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Letošní léto budou lidé častěji trávit jinde než na exotických dovolených, v klimatizovaných hotelových 
pokojích a přelidněných plážích. Pokud se vypravíte za hranice, na Slovensko nebo do Rakouska, můžete 
si všimnout toho, že ačkoli vás nikdo na hranicích nezastaví, poznáte snadno při pohledu z auta, že jste 
hranice přejeli. A není to jen díky cizojazyčným nápisům. Krajina u našich sousedů totiž vypadá jinak, na 
pásech polí se střídají brambory a obilí, na mezích rostou keře a kvete mateřídouška a všude nad tím létá 
spoustu motýlů, čmeláků a polních ptáků. 

Tento úvodník píšu v polovině června, právě dnes večer má Evropský parlament hlasovat o rezoluci o střetu 
zájmů Andreje Babiše. Kdyby měli hlasovací práva skřivani, vlaštovky, koroptve nebo modrásci bylo by to 
jednoznačné. Současná zemědělská politika v ČR (podporovaná šikovně nasměrovanými dotacemi z EU) 
jednoznačně nahrává konsorciím, která ovládají hospodaření na obrovských lánech, včetně veškerého 
souvisejícího byznysu s hnojivy, pesticidy a zpracováním produktů, jako je metylester řepkového oleje. 

To vede k drastickému úbytku života z krajiny okolo nás.  Kdy jste naposledy prošli hejnem modrásků? 
Kde jste vyplašili hejno koroptví? Zkoušeli jste plavat v rybníce pod vodou s otevřenýma očima? Podobné 
vzpomínky mají dnešní osmdesátníci na krajinu tady, v Říčanech. Taky na chytání raků nebo trhání kytic 
lučních květin. Tyto vzpomínky vám přinášíme opět v tomto čísle Kurýru, ale hlavně si je můžete vyslech-
nout jako audionahrávky na výstavě Proměny krajiny: Je to ve vašich rukou. A třeba takové zážitky čekají 
i na vás a na vaše děti. Tam venku, pokud změnu krajiny skutečně vezmeme do svých rukou. Třeba když 
se díky spolupráci starostů se zemědělci podaří zatravnit okolí pramenů Rokytky a zlepšit tak čistotu vody 
přitékající do rybníka Jureček.

Co můžete udělat už teď v létě? Nejdřív se můžete rozhlédnout a vidět: nové asfaltky a stavby, remízky a 
polní cesty s alejemi, rybníky zelené i vybagrované, lesní paseky. Pak se začít ptát sebe, kamarádů, souse-
dů, místních pamětníků: Opravdu si musím napustit bazén, když máme v Říčanech dva rybníky vybudo-
vané pro koupání? Potřebujeme tohle všechno ke svému životu, pohodlí? Bylo to tak vždycky? Co bylo na 
tom místě, kde se teď zrovna betonuje? Vznikne tu něco, co nám uleví od horka a sucha? Zbyde tu místo pro 
ptáky a hmyz? A co pro to můžu udělat teď, když je do voleb daleko?

Možná jste už v červnu zaseli na záhonek nebo do trávníku před dům pár lučních semínek. Nebo jste s nimi 
bombardovali nové remízky mezi poli. Teď v červenci se s námi můžete vypravit na stejné místo a vypustit 
tam desítky motýlů, které se tady v muzeu právě kuklí. Na rodinném odpoledni si můžete vyrobit hmyzí 
domek nebo vyrazit na Dvorek za kozami a ovcemi a zjistit, jak podpořit jejich chovatele. A přemýšlet o 
tom při každém nákupu potravin. Každý nákup sáčku mouky, sušenek, ovoce nebo zeleniny je součástí roz-
hodnutí pro podporu zdravé krajiny. V červenci se můžete se zapojit do sekání a sušení sena na orchidejové 
louce u Vojkova. Město Říčany potřebuje vaši pomoc s vytipováním míst pro zasazení stromů do ulic. Stro-
my, které nám ulice zdarma klimatizují, uvítají pravidelnou zálivku. I to můžete vzít do vlastních rukou.

Užijte si léto venku a s otevřenýma očima. Příští rok je možná budete moci otevřít i pod vodou. 

Slovo úvodem

.
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Na obálce: Koncert virtuose Pavla Šporcla 
na Jurečku se nesl v překrásné atmosféře 
letního večera.
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Krátce ze zastupitelstva 10. 6. 2020
Zastupitelstvo přijalo celkem 13 usnesení.
Přítomno 18 zastupitelů, 3  omluveni

u Na začátku jednání ocenil starosta zástupce slo-
žek IZS (ZZS stanoviště Říčany, HZS stanice Říčany, 
JSDH Říčany, PČR OOP Říčany, MP Říčany, J. Sko-
čdopole, vedoucí útvaru krizového řízení města), zá-
stupce zdravotnických organizací (nemocnice Říčany, 
Olivova dětská léčebna) a zařízení sociálních služeb 
(B. Spolková, vedoucí sociálního odboru MěÚ, Domov 
s pečovatelskou službou SENIOR Říčany, Domov Pod 
Kavčí Skálou, Domovu seniorů Říčany, Domov pro se-
niory kardinála Berana), dále pak zástupce dobrovolní-
ků (A. Kubištová a L. Hanák) a také tiskovou mluvčí K. 
Lauerovou. Zdůraznil jejich pomoc obyvatelům města 
a ohroženým skupinám během nouzového stavu vyhlá-
šeném vládou v souvislosti s šířením nemoci Covid-19.

u Zastupitelstvo vzalo na vědomí právní analýzu ze 
dne 14. 4. 2020 vypracovanou advokátkou Janou Zwyr-
tek Hamplovou ve věci převodu bytových jednotek ve 
spoluvlastnictví města Říčany a bytového družstva (čp. 
1999 a čp. 2000, Říčany).
 Pro 15, zdrželi se 2, nepřítomni 4
u Zastupitelstvo schválilo podání žaloby o určení plat-
nosti/neplatnosti smluv o smlouvách budoucích o pře-
vodu vlastnictví k bytovým jednotkám nacházejících se 
v budovách čp. 1999 a čp. 2000, Melantrichova, Říčany 
nebo kterékoli/kterýchkoli z nich, dle doporučení práv-
ního zástupce města Říčany, a to z důvodu dosažení 

právní jistoty obou smluvních stran v daných smluv-
ních vztazích.

Pro 17, nepřítomni 4
u Zastupitelstvo schválilo závěrečný účet města za rok 
2019, a to vyjádřením souhlasu s celoročním hospoda-
řením, a to bez výhrad. Schválilo i účetní závěrku města 
sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2019 a hospo-
dářský výsledek účetní jednotky za rok 2019 ve výši 
145 788 360,73 Kč. 

Pro: 16, zdrželi se 2, nepřítomni 3
u Zastupitelstvo schválilo investiční záměr Rekon-
strukce komunikace Březinova v úseku Říčanská – Má-
chova v předloženém znění.

Pro: 17, zdrželi se 2, nepřítomni 2
u Zastupitelé schválili Směrnici města č. 1/2020 Zá-
sady a technické podmínky pro zásahy do povrchů 
komunikací a pro provádění výkopů a zásypů rýh pro 
inženýrské sítě dle přílohy k tomuto materiálu.

Pro: 19, nepřítomni 2
u Zastupitelstvo schválilo výjimku ze směrnice města 
Říčany č. 1/2014 v souvislosti s realizací projektu Voda 
pro domácí, a to v tom smyslu, že při uzavírání smlou-
vy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti umístění, 
provozování, údržby a oprav vodovodní přípojky do 
pozemků ve vlastnictví města Říčany nebude žadatel, 
který zároveň předloží uzavřenou Dohodu o závazném 
termínu připojení nemovitosti na vodovodní řad, po-
vinen žádat dle ustanovení čl. III. uvedené směrnice o 
vydání souhrnného vyjádření města Říčany ke stavbě a 
toto vyjádření bude pro účely uzavření budoucí smlou-
vy o zřízení služebnosti nahrazeno stanoviskem provo-
zovatele vodovodní sítě, tzn. 1. SčV, a. s.

Pro: 19, nepřítomni 2
u Zastupitelstvo schválilo uzavření veřejnoprávní 
smlouvy mezi městem Říčany a Junákem – českým 
skautem, středisko Lípa Říčany, z. s., o poskytnutí indi-
viduální dotace ve výši 2 mil. Kč na stavbu nové skaut-
ské klubovny. Schválilo také smlouvu o spolupráci, kte-
rá upravuje vzájemná práva a povinnosti při poskytnutí 
volné kapacity skautské klubovny pro potřeby dvou tříd 
lesní mateřské školy.

Pro: 19, nepřítomni 2
u Zastupitelstvo schválilo poskytnutí individuální dota-
ce ve výši 50 000 Kč pro Thomayerovu nemocnici na po-
řízení klimatizačních jednotek pro Pediatrickou kliniku.

Pro: 13, proti 1, zdrželi se 3, nepřítomni 4
u Zastupitelstvo schválilo výroční zprávu o činnosti 
útvaru interního auditu a o výsledku finančních kontrol 
za rok 2019.

Pro: 17, nepřítomni 4
u David Michalička byl Zastupitelstvem navržen jako 
zástupce města Říčany v dozorčí radě společnosti 
Úpravna vody Želivka, a. s. a společnosti Želivská pro-
vozní, a. s.

Pro: 17, zdržel se 1, nepřítomni 3
u Zastupitelstvo schválilo uzavření darovací smlouvy 
mezi městem Říčany, jako obdarovaným, a RIM PRO-
PERTY DEVELOPMENT, s. r. o., jako dárcem, jejímž 

Informace z radnice

Pozvánka 
pro říčanskou veřejnost na

zasedání
Zastupitelstva města Říčany

bude upřesněno  
na webu města

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

   Vladimír Kořen , starosta města
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předmětem bude bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 
138/3 a parc. č. 138/486, oba k. ú. Říčany – Radošo-
vice, městem Říčany s tím, že město uhradí náklady 
spojené se vkladem vlastnického práva do katastru ne-
movitostí.

Pro: 16, zdržel se 2, nepřítomni 3
u Zastupitelstvo souhlasilo s podáním žaloby na na-
hrazení projevu vůle soudem ve věci uzavření darovací 
smlouvy na pozemky parc. č. 138/3 a parc. č. 138/486, 
oba k. ú. Říčany – Radošovice, na základě smlouvy o 
smlouvě budoucí darovací ze dne 16. 5. 2018 ve znění 
dodatku č. 1 ze dne 21. 1. 2019 proti žalovanému RIM 
PROPERTY DEVELOPMENT, s. r. o., v případě že ne-
bude uzavřena darovací smlouva.

Pro: 16, zdržel se 2, nepřítomni 3
u Zastupitelstvo schválilo prodloužení dočasné úpravy 
směrnice č. 5/2017 o zpracování rozpočtou města Ří-
čany, jeho rozpisu a rozpočtových opatřeních dle usne-
sení Zastupitelstva města Říčany č. 20-03-005 ze dne 
27. 3. 2020, a to do termínu 8. 9. 2020.

Pro: 18, nepřítomni 3
u Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření, kte-
rým se do rezervy zastupitelstva přesunou 4 mil. Kč 
původně určené na mimořádné odměny zaměstnanců 
úřadu (Desítka pro úřad, cílové odměny).

Pro: 18, nepřítomni 3
u Zastupitelstvo vzalo na vědomí rezignaci člena Kon-
trolního výboru Zastupitelstva Miloslava Šmolíka a 
zvolilo Karlu Egidovou.

Pro: 17, zdržel se 1, nepřítomni 3
u Zastupitelstvo konstatovalo, že chce být nápomocno 
podnikatelům podnikajícím na území města při zmír-
nění dopadů pandemie COVID-19.

Pro: 15, zdrželi se 2, nepřítomni 4

Krátce z Rady města Říčany  
dne 14. 5. 2020
Rada přijala celkem 19 usnesení
u Rada souhlasila s uzavřením příkazní smlouvy na vý-
kon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP 
na akci Mateřská škola Větrník firmou Vejvoda spol., s r.o. 
za cenu 471 295 Kč vč. DPH.

Hlasy pro: 7  
u Rada souhlasila s dodávkou a instalací herní sestavy, 
griloviště a palisádového plotu na 50. rovnoběžce zhotovi-
telem Yggdrasilmont, s.r.o., za cenu 789 600 Kč vč. DPH. 
 Hlasy pro: 7  
u Rada souhlasila s opětovným otevřením vnitřních spor-
tovišť v majetku města Říčany od 25. 5. 2020, a to za pod-
mínky zajištění bezpečnostně – hygienických opatření, 
uvedených v tomto materiálu, a informování veřejnosti o 
nutnosti jejich dodržování.

Hlasy pro: 7  
u Rada schválila uvolnění částky 55 369 Kč vč. DPH z re-
zervy Rady města Říčany na nákup městského mobiliáře 
7 kusů laviček na cyklostezku od společnosti ADVAS s.r.o.

Hlasy pro: 7

Krátce z Rady města Říčany  
dne 21. 5. 2020
Rada přijala celkem 7 usnesení
u Rada vybrala ve věci veřejné zakázky č. 5/2020 Nájem 
zařízení pro měření rychlosti Říčany II, dodavatele, a to 
Konsorcium AŽD-CAMEA – Nájem zařízení MUR, jehož 
nabídková cena za 5 let plnění činí 10 161 578,79 Kč vč. 
DPH. Souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
u Rada doporučila uzavření veřejnoprávní smlouvy s Ju-
nákem – český skaut, středisko Lípa Říčany, z. s., jejímž 
předmětem je poskytnutí individuální dotace ve výši 2 000 
000 Kč na stavbu nové skautské klubovny.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

Krátce z Rady města Říčany 
dne 28. 5. 2020
Rada přijala celkem16 usnesení
u Rada souhlasila s uzavřením dohody se společností 
CONTERA Investment III. s.r.o. o napojení kanalizační pří-
pojky či kanalizačního řadu na kanalizační systém v lokalitě 
CONTERA Park Říčany. 

