou činnost, muse-
la uzavřít střediska a prodejny a také jí 
chybí někteří zaměstnanci, kteří museli 
zůstat doma. Děkujeme za vaši pomoc.

Marie Junková, Farní charita Říčany

Humanitární sbírka pro Diakonii broumov

Epidemiologická opatření se postupně rozvolňují a lidé se 
s úlevou navracejí k pokud možno běžnému životu. I Kolo-
běh znovu otevírá dveře vám, svým zákazníkům a přízniv-
cům. Ještě dlouho však nepůjde o návrat do starých kolejí. 
Drtivá většina těch, na jejichž dobrém srdci a ochotě po-
máhat Koloběh stojí, se rekrutuje ze skupiny novým virem 
nejvíce ohrožené, z řad seniorů. Stáli jsme před docela těž-
kým rozhodnutím. Na jedné straně jsou naši dobrovolníci, 
kteří, v pochopitelné obavě o zdraví své či svých blízkých, 
svůj návrat do zázemí Koloběhu zatím odkládají, na druhé 
straně jste vy, naši zákazníci, kteří se již těšíte na nové za-
jímavé věci a kuriozity z našich regálů, nebo chcete pomá-
hat svými dary. A především je zde hlavní účel Koloběhu 
- získávání finančních prostředků na pomoc potřebným. 
Jak tyto póly přiblížit? Nakonec jsme se rozhodli otevřít 
prozatím na dva dny v týdnu a zorganizovat prodej zboží 
také přes e-shop.
Již dříve jsme rozměrově větší položky inzerovali na na-
šem webu a facebooku, vy jste si je mohli po předchozí 
dohodě zarezervovat a koupit. Nyní se sortiment zboží 
nabízeného touto formou podstatně rozšiřuje, v e-shopu 
si můžete zakoupit nejen kočárky, nábytek či šicí stroj, ale 
nově také oblečení, hračky, věci do domácnosti či knihy. 
Pro váš pohodlný nákup jsme přidali funkci Klikni a za-
plať. Sortiment budeme průběžně doplňovat. Na webu 
najdete tuto nabídku v sekci Internetový obchod, na face-
booku pak pod ikonkou Obchod.
V době vzniku tohoto článku Koloběh ještě otevřen není. I 
přes omezenou otevírací dobu však očekáváme u nás čilý 
ruch. Řada z vás využila nuceného volna k zásadnějšímu 
úklidu, na nějž není v běžném provozu čas. Ani my jsme 
během uzavírky nezaháleli. Mimo jiné jsme rozšířili skla-
dovací prostory a připravili se na příliv darů. Pro vaši i naši 
bezpečnost jsme připravili některá opatření. Děkujeme, 

že nám jejich dodržováním pomůžete chránit zdraví nás 
všech. Věci nám prosím přinášejte v obalech, které ne-
budete chtít vrátit. Zboží před další manipulací na týden 
uskladníme, případně vydezinfikujeme ozonem. Rovněž 
prostory obchůdku budou pravidelně ošetřovány ozonem.
Do prodejny prosím prozatím vstupujte v omezeném po-
čtu a s rouškou. Nově u nás lze platit za zboží bezkontakt-
ně přes platební terminál.
A kdy tedy máme otevřeno? Prozatím v úterý a ve čtvrtek v 
9 - 17 hodin. Otevírací doba se bude podle situace průběž-
ně měnit, sledujte naše stránky.
Přijďte, po dlouhé době se na vás znovu těší váš Koloběh!

Martina Vavřincová
KOLOBĚH Říčany, p. o., zástupkyně ředitelky

Pomozte nám ho udržet v běhu, nyní virtuálně
Právě teď je pomoci potřeba víc než kdy jindy
Drobná radost pro Vás může být velkou pomocí pro potřebné
Vítáme každého dobrovolníka

Více informací www.kolobeh-ricany.cz, facebook.com/kolobehricany, 733 273 344, 739 989 672

PODěKOVáNí
Děkuji moc příjemné obsluze z kavárny  
u kostela nejen za ochotu, vrácení batohu, 
dobré srdce a super sortiment.
 P. Rezková
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V prosinci tohoto roku uplyne 130 let od 
narození učitele Jana Tichého. Narodil 
se na svátek sv. Mikuláše 6. 12. 1890 
v Karlově u Čisté (od roku 1927 součást 
obce Bukovina u Čisté) v okrese Nová 
Paka. Po Obecné a následně měšťanské 
škole se rozhodl dát se na pedagogickou 
dráhu. Učitelský ústav v Praze absolvo-
val v letech 1907-1911. Své první zkuše-
nosti jako učitel sbíral v sušickém okrese 
(v Šimanově, Bílenici, Oskružně, Petro-
vicích). Na vyšší úroveň tedy jako učitel 
II. třídy působil ve Strašni a Žihobcích. 
Na Sušicku jej ovšem dostihla „umís-
těnka“, která jej povolala do zbraně.
 Jan Tichý byl v době první světové války 
jedním z odvážných, kteří se rozhodli 
bojovat proti Habsburkům. Na srbské 
frontě byl jako rakouský voják zajat a 
v září 1915 vstoupil jako dobrovolník do 
srbského vojska, později bojoval v Rus-
ku jako jeden z československých legio-
nářů. V legiích dosáhl hodnosti kapitá-
na.  Do vlasti se pak vrátil přes Ameriku 
a Franci až 16. 3. 1920. Jako pedagog 
následně působil ve Strašeni, Starých 
Viklanticích, Kušově či Strachách. V 
Lašovicích u Rakovníka zastával pozici 
správce školy. V roce 1935 krátce učil i 
v Rakovníku. Do Říčan byl jmenován 
jako definitivní učitel od 1. srpna 1935. 
Své pracovní povinnosti zvládal velmi 
dobře, dokonce byl oceňován i za své 
slovní projevy (jako např. na školní 
oslavě dnu republiky v roce 1936). Dů-
kazem jeho kvalit může být i jeho zvo-
lení do místní školní rady či v létě 1939 
zatimním řídícím učitelem. Roku 1947 
odešel do důchodu. V Říčanech bydlel 
s manželkou (původně poštovní úřed-
nicí působící na Podkarpatské Rusi) 
v domě na rohu dnešních ulic Mánesova 
a 17. listopadu (čp. 686/2). Pár zůstal 
ovšem bezdětný. Po smrti manželky 
se Jan Tichý roku 1965 přestěhoval do 
svého rodného Karlova (tehdy již Bu-
koviny) v Podkrkonoší, kde žil s rodinou 
svého bratra Antonína a kde také 3. 5. 
1976 zemřel.
Svůj volný čas věnoval entomologii 
(vědě o hmyzu). Byl aktivním členem 
Československé entomologické společ-
nosti, zajímal se ovšem i o mykologii a 

botaniku. Se sběry brouků mu o letních 
prázdninách pomáhali i jeho žáci. Na 
Říčansku se zabýval především brouky 
žijícími v okolí rašelinných tůněk v blíz-
kosti Božkova, Mnichovic a Mukařova. 
Společně s Janem Petříčkem byl tvůr-
cem přírodovědné podsbírky říčanské-
ho muzea. Muzeum uchovává několik 
desítek krabic entomologického mate-
riálu, který shromáždil společně s J. Pe-
tříčkem (cca 3000 exemplářů), a také 
jeho pečlivě vedené zápisky o těchto sbě-
rech a rozsáhlé nepublikované rukopisy.  
Svým zájmům se věnoval i po odchodu 
do rodného kraje. Zde se stal spolupra-
covníkem muzea ve Vrchlabí, které dnes 
uchovává 1907 kusů jím odlovených 
brouků. Svou soukromou sbírku (cca 
8500 exemplářů) daroval roku 1965 
Národnímu muzeu v Praze. Tichého 
sběry se však patrně budou nalézat i v ji-
ných muzeích (v minulosti byly napří-
klad v muzeu v Hradci Králové).  Jeho 
jméno dodnes nese střevlíkovitý brouk, 

kterého sám roku 1937 objevil - Pristo-
nychus Tichy. Tento brouk se vyskytuje 
v okolí Ternopilu na dnešní Ukrajině. 
Výběrová publikovaná bibliografie 
Jana Tichého:
1936: Broučí farma na Rakovnicku. 
Krasci, in: Věstník Musejního spolku 
kral. města Rakovníka a polit. okresu 
rakovnického, s. 44-47. (pozn. – tisková 
chyba v názvu, správně Broučí fauna),
1937: Vzácnější brouci na Rakovnicku, 
in: Věstník Musejního spolku kral. měs-
ta Rakovníka a polit. okresu rakovnické-
ho, s. 90-94.
1959: Brouci rašelinných tůněk na Ří-
čansku, in: Musejní zprávy Pražského 
kraje 4, s. 92 -93.
1967: O výskytu některých pozoruhod-
ných brouků v Krkonoších, in: Opera 
corcontica 4, s. 190-191. 
1970: Význačnější nálezy brouků v Pod-
krkonoší, in: Zprávy československé 
entomologické společnosti 6, s. 39-42. 
Zdroje: Sbírka Muzea Říčany, Školní 
kronika Říčany, Web Legie100, P. Štys – 
J. Křeček, Jan Tichý 85 Jahre alt, in: Acta 
Entomologica Bohemoslovaca 1975, s. 
271, Z. Koleška, Seznam biografií čes-
koslovenských entomologů (entomo-
logové nežijící), in: Klapalekiana, Vol. 
31, 1995; E. Pilařová, Poklady Krkonoš-
ského muzea 2, 2016. orální historie  - J. 
Petříček ml., D. Šťastný. Za spolupráci 
děkujeme Dr. Petru Kmentovi z Národ-
ního muzea a Ing. Jakubu Šimurdovi 
z Muzea Vrchlabí

Jan Boukal 
a Šárka Vydrařová, 

Muzeum Říčany

Jan Tichý (1890 – 1976) 
Učitel, legionář a entomolog

Brouci (Mandelin-
kovití) odchycení 
Janem Tichým, 
sbírka Muzea 
Říčany

Fotografie Jana Tichého z tabla říčanských 
legionářů, 1948, sbírka Muzea Říčany
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MOŘE
ZÁBAVY
A TOBOGÁNŮ

aquapalace.cz

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

ODPOVěď: Ano, možné to je a existují dva 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 obe-
známená a že koupi financujete výhradně z vlastních pro-

středků mimo SJM (dědictví). Tento dokument musí být 
přílohou kupní smlouvy a musí mít úředně ověřené pod-
pisy. Stejně jako u jakékoliv jiné dokumentace v realitních 
transakcích, i zde doporučuji, abyste svůj záměr probral 
se zkušeným právníkem.

OTáZKA: Dobrý den, v jakých případech může prona-
jímatel vypovědět smlouvu na dobu určitou s tříměsíční 
výpovědní lhůtou před skončením nájemní doby? Máme 
smlouvu na rok, ale po pěti měsících jsme byli kontakto-
váni, že majitel chce byt prodat a my se máme vystěhovat. 
Předem děkuji za odpověď.  Helena K.

ODPOVěď: Dobrý den, zamýšlený prodej pronajaté 
nemovitosti jistě není důvod k jednostranné výpovědi. 
Tyto důvody upravuje občanský zákoník. Můžete se však 
s majitelem dohodnout na ukončení nájemní smlouvy 
dohodou za podmínek, které pro vás budou přijatelné 
(finanční kompenzace, přiměřená doba na vyhledání ji-
ného nájmu apod.)

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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Tento článek píšu s předstihem, a tak 
je trochu riskantní uvádět, jaké re-
staurace a další kulturní i sportovní 
body zájmu na „ladovských“ trasách 
budou otevřeny. Vše je sice na dobré 
cestě a pomalu se vracíme k více či 
méně obvyklému způsobu fungování, 
nikdo však jistě neví, co se může stát 
byť jen za týden. Sledujte proto svazek 
obcí Ladův kraj na sociálních sítích, 
kde se vždy dozvíte aktuální informa-
ce a kde budou uvedena doporučení 
pro sportovní a kulturní zajímavosti i 
různé společenské akce a události na 
turistických i cyklotrasách.
Už nyní mohu prozradit, že napří-
klad říčanské Muzeum, kamenické 
kulturní centrum, zámek Berchtold 
v Kunicích, Lesní Lázně ve Zvánovi-
cích, areál Šibeniční vrch u Mnicho-
vic, Ondřejovská hvězdárna, pivovar 
Velké Popovice, Světická Oáza, Se-
nohrabská plovárna i Jureček v Říča-
nech a samozřejmě i památník Josefa 
Lady a jeho dcery Aleny v Hrusicích, 
chystají pro veřejnost mnoho akcí. 

Budou otvírat příměstské tábory pro 
děti, organizovat koncerty pod širou 
oblohou, apod. Některé akce budou 
probíhat a probíhají trochu jinak než 
obvykle, vše se lze dozvědět z našich 
sociálních sítí nebo přímo v turistic-
kých informačních centrech Ladova 
kraje. Tedy v Říčanech na Masarykově 
náměstí, v Mnichovicích také na Ma-
sarykově náměstí, ve Velkých Popo-
vicích v kavárně Posezení u Andělky 
a v Senohrabech v budově Depa 33 u 
vlakového nádraží.     
Příznivci běhání v Ladově kraji, asi 
ví, že čtvrtý ročník běžeckého seriálu 
s názvem Pohár Ladova kraje probí-
há také za odlišných podmínek než 
obvykle. Některé závody byly zrušeny 
nebo přeloženy a některé se konaly 
jinou formou. Všechny informace 
a průběžné výsledky naleznete opět 
na „ladovském“ webu - www.laduv-
-kraj.cz/pohar-ladova-kraje/4-
-rocnik-20192020. Vyhlášení tohoto 
ročníku proběhne pravděpodobně 
22. srpna na posledním odloženém 

závodě s názvem Pyšelský kopeček. 
Od září by pak měl odstartovat ročník 
nový, držme si palce, ať se opět může 
konat jako dřív. 
Na závěr jen opětovné upozornění na 
zajímavý Kapesní katalog tuzemské 
turistiky – KAPKA, ke kterému se 
Ladův kraj přidal- jedná se o informa-
ce pro ty, které baví poznávat zajímavá 
místa v celé České republice. Za sou-
časné situace se může katalog hodit 
více než jindy. A přestože některé akce 
zde uvedené jsou zrušeny, je šance, že 
zde najdete inspiraci na letošní dovo-
lenou. Katalog si můžete stáhnout či 
prohlédnout na www.laduv-kraj.cz/
oznameni. Navíc výrobci katalogu při-
šli s novým aktualizovaným dotiskem, 
který bude během června k dispozici 
v informačních centrech i na našich 
webových stránkách. Neměla by vám 
tak ujít žádná nová akce či zajímavost.   
Tak ať je nám v Ladově kraji dobře! 

Hana Bolcková, 
Ladův kraj 

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

instagram.com/laduvkraj.   

Na procházkách Ladovým krajem by už měly být lepší 
možnosti občerstvení i více zábavy 

MIKRoReGIoN

LADŮV KRAj
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Již na červen 
je připraven 

v Aquapalace Praha bohatý 
program - např. na víkend 20. 
- 21.6. chystáme slavnostní 
otevření léta, kde do Aquapa-
lace Praha zavítají piráti a slav-
nostně odstartují letní sezonu. 
■ Na víkend 27. a 28.6. je při-
praveno - slavnostní zahájení 
prázdnin včetně bohatého do-
provodného programu a soutě-
ží pro návštěvníky. 
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Proměny krajiny, kterým se bu-
deme od června v Muzeu Říčany 
na nové výstavě věnovat, zažívají 
všechny generace. Ta nejstarší ale 
viděla na vlastní oči změny, které 
si možná ani neumíme představit. 
Můžeme si o nich nechat vyprávět 
– a naslouchat s pochopením pro 
okouzlení z návratu do minulosti, 
pro smutky i rozčarování. 
Předválečné, válečné i těsně pováleč-
né ročníky poznávaly krajinu doslova 
na vlastní kůži. Naši (pra)dědečkové 
a (pra)babičky ještě chodívali bosi 
(a uměli to i po strništi), při hrách 
venku se neostýchali šplhat do korun 
stromů, brodit se v potocích nebo i v 
bahnitých příkopech. Mohli se také 
rozběhnout do dálky přes louky a 
polní cesty…  Pokud byli přespol-
ní a navštěvovali v Říčanech školu, 
neminula je dlouhá cesta tam a zase 
zpátky domů. Odněkud se dalo přijet 
vlakem, často žáci dojížděli na kole. 
Dávali si je do úschovny na náměstí 
před budovou někdejšího soudu.

Kopretiny a slzičky 
Panny marie 
Karla Schickerová (1939), která 
v době školní docházky bydlela ve 
Světicích, se do budovy říčanského 
gymnázia na Komenského náměstí 
dostávala nejčastěji pěšky. Chodila 
přes les a louky. Vzpomíná, že po-

řád trhala kytky: „slzičky panenky 
Marie, kopretiny a jak jsme říkali – 
fousy Jidášovy…“ Kvetlo také hod-
ně modrých zvonků a v obilí chrpy. 
Některé druhy, které byla zvyklá ví-
dat, už dnes nerostou. Cesta zpátky 
vedla kolem Marvánku: „Já jsem šla 
ze školy, vykoupala jsem se a šla jsem 
domů,“ popisuje paní Schickerová 
období před letními prázdninami. 
Hana Dobrovodská (1944) si s vrs-
tevníky hrála pod někdejším liho-
varem (blízko dnešního Penny Mar-
ketu). Také tam kvetly kopretiny, 
slzičky Panny Marie (což je lidový 
název pro hvozdík kropenatý nebo 
pro kohoutek luční) či vlčí máky: 
„To byla louka, kde jsme se jako děti 
vyřádili. Tady jsme si to užily s holka-
mi z ulice. A kluci tady hráli fotbal…“ 
Hana Jemelíková (1936) má v pa-
měti lokalitu dnešních ulic Sadová a 
Nová blízko centra Na Fialce. „Tam 
byla zelená nádherná louka plná 
pryskyřníků. Tam, kde je dneska uli-
ce, tak tam byl sráz a protékal tudy 
potok, který pokračoval dál kolem 
Fialky…,“ vzpomíná dlouholetá 
obyvatelka Říčan, která si na louce 
hrávala s mladší sestrou. Neměly to 
z domu daleko. 

babočky a modrásci 
Dalibor André (1948) vypravuje, 
že pod železniční tratí v blízkosti 

místa zvaného Srnčí palouček ros-
tl vstavač májový (dnes nazývaný 
prstnatec). Nešetrnými zásahy do 
místní přírody rostliny zanikly, 
dnes je tento ohrožený druh k vi-
dění na poslední lokalitě v okolí, 
Vojkovské louce. Na části plochy 
Komenského náměstí bylo za pa-
mětníkova dětství pole, po kterém 
pobíhalo hejno koroptví. Vzpomíná 
si také na cíp louky blízko rodného 
domu, kde se naučil poznávat snad 
všechny druhy motýlů: „Tam byly 
všechny babočky, okáčové, všichni 
modráskové, ale to bylo! Ale těch 
byly tisíce, tisíce! Takže tam jsem se 
je naučil…“ Pan André upozorňu-
je, jak se razantní změny projevují 
i na zahradách: Kolik tam jen dřív 
bývalo druhů brouků! Přizvukuje 
mu Jan Křeček (1943). Ten dů-
věrně znal svahy podél železniční 
trati – ideální prostředí pro výskyt 
řady druhů hmyzu s podmínkami 
pro jejich šíření. V okolí mostu 5. 
května v Říčanech se na svahových 
terénech pravidelně kosila tráva. 
V některých místech byly kamenité 
náspy, kde se dal spatřit mimo jiné 
modrásek rozchodníkový, který se 
dnes už v okolí nevyskytuje a v celé 
České republice je velmi vzácný: 
„Nemám tušení, jestli tam ještě je. 
Už jsem tam nebyl půl století. Našel 
jsem tam třeba housenku lišaje pryš-
covýho, kterou jsem pak viděl napo-
sled před čtyřiceti lety – co čtyřiceti, 
šedesáti! –  na Slovensku. Tehdá 
bylo všeho všude! Ta bohatost byla 
neskutečná, nesrovnatelná s tím, co 
se vidí dnes!“ Zdůrazňuje nejprve 
amatérský, později profesionální 
entomolog Jan Křeček.  