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2
u Rada schválila bezúplatné nabytí kanalizačního řadu ulic 
Severní a Jižní.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2
u Rada schválila uzavření nájemní smlouvy na pro-
nájem části pozemku o výměře cca 341 m2 v k. ú. spo-
lečnosti KOSSOGASS – inženýring s.r.o., za celkovou 
cenu 30 000 Kč/rok 2020 s tím, že nájemné bude kaž-
doročně upravováno o částku odpovídající roční míře 
inflace stanovené ČSÚ, na dobu neurčitou s výpovědní 
lhůtou 3 měsíce, za účelem parkování a umístění kon-
tejnerů na tříděný odpad s účinností od 1. 6. 2020 a sou-
hlasí s jejím podpisem. 

Hlasy pro: 4, zdrželi se: 1, nepřítomno: 2
u Rada souhlasila s přijetím věcného sponzorského daru - 
myčky nádobí BEKO v hodnotě 8 389 Kč, určené do školní 
kuchyňky pro pracovní činnosti žáků ve 2. ZŠ Bezručova. 
Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2
 Hlasy pro: 7

Krátce z Rady města Říčany 
dne 4. 6. 2020
Rada přijala celkem 53 usnesení
u Rada schválila uzavření dodatků k uzavřeným smlou-
vám o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě 
v systému Pražské integrované dopravy (PID). Dodatky 
jsou uzavírány se smluvními dopravci zajišťující doprav-
ní obslužnost města Říčany: dopravce ČSAD Polkost, 
s.r.o. a dopravce Arriva City, s.r.o. Předmětem dodatků 
je úhrada prokazatelné ztráty pro rok 2020 ve výši 3 004 
894,80 Kč.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
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Hledáme dobrovolníky
na provedení dopravního průzkumu, 

který proběhne v září 2020
od 5:30 do 8:00 hod. u říčanského 

nádraží.
Bude se jednat o pracovní dny (dva dny 

mezi pondělkem a čtvrtkem).
V případě zájmu kontaktujte 

Lucii Taušovou, referentku dopravní 
obslužnosti MěÚ.

Tel. 323 618 131, mobil 725 420 194, 
e-mail: lucie.tausova@ricany.cz

Informace z radnice
u Rada souhlasila s uzavřením dodatku č. 1 k příkazní 
smlouvě s NDCON, s.r.o. - TDI Rekonstrukce ZŠ na MŠ 
Kuří. Předmětem dodatku je změna rozsahu plnění příkaz-
níka a s ní související změna výše úplaty příkazníka o navý-
šení 76 956 Kč s DPH. 

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

u Rada doporučila Zastupitelstvu souhlasit s uzavřením 
dodatku č. 2 k plánovací smlouvě mezi městem a společ-
ností CONTERA Investment III. s.r.o. Obsahem tohoto 
dodatku je prodloužení termínů plnění z 1. 7. 2020 nově do 
31. 12. 2020 a upřesnění, že v plánovací smlouvě uvedená 
směnná smlouva bude obsahovat spolu se směnou pozem-
ků i převod komunikace.

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

u Rada schválila účetní závěrky za rok 2019 příspěvkových 
organizací města: 1. ZŠ Masarykovo nám., 2. ZŠ Bezručo-
va, 3. ZŠ U lesa, 4. ZŠ Nerudova, ZUŠ Říčany, MŠ U slu-
nečních hodin, MŠ Srdíčko, MŠ Čtyřlístek, MŠ Zahrádka, 
Muzeum Říčany, DPS Senior, KC Labuť, Husova knihovna 
Říčany, Koloběh Říčany, Nemocnice Říčany.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

u Rada schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy o dotaci 
mezi Středočeským krajem a DPS SENIOR a stacionářem 
Olga Říčany, jako příjemcem 250 000 Kč na nákup osobní-
ho automobilu pro potřeby Pečovatelské služby.  

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

u Rada souhlasila s přijetím dotace z rozpočtu Středočes-
kého kraje z Fondu prevence na projekt Prevence v Říča-
nech ve výši 198 800 Kč. 

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

u Rada doporučila Zastupitelstvu schválit uzavření dodat-
ku č. 1 ke smlouvě o společném postupu ve věci projektu 
„Rekonstrukce areálu FK Říčany“, o spolupráci při zadá-
vání veřejných zakázek a o náležitostech řízení investice ze 
strany města, která byla dne 25. 10. 2019 uzavřena mezi 
městem Říčany a spolkem FK Říčany. Předmětem dodat-
ku je možnost využití finančního příspěvku města Říčany 
na úhradu způsobilých i nezpůsobilých výdajů projektu, a 
to v rozsahu a za podmínek stanovených ve veřejnoprávní 
smlouvě.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

u Rada doporučila Zastupitelstvu schválit uzavření dodat-
ku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. o poskytnutí dotace ve 
výši 2 500 000 Kč z Fondu rozvoje města Říčany za účelem 
realizace projektu Rekonstrukce areálu FK Říčany, která 
byla dne 28. 4. 2020 uzavřena mezi městem Říčany a spol-
kem FK Říčany. Dodatkem č. 1 se mění účel a výše poskyt-
nuté dotace tak, že dotace ve výši 2 260 000 Kč se poskytuje 
na úhradu způsobilých i nezpůsobilých výdajů projektu. 
Částka 240 000 Kč pak představuje návratnou finanční vý-
pomoc na úhradu nezpůsobilých výdajů projektu.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

u Rada souhlasila s dodáním a montáží interiérového vy-
bavení pro MŠ Kuřátko společností TRIO interiér s.r.o., za 
cenu 549 148,82 Kč vč. DPH. 

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

Krátce z Rady města Říčany  
dne 11. 6. 2020
Rada přijala celkem 15 usnesení

u Rada souhlasí se zahájením zadávacího řízení na pod-
limitní veřejnou zakázku s názvem TDS, BOZP a dotační 
management pro stavbu základní školy na Komenského 
náměstí, Říčany, a jmenovala komisi pro otevírání, hodno-
cení a posouzení nabídek.

Hlasy pro: 7  

u Rada souhlasila s přijetím dotace z rozpočtu Středočes-
kého kraje z Fondu kultury a obnovy památek na akci Měst-
ské kulturní slavnosti 2020 – Husité v Říčanech ve výši 100 
000 Kč a zároveň schvaluje uzavření veřejnoprávní smlou-
vy o přijetí dotace na akci Městské kulturní slavnosti 2020 
– Husité v Říčanech.

Hlasy pro: 7  

u Rada souhlasila s organizací zadávacího řízení na veřej-
nou zakázku Sdružené dodávky elektrické energie a zemní-
ho plynu pro město Říčany a jím zřizované organizace pro 
období 1. 9. 2020 – 31. 8. 2023 formou nákupu na komo-
ditní burze firmou eCENTRE a.s. za celkovou cenu 35 090 
Kč vč. DPH

Hlasy pro: 7 

u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy s Pavlem Špo-
rclem týkající se kulturní akce s názvem Koncert na vlnách 
hudby a naděje v areálu koupaliště Jureček v termínu 12., 
13., 14. června 2020. Na uvedené tři koncerty bude vybírá-
no vstupné v rozmezí 400 – 650 Kč.

Hlasy pro: 7  

6 texty.kuryr@ricany.cz
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město společně s FK Říčany opravuje fotbalovou tribunu 
Na základě smlouvy o 
spolupráci města a fot-

balového klubu začala pětiměsíční 
oprava fotbalové tribuny v centru Ří-
čan. Budova postavená k příležitosti 
spartakiády v roce 1975 v akci „Z“ 
bude kompletně zrekonstruována za 
7,2 milionu korun. Po rekonstrukci 
poskytne komfortnější zázemí jak hrá-
čům, tak divákům. Benešovská sta-
vební společnost HOSS a.s. vybuduje 
šatny s vlastním sociálním zařízením, 
kompletně obnoví vnitřní povrchy v in-
teriéru. Kromě vnitřních prostor opra-
ví také střídačky pro hráče, část fasády, 
sedáky v hledišti a střechu. Nově přibu-
de osvětlení k upravenému chodníku 
k tribuně. Významnou část financí 
ve výši 4,7 mil. získal klub z dotací 
MŠMT. Zbylou část ve výši 2,26 mili-
onu doplatí město ze svého rozpočtu 
a klub přispěje vlastními prostředky, 
240 tisíci.  
„Konečně. Sen říčanských fotbalistů se 
začíná plnit. Projektová příprava i legali-
zace stavby zabrala několik let a teď už se 
začíná reálně pracovat,“ komentuje sta-
rosta Vladimír Kořen (Klidné město). Je 
to dobrá zpráva pro říčanské fotbalové 
nadšence, a to jak diváky, tak aktivní 
hráče. Fotbalový klub Říčany, který na 
tomto hřišti působí, se dohodl s městem 
na spolupráci. Klub má pozemek v pro-
nájmu a zajišťuje zde úklid a běžnou 
údržbu. Areál včetně tribuny patří měs-
tu a její kompletní rekonstrukci dlou-
ho bránil fakt, že se jednalo o černou 
stavbu postavenou v sedmdesátkách 
v akci „Z“.   Následovala příprava pro-
jektu, načež město společně s klubem 
připravilo žádost o dotaci na MŠMT 

z programu na 
podporu mate-
riálně technické 
základny sportu. Ta byla úspěšná a po-
dařilo se tak zajistit dotaci ve výši 4,7 mil 
korun, dalších 2,26 mil. zaplatí město ze 
svého rozpočtu a z vlastních prostředků 
přispěje i klub částkou 240 tisíc. „Fot-
balový klub FK Říčany je potěšen, že po 
téměř tříleté spolupráci mezi klubem a 
městem se podařilo dotáhnout záměr re-
konstrukce šaten v tribuně do stavu, kdy 
se již rozběhly stavební práce,“ komen-
tuje zahájení rekonstrukce Milan Čížek, 
předseda FK Říčany, a dodává: „Reali-
zací této akce vytvoříme pro všechny členy 
klubu důstojné podmínky pro sportovní 
činnost a další rozvoj především mlá-
dežnického sportu. Ukončení stavebních 
prací by mělo být v listopadu tohoto roku 
a v jarní sezoně 2021 bychom již měli být 
v novém důstojném prostředí. Chtěl bych 
poděkovat všem lidem, kteří se podíleli 
na vyřízení všech náležitostí související 
s projektovou dokumentací, stavebním 
řízením, výběrovým řízením a zpracová-
ním žádosti o dotaci MŠMT.“
Pod hlavičkou FK Říčany (založen r. 
1901) nyní aktivně působí osm mužstev, 
z čehož šest je mládežnických. Činnost 
probíhá po celý kalendářní rok, tréninky 
v areálu jsou každý den a o víkendech 
probíhají zápasy a turnaje všech kate-
gorií. Hráči budou moci po rekonstrukci 
využívat nové šatny včetně sociálního 
zařízení (koupelna, WC), které byly již 
v havarijním stavu. Kompletně  se obno-
ví vnitřní povrchy v interiéru, po staveb-
ních úpravách, které odvedou vlhkost. 
K drobným opravám dojde na toale-
tách pro diváky. Stavební úpravy pro-

běhnou na stávajícím půdorysu tribuny 
bez zásadních dispozičních změn. Při-
pojení na kanalizaci se předpokládá až 
v červnu roku 2021. Dočasně tedy bude 
sloužit nově vybudovaná splašková ka-
nalizační jímka. Hlavní rozvody vodo-
vodu budou zachovány. Firma provede i 
rozvody vzduchotechniky pro odvětrání 
šaten a příslušenství. Úprava střídaček 
pro hráče si vyžádala změnu uspořádá-
ní sezení na tribuně u spodního ochozu 
hlediště. Dělníci zde odstraní stávající 
lavice včetně zámečnických konstrukcí. 
Komfortnější přístup pro diváky do hle-
diště zajistí dvě nová pomocná schodiš-
tě i nový osvětlený chodník. Výměny se 
dočkají vnější dveře v koridoru pro vstup 
hráčů a hlavní vstupní dveře do tribuny, 
naopak okénka v režném zdivu budou 
renovována. Firma provede nové nátěry 
ocelové konstrukce střechy a klempíř-
ských a zámečnických prvků. O dešťové 
vody ze střechy se postará podzemní 
vsakovací zařízení či nádrž na dešťovou 
vodu. Cílem je v rámci vnitřních a ven-
kovních úprav vybudovat moderní spor-
tovní zázemí pro potřeby členů sportov-
ních oddílů.

Kateřina Lauerová, 
tisková zpráva města

TJ - Říčany - Tribuna a zázemí fotbalového hřiště
Identifikační číslo: 133D531009485
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Dělníci již začali s 
demolicí stávající 
obkladové dlažby, 
odstraněny jsou i 
sedáky z hlediště.
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Posun při projednávání přeložky II/101  
z Úval do Říčan 

Říčany stále nesouhlasí s přeložkou silnice II/101 na 
Úvaly. Důvodem je především očekávané navýšení do-
pravy na aglomeračním okruhu. Zásadně by se zhor-
šila situace na klíčových křižovatkách s Černokostelec-
kou ulicí přímo ve městě. To potvrzují i dopravní studie. 
Nepomohly by ani semafory, ani kruhové objezdy. Ří-
čanští zastupitelé proto prosazují, aby se přeložka sil-
nice 101 napojila na Černokosteleckou ulici v katastru 
hl. m. Prahy, co nejblíže budoucímu Pražskému okru-
hu.  Po řadě jednání s investorem stavby a projektanty 
aglomeračního okruhu přeložky II/101 Úvaly – Ří-
čany se podařilo docílit hned několika dílčích změn, 

které by měly co nejvíce eliminovat negativní dopady 
na obyvatele zejména městské části Pacov. Mezi ty nej-
významnější patří posun napojení mimo křižovatku  
U Křížku v Pacově a výstavba kruhového objezdu o 600 
m dále, nová přeložka by tedy měla být za horizontem 
blízkého hřebenu. Významné je projednání alternativ-
ních tras napojení na silnici I/2 resp. Pražský okruh 
SOKP 511, z nichž prošla kompromisní varianta jižně 
od Nedvězí, kterou  pražský magistrát přislíbil zanést 
do územního plánu a následně ji projektovat. Zásadní 
požadavek města Říčany, který bude zanesen do územ-
ního rozhodnutí, ovšem zůstává: přeložka nesmí být 

I/12 - VÝHLED

1.0
2.0

3.0

4.0

5.
0

6.
0

9,8

10
,6

10,
5

10,4

10,3

10,2

10,1

9,9
9,7 10,0

DN 1600, dl. 41m

PROPUSTEK č.4

km 9,722

SO
KP 511 - VÝHLED

km 0.5

73.5

72.5
72.0

71.5

71.0

73.0

ZÚ = km 0,429

KÚ = km 6,869

AKCE

DÚRII/101 Úvaly - Říčany

Razítko:

Ověřil:Středočeský kraj
Zborovská 11
150 21 Praha 5

OBJEDNATEL PD

SITUACE ZMĚN SILNIČNÍ SÍTĚ  M 1:25 000 VZTAH INVESTICE VŮČI SILNICI II/101

ZÁJMOVÁ OBLAST

KUTNÁ HORA>

< PRAHA

KO
LÍN

 >

< PRAHA II/101

I/2

ÚVALY

ŘÍČANY

101
101 10

1

10171
10174

10174

10173

10173

10172

10
1

01216

101

10
1

101

10
1

101
10171

10110171

10
1

10
17

1

10169

10170

10168

101730128

0129

101
10171

10173LEGENDA: STÁVAJÍCÍ ČÍSLO SILNICE

NÁVRH NOVÉHO ZAŘAZENÍ SILNICE

ZMĚNA ČÍSLA SILNICE

1331A020

1331A024

1331A019

1331A021

1331A022

1331C
001

1331C001 1313A047

13
13

A04
5

1331C001
UZLOVÝ BOD NA STÁVAJÍCÍ SILNICI II/101

nový UB X7 OK = součástí II/101

konec nové sil. III/10171

(původní silnice II/101)

nový UB X6 

(křížení II/101 x III/10174)

nový UB X5 

(křížení II/101 x III/10173)

nový UB X4

(křížení II/101 x III/10172)
nový UB X3

(křížení II/101 x III/10171)

nový UB X2

(křížení II/101 x III/01216)

nový UB X1 (nové napojení)

začátek nové sil. III/10171

(původní silnice II/101)

nový UB X5 
(křížení II/101 x III/10173) UZLOVÝ BOD NA NOVÉ SILNICI II/101

8 texty.kuryr@ricany.cz



Informace z radnice
zprovozněna bez návazného napojení na ulici Černo-
kostelecká resp. SOKP 511.
Aglomerační okruh II/101 Úvaly - Říčany řeší odve-
dení dopravy mimo zástavbu městyse Škvorec, obce 
Zlatá, Sluštice a Křenice. Zároveň má sloužit jako 
spojnice D1 a D11 se silnicí I/12 a z velké části se po-
čítá s jejím využitím pro kamionovou dopravu místo 
(snad dočasně) chybějícího pražského okruhu. Kraj 
chce začít stavět cca v roce 2023 a za sedmikilomet-
rovou propojku kolem středočeských vesnic utratit 
974 milionů korun. Pro tyto obce by stavba zname-
nala úlevu. Říčanská radnice se však obává negativ-
ních důsledků realizace této stavby, které by dopadly 
především na obyvatele Říčan. Bezprostředně pak na 
obyvatele městské části Pacov, kteří podali petici proti 
této stavbě již v roce 2016, podepsalo ji přes třináct set 
obyvatel města. V důsledku by však mohla mít nega-
tivní dopad na celé Říčany. Bez návaznosti na budoucí 
pražský okruh SOKP 511 by hrozil Říčanům dopravní 
kolaps. Již dnešní intenzity provozu na II/101 (ulice 
Říčanská) v křížení s I/2 (ulicí Černokostelecká) jsou 
za hranicí propustnosti křižovatek, což dokazuje stu-
die M-Projekce. Na problémy, které by vznikly zpro-
vozněním stavby II/101 Úvaly – Říčany v aktuálním 
rozsahu bez propojky, upozorňují a další studie. Proto 

je požadavek na realizaci propojky pro město zcela zá-
sadní.
Na základě několika předchozích nesouhlasných stano-
visek města Říčany připravuje investor propojení z Paco-
va na ulici Černokostelecká a pražský magistrát dopisem 
potvrdil, že činí kroky potřebné k realizaci této návazné 
stavby, jako je změna územního plánu a výběr projektan-
ta. Dalším požadavkem bylo zpracování hlukové studie. 
Podle ní by ale předpokládaná hladina hluku neměla pře-
kročit dané limity. V blízkosti plánované trasy se připra-
vuje objekt domova seniorů, který spadá do tak zvaných 
chráněných objektů. Projektanti musí počítat  s rezervou 
na případnou výstavbu až šest metrů vysoké protihlu-
kové stěny. Zástupci města také požadovali rozšíření 
záboru pro umístění izolační zeleně a doplnění polní 
cesty po jižní straně trasy. Šířka navržené komunikace  
je 9,5 metru, trasa kopíruje terén a na starou silnici se 
napojuje  na kruhovém objezdu vzdáleném 600 metrů 
od původně plánovaného napojení v křižovatce U Kříž-
ku (křížení Říčanská s ulicí Mírová). Stavba Středočes-
kého kraje se musí koordinovat s přípravou propojení 
na území hl. m. Prahy. Říčany přitom hledají záruky, že 
přeložka nepřivede do centra města novou kamionovou 
dopravu. 

Kateřina Lauerová, tisková zpráva města

Křížení ulice Říčanská a Mí-
rová. Nová okružní křižovatka 
s napojením nové přeložky 
101 bude o 600 metrů dále 
směrem na Křenici.
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Plány na zásobování města pitnou vodou 
Poté, co se říčanské 
radnici podařilo 
navýšit dodávky 

vody z Prahy a realizuje projekt 
Voda pro domácí, připravuje i dal-
ší varianty, jak v budoucnu zajistit 
dostatek vody pro obyvatele.
V současnosti je jediným zdrojem 
pro zásobování Říčan pitnou vodou 
čerpací stanice Uhříněves v majetku 
Prahy, přes kterou do Říčan ročně 
přiteče cca milion kubíků vody ze 
Želivky. Vyjednané navýšení o 70 
tisíc kubíků bude rozděleno v pro-
jektu Voda pro domácí, který právě 
radnice realizuje. Jako rezervní zdroj 
vody pro město chce radnice znovu 
obnovit provoz své úpravny vody 
v městské části Radošovice u Rokyt-
ky. Investiční záměr již schválila rada 
města a jednat o něm bude i zastupi-
telstvo. Místní úpravna vody zde fun-
govala do listopadu 2011, kdy byla po 
postupném útlumu odstavena z dů-
vodu zastaralosti technologie. Klad-

né výsledky provedených nových 
čerpacích zkoušek v roce 2016 byly 
podkladem pro zpracování studie 
Rekonstrukce úpravny vody v Rado-
šovicích (2017). Studie tehdy vyčís-
lila náklady na rekonstrukci úpravny 
vody v Radošovicích, obnovu sběr-
ného potrubí a potřebné sanace vrtů 
ve výši 41,9 milionů Kč. Vzhledem k 
růstu cen stavebních prací byla cena 
v Investičním záměru navýšena na 
téměř 50 mil. korun. Vlastní úpravna 
vody nezajistí výhledové potřeby pit-
né vody bez dalšího navýšení odběru 
z ČS Uhříněves nebo nového přiva-
děče a investiční náklady jsou ve vzta-
hu k produkovanému objemu pitné 
vody poměrně vysoké. Současně však 
zdroj představuje velkou výhodu pro 
krizové zásobování obyvatel města 
pitnou vodou.  
Z vypracované Studie zásobení Říčan 
pitnou vodou z října 2017 vyplývá 
jako nejvhodnější varianta připojení 
vodovodní sítě v Říčanech novým 

přivaděčem na objekt štolového při-
vaděče z Jesenice. Náklady tehdy od-
hadla přes 130,4 mil. korun. Je prav-
děpodobné, že v dnešních cenách by 
investice přesáhla 150 mil. korun. 
Aktuálně společnost Vodohospodář-
ský rozvoj a výstavba a.s. pro město 
zpracovává projektovou dokumenta-
ci na nový přivaděč z Jesenice.

málo vody ve studních
Sucha v posledních letech způsobi-
la, že řada objektů, které odebírají 
vodu ze svých studní, se ocitá v létě 
na suchu. Proto si občané nezřídka 
vrtají hlubší studny, čímž však mo-
hou „sebrat“ vodu zase svým sou-
sedům. A spirála se pomalu roztáčí. 
Radnice se proto rozhodla zadat 
hydrogeologický průzkum v celém 
katastru města Říčany. Ten má uká-
zat, jaké jsou kapacity a jak nakládat 
s místními zdroji podzemních vod. 

Kateřina Lauerová
tisková zpráva města
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Na Vysoké podél cyklostezky 
již roste bILLA sad

Na pozemcích města zainvestovala BIlla spol. s r. o. výsadbu ovocného sadu s květnou loukou a alejí. Firma REalM 
Group, s. r. o., vysadila přes padesát stromů v okolí cykloaltánu Na Vysoké, o které bude pečovat ještě další tři roky. 

Třešně, hrušně a jabloně v sadu porostou bezprostředně u nové cyklostezky 
a budou veřejně přístupné. Podél stezky zahradníci vysázeli alej, kterou tvoří 
duby, lípy a olše.

Další etapou bude výstavba hrací sestavy pro děti, dodávka palisád na 
ohraničení pozemku a griloviště. Zhotovitelem hřiště na 50. rovnoběžce 
bude Yggdrasilmont, s.r.o.
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O prázdninách začne plánovaná modernizace 
říčanského dopravního hřiště

Proměnu říčanského dopravního 
hřiště v moderní výukový areál do-
pravní výchovy by měla stavební spo-
lečnost MM Hallinto s.r.o. zahájit o 
prázdninách. O modernizaci oblíbe-
ného čtyři desítky let starého areálu 
rozhodli v loňském hlasování parti-
cipativního rozpočtu s názvem Pře-
kvapte Říčany sami občané. Hřiště, 
kde probíhá organizovaná dopravní 
výuka i volnočasové aktivity, bude 
opět návštěvníkům přístupné až 
příští rok. Necelé dva miliony korun 
budou investovány do nového po-
vrchu silnic i chodníků, vodorovného 
i svislého dopravního značení. Hřiště 
zatraktivní nové prvky jako křižovat-
ka se semafory, křížení se železniční 
tratí včetně kolejí a výstražníků, ma-
keta benzínové pumpy a vláčku za-
jíždějícího do tunelu. Školáci budou 
moci využít novou venkovní učebnu 
a vznikne zázemí včetně skladu pro 
dopravní výuku. Lákadlem pro nej-
menší budou šlapací autíčka. Přibu-
dou i stojany na kola, lavičky a další 
mobiliář včetně servisního stojanu 
na kola a výukových tabulí. Areál se 
stane atraktivním pro děti, rodiče i 
výuku. 

Na své první zkušenosti s dopravní 
výchovou na místním dopravním 
hřišti si vzpomene většina říčanských 
školáků. A nejen těch, o hřiště mají 
zájem i školy v okolí. Na pozemku, 
který obklopují ulice Rooseveltova, 
Jizerská a Na Obci, vzniklo dopravní 
hřiště již v osmdesátých letech minu-
lého století. Hřiště volně slouží nejen 
veřejnosti, ale i k organizované výuce 
dopravní výchovy, kterou pro školy 
zajišťuje obecně prospěšná společ-
nost Cesta integrace. Právě lektorka 
Markéta Hubínková byla jednou ze 
dvou navrhovatelek projektu na jeho 
revitalizaci. „Během dopravní výchovy 
pro 4. třídy, kterou zajišťujeme pod 
BESIP, se na hřišti projede cca 800 
dětí. Děti učíme nejenom dopravním 
předpisům, ale i respektu a ohledu-
plnosti. Jsem ráda, že občané projekt 
podpořili a věřím, že dopravní výchova 
nabude mnohem lepších rozměrů a 
pro veřejnost bude hřiště funkčnější a 
zábavnější. Hřiště bude krásné! Děti, 
těšte se!“ komentuje přípravy M. 
Hubínková. Projekt na modernizaci 
dopravního hřiště získal loni největší 
podporu v hlasování občanů v rámci 
participativního rozpočtování Pře-

kvapte Říčany v kategorii do dvou 
milionů. O prázdninách zde začnou 
stavební práce, které by měly trvat 
maximálně pět měsíců.
V rámci stavby nechá město vybudovat 
i venkovní učebnu s tabulí pro dopravní 
výchovu a zázemí pro kola a šlapací au-
tíčka. Nové dopravní značky, přechody, 
semafor, železniční přejezd, to vše by 
dětem mělo ještě více přiblížit skutečný 
provoz na silnicích, ovšem v bezpeč-
ném prostředí dopravního hřiště. Zde 
si děti upevní zásady správného cho-
vání chodce a cyklisty, nacvičí si pra-
vidla silničního provozu a zábavnou 
formou se naučí bezpečně pohybovat 
jako účastníci silničního provozu. Po-
hrát si budou moci i na novém hracím 
prvku. Kromě nových laviček, odpad-
kových košů, stojanů na kola a servis-
ního stojanu budou moci návštěvníci 
využít i pítko se žlábkem na mytí rukou. 
Návštěvníkům bude nově k dispozici i 
toaleta. Projekt včetně realizace dodává 
stavební společnost MM Hallinto s.r.o, 
která má v Říčanech za sebou úspěš-
nou realizaci učebny geomorfologie při 
1. ZŠ.
 Kateřina Lauerová

Tisková zpráva města
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město mění Cestu Svobody v moderní pěší zónu
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Poslední etapa investiční akce Rekonstrukce ulice Politických vězňů, která 
začala v roce 2018, pokračuje podle plánu alejí cestou svobody po ulici 
Mánesova u volnočasového centra Na Fialce.