Renata Skalošová, 
Muzeum Říčany 

Další vzpomínky na říčanskou kraji-
nu si můžete přečíst nebo poslechnout 
z audio záznamů na výstavě Proměny 
krajiny: Je to ve vašich rukou. 

rozkvetlé louky plné motýlů
Vzpomínky na krajinu Říčanska 
před šedesáti a více lety 
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Pohled na centrum Říčan přes 
bohatě kvetoucí Lázeňskou 
louku, začátek 20. století 

MINIMÁLNÍ OKRAJ
INVERZNÍ 

PRUH

MINIMÁLNÍ OKRAJ
POZITIV

47 texty.kuryr@ricany.cz



Mezi námi

Do tohoto čísla přináším téma, které bývá opomíjeno ale 
mnohým z vás může přinést i významný efekt v podobě opti-
malizace vykázaného základu daně z příjmu. Pro začátek vy-
světlím základní pojmy. Daňovou evidencí myslím tzv. jedno-
duché účetnictví, účetnictvím pak tzv. podvojné účetnictví. 
Jakou evidenci subjekt vede – to určuje zákon o účetnictví. 
Obecně je známo, že právnické osoby vedou účetnictví, fyzic-
ké osoby (OSVČ) pak vedou daňovou evidenci (případně evi-
dují příjmy, pokud uplatňují výdaje paušálem). Rozdíly mezi 
daňovou evidencí a účetnictvím jsou zejména v dopadech na 
vykázaný hospodářský výsledek a daň z příjmu; právnické 
osoby nemají možnost volby, fyzické osoby tuto výhodu mají. 
Fyzické osoby se mohou rozhodnout dobrovolně přejít na ve-
dení účetnictví, v tom případě ale nesmí zapomenout provést 
tzv. úpravy základu daně. Změna způsobu vedení evidence 
je přípustná vždy jen od prvního dne zdaňovacího období 
(obecně  od 1. ledna), k tomuto dni se provede úprava zákla-
du daně z titulu přechodu na vedení účetnictví. Konkrétně : 
základ daně se zvyšuje o hodnotu zásob, cenin, poskytnutých 
záloh (ovšem s výjimkou záloh na pořízení hmotného majet-
ku) a pohledávek které by při úhradě v systému daňové evi-
dence byly zdanitelných příjmem. A naopak snížení základu 

daně se provede o hodnotu přijatých záloh a závazků, které 
by při úhradě byly výdajem na dosažení, zajištění a udržení 
příjmů.  U plátců DPH v těchto případech hovoříme o ceně 
bez DPH. A jaké jsou daňové dopady? Snížení základu daně 
musíme provést jednorázově v prvním roce, kdy začneme 
vést účetnictví, ale zvýšení základu daně (opakuji -  o hodno-
tu zásob a pohledávek) lze provést buďto jednorázově, nebo 
v následujících 9 letech od data zahájení vedení účetnictví; 
a co více – rozložení v 9 letech nemusí být ani rovnoměrné, 
poplatník se sám rozhodne o výši uplatněné v jednotlivých 
letech. Pro úplnost uvedu zmínku, že pokud obrat OSVČ 
přesáhne 25 mil za rok, přechází tento podnikatel na vedení 
účetnictví povinně, ze zákona (a pochopitelně musí provést i 
popisovanou úpravu základu daně z příjmu). Ze zkušenosti 
velmi doporučuji využít tuto možnost daňové optimalizace; 
proces není úplně jednoduchý, ale je zvládnutelný, a zkušený 
daňový poradce vám s tímto jistě dobře poradí. Může to být 
i RADIUS Říčany.V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte 
kontaktovat RADIUS Říčany s.r.o., rádi se vám budeme vě-
novat.  
 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 ČErVEN: PŘECHOD Z DAňOVé EVIDENCE NA ÚČETNICTVí
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SPA
PRIVÁTNÍ

VELKÉ 
PRIVÁTNÍ SPA

(až 6 osob)

120 min. 
3 990 Kč

NYNÍ VÝHODNĚ 

3 192 Kč

MALÉ 
PRIVÁTNÍ SPA

(až 4 osoby)

120 min. 
3 190 Kč

NYNÍ VÝHODNĚ 

2 552 Kč

spa & wellness

aquapalace.cz
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super jídlo

sport a tvoření

super koupačkaskvělí lektoři

noví kámoši

EDŮV PLÁN NA SUPER LÉTO

REGISTRACE NA NAFIALCE.WEBOOKER.EU

Tématické příměstské 
tábory Na Fialce 

super jídlo

sport a tvoření

super koupačkaskvělí lektoři

noví kámoši

EDŮV PLÁN NA SUPER LÉTO

REGISTRACE NA NAFIALCE.WEBOOKER.EUREGISTRACE NA NAFIALCE.WEBOOKER.EU

Tématické příměstské 
tábory Na Fialce 



Mezi námi

Už 9. června 2020 se v areálu Contera 
Park Říčany otevře nová pobočka 
prémiového uzenářství „Bůůček – 
řeznictví & bistro“. Jedná se už o třetí 
pobočku tohoto domácího podniku, 
který si zakládá na kvalitních suro-
vinách, vkusném designu a milé ob-
sluze zákazníků. Takže pokud máte 
rádi kvalitní potraviny bez náhražek – 
prostě uzeniny složené pouze z masa 
– stavte se na návštěvu. Prvních 14 dní 
pro vás mají v Bůůčku nachystanou 
ochutnávku všech uzenářských vý-
robků zdarma.
Za kvalitou uzenin na pultech Bůůčku 
stojí  mistr řezník a spolumajitel Václav 
Sítař, který se svému řemeslu věnuje 
celý život.
„Mám rád kvalitu. Při výrobě mých uze-
nin se řídím starými recepty, které po-
chází z dob, kdy by nikoho ještě ani nena-
padlo nahrazovat maso separátem, nebo 
sójou. Párek byl párek a šunka byla šun-
ka. Nemuseli jste si kontrolovat seznam 
složení a bát se, že dostanete alergickou 
reakci na mouku. V našich párcích na-
jdete pouze maso a koření, šunku dělám 
pouze z libové kýty. Chutná to mně, chut-
ná to zákazníkům,“ popisuje Václav svůj 
přístup k řemeslu.
V pultech s uzeninami a masnými výrob-
ky najdete desítky výrobků od tradičního 
uzeného na dubovém dřevě, vídeňských 
párečků, šunkových klobás s medvědím 
česnekem, nebo wasabi křenem, paš-

tiček, poctivého domácího škvařeného 
sádla nebo tradičních českých salámů.
S narůstajícím počtem poboček začal 
Bůůček zásobovat svoje prodejny i zbo-
žím známých lokálních řezníků, takže 
na pultě nyní naleznete více než 100 
druhů zboží. 
„Místní věci nás baví. Například na po-
bočce v Litoměřicích prodáváme skvělé 
pivo z tamního minipivovaru, v Praze 
nás zásobuje vinohradská pekárna, no a 
pro Říčany jsme si nachystali spolupráci 
s naprosto famózní Pekárnou Okýnko a 
nejlepšími domácími knedlíky od Marti-
na Lukavce,“ dodává druhý spolumajitel 
Josef Dvořák, který řídí provoz celého 
podniku.
Další kapitolou je masný pult. Bůůčku 
nejde o kvantitu, takže nečekejte hro-
mady masa v akci. V nabídce najdete 
osvědčené a pečlivě vybrané kousky 
masa, které se vám v kuchyni hodí skvě-
le do vašich jídel a s jejímž výběrem Vám 
personál rád pomůže. 
„Určitě nejsme hipsterské řeznictví, kte-
ré nabízí jenom stařené maso na steaky. 

Naopak. Chceme zákazníkům dodat to, 
co v kuchyni používají nejčastěji. A rádi 
poradíme. Maso dovážíme na pobočky 
od kvalitních partnerů. V nabídce na-
jdete vepřové maso z českých chovů, ale 
i speciality jako je bio hovězí z Českého 
středohoří, kuřecí z Vysočiny, nebo krů-
tí maso ze Středních Čech,“ doplňuje 
Josef. 
V neposlední řadě patří k Bůůčku neod-
myslitelně jeho bistro. Těšit se můžete 
na tradiční dršťkovou polévku, vývary, 
zelňačky, nebo sezónní prdelačku. Kaž-
dý den najdete v nabídce také nějaký gu-
lášek, ať už hovězí na víně, nebo vepřový 
na pivě. A samozřejmě na místě pečené 
maso, sekané a šunky v kapse.
„Jí se u nás na stojáka, ale z našeho vlast-
ního porcelánu. I bistro si musíte přece 
užít a udělat si radost. Porce jsou poctivé, 
málokdo u nás dojí polévku i guláš, aniž 
by koulel očima. K jídlu je vždy v ceně voda 
a pečivo, to je u nás automatické,“ popi-
suje standardy bistra Josef.
Interiér Bůůčkových poboček pro řez-
nictví zpracovává Štepán Liederhaus 
– umělecký sklář a kovář a jeho „crew“. 
Stolky jsou z masivního dřeva, kovu a 
kůže, zdi jsou obložené speciálním ple-
chem, takže na první pohled ani netuší-
te, že jste v řeznictví.
„Nechtěli jsme mít klasické vykachličko-
vané řeznictví, ale místo, kde vás bude ba-
vit i pohled na bistro stolek. V Říčanech 
nestihneme všechny úpravy do otevíračky, 
ale během léta by měl design prodejny od-
povídat našim standardům,“ ukončuje 
vyprávění o Bůůčku Josef.
„Jsme rádi, že i v době restrikcí, souvise-
jících s pandemií COVID 19 můžeme v 
našem areálu přivítat takto úspěšné řez-
nictví, jakým je právě Bůůček. Došlo tak 
k naplnění vize dlouhodobé spolupráce,“ 
potvrzuje Lucie Havlíčková, Contera
Závěrem zrekapitulujeme vše podstat-
né: Bůůček – řeznictví & bistro otevírá 
v Contera Park Říčany (Černokoste-
lecká 2555/22a, mezi obchodem Lego 
a Lékárnou Atrium) 9. června 2020 a 
má pro vás na prvních 14 dní degustaci 
všech uzenářských výrobků zdarma. 
Tak si přijďte pochutnat.

V Říčanech otevírá bůůček 
- prémiové řeznictví, uzenářství a bistro
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reakce na příspěvek „Výročí 75 let od konce druhé světové války“

Odpověď na příspěvek z dubnového Kurýru

Milí spoluobčané,
nemůže mě nechat chladným výzva bývalého krajského 
zastupitele KSČM soudruha Pavla Posoldy v minulém čís-
le Kurýru, jenž vyzývá k hlasitému uctění památky obětem 
2. světové války tím, že nedopustíme přepisování historie. 
Kdyby pan Posolda před touto hlasitou výzvou svůj příspě-
vek ukončil, udělal by lépe, neboť by nebylo téměř co ko-
mentovat (i když hloupou záměnu rudoarmějců za národ 
si mohl odpustit).
Je výsměchem všem obětem 2. světové války, když o pře-
pisování historie hovoří bývalý člen strany navazující na 

stranu možná největších falzifikátorů moderních českých 
dějin. Pan Posolda nechce, aby se největší zvěrstva fašismu 
(lépe řečeno národního socialismu) opakovaly, ale všichni 
víme, že fašistické praktiky nebyly a dosud nejsou cizí ani 
komunistům.
Může se zdát, že jsem se od pointy příspěvku pana Posoldy 
vzdálil, leč není tomu tak. Považuji za důležité, abychom 
všechny oběti 2. světové války uctili opravdově, bez ideolo-
gických nátěrů a vnímali historii objektivně. Už dost bylo 
výzev, kde nám kdokoliv říká, co si máme myslet.

 Vojtěch Vytiska

S ohledem na skutečnost, že se již vracíme k „běžnému“ 
životu, rád bych dostal odpověď od vedení našeho města 
na můj příspěvek z dubnového Kurýru. A sice:
1. proč nebyla investice odvodnění ulice Zahradní zařa-
zena do roku 2020, když projekt byl vypracován již v roce 
2017 a následně upřesněn a přepracován v roce 2019?
2. je běžné, že na můj dotaz nebylo ze strany Města odpo-
vězeno více jak 60 dní (leden + únor; březen, duben a kvě-
ten do tohoto nezahrnuji s ohledem na pandemii).

Miroslav Kotrba

Vážený pane Kotrbo,
ve zkratce by se dalo říci, že akce nebyla investorsky při-
pravena k realizaci před zahájením prací na návrhu roz-
počtu, jak jsme původně předpokládali. Z toho důvodu 
nebyla zařazena do návrhu rozpočtu na rok 2020.
ad 1) V důsledku rozšiřování  původního zadání na vypraco-
vání projektové dokumentace Sokolovská - Zahradní odvod-
nění a úprava ulic  o  propojení vodovodů v ulici Zahradní a Ke 
koupališti dle požadavku 1. SčV, hledání možných dotačních 
zdrojů na profinancování projektu a následná vyvolaná inves-
tice realizace přeložky firmy CETIN v ulici Sokolovská, došlo 
k prodloužení doby přípravy PD. V rozpočtu města je  na rok 
2020 schválen výdaj  ve výši 257 230 Kč na kompletní PD pro 

provedení stavby vč. rozpočtu. Dne 14. 1. 2020 byla podána 
žádost o stavební povolení na rekonstrukci komunikací So-
kolská a Zahradní,  na odvodnění těchto komunikací včetně 
propojení vodovodních řadů. Nyní projektant zajišťuje dopl-
nění dalších stanovisek  k vydání stavebního povolení. Sou-
běžně s touto inženýrskou činností řeší spolu s městem vyvo-
lanou investici, kterou je přeložka CETINu v ul. Sokolovská. 
Realizaci přeložky, která bude součástí projektu, musí zajistit 
specializovaná firma. V současné době zahájil projektant 
práce na dokumentaci pro provedení stavby vč. rozpočtu. V 
případě, že dojde k navýšení nákladů, mj. z důvodů potřeby 
realizace propojky vodovodních řadů, nad schválený inves-
tiční záměr, bude jej třeba předložit znovu ZMŘ ke schválení. 
Po vydání stavebního povolení navrhneme  financování této 
akce do rozpočtu města. O jejím zařazení rozhodne zastupi-
telstvo města.
ad 2) Na podání a stížnosti občanů běžně odpovídáme do 
30 dnů, u komplikovanějších věcí do 60 dnů. Na váš pod-
nět  nebylo odpovězeno (stejně jako na některé další pod-
něty a stížnosti) v této lhůtě z důvodu provozních opatření 
na MěÚ Říčany, která byla přijata na základě vyhlášení 
nouzového stavu na celém území ČR. Za pozdní odpověď 
se omlouváme.     
 Oddělení investic MěÚ Říčany

Československo bylo definitivně osvobo-
zeno až příjezdem Rudé armády do Pra-
hy dne 9. 5. 1945 ráno (ostatně i kapitu-
lace v Remeši vstoupila v Praze obecně v 
platnost až 9. 5. v 00.01 hod, neboť v Pra-
ze byl letní čas) a poslední boje skončily 
a poslední výstřely u nás padly až 11. 5. 
1945 u Slivice, kde je k tomu i památník. 
V dalším určitě platí „nejdřív žít, potom 
filosofovat“, tj. trousit moudra, neboť 
určitě není správně, že přišlo zastavení 
a zpomalení světa se statisíci mrtvých 
v důsledku koronaviru. O přehodnocení 
stupnice hodnot lidstva po pandemii ur-
čitě půjde, ale jako důsledek neblahého, 
nikoli správného stavu.

Kousal Antonín

Názory

Nepřesnosti v úvodníku
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ze sportu

Obnovení tréninků 
po Corona pauze
 K obnovení tréninků jsme přistoupili roz-

vážně po vyjasnění pravidel od 12. 5. Nechtěli jsme dělit děti do 
malých skupinek, chtěli jsme začít trénovat společně.  Podstatné 
je, že jsme se chovali během karantény zodpovědně, jako ostat-
ně většina společnosti, a tím se urychlil i náš fotbalový restart. 
Nadšení v tvářích našich svěřenců nám je opět velkou odměnou. 
Je vidět, že dětem sport a kamarádi z týmu chyběli. Bohužel se se 
karanténa podepsala na hráčích a tak jsme museli během května 
potrénovat, než se pustíme do přípravných zápasů.

rekonstrukce kabin
Velkým cílem našeho klubu je rekonstrukce kabin na hřišti v 
Radošovicích. Aktuální stav šaten a sprch neodpovídá součas-
ným požadavkům a úrovni našeho klubu. Proto je připravován 
již několik let projekt nových šaten. V příštím roce bude náš 
klub slavit 100 let výročí založení a bylo by opravdu symbolické 
korunovat oslavy otevřením nových kabin. Mládež FK Radošo-
vice je ve velkém očekávání.

Hledáme kouče pro ročník 2015
V září dochází ke generačnímu posunu jednotlivých ročníků 
do vyšších kategorií a s fotbalem začínají noví Ronaldové a 

Messiové. Jejich fotbalové idoly budou ale asi již odlišné. K této 
nové generaci hledáme jako každým rokem zapálené trenéry, 
kteří navážou na úspěchy předchozích ročníků a budou proží-
vat výhry svých malých svěřenců. Pokud chcete vybudovat tým 
fotbalových hvězdiček od základu, tak se na nás obraťte.

100 let FK radošovice
Ke stoletému výročí založení našeho klubu se chystáme po-
stupně zveřejňovat historické milníky a fotografie jednotli-
vých týmů. Začneme již v předstihu, abychom zveřejnili co 
nejvíce materiálu. Uvítáme, pokud nám zašlete naskenova-
né historické fotografie týmů nebo sportovního areálu pro 
publikování.

Fotbal Rado www.fkradosovice.cz
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elita radošovice 1942. Stojící: r. Petr, L. Petr, Přivik, Karas, Strnad, 
Pacina, Stehlík, Štaf, Šmíd, Šeba, Vrbka, Kvarda. Sedící: Šlachta, Povolný, 
Beran, Krutský, Tesařík.
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ze sportu

APDT opět funguje,
ale v upraveném 
režimu
Doufejme, že nejhorší máme za sebou a před sebou už 
klid, pohodu a možnost se plně věnovat své profesi i 
volnočasovým aktivitám.
Musím poděkovat všem rodičům, dětem i trenérům za 
perfektně zvládnuté tréninky.
APDT Říčany jede své tréninky v upraveném režimu.
Nelze s určitostí říct, jak bude výuka probíhat do kon-
ce školního roku, ale v našem případě máme velké 
plus za svůj tréninkový P&F Park na pozemku Centra 
Na Fialce v Říčanech. Tím bych chtěla požádat spolu-
občany, aby respektovali upozornění, že se nejedná o 
veřejné hřiště a nedocházeli se svými dětmi.  
V případě zájmu posílit naše stavy ve školním roce 
2020/2021 nás můžete kdykoliv kontaktovat na emai-
lové adrese: iva.mrackova@seznam.cz nebo se nahlá-
sit na Příměstské campy, které pravidelně provozuje-
me v průběhu letních prázdnin.

Za APDT Říčany Iva Mračková

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

PRÁZDNINY 2020 
VE STYLU 

Parkour   

& Freerun

PŘÍMĚSTSKÝ 
CAMP V PŘÍRODĚ 

(Říčany)

I.TURNUS 
20.-24. 7. 2020

II.TURNUS 
10.-14. 8. 2020

Vždy pondělí až pátek 
od 9:00 -16:00 hodin
(pondělí vždy v 8:30)

Sraz: V Centru Na Fialce
Určeno pro děti od 6 do 18 let

Po nucené přestávce se opět rozbíhají 
alespoň tréninky, soutěžních párů i 
všech kurzů, i když na soutěže si mu-
síme počkat až do září. Věříme, ale že 
naše páry tuto dobu využijí k natréno-

vání všech technik a kroků a na podzim pak budeme jen sbírat 
medaile a poháry.
Duben jsme ale nezaháleli, většina z nás cvičila a trénovala 
doma a na studiu jsme provedli obvyklou letní údržbu, malo-
vání a drobná vylepšení.  Na léto pak máme připravené nejen 
soustředění latiny a standardu pro soutěžní páry, ale budou i 
pokračovat, byť v lehce pozměněné podobě, oblíbené kurzy/
lekce ladies latin.  Jinak jako obvykle budou po prázdninách 
začínat nové kurzy v průběhu září.
Na začátku května jsme měli naplánovanou novou soutěž a to 

hned včetně Misotrvství ČR 
v 10 tancích pro kat. Senior 
1-2-3. Ta se neuskutečnila, 
ale pro vlastní Mistrovství 
jsme našli termín 10. a 11. 
října kdy opět přeměníme 
Sportovní halu na taneční 
sál. Těšit se můžete ale i na 
krásné taneční výkony v nej-
vyšších kategoriích juniorů 
a mládežníků. Doufáme, že 
přijdete podpořit říčanské 
taneční páry.

Opět tančíme naplno a protančíme léto 
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ze sportu

Konečně tančíme! 
A jen tak nepřestaneme

Dnes to bude krátké, protože při psaní tohoto článku po-
čítáme každou minutu, než se s našimi členy uvidíme na 
našich trénincích a bude to doslova každým dnem. Stále 
dostáváme hezké a povzbudivé zprávy od dětí a rodičů, 
kdy trpělivě čekají a respektují naše rozhodnutí. Slova, 
jak se na nás a naše trenérky těší, jsou už jen třešinkou na 
pomyslném dortu. Byť tréninky budou logisticky trochu 
náročnější, a to kvůli bezpečnostním opatřením. 
Mezi tyto mimořádná opatření zařazujeme bohužel i jed-
nu smutnou novinu, v červnu nebudeme pořádat nábor 
nových členů, jak je zvykem. Od 1. června budeme pouze 
přijímat přihlášky na nový školní rok začínající v září. 
Ale nebojte, začneme s lekcemi hned 7. září, takže se no-
váčci mohou těšit na delší nábor než obvykle! Určitě do-
poručujeme zaslat přihlášku, na každý taneční styl zvlášť, 
abyste měli své místo v době náboru. Již v minulém roce se 
nám stalo, že některé lekce jsou naplněny během léta. Opět 
se můžete těšit na otevřené lekce zdarma, kdy si vyzkoušíte 
na vlastní kůži, co by vás u nás nejvíce bavilo. A pozor! Bu-
deme otevírat a vytvářet nový ročník dětí do kurzu POM 
POM tanec s třásní kat. od 6 - 9 let. 
DANCE EB v nové taneční sezoně nabízí tyto kurzy: 
pom pom tanec s třásní, disco dance, moderna/contem-
porary, step, technická průprava, gymnastika, přípravka 
pro nejmenší od tří let, přípravka pokročilí Dance Mix 

5 - 8 let, Ladies - kurz pro holky a dámy od 18 - 50 let 
(vytváření celé choreografie, opravdu tanec a technika 
tanečních stylů, budování fyzičky atd.)
Mimo jiné v srpnu vyrážíme na námi pořádaný taneční 
kemp DANCE.FOR.YOU k Bechyni. Kemp není určen 
pouze členům a tanečníkům DANCE EB, ale všem dě-
tem, které se chtějí naučit tančit. V případě jakýchkoli 
dotazů nám určitě zavolejte, rádi vám představíme veš-
keré informace: tel.  732 444 230 nebo 725 851 935.

www.danceeb.cz, FB: studiodanceeb
IG: studio.danceeb.ricany

inzerce
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Sportovní fanoušci měli možnost sledovat v minulém 
období vlastně poslední dva aktivní sporty. Fotbal v Bě-
lorusku a šachy. Jako poslední světová akce se odehrá-
val v Rusku, turnaj mistrů, který měl určit hráče, který 
se utká o titul mistra světa s úřadujícím mistrem svě-
ta Magnusem Carlsenem z Norska. Turnaj dospěl jen 
do poloviny a byl nakonec přerušen.