Původní asfaltový povrch pod korunami javorů nahradí velkoformátová 
dlažba lemovaná žulovými kostkami. 

Město doplní i mobiliář ve stejném designu jako před podchodem u 
nádraží. Přibydou koše na tříděný odpad, šest nových laviček s usB přístu-
pem, jedno pítko a stojan na sáčky pro pejskaře.

autobusová zastávka Nádraží má po obou stranách nové zastřešení s takzvanou zelenou střechou. Vysazené trvalky by měly cestujícím poskytnout lepší 
klima v parných letních dnech. V závěrečné fázi bude nevzhledný plot, lemující pozemek města, nahrazen plotem z pletiva, ale až poté, co na ploše zahrad-
níci založí květnou louku. Ta zde však nezůstane navždy. Závěr urbanistické studie architektů kanceláře uNIT architekti s.r.o. z roku 2019 zde doporučuje 
postavit novou budovu kontaktního centra městského úřadu, kam by se zřejmě přesunula část agendy. Úřad nyní využívá sedm městských objektů.
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město Říčany zve veřejnost k prohlídce 
nově zrekonstruované budovy školy v Kuří

Den otevřených dveří v MŠ Kuřátko se 
uskuteční ve čtvrtek 27. srpna 2020 od 15 
do 18 hodin. Přijďte si ještě před slavnostním 
zahájením provozu 1. září 2020 prohlédnout, 
jak sto let stará budova opět září novotou.

Do práce na kole 2020
K v ě t n o v á 
výzva „Do 

práce na 
kole“ je u kon-

ce a vy jste to do-
kázali. Díky všem zapojeným! Le-
tošní ročník byl v mnoha ohledech 
jiný a výjimečný. Nejenom COVID 
zamíchal kartami. Zapojilo se his-
toricky nejvíce soutěžících - 112. 29 
týmů soutěžilo samo se sebou, zda 
vyjet, vyběhnout či vzít auto; 5 týmů 
mělo 100% úspěšnost, 1.402 km 
bylo najeto během květnových pra-
covních dnů nejlepším soutěžícím. 
Celkem jsme najeli či nachodili po 
Říčanech 21 415,5 km. Jste skvělí, 
velmi vám děkujeme.  Zakončení 
akce proběhlo, formou trošinku 
deštivého cyklopikniku s večírkem, 
10. 6. na odpočívce Na Vysoké, kdy 
jsme zároveň i neoficiálně pokřtili 
cyklostezku Do Prahy na kole. 

Děkujeme našim regionálním spon-
zorům celé této výzvy: Město Říča-
ny, Restaurace u Labutě, Cyklosport 
ORG Říčany, Říčanský Longál, Dha-
ba Beas, Hospůdka na Marvánku, 
Mnichovická Krčma, pekárna Okýn-

ko Říčany, Fialka, Besip, Cesta inte-
grace, Říčanský pivovar, Café Gusto, 
Kiosek na Jurečku, Gabi café, Muze-
um Říčany.

Za organizační tým 
Markéta Hubínková a Zdeněk Vávra

14 texty.kuryr@ricany.cz
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Rozšiřování 
kapacity 

říčanské ČOV za 
plného provozu
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Vybudování nové retenční nádrže splňuje 
požadavek Povodí Vltavy a ochránit by měla 
vodní tok i při větších deštích. 

Betonáž plochy na mytí aut a umístění dávkování 
chemie do nádrží pro likvidaci kalu, bakterií. 

stávající aktivační nádrž. stavba probíhá 
při zachování plného provozu ČoV.

Příprava výztuže před betonáží a již vybetonovaná část usazovací nádrže.

Na tomto místě dělníci vy-
budují novou zděnou budovu 
na hrubé předčištění, kde 
budou osazeny nové stroje.
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Po nouzovém jaru rozvolněné prázdniny
Ještě před tím, než se ponoříte do letního prázdninového 
tempa, ráda bych na tomto místě poděkovala. Toto polole-
tí bylo jiné. Ze dne na den se změnilo snad úplně všechno. 
Přestalo fungovat vše zavedené, vše, na co jsme si zvykli, co 
nám dávalo jistotu a svobodu. V nouzovém stavu a v karan-
téně jsme byli uvrženi do svých domovů a každý si se svou 
situací musel nějak poradit. Ale především jsme se museli 
se změnami vyrovnat, přizpůsobit se, naučit se novým zvy-
kům, pomáhat si, zvládat nové situace a vycházet se svým 
okolím, které na tom bylo stejně jako my. Nebyli jsme při-
praveni a celý náš život se odehrával jinak, v jisté premié-
ře. Děti, po prvotním jásání, že nebudou chodit do školy, 
většinou zjistily, jak moc jim chybí kamarádi. Najednou 
jsme uvítali, že jsou v kontaktu alespoň přes sociální sítě a 
také, že máme doma počítače, tablety a hlavně mobily. Jen 
díky nim mohla pokračovat distanční výuka. Pro někoho 
se situace, o které se nikomu nezdálo ani v nejodvážnějším 
snu, stala skvělou příležitostí jak ukázat, co v něm dřímá 
za potencionál. Úžasně se přizpůsobil a naskočil do tohoto 
nového režimu tak, jako by dlouho před tím trénoval; ně-
koho nové metody výuky příliš neoslovily a tak trochu bo-
joval. Některý učitel to vzal jako příležitost naučit se něco 
nového, ale všichni učitelé se, každý podle svých vlastních 
sil, snažili. 

Ráda bych na tomto místě vyjádřila několik 
velkých poděkování

Za prvé dětem. Pro většinu dětí se totiž výuka na dálku sta-
la po pár dnech naprosto normální, běžnou a přirozenou. 
A byla zábava, bylo to jiné a zvláštní. Vyzkoušely si mnoho 
nových způsobů, jak se pomocí originálních zadání naučit 
skoro vše. Některé měly štěstí a viděly své vyučující v na-
hraných videích, mluvily s nimi po Skypu a pomocí dalších 
médií. Plnily nezvyklá zadání a bylo to jedno velké dobro-
družství. Děti, děkuji, že jste se skvěle přizpůsobily situaci a 
se svými učiteli skvěle spolupracovaly.
Za druhé děkuji rodičům. Vím, že mnozí z vás jste museli 
použít velkou dávku trpělivosti, že jste ze dne na den muse-
li zároveň doma pracovat, vychovávat, učit robátka a ještě 
pečovat o domácnost, o své blízké seniory a vše chápat, 
všemu rozumět a nikde žádná naděje, že vám s tím někdo 
pomůže. Díky vám, že jste vydrželi, vše zvládli. Máte můj 
velký obdiv!
Za třetí děkuji učitelům. Vím, že každý je jiný, specific-
ký, každý je odborník na něco jiného: Někdo si skvěle ro-
zumí s výpočetní technikou, je plně vybaven, žije ruku v 
ruce s moderními trendy. Jiný je zase tzv. stará škola, tedy 
sečtělý, starý praktik, dobrý metodik a zkušený kantor, je-
nom ne technik, prostě klasik. Pro dalšího se nová situace 
stala výzvou - chci se všemi dětmi komunikovat, chci učit, 
proto se dovzdělám on-line, abych se přizpůsobil době. Ale 
také je mezi učiteli mnoho těch, kteří museli doma pečovat 
o svého seniora, nebo je sám seniorem, majícím chronické 
onemocnění… Mnozí se zapojili, byli užiteční i jinde – šili 

roušky, jezdili seniorům na nákup a pro léky. Každý nějak 
pomáhal. Proto všem děkuji, že jste každý podle svých 
možností, podle svých sil a podle svých schopností poctivě 
fungovali. Bylo to pro nás všechny takto poprvé. Myslím, že 
nyní se ve všech sborovnách a ředitelnách, až se škola v září 
vrátí k „normálu“, bude mluvit o dalším vzdělávání učite-
lů ve smyslu výuky na dálku, využití výpočetní techniky ve 
školách, o lepším vybavení nejen škol, ale i učitelů. Myslím, 
že všechny nás tato zkušenost posunula a obohatila. Neříká 
se nadarmo: „Všechno zlé je pro něco dobré.“
Dovolte mi vyjádřit ještě jedno poděkování - všem říčan-
ským ředitelům škol zřizovaných městem. Byli jste bá-
ječní. Pravidelně jsme se po Skypu scházeli, vyhodnocovali 
situaci, otevřeně hovořili o všech problémech, nacházeli 
řešení. Byli jste plni nápadů, ochoty spolupracovat, pomá-
hat si. Dělat pro své zaměstnance i děti všechno možné i 
nemožné. Koronavirus nás ještě víc spojil a naučil spolu-
pracovat, pomáhat si. Proto si vás velmi vážím!
Pokud se najde někdo, kdo přesto chce vyslovit jistou kriti-
ku k průběhu distanční výuky v některých třídách, prosím o 
jistou toleranci. Jak jsem psala, bylo to nečekané, hození do 
studené vody. Každý jsme jiný, každý máme jiné schopnosti 
a hlavně možnosti.  Myslím, že jsme získali cenné zkuše-
nosti a pokud bude (doufám, že ne!) nějaké příště, využije-
me jich, to mi věřte!
Poslední poděkování posílám učitelkám mateřských škol. 
Líbilo se mi (a nejsem sama), že i s malými předškoláčky 
jste byly v kontaktu, hrály si s nimi, zpívaly, malovaly, říka-
ly básničky i říkanky, zadávaly roztomilé úkoly, prostě jste 
byly dětem, i když na dálku, přesto na blízku. A vzniklo plno 
zajímavých projektů, třeba ten pro naše seniory, jak jsme si 
v minulém čísle Kurýru přečetli. Díky všem!
Užijte si prázdniny a v září ve zdraví na viděnou ve školách 
a školkách.

Hana Špačková, místostarostka 

16 texty.kuryr@ricany.cz



22.–29. 8. 2020

aneb týden jazzu 
v Říčanech

JAZZMAZEC 22. 8. So 16.00 MARVÁNEK

ELENA SONENSHINE TRIO 23. 8. Ne 18.00 U LABUTĚ

JAN SMIGMATOR 24. 8. Po 17.00 JUREČEK

MARTINA ČERVENÁ&SPOL. 25. 8. Út 19.00 ANGOLO DELLA PIAZZA

JAZZ IN DECK BAND 26. 8. St 17.00 ŘÍČANSKÝ PIVOVAR
VOJTECH SZABÓ 
- AKORDEON 28. 8. Pá 19.00 NA RYCHTĚ

VÍT ŠVEC TRIO 29. 8. So 18.00 LATTERIA DI ANTONIO / NÁKUP U ITALA

MAKS_Pohoda džes-2020_inzerce do Kurýra_165x245_V3.indd   1 25.06.20   12:13
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Pavel Šporcl, hlavní hvězda všech tří koncertů

Jureček ve znamení modrých houslí
Druhý červnový ví-
kend připravilo město 

Říčany společně s Kulturním centrem 
Labuť velmi neobvyklý kulturní zážitek. 
Tři výjimečné koncerty Na vlnách hud-
by a naděje se konaly v areálu koupaliště 
Jureček. A to doslova na vlnách, protože 
pódium se malebně pohupovalo upro-
střed vodní plochy.  Hlavním protago-
nistou byl špičkový houslista Pavel Špo-
rcl, který si pozval významné hosty. Byli 
jimi herečka a zpěvačka Bára Šporclová 
Kodetová, vynikající sopranistka Jana 
Šrejma Kačírková a jedinečný akorde-

onista Vojtech Szabó. Každý z koncertů 
začínal vystoupením nejúspěšnějších 
žáků ZUŠ Říčany. Představil se také 
talentovaný mladý houslista Benjamin 
Levíček. Návštěvníci si mohli užívat 
nádhernou hudbu nejen z břehů jezera, 
ale také z lodiček na vodní hladině. Tento 
jedinečný hudební zážitek pro vás město 
Říčany připravilo i díky finanční podpo-
ře hlavního partnera akce, kterým byla 
společnost PENTA TRADING, spol.  
s r.o. Sám umělec Pavel Šporcl se vzdal 
honoráře za nedělní koncert, přičemž 
stejně jako hlavní partner společnost 

PENTA TRADING věnoval finanční 
prostředky na veřejnou sbírku pro obě-
tavé zdravotníky. Velké díky všem za vaši 
podporu! Děkujeme i našim kolegům  
a spoluorganizátorům, zejména přáte-
lům z kulturního centra Labuť, dobro-
volným hasičům a žákovskému zastupi-
telstvu. Při tak náročné akci bychom se 
bez jejich obětavé pomoci neobešli.