Pandemie zasáhla všechny sporty. V klubu jsme neza-
háleli a měli jsme tu možnost vyzkoušet šachy na dálku. 
Šéftrenér mládeže Stanislav Stárek zajistil tréninky již 
od března po internetu.

Poprvé jsme uspořádali přebor klubu v bleskové hře on-
line. V pátek 10. 4. zasedlo za šachovnice nečekaných 
56 hráčů. Historicky prvním vítězem se stal Tomáš 
Vavřinec před mezinárodním velmistrem Štěpánem 
Žilkou, který pomáhá v klubu s tréninky. Třetí skončil 
Stanislav Stárek.  Hrálo se 5 min. na partii a 13 kol. 
Byla vyhlášena také nejlepší partie, kterou odehrála 
Hanka Bartošová, když v partii využila skvěle pěšcovou 
hru.

Možnost aktivně hrát využilo i na prvním Mistrovství 
České republiky v bleskovém šachu 399 hráčů. Jistě 
řada z vás zaznamenala v TV informaci o Davidovi Na-
varovi, který skončil druhý i díky připojení online v prv-
ních kolech. Do Mistrovství se zapojilo i šest našich čle-
nů. Nejlepším naším hráčem byl na 118. místě Jáchym 
Šmolík. Hrálo se na 13 kol a Jáchym zdolal např. 35 
nasazeného Mistra FIDE Gregora.

Ve dnech 5. a 6. května se uskutečnil přátelský mlá-
dežnický zápas Česko – Izrael. I přesto, že se jednalo o 
první zápas svého druhu, vše po technické stránce pro-
běhlo hladce. Hráči byli po celou dobu připojeni přes 
ZOOM, kde mohli sledovat nejen svého soupeře, ale i 
ostatní členy obou týmů, a celý zápas pak probíhal na 
internetové stránce lichess.org.

Celkový výsledek zápasu nakonec pro naše barvy ne-
dopadl vůbec dobře. Celkově po čtyřech kolech 27:13 
pro naše soupeře. Na první šachovnici za reprezentaci 
nastoupil náš Jáchym Němec. Kapitán reprezentace 

napsal: „Nej-
mladší chlap-
ci uhráli o 1,5 
bodu více než 
jejich starší 
k o l e g o v é . 
Stoprocent-
ním ziskem 
se blýskl 
Jáchym Ně-
mec, který 
tak byl nej-
větším ta-
hounem čes-
kého týmu 
napříč kate-
goriemi.“

Jaroslav 
Říha 

Šachy online

Klub šachistů Říčany 1925
www.sachyricany.cz
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Začínáme s návra-
tem do všedních 
dní… Chce to od-
vahu a velké nasa-

zení, ale chceme to – chceme, aby 
se konečně děti a všichni dospělí, 
kteří k nám do tělocvičen chodí za 
zábavou a pohybem, opět bavili. 
V posledních týdnech nesledujeme 
nic jiného, než kdy dostaneme po-
volení, povolení vrátit se. Dočkali 
jsme se – nejprve začátkem květ-
na, kdy jsme mohli alespoň se zá-
vodními družstvy absolvovat první 
tréninky venku, ať už na zahradách 
trenérek, kam se nastěhovalo ale-
spoň minimální potřebné vybavení, 
nebo v přírodě, kde se využívalo, co 
bylo k mání. Omezeně, ale spolu, 
všichni byli nadšeni.  

Ještě větší nadšení však propuklo 
od 11. května, kdy došlo k dalšímu 
rozvolnění, přestože nás to stálo 
velké úsilí: rozhodit kurzy i tréninky 
do celého dne/týdne tak, aby v tělo-
cvičně bylo vždy co nejméně dětí, 
obeslat všechny rodiče s informa-
cemi, říčanské rodiče požádat, aby 
vozili děti do našich tělocvičen ve 
Strančicích a Mnichovicích…
Přestože se naším každodenním „ka-
marádem“ stala dezinfekce a přísná 
pravidla, nadšení všech dětí po tolika 
týdnech v tělocvičně bylo veliké.
Dodržujeme všechna pravidla, ne-
podceňujeme situaci, ale chceme 
se rychle vrátit zpět do všedních dní 
s běžnou radostí z pohybu.
Velice se těšíme na léto, které strá-

víme společně: již 7. léto pořádáme 
letní příměstské tábory s gymnasti-
kou, budeme se společně bavit, 
smát a sportovat. O bližší informa-
ce a termíny pište na gymnastika-ri-
cany@seznam.cz.
Přejeme všem pevné zdraví!

Jitka Jechová 
a Barbora Bernardová

Návrat do všedních dní

Také jste si přáli užít Verneovy Dva roky 
prázdnin jako malí?  Já ano, ale že neče-
kané volno prožije celá sportovní (a nejen 

sportovní) veřejnost, jsem netušil. Pravda byly to „jenom“ 
dva měsíce, ale zase zatraceně nečekané a nepříjemné. Pro 
náš okres to byla díky jarním prázdninám sportovní izolace 
už od začátku března. 
Fakt, že jsme trénovali prostřednictvím elektroniky z domova, 
našim svěřencům hodně pomohl, a to i psychicky. Avšak osob-
ní sociální kontakt, interakci společně přímo na tréninku, to 
nenahradí. O to více jsme se těšili na normální tréninky.
Možná právě uzavření všech aktivit aktivizovalo mnohé 
rodiče, kteří nám psali, jak to bude s přihláškami na příští 
rok. Zájem je už nyní poměrně velký a tak rádi uvádíme:
Přípravka pro děti od čtyř let proběhne 4. a 7. září 2020 
v ZŠ U Říčanského lesa od 16.00 hodin. Tam se rodiče 
dozvědí, kdy a od kolika hodin budou naše přípravky 
probíhat.  A pozor – dosavadní přípravkáři dostanou 
pěknou slevu na podzimním kurzovném!  Více informa-
cí získají zájemci na e-mailu: ts.twist@post.cz .
Starší zájemce od sedmi let uvítáme také v ZŠ U lesa, jen 

o hodinu později, tedy od 17.00 hodin, taktéž 4. a 7. září. 
A co nás čeká přes léto? Tréninky, soustředění a příprava na 
skoro každovíkendový soutěžní podzimní maraton. Soutě-
že se z jara přesunou na podzim, takže budeme neustále v 
„plné polní“. Také námi pořádané soutěže proběhnou až 
na podzim. Rádi bychom nicméně touto cestou poděkovali 
městu Říčany za poskytnuté dotace na provoz i na akce. 
A jak vypadá trénink přes internet? Posuďte sami z fotky 
jedné z mnoha skupin.

Jiří Boháček, , vedoucí TŠ Twist Říčany

Hurá už můžeme!
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Floorball Academy chystá po odeznění  
epidemie mnoho novinek

Nabízáme tréninky zaměřené na všestranný sportovní 
rozvoj a pro děti připravuje prázdninové výlety.
Floorball Academy rozšiřuje své pole působnosti. Florbal 
nově nebude jediným sportem, na který se akademie zaměří. 
Od září naplno rozjíždíme nový projekt GYM Academy. Jeho 
cílem je rozvíjet přirozeným způsobem všestranné sportov-
ní schopnosti a dovednosti dětí od předškolního věku. Od 
května až do konce prázdnin nabízíme našim členům a je-
jich přátelům na vyzkoušení zdarma tréninky pod hlavičkou 
GYM Academy. Přesné termíny tréninků jsou průběžně zve-
řejňovány na webu floorballacademy.cz. Od září se potom 
tréninky GYM Academy na některých místech stanou plno-
hodnotnou součástí portfolia akademie a doplní tak tréninky 

Floorball Academy, které se rozběhnou v běžném režimu 
podobně, jako v tomto školním roce.
„Chceme, aby se nejmladší děti věnovaly všeobecné spor-
tovní přípravě a v mladším školním věku vyzkoušely různé 
sportovní aktivity. Vybrat si sport a specializovat se mo-
hou později,” zdůvodňuje nový koncept jeden ze zakla-
datelů Floorball Academy Jakub Menhart. 
Naučit děti, jak trávit svůj čas aktivně venku, je jedním 
z cílů projektu GYM Academy.   dodává manažer akade-
mie Daniel Menhart. 
Floorball Academy ale chystá i další aktivity. Vzhledem k situa-
ci kolem koronaviru bylo nutné zrušit závěrečný halový turnaj 
sezony i Roadshow, na které se měli členové našich kroužků 
utkat pod otevřeným nebem. Uskutečnit by se ale, za splnění 
vládou stanovených hygienických podmínek, měly oba turnu-
sy příměstských kempů od 13. do 17. 7. a od 20. do 24. 7. v hale 
Na Fialce v Říčanech. Kromě nich a otevřených tréninků GYM 
Academy se rovněž poprvé rozjede projekt TRIP Academy. V 
rámci něj budou moci členové akademie se svými kamarády a 
trenéry vyrazit na výlety po Praze a jejím okolí. Více informací 
naleznete na www. floorballacademy.cz

Draci začínají opět trénovat
Přerušená se-
zóna kvůli pan-

demii koronaviru je již nenávratně 
pryč, ovšem Draci se připravují na 
další a začínají trénovat na venkov-
ních hřištích, a brzy snad i v halách. 
Hráči se mohli během posledních 
týdnů připravovat pouze individuál-
ně, nyní se zase sejdeme společně při 
přípravě na další sezonu.
Nejbližší dračí akce je Den florbalu, 
který se koná 13. 6. na venkovním 
hřišti v Pacově na který se může při-
jít podívat každý, kdo by chtěl vidět 
Draky v akci. Dále se také připravu-
jeme na soustředění konané ke kon-
ci letních prázdnin, kterým pomalu 
skončí naše dlouhá příprava na se-
zonu 2020/21.
Při postupném spouštění tréninků je 
opět možné si u nás vyzkoušet flor-
bal a rádi mezi sebe přivítáme hráče 
a hráčky, kteří mají zájem se zapojit 
do našeho týmu.
Pro další informace můžete navštívit 
naší facebookovou stránku https://
www.facebook.com/florbalricany/.