Jitka Bahenská
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 Koncerty vždy zahájil Vladimír Kořen, starosta města Říčany

Famózní vystoupení sopranistky Jany Šrejmy Kačírkové

Výjimečný hudební zážitek přímo na vodní hladině

 Kouzlo stmívání s výhledem na ozářené pódium plné hudby

Talentovaný houslista Benjamin levíček

Vojtech szabó, sólový hráč na akordeon, patří k evropské špičce

Bára Šporclová Kodetová, host nedělního koncertu
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Jak někteří z vás možná zazna-
menali, květen byl pro cyklistiku 
v Říčanech poměrně významný 
měsíc. Na cyklostezce Do Prahy 
na kole byly dokončeny stavební 
práce a nová stezka byla dokon-
čena také v oblasti mezi nádra-
žím a nákupní zónou Černokos-
telecká. Od 1. května byl navíc 
oficiálně spuštěn pilotní projekt 
sdílených kol Nextbike. 
Tím jsme ale rozhodně s podporou 
cyklistiky neskončili. Abychom 
mohli s úspěšným rozvojem po-
kračovat i nadále, rozhodli jsme se 
dát možnost k vyjádření na téma 
cyklistiky také vám. Na našem Fa-
cebooku jsme 11. května zveřejnili 
cyklistický dotazník, který jsme 
připravili společně se studentem 
Vysoké školy ekonomické Micha-
lem Vítkem, který šetření využi-
je v rámci své diplomové práce. 
S výsledky dotazníku však bude 
pracovat při budoucím rozvoji cyk-
listické infrastruktury také město. 
Při vyhodnocování dotazníku jsme 
narazili na spoustu zajímavých 
komentářů i návrhů, a proto všem 
respondentům děkujeme za vypl-
nění. Dotazník vyplnilo 324 re-
spondentů, což předčilo naše oče-
kávání. Rozhodli jsme se proto, že 

s vámi některé zajímavosti budeme 
sdílet.
První sekce dotazníku se soustře-
dila na zkoumání přístupu obyva-
tel k cyklistice v obecnějším pojetí. 
Pozitivním zjištěním byl fakt, že 
75,7 % respondentů na kole jezdí 
alespoň několikrát do měsíce a až 
38 % dotazovaných pak dokonce 
několikrát týdně. Jízdní kolo se 
tedy jeví být poměrně populárním 
dopravním prostředkem Říčaňá-
ků. Dotazovaní uvedli, že na kole 
jezdí nejčastěji za účelem rekreace 
nebo sportu, nicméně přes 39 % 
dotazovaných také zmínilo dojíž-

dění do zaměstnání či školy nebo 
dopravu po městě. 
 V druhé sekci jsme se vás ptali, 
jak hodnotíte cyklistické možnosti 
Říčan.  Potěšilo nás, že více než 60 
% respondentů považuje Říčany za 
cyklisticky přívětivé město. Nad-
poloviční většina se navíc cítí při 
jízdě na kole v Říčanech bezpečně. 
Přesto jsme chtěli vědět, co pova-
žujete z hlediska bezpečnosti za 
problém. Nejčastěji byly uváděny: 
nadměrná hustota provozu, agre-
sivita a bezohlednost řidičů, nedo-
statek cyklostezek a vodorovného 
značení. 

Cyklistický dotazník – shrnutí
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 Otázky třetí sekce dotazníku se tý-
kaly nově otevřené cyklostezky Do 
Prahy na kole. Udělalo nám velkou 
radost, že 61,1 % respondentů již 
cyklostezku osobně vyzkoušelo. 
Nadpoloviční většina dotazova-
ných dokonce uvádí, že je nová 
cyklostezka motivuje k častějším 
vyjížďkám na kole. Ptali jsme se 
také, za jakým účelem budete cyk-
lostezku využívat. Očekávaně pře-
vládá rekreace a sport, nicméně 
značný počet dotazovaných plánu-
je cyklostezku využívat také k do-
pravě mezi obcemi nebo k dojíždění 
do práce či školy. 
Poslední čtvrtá sekce dotazníku se 
pak věnovala konceptu sdílených 
kol. Jak jsme již zmínili, bikesha-
ring pilotně funguje od 1. května 
také v Říčanech, a to ve spolupráci 
se společností Nextbike.
Přes 57 % respondentů vidí v bi-
kesharingu v Říčanech určitý 
potenciál, nicméně pouze 40 % 
dotázaných plánuje službu vy-
zkoušet nebo už ji vyzkoušelo. Ze 
132 respondentů, kteří o sdílená 
kola v Říčanech projevili zájem, 
63,6 % uvedlo, že pokud by služ-
ba v Říčanech byla zavedena na-

trvalo, využívali by ji pravidelně. 
Téměř 70 % respondentů (ze 132) 
pak navíc předpokládá, že by je bi-
kesharing přiměl k častější jízdě na 
kole. Zájemci plánují využívat sdí-
lená kola především k dopravě po 
městě (81,1 %), ale také k rekreaci 
či sportu (25,8 %) nebo k dojíždění 
do zaměstnání a školy (19,7 %). Co 
se týče parkovacích stanic, jejich 
současné umístění do velké míry 
koresponduje s názorem veřejnos-
ti. Jako nejužitečnější lokality pro 
parkovací stanice sdílených kol 

byly uváděny: říčanské nádraží, 
Masarykovo i Komenského náměs-
tí, rekreační veřejná místa jako Ju-
reček a Marvánek nebo supermar-
kety a obchodní centra. Přestože 
odpovědi z dotazníku odpovídají 
současnému umístění stanic, měs-
to bude využívání sdílených kol ak-
tivně monitorovat a na základě po-
ptávky stanice případně přidávat či 
přesouvat. Zvažujeme také přidání 
elektrokol, která by vzhledem ke 
kopcovitosti Říčan jistě našla své 
uplatnění. To mimo jiné potvrzují i 
výsledky dotazníku, ve kterém zá-
jem o elektrokola vyjádřilo 75,8 % 
respondentů (ze 132).
Nově spuštěný Nextbike zatím 
vyzkoušelo pouze malé množství 
dotazovaných, a to konkrétně 19. 
Zeptali jsme se jich, jak by celko-
vou zkušenost se službou hodno-
tili. S radostí můžeme oznámit, že 
naprostá většina, tj. 18 z 19 uživa-
telů, hodnotilo Nextbike pozitivně. 
Někteří se však vyjádřili k tech-
nickým problémům s odemčením 
zámku či s vrácením kola. Tyto 
potíže jsme předali společnosti 
Nextbike a nemělo by k nim tedy 
v budoucnu již docházet.
Závěrem jsme vám ještě umožnili 
k dotazníku přidat jakýkoliv ko-
mentář či návrh v souvislosti s cyk-
listikou v Říčanech. Posbírali jsme 
skutečně spoustu trefných pozná-
mek, za což bychom vám ještě jed-
nou chtěli poděkovat. Věříme, že 
v Říčanech na kole jezdíte rádi a 
budete rádi jezdit i nadále!

Michal Vítek, David MichaličkaFo
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	 Schválený	 Upravený	 Skutečnost		 %	plnění
	 rozpočet	 rozpočet	 k	31.	5.	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	710,00 110	512	034,26 34,66

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

127	250	400,00 129	824	600,00 50	438	675,17 38,85

Kapitálové příjmy (příjmy	z	prodeje	majetku) 8	810	150,00 8	931	150,00 1	889	943,00 21,16

Přijaté dotace 263	381	202,00 274	074	490,74 45	679	117,88 16,67

Přijaté splátky půjček 985	000,00 985	000,00 335	500,00 34,06

Rozpočtové příjmy  
běžného roku celkem

701 643 752,00 732 637 950,74 208 855 270,31 28,51

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	000,00 100,00

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

Příjmy celkem vč. přebytku hospodaření 840 289 752,00 945 364 182,63 391 765 559,38 41,44

VÝDAJE	

Běžné	(provozní)	výdaje 405	415	644,00 427	025	902,04 157	629	956,84 36,91

Rozpisové	rezervy 11	107	000,00 11	603	053,63 0,00 0,00

Běžné výdaje celkem 416 522 644,00 438 628 955,67 157 629 956,84 35,94

Kapitálové	(investiční)	výdaje 337	403	186,00 411	347	972,90 77	384	961,92 18,81

Rezervy	na	investice 17	801	040,00 17	238	833,44 0,00 0,00

Investiční výdaje celkem 355 204 226,00 428 586 806,34 77 384 961,92 18,06

Rozpočtové výdaje běžného roku 
celkem

771 726 870,00 867 215 762,01 235 014 918,76 27,10

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

Výdaje vč. splátky půjčky 840 289 752,00 945 364 182,63 250 859 079,25 26,54

rozdíl příjmy - výdaje (BV s kons.) -0,00 0,00 140 906 480,13

Podrobné čerpání rozpočtu najdete na www.ricany.cz - radnice - město a samospráva - finance a majetek města - aktuální informace o čerpání rozpočtu města TE
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Česko-německé setkání mládeže  
v baldovci se přesouvá na příští rok

Na letošní léto plánované česko-německé setkání v 
Baldovci v rámci projektu s názvem „Budoucnost 

nám není jedno!“ bylo z důvodu opatření spojených 
s COVID-19 zrušeno.
Radnice partnerského města Grabow účast německé sku-
piny na setkání s ohledem na situaci v dubnu výslovně 
zakázala, tato skutečnost byla hlavním důvodem zrušení 
akce. Dobrou zprávou pro nás je, že náš projekt byl podpo-
řen Česko-německým fondem budoucnosti a můžeme tuto 
podporu využít i pro náhradní termín v roce 2021.
Rozhodli jsme se po společné dohodě s grabowskými partnery 
setkání se stejným zaměřením tématu přesunout na nový ter-
mín 27.6. - 3. 7. 2021. Přihlašování začne již na počátku měsí-
ce ledna 2021. Budete tedy o všem včas informováni.

Za organizátorský tým a Komisi pro partnerská měs-
ta, Martina Dvořáková a Zuzana Havlíková
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Projekt revitalizace sídlišť a jeho realizace
V uplynulých měsí-
cích jste si mohli na 
říčanských sídlištích 

všimnout hned několika proměn. 
Oddělení technické správy majetku 
se zaměřilo na renovaci mobiliáře 
a kultivaci veřejných prostranství, 
především úpravu zeleně, a oddělení 
investic připravilo podklady k reali-
zaci prvních investičních akcí, v po-
době stanovišť na separovaný odpad, 
které se začínají realizovat. Postupy 
prací vycházejí z podnětů získaných 
z veřejných participačních setkání 
s obyvateli sídlišť.
Na základě těchto setkání byl se-
staven žebříček podnětů k jejich 
revitalizaci a vypracován časový 
harmonogram prací. Souhrn 
těchto podnětů si můžete prohléd-
nou na webu města Říčany v sekci 
Život ve městě – Největší běžící stavby 
a projekty – Revitalizace sídlišť.
Jedním z nejpalčivějších problémů byl 
nevzhledný stav stanovišť separova-
ného odpadu. V první etapě byla vy-
brána čtyři stanoviště v ulici Haškova, 
Plynární, Domažlická a Bezručova, 
pro která byla vyhotovena dokumen-
tace pro provádění stavby. V ulici 
Domažlická a Bezručova dojde k pře-

místění stávajících sta-
no- višť z plochy parkovacích 
stání a v tomto důsledku dojde k na-
výšení kapacity parkovacích ploch. 
Umístění každého stanoviště muselo 
zohlednit požadavky na obslužnost 
technických služeb a zároveň jsou o 
těchto změnách průběžně informová-
ni zástupci jednotlivých Společenství 
vlastníků jednotek.

Stanoviště separovaného odpadu 
budou provedena v různých materi-
álových řešeních, přírodní gabionové 
koše, tahokov a betonové panely s lo-
gem města Říčany. Design budou-
cích stanovišť byl navržen v kontextu 
dané lokality tak, aby se co nejlépe 
začlenil do okolní zástavby.
 Petr Frank,

architekt, oddělení investic MěÚ

ulice haškova, nové stání separovaného dopadnu. stanoviště v ulici haškova 
bude provedeno z betonových panelů, do kterých je vložena forma s logem 

města. Výhodou tohoto materiálu je dlouhá životnost a bezúdržbovost.

Kauza bytů na Komenského náměstí
Závažná kauza bytů na adrese Komen-
ského náměstí č. p. 1910 má stále bo-
hužel daleko k vyřešení. Nově se přidal i 
obdobný problém s byty v domech s č. p. 
1999 a 2000; v řadě detailů se obě kauzy 

liší, problém je však téměř totožný; postup města v rozporu 
se zákonem o obcích v klíčovém období realizace obou pro-
jektů v letech 1998 – 2002, kdy v celém procesu absentovala 
zákonem vyžadovaná ustanovení smluv a schválení jednot-
livých kroků zastupitelstvem. Vlastní popis problematic-
kých bodů by vydal na samostatný článek, je však potřeba 
říct, že město v současnosti řeší problém vzniklý v době, kdy 
složení zastupitelstva bylo zcela odlišné.
Lze plně chápat obavy zastupitelů z vlastní trestněprávní 
odpovědnosti, na druhou stranu by bylo alibistické če-
kat pouze na rozhodnutí soudu o (ne)platnosti původně 
uzavřených smluv s dosavadními nájemníky – je nutné 
již nyní detailně rozpracovat varianty řešení, ukážou-li 
se smlouvy neplatnými. Jsem přesvědčen, že v takovém 
případě není možné odchýlit se od ceny obvyklé pouze co 

do rozsahu hypotetických úroků z vkladu nájemníků, ale 
je rovněž třeba vzít do úvahy otázku dobrých mravů, když 
neplatnost smluv způsobilo svým pochybením město, dále 
legitimního očekávání nájemníků, kteří důvodně očekávali 
v uplynulých 20 letech převedení bytů do svého vlastnictví, 
a v neposlední řadě se vypořádat i s otázkou možné újmy, 
která vznikla na straně nájemníků.
Samozřejmostí by pak mělo být, že město nebude v nadchá-
zejících soudních sporech s nájemníky požadovat náhradu 
nákladů řízení, aby nebyla ztěžována možnost nájemníků 
uplatnit svá práva. V neposlední řadě by mělo zastupitel-
stvo jednoznačně deklarovat, že až do konečného vyřešení 
celé záležitosti nepřistoupí k jednostrannému ukončování 
nájemních vztahů, nebo dokonce k prodeji bytů třetím oso-
bám, odlišným od současných nájemníků. 
Závěrem bych chtěl apelovat na současnou koalici, aby 
o celé záležitosti transparentně a včas komunikovala 
s nájemníky a jejich zástupci.