Ondřej Stach, 
FBC Draci Říčany
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Objev a zamiluj  
si nejkrásnější sport

Obleč dres FK Říčany 

FOTBAL  
JE ZPÁTKY!

Dostaň se zase  
do formy

Najdi kamarády  
na celý život

www.fkricany.cz+420 739 072 188 

Kluci nebo holky přijďte  
mezi nás na tréninky našich  
mládežnických týmů  
od ŠKOLIČKY po DOROST 



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

mUžI
O mistrovský titul se začne bojovat až 
v srpnu 
V souvislosti s koronavirovou pandemií 
byla zrušena jarní část ragbyové ligové 
sezóny mužů. Boje o ligový titul tak za-
čnou pravděpodobně až v druhé polovi-
ně srpna a formát soutěže se ještě řeší. 
Ragbisté tak budou mít půlroční pauzu 
bez mistrovských utkání. Trenér říčan-
ského áčka, Miroslav Němeček, se bude 
snažit hráče udržet v provozním tempu 
formou přátelských utkání a turnajů ve 
variantách ragby s menším počtem hrá-
čů. O tom jak a kdy začne ligová sezóna 
vás budeme informovat prostřednic-
tvím klubového webu.

Z KLUbU
Jeden klub jeden tým
Jeden klub jeden tým. Klubové motto 
se stalo i názvem jedinečného filmu 
o našem klubu a našem sportu. 
Film natočil Miroslav Hrdý, kame-
raman, cestovatel, milovník přírody 
a dobrodruh, oceněný mnoha prestiž-
ními oceněními zejména za filmy s pod-
mořskou tématikou. Natáčel v Antark-
tidě, spolupracoval se známým Stevem 
Lichtagem, potápěl se s bílými žraloky, 
pro Národní muzeum vytvořil film 
Acquamarin, sestříhaný z nejkrásněj-
ších podvodních záběrů. Je také vášni-
vým entomologem, za broukem Manti-
cora se vypravil až do africké Botswany.
Film bude kromě informačních kanálů 
klubu (web, facebook, youtube) k vidě-
ní i na obrazovkách České televize.

DěTI
Říčanské ragbyové naděje opět v akci
Hladoví po ragby dorazili v prvním 
květnovém týdnu malí ragbisté a rag-
bistky na hřiště po nucené téměř dvou-
měsíční pauze. Na úvodní tréninky, or-
ganizované v souladu se stanovenými 
omezeními, dorazilo na stadion Josefa 
Kohouta velké množství dětí napříč 
kategoriemi. Kluboví trenéři připravili 

jednotky pro menší skupinky dětí se 
zaměřením šitým na míru bezpečnost-
ním požadavkům. Hodně pohybu na 
větším prostoru, individuální technika 
s íčem, omezený kontakt. 
Je s otazníkem, kdy se rozběhnou ragby-
ové soutěže, klub tedy nechce nechat 
nic náhodě a budeme se snažit vytvořit 
sportovní program zasahující i velkou 
část letních prázdnin i s ohledem na po-
třeby rodičů, z nichž řada bude o prázd-
ninách řešit spíše pracovní povinnosti 
než dovolenou. Jednou z odpovědí na 
jejich potřeby bude příměstský kemp, 
kde formou celodenního programu 
umožníme dětem trávit aktivně a druž-
ně prázdniny a rodičům ubereme sta-
rost o děti. Kempy budou probíhat mi-
nimálně dva týdny a nebudou jedinou 
klubovou aktivitou. Chceme si totiž ty 
dva měsíce bez ragby všichni nahradit. 

UDáLOSTI 
110 let od narození Jo-
sefa Kohouta
Jeho jméno nese říčan-
ský ragbyový stadion. 
Ragby za Říčany hrál 
jeho syn, jeho vnuk, v 
současném týmu mužů válí jeho prav-
nuci. Josef Kohout se narodil 25. 4. 
1910, s ragby začal na Spartě, s níž zís-
kal předválečný mistrovský titul. Ode-
hrál i několik zápasů v reprezentačním 
dresu 1. Československé republiky. V 
roce 1944 již bydlel Josef Kohout v Říča-
nech a s pár nadšenci začal v Říčanech 
trénovat ragby. Brzy vznikl klub, který 
se v mrazivých padesátých letech na 
několik roků rozpadl, ale díky nezdolné 
vůli Josefa Kohouta opět povstal, aby 
se postupem času začal díky usilovné 
a poctivé práci s mládeží stávat baštou 

československého ragby a spojení Ří-
čany a ragby se dostalo do podvědomí 
široké veřejnosti. Dlouhá léta vedl Josef 
Kohout klub jako předseda. Na říčanský 
seniorský mistrovský titul si však přes 
řadu úspěchů v kategoriích mládeže 
musel počkat až do roku 1996, kdy již 
klub vedli jeho následovníci. Na tuto 
událost vzpomíná současný šéf klubu, 
David Frydrych: „Josef Kohout chodil 
na hřiště jako divák a my jsme se s ním 
vždy upřímně a rádi zdravili. Osobně 
jsem ho viděl se slzami v očích v roce 
1996, když Říčany poprvé v historii vy-
hrály mistrovský titul. Panu ragbistovi 
s velkým R se tak naplnil jeho dávný 
sen.” Snad není příliš neskromné tvrdit, 
že říčanský ragbyový klub je sportovní 
pýchou města Říčany. Život mu vdechl 
Josef Kohout. Čest jeho památce!

Martin Cimprich Ragbistou roku 
2019
Tradiční anketu 
České rugbyové 
unie ovládl za uply-
nulý rok odchova-
nec Rugby Clubu 
Mountfield Říčany, 
Martin Cimprich. 
Prošel také for-
mováním v Ragbyovém sportovním 
centru mládeže Říčany a je jedním z 
výrazných talentů, kteří z této líhně, i 
přes její stále poměrně krátkou exis-
tenci vzešli.  V současnosti studuje na 
univerzitě ve skotském Edinburghu a 
v dresu Boroughmuir Bears hraje nej-
vyšší skotskou ragbyovou soutěž. Za 
dobu existence ankety Ragbista roku je 
Martin Cimprich v pořadí šestým od-
chovancem Říčany. Prvním byl v roce 
1992 Pavel Bureš, o rok později vyhrál 
anketu Petr Michovský. V roce 2002 
zvítězil Martin Kafka a o čtyři roky poz-
ději Karel Kučera. Hned dvakrát vyhrál 
anketu v letech 2013 a 2014 současný 
trenér Říčan i reprezentace ČR, Miro-
slav Němeček.

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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Přihlášky: registrace@footballacademy.cz
www.footballacademy.cz   I  kontakt: 731 444 000

FO
OT

BA
LL TALENT ACADEM

Y

PRAHA
2016

7. místo na Mistrovství 

republiky

1. místo Pikatec Tours

2. místo v Mnichově

5. místo v Barceloně

KDE? 
Areál F.T.A., 
Doubek 174

KDY? 
13. 6. 2020 

od 15h

Pro ročníky 
2007–2008 svozy 

z Prahy

Všichni naši trenéři 
mají B licenci a vyšší.

PROFESIONÁLNÍ 
TRENÉŘI, KTEŘÍ 

PROŠLI SPARTOU, 
MLADOU BOLESLAVÍ, 
DUKLOU A STÁŽEMI 

V REALU MADRID 
A CELTIKU 
GLASGOW

MODERNÍ TRÉNINKY 
DLE ŠPANĚLSKÉ 

METODIKY

CHCETE BÝT 
ÚSPĚŠNÍ? MĚŘIT SE 
S NEJLEPŠÍMI TÝMY 

V REPUBLICE 
A ZAHRANIČÍ?

PŘIJĎTE K NÁM!

Areál v Doubku

NÁBOR
fotbalistů do Football Talent Academy

13. ČERVNA 2020

ROČNÍK 2013 – 2007

ze sportu

in
ze

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

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

www.KNIHOVNA.rICANy.CZ

OTEVírACí DObA: 
oddělení pro dospělé (Masarykovo nám. 66): 
pondělí až pátek 9.00 – 18.00
oddělení pro děti (Komenského nám. 1910): 
pondělí až pátek 12.00 – 17.00

PŘIPrAVUJEmE: 
Vlastimil Vondruška
 – autorské čtení a beseda – úterý 22. 9. 
V době uzávěrky minulého vydání Kurýru to vypadalo, že 
při částečném uvolňování vládních opatření budou knihov-
ny jedny z posledních institucí, kterých se to bude týkat. Po-
vinné uzavření knihoven mělo trvat do 8. června.  V tomto 
směru jsme také naše čtenáře informovali. Za několik dní 
po uzávěrce – ve čtvrtek 23. dubna ve večerních hodinách 
– však přišla překvapivá zpráva, že bude povoleno knihovny 
otevřít již od 27. dubna, samozřejmě s přísnými omezeními 
danými epidemiologickou situací. K tomuto „revolučnímu 
skoku“ ve vládním rozhodnutí (zkrácení o šest týdnů) zřej-
mě přispěly návrhy Knihovnické rady ČR, která se obrátila 

na ministra kultury s vlastním plánem postupného znovu-
otevření. Uvítali jsme, že období povinného zavření končí, i 
když to přišlo neočekávaně a náhle.  
Bylo nutné zajistit ochranu čtenářů i zaměstnanců. Zname-
nalo to částečně změnit prostorové uspořádání (např. vyčle-
nit prostor pro třídenní karanténu vrácených knih, instalovat 
ochranná plexiskla k výpůjčním pultům, upravit prostor pro 
vrácení knih apod.), pro čtenáře i pro zaměstnance pořídit 
roušky, rukavice, dezinfekci apod. Také bylo nutné urychleně 
dokončit a „nějak uzavřít“ právě konané nejrůznější knihov-
nické, kontrolní a udržovací práce.  Na ně při běžném provozu 
není čas, běžně se provádějí právě při obdobných dočasných 
uzavírkách. To vše, spolu s dodacími lhůtami potřebného do-
vybavení, si vyžádalo další (zkrácený) pracovní týden. 
V pondělí 4. května jsme otevřeli. Čtenáře jsme informova-
li o nutnosti dodržovat závazná pravidla. Jedná se zejména 
o tyto zásady:
- vstupovat pouze s nasazenou rouškou
- při vstupu aplikovat dezinfekci na ruce
- k výpůjčnímu pultu přistupovat jednotlivě
- dodržovat vzájemný odstup alespoň 2 metry
- omezit čas pobytu v knihovně na nezbytnou dobu.
Dalším menším omezením je, že dočasně nejsou posky-
továny služby ve studovně (pročítání časopisů, internet, 
databáze apod.)
 Jak jsme předpokládali, zájem čtenářů byl značný a naše 
kolegyně se dost „zapotily“. Hned první den nám čtená-
ři přinesli k vrácení v oddělení pro dospělé cca 500 knih, 
v oddělení pro děti 400. Ty putují do karantény, kde čekají 
tři dny, teprve poté se mohou znovu zařadit do fondu k půj-
čování. Z provozních důvodů daných knihovnickým soft-
warem jsou čtenáři odepsány z jeho konta jako vrácené až 
po těch třech dnech.
 Obdobně postupují další knihovny v ČR, mezi nimiž ta 
naše zaujímá důstojné místo. V současnosti platná ome-
zení provozu v zásadě nijak nebrání knihovnu navštívit. 
Všechny proto do naší knihovny zveme!