Adam Polánský, 
zastupitel (STAN)

zastupitelé
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Peníze obcím

Reakce na příspěvek Zdeňka Hraby

Každý rok touto dobou jsme jako za-
stupitelé očekávali, jak vysoká část-
ka se ve finále objeví na účtu města 
po přijetí výnosů z daní. Letos je v 
důsledku koronavirového šílenství a 

následných politicko-ekonomických kroků situace jiná.
Už loni bylo jisté, že nastanou hubená léta, že volební sliby 
KM jako například venkovní koupaliště nebudou naplněny, 
ale nikdo nečekal, že stát bude vyrážet klín klínem a že se obce 
budou muset podílet na kompenzacích ztrát živnostníků v 
rámci zákona o tzv. kompenzačním bonusu, který je koncipo-
ván jako vratka daně sdílené mezi stát, obce a kraje. Jako by 
obec byla nějaký neurčitý pojem, a ne občané, a jako by mezi 
občany nebyli živnostníci.
Proto jsme v Senátu s kolegy napříč politickými stranami 
předložili zákon, který by zmírnil dopady zákona o kompen-
začním bonusu pro podnikatele tak, aby nebyly bity obce a 
kraje. Naše předloha byla vlastně vcelku jednoduchá: obce 
by díky ní dostaly 1 000 korun za každého občana, kraje pak 

400 Kč za každého obyvatele. Nakonec se podařilo prosadit 
pozměňovacím návrhem 1200 korun za každého občana 
obce. Pro stát je totiž jednodušší a levnější finance zajistit.  
V případě Říčan by tak mělo do rozpočtu přijít více než 
19,8 milionu korun. Něco podobného už udělala vláda v 
Rakousku - obcím na zajištění nezbytných věcí poslala mi-
liardu euro. 
Dva dny před uzávěrkou tohoto čísla byl návrh schvá-
len Poslaneckou sněmovnou jako součást daňového 
balíčku, a pokud nedojde k nějakým dramatickým 
zvratům, tak můžeme čekat, že i díky němu budeme 
moci jako zastupitelé v září hlasovat o rozpočtových 
opatřeních s rozumnými částkami na rozumné a po-
třebné projekty pro naše město. Určitě nebudu ale pro 
to, aby z takto složitě získaných financí pro Říčany byly 
v dnešní nelehké době statisíci korun placeny koncerty 
radnici nakloněných umělců a „výzdoba“ graffiti, jak 
jsme tomu právě svědky.

Zdeněk Hraba, zastupitel, senátor (STAN)

Dobrý den, musím se ohradit proti tvrze-
ní, že rozhazujeme statisíci spřáteleným 
kamarádům. Nebudu se plést politikům 
na úrovní Parlamentu ČR do řemesla.  
Klidné město je místní subjekt a řídíme se 

zákony tak, jak nám je poslanci a senátoři napříč politickým 
spektrem schvalují. Klidně a bez emocí. Co se týká ekono-
mické situace města, realita se nedá objektivně popsat kvůli 
posunutí splatnosti daně z příjmu na polovinu srpna. Odhady 
daňového propadu mluví o nějakých 20 %, záleží na hloub-
ce kovidové recese, zejména na zpomalení výroby, obchodu, 
spotřeby a následnému snížení výběru DPH. Pro představu, 
těch 20 % je velmi hrubým propočtem o nějakých 60 milio-
nů méně, k tomu musíme přidat ještě propady na dalších 
příjmových položkách a nejde jen o letošní rok. Od dubna na 
zastupitelstvu postupně schvalujeme sérii škrtů investičních 
či provozních v objemu cca 70 milionů. Přijali jsme výhodný 
úvěrový rámec na rozběhlé investice ve výši 50 milionů ko-
run, abychom nemuseli zastavovat stavební stroje a vyhánět 
dělníky. Stranou jsme dali i 4 miliony na odměny. V rámci 
pololetního hodnocení se odměny nevyplácely a platilo to 

pro starostu i pro úředníky. Počká se až budeme znát dopa-
dy. A počkáme, zda a kdy obcím dorazí přislíbená podpora. 
Díky za ni všem parlamentním subjektům, nicméně na žád-
né zářijové rozhazování rozhodně nedojde. Čeká nás těžká 
doba a už šetříme. Chápu, že Z. Hraba aktuality z hospoda-
ření města nezná, protože se už zastupitelstev účastní méně. 
Z šesti posledních dvakrát. Šetříme i v menších výdajích jako 
je koncert P. Šporcla na Jurečku. Financování akce je na čisté 
nule, všechny náklady pokrylo vstupné a sponzoři. Dostalo se 
také na podporu sbírky zdravotníkům. Nevznikl žádný dluh. 
Naopak, špičková hudba vytvořila unikátní zážitek, který li-
dem přinesl symbolickou energii, a to i přes deštivé počasí. 
Naděje a radost je k nezaplacení, lidé obojí po období strachu 
potřebují. Potřebují povzbudit mnohem víc než slyšet politic-
ké půtky před krajskými volbami. V nich Klidné město vlastně 
ani nekandiduje, nikoho nepodporuje, s nikým nezávodí. Mi-
mochodem, o Jurečku a jednom z prvních post-covidových 
koncertů vážné hudby v Evropě se psalo i v nejvýznamnějším 
světovém hudebním časopise Gramophone. Byla to pro naše 
město reklama a velká událost. 

Vladimír Kořen, starosta města (Klidné město)

Přihlasme se k Říčanům
Koronakrize a její následky nám uka-
zují, jak blízko mají obce ke svým obča-
nům. V okamžiku, kdy selhal stát, obce 
dokázaly zajistit dodávky hygienických 
pomůcek, postarat se o nejohroženější. 

Když opadlo to nejhorší, začaly obce přemýšlet i o výpadku 
financí, který přijde se zpomalením ekonomiky a nižším 
výběrem daní. Do toho přišla další rána, když vláda přeho-
dila část odpovědnosti za pomoc podnikatelům na rozpočty 
obcí. Jenom tahle položka pro Říčany může znamenat podle 

odhadu Sdružení místních samospráv minus zhruba třináct 
milionů.
Ve snaze zmírnit ohrožení obecních rozpočtů navrhl mís-
topředseda ODS Martin Kupka 20. dubna, aby vláda dala 
každé obci tisíc korun na občana a krajům čtyři sta korun na 
hlavu. Andrej Babiš a jeho vláda to opakovaně odmítli jako 
blbost, aby pak sami navrhli 8. června dvanáct set korun za 
každého obyvatele. 
Pro Říčany je to dobrá zpráva. Do rozpočtu to znamená 
plus devatenáct milionů, bude-li to opravdu schváleno. 
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zastupitelé

Co nového u nás v Říčanech

Reakce na přípěvek miloslava Šmolíka

Tak už se nám zase rozbíhá běžný život ve 
městě, i když s dozvuky koronavirového 
období, které mnohé v našem okolí výraz-
ně zasáhlo. Pod rouškami proběhlo červ-
nové zastupitelstvo i projednání změny č. 

4 územního plánu.
Byty na Komenského se nám trochu posunuly, i když ne tak, jak 
by si mnozí přáli. Probíhá i jistý posun v zásobení vodou, když 
se hovoří, že se „konečně brzy (?)“ napojíme na Želivku. Rych-
lejší řešení ve formě obnovy vrtů pod Bahnivkou a vodárny 
v Březské však bohužel není na stole.  Také jsme na druhý po-
kus projednali návrh možnosti podpory místních podnikatelů, 
zasažených opatřeními COVID, který jsem opětovně předložil. 
Z navrhované podpory zbyla jen možnost inzerce v zářijovém 
speciálu Kurýru.
Tak trochu v ústraní proběhlo i veřejné projednání návrhu 
změny územního plánu, který mj. bude po stavebnících poža-
dovat při ploše stavby větší jak 300 m² střechu s trvale udr-
žitelnou zelení s mocností souvrství min. 15 cm, využitelném 
pro kořenění rostlin, a zálivkou ze zachycené dešťové vody. 
Zeleň na střechách může být nahrazena realizací fotovoltaic-

ké elektrárny. Bylo tím sice částečně vyhověno mé námitce, 
kdy původně byla požadována mocnost zeminy 25 cm při 
ploše 250 m² a mohlo se to dotknout i rekonstrukcí, ale zas 
tak moc se tím nemění. Možnost nahrazení fotovoltaikou je 
chvályhodným pokusem, ale argumentačně pokulhává ze-
jména vůči důvodu oteplování krajiny. A jak takové zelené 
střechy často končí si lze jen domyslet. Prach a bláto. Protože 
zálivka je drahá, voda z dešťových nádrží nebude stačit a bude 
nutné se napojit na vodovod. Vody však má dnes město díky 
své politice nedostatek.
Ozelenění střech je argumentováno snižováním oteplování 
krajiny, ale to v případě fotovoltaiky asi tak  úplně platit nebude. 
Stejně jako u nové vyasfaltované široké cyklostrády, která sice 
přináší potřebnou a bezpečnou trasu mimo silnice, ale negati-
vem je ohromná plocha asfaltu, která nahradila polní cesty. Ne-
dovedu si také úplně představit provoz množství kiosků kolem 
ní, navíc bez elektřiny. 
Nezbývá než doufat, že vody bude brzy dostatek pro všechny a 
zavládne tu opět vodní blahobyt, který umožní urychleně napo-
jit všechny, kteří to potřebují.

Miloslav Šmolík, zastupitel (ODS)

Jenže by to mohla být zpráva ještě lepší, kdyby každý, 
kdo v Říčanech žije, byl i občanem města. Odhaduje se, 
že v Říčanech žijí zhruba dva až tři tisíce nepřihlášených 
lidí. Jen na této jednorázové dávce by to mohlo být plus tři 
miliony. Systémově je to ale daleko větší číslo, protože Ří-
čany přicházejí kvůli nepřihlášeným obyvatelům o desít-
ky milionů korun ročně (na jednoho obyvatele Říčan jde 
z Rozpočtového určení daní zhruba 10 tis. korun ročně)
Už v roce 2014 uspořádalo město kampaň Natrvalo je to 
lepší. Od té doby se toho bohužel moc neudálo. Snad jen 

kampaň na popelnice zdarma, které nakonec zdarma stej-
ně nejsou. Zástupci města, podle mě dost nešťastně, občas 
zmiňují, že každý nový obyvatel Říčan stojí město desítky, 
ne-li stovky tisíc. To kampani za trvalé přihlášení moc ne-
pomáhá. 
Teď máme jeden naprosto konkrétní příklad, jak Ří-
čany budou tratit, protože ne všichni jsou ve městě 
přihlášení. Pomozte prosím městu, ve kterém žijete. 
Přihlaste se k Říčanům. Díky!

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

Předně chci uvést, že mi nevadí, když 
opozice připomínkuje kroky vedení. Je 
to často i žádoucí. Mrzí mě však, když se 
věci vytrhují z kontextu a nezasvěcený 
čtenář pak tápe. Raději bych zde místo 

líbivých řečnických otázek viděl konkrétní návrhy, které bu-
dou dopracované v detailu. Detail totiž často rozhoduje.
Nedostatek vody? O krocích, které činíme pro zajištění 
kapacit pitné „vody pro domácí“ se dočtete na jiném místě. 
Kromě hlavního přivaděče samozřejmě připravujeme i ob-
novu vrtů a úpravny vody v Březské. Dlužno však dodat, že 
vydatnost vrtů Říčany nezachrání a cena je vysoká. Jedná se 
ale určitě o strategicky důležitý záložní zdroj.
Zelené střechy na haly? Klidné město skutečně nechce 
podporovat stavbu dalších hal či velkých bytových domů 
v tradičním pojetí. Proto jsme navrhli zelené střechy, kte-
ré prokazatelně zlepšují městské mikroklima a pomáhají 
hospodaření s dešťovou vodou. Dražší investici chceme 
vyvážit tím, že část zelené střechy si stavebník může za-
počíst do potřebné plochy zeleně. Možnost nahrazení 
lehkými solárními panely je zde právě pro případy, kdy 
zelená střecha je těžko realizovatelná. Fotovoltaika, vyrá-

bějící čistou energii ze Slunce, je ale podle nás z hlediska 
udržitelnosti stále lepší, než rozpálený plech či beton. 
O schválení této změny bude zastupitelstvo teprve roz-
hodovat. Srovnávat zelené střechy na nových halových 
objektech a „široké cyklostrády“ mi přijde nesouvisející. 
Ať si každý čtenář zváží, zda nově otevřená cyklostezka 
je tak moc široká, či zda by místo hladkého a bezúdrž-
bového asfaltu měl raději štěrk, který odplave po první 
větší bouřce. Jen těžko někdo spočítá, jaké množství vý-
fukových plynů nebylo vypuštěno do ovzduší, když mnozí 
cestu autem do práce či na kroužky vyměnili za jízdu na 
kole po nové cyklostezce. I to může mít v důsledku vliv 
na životní prostředí. Já si zde dovedu představit i stylové 
kiosky s občerstvením. Pro ty jsme pečlivě vytipovali tři 
vhodná místa a stanovili přísná kritéria z hlediska ekolo-
gie a úklidu. Pravdou však je, že přívod elektřiny je třeba 
dořešit. Na závěr návrh na podporu podnikatelů kvůli 
COVID. Tento populistický návrh nepřesvědčil o správ-
nosti ani jednoho zastupitele. Více se opět dočtete v rub-
rice Názory v reakci Martina Gebaura a Pavla Matošky.