Vladimír Levický

CRAWLiNg ON BRUiSEd kNEES
Vážení přátelé a příznivci,
po krátkém startu a delším mezipřistání 
pokračujeme od 12. 5. v letu.
Výstava Aleše Brázdila se prodlužuje 
do 26. 6. 2020.

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

Co se děje v kultuře
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Co se děje v kultuře

Výstava PrOměNy KrAJINy - 
Je to ve vašich rukou 
10. června – 31. října 2020 
Proč jsou dnes už vzácností louky 
s motýly nebo rybníky, kde se dá kou-
pat? Jak se změnila krajina Říčanska 
od doby, kdy byli naši nejstarší souse-
dé dětmi? Jak se lidé starali o své oko-
lí? A jak do toho zasáhl komunismus 
a kolektivizace? Uvidíte jedinečná 
videa z lesních tůní s čolky a roz-
kvetlých luk s orchidejemi, natočená 
zblízka i z dronu. Projdete se hejnem 
motýlů, podíváte se na jejich křídla 
pod mikroskopem. Získáte spoustu 
tipů, co můžete pro přírodu a krajinu 
ve svém okolí udělat i vy.
Vstupné 60 Kč/ zlevněné 30 Kč/ rodin-
né 150 Kč
Děti do 3 let a senioři nad 70 let mají 
vstup na výstavy zdarma.

měníme otevírací dobu  
S novou výstavou zjednodušujeme 
otevírací dobu. Budeme mít otevřeno:
Výstavní prostory od pondělí do 
neděle od 14 do 18 hodin.
Vstup pro školy a skupiny v dopo-
ledních hodinách. Rezervace nutná.

mozaiková pítka pro ptáky  

neděle 7. června, 14:00–17:00,
zahrada muzea
Na zahradě je i malé pítko velkou po-
mocí pro ptáky, včely a další užitečný 
hmyz. Kromě pití hraje voda důleži-
tou roli také v očistě ptáků, a zvláš-
tě v horkých dnech má zdroj vody 
neocenitelnou hodnotu, protože 
mnoho přirozených zdrojů vysychá. 
Využijeme zbylé i rozbité dlaždič-
ky a vyrobíme si nejen užitečný, ale 
i krásný výrobek na zahradu techni-
kou mozaiky.
Povede Jana Véghová
Cena 300 Kč (včetně materiálu)
Rezervace nutná: marie.tvrdonova@
muzeum.ricany.cz, tel.: 722 074 782
Navštivte muzejní zahradu v rámci 

Víkendu otevřených zahrad. Otevře-
na bude zdarma v době dílny v neděli 
7. června od 14 do 17 hodin.

Po staronových cestách 
kolem Tehova 
sobota 13. června, 14:00-16:00, sraz 
na křižovatce u Ryby (ul. Na Kopešín 
a Potoční)
Vypravte se s námi po staronových 
cestách směrem na Tehov.  Dostali 
jste chuť na čerstvé mléko nebo tva-
roh? Nebo se jen tak projít s dětmi ke 
koním? Možná zjistíte, že je to z Říčan 
k vašim známým v Tehově blíž na kole 
než autem. Cesty propojují místa i lidi 
a v Tehově to vědí. Díky vytrvalosti 
při obnově cest mohou teď poslat děti 
z osady Lada bez obav za kamarády, do 
školy nebo do Světic. 
Starosta David Hlouch se nám poch-
lubí úplně novými i obnovenými pol-
ňačkami. Nechá nás nahlédnout pod 

pokličku toho, jak nová cesta vzniká. 
Můžeme i my něco udělat proto, aby 
byly cesty ještě příjemnější, ve stínu 
stromů a mezi rozkvetlými okraji polí? 
Vrátit se pak můžete do Říčan ve 
směru cesty, která na své obnovení 
teprve čeká.
Povede Kateřina Čiháková a David 
Hlouch
Vstupné 50 Kč

Do hlubin jeskyně – 
Otevíráme druhou etapu 
Geoparku! 
neděle 14. června, 14:00-17:00, 
Geopark Říčany

Nenechte si ujít příležitost prozkoumat 
s dětmi zbrusu novou část geoparku, 
kterou slavnostně otevřeme! 
Ponoříte se do hlubin jeskyně 
a odhalíte její tajemnou historii. 
S dětmi si vyzkoušíte pravěkou 
malbu na kameny, nástěnnou 
kresbu uhlem i výrobu ozdob 

MINIMÁLNÍ OKRAJ
INVERZNÍ 

PRUH

MINIMÁLNÍ OKRAJ
POZITIV
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Co se děje v kultuře
z kovových drátků. Zpřístupněno 
bude i paleontologické naleziště 
a rýžování granátů.
Povede Jana Švandová a Jana Kreidlová
Vstupné 80 Kč/zlevněné 40 Kč /rodin-
né 200 Kč

Amatérská burza minerálů – 
5. ročník
sobota 20. června, 9:00–15:30, 
Geopark Říčany

Burzu pořádá 1. ZŠ Říčany ve spolu-
práci s Muzeem Říčany. Během burzy 
bude probíhat:
•  Prohlídka školní sbírky minerálů: 

10:00, 12:00
•  Komentovaná prohlídka geoparku: 

11:00, 13:00
• Řezání, broušení, leštění kamenů
• Rýžování českých granátů
• Paleontologie pro děti 
• Prohlídka jeskyně
Vstupné 40/20 Kč

Seedbombs? Je to ve vašich 
rukou! 
neděle 21. června, 14:00-16:00, 
sraz v zahradě muzea
Proměny krajiny – naše nová výstava, 
ale také dlouhodobý proces zahájený 
v okolí Marvánku a Srnčího rybníku. 
Jako první se do jejich blízkosti vráti-
ly aleje a remízky s vysazenými stro-
my a keři.  Teď je načase obnovit také 
louky plné kopretin, chrp a dalších 
rostlin, které bývaly pastvou nejen 

pro oči, ale hlavně pro sosáky motýlů 
a dalších druhů hmyzu. 
Pomoci s návratem lučních květin 
do krajiny můžete i vy! Stačí využít 
semínka z tohoto vydání a vydat se 
je trousit po krajině. Nebo se přidej-
te k nám v neděli 21. června – v mu-
zejní zahradě si ze semínek vyrobí-
me originální „seedbombs“ a ty pak 
společně vrátíme do krajiny.
Vstupné 50 Kč
Povede Kateřina Čiháková 

mláďata na Dvorku

úterý 23. června, 15:00-17:00, Dvorek 
naproti muzeu

Přijďte se na Dvorek seznámit s našimi 
letošními mláďátky. Děti si budou moci 
zvířátka nakrmit a pohladit. Připravené 
budou aktivity pro děti i dospělé.
Povede Alžběta Macková
Vstupné 80/40/200 Kč. Vstupenka 
umožňuje vstup zdarma na výstavu 
„Proměny krajiny“ (platí v den akce).

VýZVA 
Nouzový stav 
skončil a vy ne-
víte, co si počít 
s podomácku 
ušitými rouš-
kami? Vyperte 
je, vyžehlete 
a darujte je muzeu! Budou zde 
lidem budoucích generací připo-
mínat události roku 2020. Roušky 
předávejte po předchozím ohlá-
šení historikovi a správci muzejní 
sbírky Janu Boukalovi. Děkujeme!
Kontakt: jan.boukal@muzeum.
ricany.cz, tel.: 604 237 175

Dodatek k fotografii na 
zadní straně z květnového 
Kurýra 
Muzeum obdrželo upozornění, 
že stavba na fotografii – přístavba 
k hale – nebyla součástí zimního sta-
dionu, jak bylo uvedeno, nýbrž fot-
balového stadionu a sloužila jako byt 
správce.  Za toto drobné nedopatření 
se muzeum omlouvá.

GEOODPOLEDNE – 
oblíbené akce v Geoparku 
Říčany letos již od června!

Každou středu od 17. června až 
do konce prázdnin můžete pobý-
vat a hrát si v geoparku.

Termíny v červnu: středy 17. 6. 
a 24. 6. vždy 14:00–17:00
Přijďte prozkoumat novou jes-
kyni, paleontologické naleziště, 
rýžovat granáty, ulovit srstna-
tého nosorožce, udělat si frotáž 
trilobita a zahrát si hledačku.
Vstupné 80 Kč/zlevněné 40 Kč /
rodinné 200 Kč
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ZE SbírEK mUZEA: HOUSENKy Z KrAbICE   
Představujeme vám sbírku preparovaných housenek, která 
je součástí entomologické sbírky shromážděné v říčanském 
muzeu Janem Petříčkem a Janem Tichým, o němž se více 
dozvíte také v tomto čísle.  Usmrcovat a napichovat motýly a 
housenky na špendlík většině lidí, včetně entomologů, dnes 
připadá bizarní. Ale v 50. letech to byl standardní postup, jak 
přesně zdokumentovat, co se v dané oblasti vyskytuje. V té 
době létaly baboček, okáčů nebo modrásků stovky a tisíce, tak-
že odchyt jednoho exempláře pro sbírky nebyl považován za 
něco nepřípustného.
Jan Petříček a Jan Tichý se svými spolupracovníky, mezi které 
patřili také kluci a teenageři z radošovické školy nebo z gymná-
zia, systematicky mapovali přírodu na Říčansku. Díky tomu 
máme dnes velmi přesnou představu o bohatství a diverzitě 
motýlů, vážek, brouků nebo rostlin. A můžeme také říct, o kolik 
z nich jsme už přišli. Více se můžete dozvědět na právě probí-
hající výstavě. 
Pro sbírku se chytali dospělí motýli a také se sbíraly housenky. 
Ve vzdušných síťkách (tzv. housenících) nadšení amatérští 
entomologové vykrmovali housenky a netrpělivě očekávali 
kuklení a vylíhnutí motýla. Motýli a můry žijí několik dní až 
týdnů, vzácněji měsíců. Tito sběratelé je zřejmě brzy usmrtili, 
aby mohli vypreparovat dokonalý exemplář. 
Z housenek vás pravděpodobně zaujme kontrastně zbar-
vená housenka lišaje pryšcového. Podobně jako housenky 
ostatních lišajů má výrazný trn, který jí slouží k zastrašování 

nepřátel. Svým zbarvením dává najevo, že má v sobě nashro-
mážděný jed z listů pryšce, kterým se celý život krmila. Tuto 
housenku bylo podle zaznamenaných vzpomínek Jana Křečka 
možné najít na náspu železniční trati u mostu 5. května. Pryšec 
chvojka tam dodnes poměrně hojně roste. Jan Křeček je dnes 
světově uznávaným entomologem, který působil v pralesích 
Jižní a Střední Ameriky a na floridské univerzitě. Jeho vzpo-
mínky na dětství v Říčanech a záznamy nahrávek s dalšími 
desítkami pamětníků jsou součástí výstavy. 
I my na výstavě v Muzeu Říčany čekáme na vylíhnutí motý-
lů. Nasbírali jsme se s dětmi housenky babočky kopřivové, 
které jsou zatím poměrně hojné. V přírodě ale trpí velkým 
množstvím parazitů. Pokud se nám je podaří odchovat, hod-
láme je v červenci vypustit ven do přírody. Můžete se k nám 
přidat a pokusit se doma vykrmit housenky baboček, které 
najdete na osluněných porostech kopřiv. Jak na to zjistíte na  
www.muzeumricany.cz.  Kateřina Čiháková 

Jednodenní
příměstské
tábory v muzeu

07/07 — 28/08 
všední dny

8.00 —16.30

(na webu se dozvíte mnohem víc!)