David Michalička, 
místostarosta (Klidné město)
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Městská policie Říčany
Komenského nám. 1619/3, 251 01 Říčany 

e-mail: mestska.policie@ricany.cz

Tel. 323 618 150  
Mob. 725 022 765

městská policie radí a informuje
Z KNIHy uDálostí
16. května, 16.17
Strážníky je přijato telefonické oznámení o muži, který leží na 
zemi u morového sloupu na Masarykově náměstí, kdy vzniká 
obava o jeho život a zdraví. Strážníci se urychleně dostavují 
na místo a zjišťují, že oznámení se zakládá na pravdě, avšak 
s tím, že muž je pravděpodobně pod vlivem omamných nebo 
psychotropních návykových látek a alkoholu. Muž je obnažen 
v oblasti genitálu a veřejně masturbuje. Na poučení strážníků 
a následné jejich výzvy aby zanechal protiprávního jednání, re-
aguje tak, že se zvedá ze země a nabízí strážníkům finanční ho-
tovost. K prokázání totožnosti, ke které byl vyzván, se nemá a 
dále brání obstrukčním jednáním strážníkům v úkonech a ce-
lém zákroku vůči jeho osobě. Po celou dobu jednání strážníky 
častuje vulgarismy a zvyšuje svou agresi. Strážníci jej opětovně 
vyzývají k uklidnění, tak aby nenarušoval veřejný pořádek a 
nedopouštěl se hrubých neslušností a výtržnictví, kdy pokud 
jejich výzev neuposlechne, bude použito donucovacích pro-
středků a bude předveden na Policii ČR. Muž ani po několika 
upozorněních na nevhodnost svého chování a zákonné výzvy 
strážníků nepřestává ve svém protiprávním jednání, proto jsou 
proti němu ze strany strážníků použity donucovací prostředky, 
tak aby došlo k obnovení veřejného pořádku. Muži však nevadí 
ani nasazená služební pouta, natož že leží již opět na zemi. Stá-
le aktivně klade odpor a brání se. Následně, již ve spolupráci 
s přítomnou hlídkou Policie ČR je muž předveden na nedale-
kou služebnu policie, kde je u něj proveden test na přítomnost 
omamných a psychotropních látek s pozitivním výsledkem na 
metamfetamin. Muž test na přítomnost alkoholu v krvi odmí-
tá. Celá událost byla předána strážníky Policii ČR pro důvodné 
podezření ze spáchání trestného činu.

25. května, 8.58
Strážníci asistují hasičům u 
dopravní nehody nákladního 
vozidla v ulici Úvalská. Řidič 
vozidla zde při couvání návěsem 
zavadil o přiléhající dům a došlo 
k jeho poškození. Strážníci na 
místě usměrňují provoz ostat-
ních vozidel a společně s hasiči 
vyčkávají na příjezd policie, která bude provádět šetření 
nehody. Dále je nutné vyčkat na příjezd statika a zástupce 
technických služeb města z důvodu určení rozsahu poško-
zení domu. Po několika hodinovém šetření je rozhodnuto, 
že v místě bude technickými službami provedeno dopravní 
opatření z hlediska průjezdu vozidel a statik předává poško-
zenou nemovitost zpět k užívání. Ve věci dále šetří Policie ČR.

26. května, 17.10
Na základě telefonického oznámení strážníci spěchají k místu 
dopravní nehody na Masarykově náměstí nedaleko křižovatky 
s ulicí Olivova. Zde řidič osobního automobilu srazil dítě, pře-
cházející po přechodu pro chodce. Ještě před příjezdem stráž-
níků na místě události poskytuje dítěti první pomoc zdravot-
nický záchranář, který místem v danou dobu projížděl v době 
osobního volna. Strážníci následně v místě provádějí prvotní 
úkony, kdy u řidiče vozidla provádějí orientační dechovou 
zkoušku na přítomnost alkoholu s negativním výsledkem a 
zjišťují svědky celé události. Již přítomná posádka zdravotnic-
ké záchranné služby si přebírá dítě do péče a lékař rozhoduje 
o převozu pacienta do nemocničního zařízení. Jak k dopravní 
nehodě došlo, dále šetří Policie ČR.

31. května, 1.22
Při hlídkové činnosti si strážníci všímají v ulici 17. listopadu 
osobního vozidla, které není při jízdě řádně osvětleno. Strážníci 
vozidlo zastavují a kontrolují řidiče. Ten strážníkům sděluje, že 
mu před okamžikem neznámý muž úderem pěstí rozbil přední 
sklo. Toto se stalo v ulici Cesta Svobody. Řidič projížděl okolo 
a s kamarády ve vozidle si všimli, že u nově vysazených strom-
ků v ulici se vyskytují čtyři neznámé osoby, které stromky po-
škozují. Vyzvali je, aby svého počínání zanechali. Ze skupinky 
vystoupil neznámý muž, který jim začal nadávat a když chtěli 
odjet, přistoupil k vozidlu a úderem pěstí rozbil přední sklo. 
Muže následně řidič objel a z místa ujel. Poté jej zastavili stráž-
níci ke kontrole. Hlídka zjišťuje popis osob a směr, kterým sku-
pinka odešla. Za významného přispění řidiče a posádky vozidla 
se skupinku daří zadržet nedaleko. Následně je zjištěno, že ve 
skupince se nacházejí i mladistvé osoby, které jsou viditelně pod 
vlivem alkoholu. Toto potvrzuje provedená orientační dechová 
zkouška, která byla pozitivní a v rozmezí hodnot od 0.95 do 
1.51 promile. Řidič na místě ve skupince poznává a identifikuje 
muže, který poškodil jeho vozidlo. Pachatel je strážníky omezen 
na osobní svobodě, jelikož je důvodně podezřelý ze spáchání 
trestného činu. Na místo byla přivolána hlídka Policie ČR, které 
byla celá událost předána k dalšímu šetření. 

1. června, 8.45
Strážníci v rámci koronavirové krize vykonávají dozor v budo-
vě městského úřadu na Komenského náměstí z důvodu naří-
zených zdravotnických opatření. Strážník provádějící dozor ve 
vstupním vestibulu slyší zvenku zvuk připomínající nabourání 
vozidla. Před budovou si všímá motorového vozidla, u kterého 
stojí řidič a sděluje, že je to dobré, že se nic nestalo a odchází vy-
řizovat své záležitosti do budovy úřadu. Strážník na místě zjiš-
ťuje, že řidič s vozidlem naboural do sloupu veřejného osvětlení, 
kdy došlo k jeho odření a k odření přední části vozidla. Násled-
ně je zjištěno, že řidič si na úřadě vyřizuje nový řidičský průkaz. 
Po vyřízení svých záležitostí se k místu dopravní nehody řidič 
vrací a začíná vzniklou situaci řešit. Jeho jednání je však nejis-
té, z dechu je cítit alkohol. Provedenou orientační dechovou 
zkouškou na jeho přítomnost je zjištěna hodnota 1.81 promile. 
Řidič vozidla je omezen na osobní svobodě, jelikož je důvodně 
podezřelý ze spáchání trestného činu. Na místo je přivolána 
Policie ČR, které je celá událost předána k provedení dalších 
úkonů a opatření.
 Jindřich Joch, zástupce vedoucího Městské policie Říčany 
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Vážení a milí čtenáři našich příspěvků, 

koronavirová opatření se již uvolňují a naši mladší již mo-
hou opět začít soutěžit. Bohužel zároveň začíná letní pauza 
a další soutěže začnou až v září. I přesto je nutné stmelit ko-
lektiv, domluvit strategii na následující období a proto se 25. 
6. uskutečnilo loučení se sezónou. Všichni společně strávili 
úžasné odpoledne a již se těší na krásné letní dny plné od-
počinku a relaxování. Naše jednotka oficiálně převzala do 
užívání novou CAS30 značky SCANIA. Dodatečně jsme také 
slavnostně převzali DA značky Ford, který v naší jednotce 
již nějaký ten měsíc slouží. Oba vozy nám posvětil místní 
farář pan Konstantin Petr Mikolajek a vozy tak doplnily již 
tak rozmanitou techniku, kterou naše jednotka disponuje, a 
posílily tak akceschopnost naší jednotky. Nemalou výhodou 
nové CAS je její uspořádání, protože pojme až šest členů po-
sádky, oproti původní CAS32 T815 je to nárůst o dva hasiče. 
Dopraví tedy na místo určení více sil, které jsou v danou chví-
li potřeba. Specifikace těchto vozidel je velmi rozmanitá a 
naše jednotka disponuje tzv. velkokapacitní cisternou, která 
pojme 510 litrů pěnidla a až 8500 litrů vody s průtokem cca 
3000 litrů za minutu. Nová CAS na přední části disponu-
je navijákem, dále přední lafetou, kterou je možné ovládat 
manuálním ovládáním i přes tablet, přes který lze ovládat 
téměř cokoliv na autě. Jedná se o velkou výhodu hlavně pro 
strojníka, který se někdy musí okolo auta opravdu ohánět. 
Právě díky tabletu má perfektní přehled o autu a také o tom, 
co se kde děje. Po stranách vozidla nalezneme další vybavení, 
jako jsou hadice, elektrocentrála, rozbrus, motorová pila a 
mnoho dalšího. V zadní části je kompletní ovládání čerpadla. 
Vozidlo má dále střešní boxy, ve kterých je ženijní náčiní, a 
střešní lafetu, známou jako vodní dělo. Tu lze opět ovládat 
manuálně i přes tablet. Rád bych zde popsal celou specifikaci 

Co nového u hasičů
www.sdhricany.cz

nové CAS, ale tolik prostoru pro článek nemám a proto pro 
vás připravujeme sekci na našich webových stránkách, kde 
bude celá specifikace vypsaná. Při předání obou vozidel nám 
bohužel počasí nepřálo, přesto byla účast hojná. Události se 
zúčastnila řada hostů a okolních sborů, které přijely se svou 
technikou podpořit naši akci a umožnily tak prohlídku i jejich 
techniky.  Mimo jiné byla k vidění i část našeho historického 
vozového parku. Naše starší mládež předvedla ukázku šta-
fety, kde si předávali klíč, který následně předali veliteli jed-
notky i s darem. Následovala ukázka našich dospěláků, kteří 
s novou CAS předvedli ukázku hašení požáru vysokotlakem. 
Chtěli bychom poděkovat všem, bez kterých by se nová CAS 
nezaparkovala v naší garáži, a to především našemu veliteli 
jednotky panu Zdeňkovi Kavkovi, který věnoval svůj volný 
čas a úsilí pro zařízení všeho potřebného. Díky! Akci jsme 
zhodnotili i přes nepřízeň počasí jako velmi zdařilou a děku-
jeme všem za podporu a pomoc při realizaci.
Sotva se nová CAS převzala a zařadila do vozového parku, 
již má za sebou svůj první výjezd do akce. Hned 8. 6. vyjela 
na ohlášený požár odpadu menšího rozsahu do průmyslo-
vého areálu na Černokostelecké. Dále 13. 6. jsme vyjeli k 
ohlášené dopravní nehodě dvou osobních automobilů, ale 
než stačila naše jednotka vyjet, byli jsme odvoláni. Další 
událost toho dne byla záchrana tonoucího z vody. Naší 
jednotce byl vyhlášen poplach jak na CAS tak i a motorový 
člun. Ještě před naším příjezdem byla na místě jednotka 
HZS stanice Říčany, která tonoucího našla velmi rychle a 
předala do péče ZZS, která okamžitě zahájila resuscitaci a 
následně byla osoba převezena do nemocnice pro násled-
nou péči. Dále jsme dne 14. 6. vyjeli k požáru elektrického 
vedení. Krom výjezdů naše jednotka asistovala u koncertu 
Pavla Šporcla na rybníku Jureček. 
Během června se oženil jeden z členů naší jednotky, a pro-
to bych chtěl novomanželům popřát jménem našeho sbo-
ru mnoho štěstí ve společném životě. 
Na závěr bych vám všem chtěl popřát krásné prožití let-
ních měsíců a dětem příjemné prázdniny. Hlavně ve zdraví 
návraty z dovolených a výletů.
 David Pojezný, jednatel SDH  Říčany
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Perloočky a buchanky 
Chodíte se koupat do říčanských rybníků? Jestliže ano, 
plavete v prostředí, kde žije spousty drobných živočichů. 
Některé je možné postřehnout bystrým okem, jiní jsou 
takřka neviditelní, protože mají mikroskopickou velikost. 
Jsou tito tvorové nebezpeční?
Malým organismům, které se vznáší ve vodě, říkáme 
plankton. Řasy a sinice tvoří fytoplankton. Drobní korýši, 
jako perloočky a buchanky, jsou hlavní složkou zooplank-
tonu.