Svět pod mikroskopem / po
Hrajeme si v geoparku / út
Hrajeme si se zvířaty / st
Hravý řemeslný den / čt
Hrajeme si na rytíře / pá 

Muzeum_Říčany_80x120_inzerce.indd   1 21.05.20   11:27
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je to ve vašich rukou! 
přijďte zjistit, co můžete 
pro říčanskou krajinu 
i motýly udělat právě vy...

Pro—měny
kra—jiny

10/6 — 31/10 2020
Muzeum Říčany,  
příspěvková organizace
Rýdlova 271/14  
251 01 Říčany
t: 323 603 161

Otevírací doba
Po — Ne 14 —18 hodin
Vstup pro školy a skupiny 
v dopoledních hodinách.
Rezervace nutná.

Muzeum Říčany_Proměny krajiny_165x245.indd   1 15.05.20   13:26



06 červen
PRogRam 2020

PŘIPRAVU-
JEME

Láska a párečky
 Pá 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.  

radůza
 Čt 17 / 09 / 2020 – 20.00
   koNceRt.   

 VÁ ŽnÁ HUDBa  – aRe Ál KoUPalIŠtĚ JUReČeK

PaVel ŠPoRcl – KonceRt na VlnÁcH 
HUDBy a naDĚJe
Pá Neobyčejné vystoupení předního českého houslisty Pavla šporcla  
s jeho hosty. 3 dny, 3 vystoupení, každé jiné, romantické posezení v krásném 
areálu koupaliště jureček. Plovoucí pódium, lodičky, stolky v přírodě, prostě 
romantika!
 VÁ ŽnÁ HUDBa  – aRe Ál KoUPalIŠtĚ JUReČeK

PaVel ŠPoRcl – KonceRt na VlnÁcH 
HUDBy a naDĚJe
Pá Neobyčejné vystoupení předního českého houslisty Pavla šporcla  
s jeho hosty. 3 dny, 3 vystoupení, každé jiné, romantické posezení v krásném 
areálu koupaliště jureček. Plovoucí pódium, lodičky, stolky v přírodě, prostě 
romantika!
 VÁ ŽnÁ HUDBa  – aRe Ál KoUPalIŠtĚ JUReČeK

PaVel ŠPoRcl – KonceRt na VlnÁcH 
HUDBy a naDĚJe
Pá Neobyčejné vystoupení předního českého houslisty Pavla šporcla  
s jeho hosty. 3 dny, 3 vystoupení, každé jiné, romantické posezení v krásném 
areálu koupaliště jureček. Plovoucí pódium, lodičky, stolky v přírodě, prostě 
romantika!
 sPoleČnos t a ta nec – ZRUŠeno

ČtyřlísteK V gala!
so výroční ples u příležitosti 40 let mš Čtyřlístek. k tanci a poslechu hraje 
kapela handabanda. moderuje václav kuba. Prodej vstupenek v kanceláři  
mš Čtyřlístek.
 DĚ tI – ZRUŠeno

ČtyřlísteK V gala!
Ne bublinková diskotéka a zábavný program. občerstvení a dárek pro děti.
 DĚ tI – PřeloŽeno na 27.9.

ČIPeRKoVÉ
Ne Přijďte si s nimi zazpívat, zatancovat, zablbnout a taky se vyfotit.

těšíme se na vaši návštěvu!

změna programu vyhrazena.
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neBUď laBUť a  zajdi Na kultuRu!

InfoRMace o KonceRtecH KPH

vážení posluchači krásné hudby, 
je vás 224, kteří jste si minulý rok koupili předplatné na koncerty 
sezóny 2019/20. z  opět překonaného rekordu v  počtu abonentek 
jsme měli velkou radost. o to více nám bylo líto, že jsme sezónu 
nemohli ze známých a pochopitelných důvodů celou dokončit. z osmi 
plánovaných koncertů se uskutečnilo jen 5. o ty 3 zbývající však 
nepřijdeme, byly pro ně nalezeny náhradní termíny, a to: 

středa 2.9. Kateřina englichová – harfa, Vilém Veverka – hoboj

středa 23.9. slavic trio (b. trnčíková – housle, a. syslová – klarinet,  
P. sedlák – fagot)

úterý (!) 3.11. tomáš Vrána – klavír, Veronika Baslová – druhý klavír 
zastupující orchestr při klavírním koncertu

Na tyto koncerty platí abonentní vstupenky sezóny 2019/20  
i zakoupené jednorázové vstupenky.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

samozřejmě připravujeme také následující sezónu 2020/21. o dvou 
koncertech už můžeme informovat včetně termínu:

14.10. epoque kvartet a Dasha

2.12. Prague brass ensemble (dechový kvintet)

v jednání jsou další jména (předběžně domluveno, jde už jen o nalezení 
termínu): klavírista matyáš Novák, houslistka julie svěcená, smyčcový 
apollon kvartet, pěvečtí sólisté Národního divadla, Quasi trio. jde tedy 
opět o známé a renomované umělce, na což jsme ostatně v říčanech 
již zvyklí. věříme, že v příštím vydání kurýra budeme moci už celou 
následující sezónu představit včetně termínů.
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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

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.  

marta jandová
 Pá 16 / 10 / 2020 – 20.30
   koNceRt maRty jaNdové s kaPelou.  

čarodějky v kuchyni
 út 27 / 10 / 2020 – 19.30

   skuteČNé Pozadí televizNí  
  cookiNg show.  

kouzeLná škoLka  
– michaL je kvítko!
 so 3 / 10 / 2020 – 10.30
   michal, bez ohledu Na PoČasí i RoČNí   
 období dokáže, že během PředstaveNí  
 Rozkvete celé jeviště. měNí NejeN scéNu,  
 ale i sám sebe. RoztaNČí sál v RůzNých  
 Rytmech třeba letNí Plážové samby, taNČit  
 tak budou NejeN děti, ale i květiNy!   

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

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”.

15.00

28
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Co se děje v kultuře

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

ladŮv kraj a okolí...
KuLtuRNí a SPoRtoVNí KaLeNDáŘ 
www.laduv–kraj.cz
změna programu vyhrazena
Vstupenky na veškeré akce získají zájemci u pořadatelů

Aktuální informace ohledně konání  akcí, přesunutí na jiný termín či zrušení 
sledujte prosím vždy na stránkách jednotlivých pořadatelů.

do 26. 
6.

Říčany Aleš Brázdil - CRAWLING ON BRUISED KNEES – Výstava jednoho z 
nejlepších malířů mladé generace a absolventů akademie ateliéru klasické 
malby. Galerie Kotelna.

Říčany ZRuŠeNo -  Dětský den na Marvánku – Pořádající Vesmír Říčany z.s. a 
Vodácký klub Říčany.

6. 6. Říčany ZRuŠeNo - Pytláckými roklemi – Tradiční pochod pořádaný Klubem 
českých turistů Říčany - Radošovice.

6. 6. Velké 
Popovice

ZRuŠeNo - Den Kozla – Tradiční den plný zábavy, řemesel a piva. 
Pivovar.

6. 6. Kunice 21.30 Letní kino Mamma Mia – Konání akce zatím není potvrzeno. Sledujte web 
http://zamekberchtold.cz. Zámek Berchtold.

6. 6. Ondřejov ZRuŠeNo - Ondřejovský krpál  – Závody historických vozidel. Více infor-
mací na http://www.pkhv.cz.

7. 6. Mnichovice 9.00 ZRuŠeNo - Mnichovická běhna – Závod Poháru Ladova kraje. Sportov-
ní areál Šibeniční vrch.

od 10. 
6.

Říčany Výstava "Proměny krajiny - Je to ve vašich rukou" – Jak se změnila 
krajina Říčanska od doby, kdy byli naši nejstarší sousedé dětmi? Muzeum 
Říčany.

11. 6. Říčany 18.00 Autorské čtení s Vlastimilem Vondruškou - PŘESUNUTO NA 22.9. –  
Oldřich z Chlumu - román a skutečnost. Beseda s autorem. Husova knihov-
na.

12. 6. Kunice 20.00 Koncert Abba CZ – Konání koncertu zatím není potvrzeno. Sledujte web 
http://zamekberchtold.cz. Zámek Berchtold.

13. 6. Kamenice 9.00 - 14.00 Ringhofferovy trhy – Ringhofferovo nám.

13. 6. Senohraby 9.00 Senohrabské pohádkování – Letos můžete na na dobrodružné cestě lesem 
potkat osůbky náramně mazané. Vávrův palouk. Zda se akce uskuteční 
sledujte prosím na stránce http://senohraby-deni.cz/.

19. 6. Štiřín 19.30 ZRuŠeNo - Jiří Korn a 4TET verze V  – Více informací na www.stirin.cz. 
Zámek Štiřín.

20. 6. Velké Popovice 9.00 - 14.00 Ringhofferovy trhy – Pivovar.

69 texty.kuryr@ricany.cz
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Historie v obrázcích

Prosím
e vlastníky historických fotografií (od konce 19. století do doby po listopadu 1989), o zapůjčení či darování m

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

Přispějete tak k dokum
entaci podoby m

ěsta a okolí. 
Foto: Archiv M

uzea Říčany

Fotografie zachycuje veřejné cvičení žáků Sokola v radošovicích na poli pana ročka, v místě dnešní Haškovy ulice. Snímek pochází 
z roku 1936. Za nastoupenými sokoly lze spatřit podium se sloupem a sokolem na vrcholu.  Vila čp. 191/2 v pozadí stále stojí. Na 
poli jsou dnes bytovky. Kromě zachycení události je fotografie svědectvím o proměně krajiny. Venkovský ráz radošovic byl postupnou 
výstavbou a propojením s Říčany natolik změněn, že někdejší vesnici vůbec nepřipomínají.  Snímek muzeu daroval pan Selix. Více se 
o proměnách říčanské krajiny dozvíte na nové výstavě v Muzeu Říčany.