Perločky (Cladocera) se vyvinuly už v prvohorách, dnes 
jich na zemi žije přes 600 druhů, z toho asi 90 druhů u nás.
Velké jsou jen několik milimetrů, přesto mají v těle s prů-
hledným krunýřem ukryto např. jednoduché srdce a slo-
žené oko. Pohybují se díky zvětšenému druhému páru 
tykadel. Mají několik párů malých nožek, kterými filtrují 
potravu. Živí se hlavně drobnými řasami a sinicemi – tím 
významně čistí vodu. Sami jsou důležitou potravou pro 
ryby.

N e j č a s t ě j š í 
perloočky na-
šich vod jsou 
h r o t n a t k y 
( D a p h n i a ) 
a nosatičky 
( B o s m i n a ) . 
Využívají se 
mj. při zkouš-
kách znečiš-
tění vody. Su-
šené „dafnie“ 
se prodávají 
jako krmivo 
pro akvarijní 
rybičky.
K l a n o n o ž c i 
( C o p e p o d a ) 
u nás zahr-
nují přes 200 
druhů mini-
aturních korýšů. Nejznámější skupinou jsou buchanky 
(Cyclopoida). Kapkovité tělo buchanek nemá krunýř. Na 
hlavohrudní části je dlouhý první pár tykadel a zadeček je 
zakončen vidlicovitým přívěškem. Uprostřed hlavy mají 
buchanky jedno složené oko. Díky němu mají buchanky 
své latinské jméno, které se vztahuje k bájným jednookým 
obrům Kyklopům. Některé buchanky se živí řasami, často 
jsou dravé a loví další mikroorganismy.

Z o o p l a n k t o n 
jako perloočky 
a buchanky tedy 
není vůbec ne-
bezpečný. Sám je 
významnou sou-
částí potravy ryb. 
Navíc tito malí 
korýši pohybem 
svých končetin 
neustále filtrují 
vodu. Zbavují ji 
řas a drobných 
částeček orga-
nické hmoty, 
kterými se živí. 
Podílejí se tak na 
biologickém čiš-
tění našich ryb-
níků. 

Muzeum pro vás v sobotu 25. července odpoledne chystá 
netradiční akci na Jurečku – přijďte si prohlédnout svět 
v kapce vody z Jurečku pod mikroskopem. Seznámíme vás 
s organismy všemožných tvarů, které vám ve vodě dělají 
společnost.
 Jakub Halaš
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Životní prostředí a zdraví

Pozvánka na kosení orchidejové louky
Zveme vás na sekání poslední orchidejové louky v okolí, které 
proběhne ve středu 15. 7. u Vojkova. V dalších dnech budeme 
potřebovat pomoc se sušením sena. Hrábě a rukavice můžeme 
poskytnout. Uvítáme velké i malé pomocníky. Ozvěte se na 
email katerina.cihakova@muzeum.ricany.cz

Říčany  - město stromů?
Kterou ulicí se vydat na náměstí? Tato otázka se pro mě 
stává palčivější každé léto. Ulici 17. listopadu, které říkám 
„Ulice smrti“ kvůli příšernému hluku z projíždějících aut, 
jen rychle přeběhnu. V horkém dni chodím radši zacház-
kou, nejraději Nerudovkou. Proč? Alej okrasných hlohů tu 
totiž funguje jako klimatizace, navíc je vzduch pod stromy 
vlhčí a celkově je tu skoro tak příjemně jako v ulicích mého 
oblíbeného Ann Arboru. 
Chtěla bych vám nabídnout představu, jak by mohly Říčany 
vypadat za 20, 50 nebo 100 let, když teď začneme sázet stro-
my v ulicích a přestaneme se vymlouvat na různé překážky, 
jako jsou inženýrské sítě. Všechny technické obtíže mají na-
štěstí díky vynalézavosti a motivaci lidí řešení a jsou vyzkou-
šená ve vznikající i staré zástavbě. Například v anglickém 
Sheffieldu nyní chrání rozvody v podzemních trubkách před 
prorůstáním kořenů stromů a vozovka i chodník je spádova-
ná tak, aby se stromy zalévaly dešťovou vodou. 
A jakže vypadá ten můj americký sen? Rok jsem žila ve 
stotisícovém Ann Arboru, kde v ulicích roste jeden a půl 

milionu stromů. Tedy 15 stromů na jednoho obyvatele. 
A nejsou to žádné chudinky kultivary. Výjimkou nejsou 
stromořadí staletých dubů, za které by se nemusela stydět 
hráz jihočeského rybníka. 
K dobrému tónu tu patřilo a patří, že podnikatelé nebo 
univerzitní profesoři věnují finance na vysazování a péči 
o stromy v ulicích, které pak třeba nesou jejich jméno. 
Město Ann Arbor lidem pak také trochu po americku uka-
zuje, jaký přesně užitek mají z každého stromu. Každý si 
může na online kalkulačce spočítat, kolik díky stromu ve 
své ulici ušetří za klimatizaci, filtrování znečištění ovzduší, 
vstřebávání uhlíku nebo za ušetřené škody při přívalových 
deštích. V zelených ulicích je také vyšší hodnota každé ne-
movitosti, a to o třetinu. Více na https://www.a2gov.org/
departments/forestry/Pages/The-Urban-Forest.aspx. 
Obyvatelé Ann Arboru mají své stromy rádi, zapojují se do 
jejich výsadby, prořezávání a monitoringu jejich zdravot-
ního stavu.
Proto považuji za skvělý nápad starosty Vladimíra Koře-
na vytipovat místa pro vysazování stromů přímo ve městě 
tady v Říčanech. Svůj tip na místo, kam vysadit na podzim 
strom, můžete posílat přímo jemu, nebo ho zaznamenat 
do online mapy, ve které se můžete současně podělit o to, 
jaká místa v Říčanech a okolí máte nejradši: https://www.
pocitovemapy.cz/ricany-2019/. Nebo přijďte zanést svůj 
tip do nástěnné mapy v Muzeu Říčany na výstavě Proměny 
krajiny: Je to ve vašich rukou. 

Kateřina Čiháková
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Životní prostředí a zdraví

Proč vlastně chováme včely?
Řada lidí, kteří se dozvědí, že chováme včely, se nás ptá, co 
nás k takové pošetilosti vede. Včely přece bodají, proto by si 
s nimi člověk neměl nic začínat. Ale pro nás, kteří jsme vče-
lařské vášni propadli, se jedná o úžasnou formu relaxace od 
shonu dnešního světa, stejně jako je pro rybáře sezení u vody, 
pro myslivce procházka po lese s dalekohledem a pro cyklistu 
ranní projížďka voděradskými bučinami. Jsme fascinováni 
neuvěřitelným světem včel, jejich organizací a společen-
stvím.
Každý včelař vždy čeká s napětím na dobu, až včelky po zimě 
vyletí na první prolet a započne „včelařská sezóna“. Nejdřív 
kontrolujeme, zda včelstva ve zdraví překonala zimu, prohlí-
žíme jejich zásoby a začínáme podněcovat matku k plodová-
ní. Věděli jste, že matka v nejplodnějším období naklade až 
2.000 vajíček za den?
Poté, co odstartuje sezona, trávíme své volné chvíle se včela-
mi pravidelně. Musíme rozšiřovat úly, hlídat, aby mělo spole-
čenstvo dostatek prostoru pro svou činnost. Pokud bychom 
to nedělali, je velká pravděpodobnost, že se včely vyrojí; 
i když ony se klidně vyrojí, přestože uděláme všechno správ-
ně. Stačí, aby si postavily hlavu (vlastně asi 50.000 hlav).
Když bude příroda shovívavá a my se o včely správně posta-
ráme, odmění se nám některým ze svých pokladů, kterým 
je například med. Nejčastěji včelař vytočí tzv. květový med, 
který pochází z nektaru květů. Květový med bývá zpravi-
dla světlé barvy a po jeho odebrání včelám relativně rychle 

krystalizuje. Při optimálních podmínkách se můžeme těšit 
i na med medovicový, neboli lesní med, který včely získávají 
hlavně od mšic, které sají mízu z rostlin, přičemž spotřebují 
bílkoviny a přebytečný sladký roztok rozstřikují do okolí, kde 
jej včely a například i mravenci sbírají. Medovicový med bývá 
zpravidla tmavší barvy než med květový, je více aromatický 
a v chuti ostřejší a kořenitější. Věděli jste, že jedna včela za 
svůj život vyprodukuje asi 9 g medu?
Mezi další včelaři ceněné produkty patří vosk, který produku-
jí včely dělnice svými voskotvornými žlázami. Včely z vosku 
staví plásty, které slouží k vývoji včel, k uložení medu a pylu. 
Využívá se k výrobě tzv. mezistěn, které včelař vkládá zpět do 
úlu a včelám tak usnadňuje práci. Z přebytečného vosku se 
vyrábí svíčky s nezaměnitelnou vůní nebo se používá v po-
travinářství např. jako leštidlo (E901). Vosk má taktéž široké 
využití ve farmacii do různých mastí či balzámu na rty.
Při výčtu pokladů, které máme možnost získat od včel, ne-
můžeme opomenout všelék propolis.  Ten se skládá hlavně 
z pryskyřičných látek, včelího vosku, balzámů a éterických 
olejů. Propolis se využívá proti velkému množství zdravot-
ních neduhů. Vyrábějí se z něj masti, masážní prostředky 
nebo roztoky. Jako povrchové anestetikum se uplatňuje ve 
stomatologii, v kožním lékařství se propolis používá proti 
kožním plísním, ekzémům nebo k regeneraci kožní tkáně. 
Většímu uplatnění v oficiální farmakologii brání obtížná 
standardizace, způsobená velkou proměnlivostí jeho složení.

Vaši říčanští včelaři na www.vcelyricany.cz

Český svaz včelařů, z. s.
Základní organizace Říčany
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Pro seniory

Ozýváme se vám po delší době, což bylo 
zaviněno situací s koronavirem. Pevně 
věříme, že jste tu nelehkou dobu prožili 
pokud možno v klidu a ve zdraví a těší-

me se, že se s vámi budeme moci od září vídat na ak-
cích jak pravidelných, tak jednorázových.
 Irena Moudrá,
 předsedkyně správní rady 

SENIORCENTRUM ŘÍČANY

Aktivity Klubu Senior (zal. 2006) zabezpečuje Seniorcen-
trum Říčany od června 2011 a jsou určeny všem seniorům 
a zdravotně postiženým občanům (není nezbytná registra-
ce za člena Klubu). Stačí se jen přihlásit na konkrétní akci 
nebo se dostavit dle aktuálního programu.  
Osobní kontakt: Irena Moudrá 
Telefon: 732 383 424, 702 987 742 (14 – 17h)
E-mail: seniorcentrumricany@centrum.cz
https://seniorcentrum-ricany.webnode.cz/

Akce:
n 9. – 11. září 2020 – Rekondiční pobyt – Strážovice 
(okres Písek)
Třídenní zájezd. Ubytování: zámek Strážovice. Program 
rekondice:  prohlídka zemského hřebčince v Písku, zám-

Program ku Chanovice, Horažďovic, skanzenu Vysoký Chlumec aj. 
Příspěvek účastníků: 1.900,- Kč (záloha 850,- Kč při ob-
jednání). Příspěvek zahrnuje: dopravu, ubytování s polo-
penzí, vstupné, pojištění, tištěný materiál. Místa odjezdu: 
8:00h aut. zastávka K Žel. Stanici, 8:10h
aut. zastávka Masarykovo nám.

Připravované akce:
n Zájezd – Vranov nad Dyjí a Písařův sklep ve Vrbovci
Dvoudenní zájezd. Ubytování: penzion Vrbovec. Pro-
gram zájezdu: prohlídka zámku Vranov nad Dyjí, pobyt ve 
sklípku Písařův sklep aj. Příspěvek účastníků: 1.500,- Kč 
(záloha 750,- Kč při přihlášení). 
Příspěvek zahrnuje dopravu, vstupné, pobyt ve sklípku 
s neomezenou konzumací, ubytování bez snídaně – lze 
domluvit na místě, pojištění, tištěný materiál. Místa od-
jezdu: 8:00h aut. zastávka K Žel. Stanici, 8:10 aut. zastáv-
ka Masarykovo nám.

ZAČíNáme ZNOVU
Každá přestávka, i vynucená, je příležitost k zamyšle-
ní. O co jsme vlastně usilovali, jakými cestami jsme šli, 
čeho jsme dosáhli? Dalo se něco udělat jinak? Pro ty, 
kdo doma pečují o rodinné příslušníky, trpící demencí, 
jsou přestávky vzácným luxusem. Někdy je zažijí až po 
letech vyčerpávající práce, například ve chvíli, kdy blíz-
ký člověk, o nějž se starali, musí na čas do nemocnice 
– anebo když se tam octnou oni sami. I taková nevítaná 
událost pak může poskytnout chvíli k oddechu a k no-
vému nastavení priorit.
Zjistili jsme, že se to týká i naší organizace. Přestávku, 
vyvolanou pandemií, jsme využili k rozšíření služeb 
a přípravě na jejich otevření v nových okresech. Rovněž 
nás přiměla hledat další způsoby podpory. Všem pří-
znivcům 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 vám umožní řešit problémy 
přímo z domova. Můžete se poradit se sociálními pra-
covníky, s psychologem, neurologem, rodinným peču-
jícím, s právníkem, duchovním i s dalšími odborníky. 
Na naše poradce se mohou obrátit jak neformální pe-
čující, tak i všichni ostatní, kdo se zajímají o problema-

tiku demence a domácí péče. Nabízíme vám i možnost 
prohlédnout si na našich stránkách blog, v němž paní 
Markéta popisuje své vlastní zkušenosti. Naleznete jej 
na adrese: http://dementia.cz/blog/
Všechny zájemce srdečně zveme na obnovené setkání 
pečujících, které v Říčanech pořádá organizace De-
mentia I. O. V., z. ú. Scházíme se každé čtvrté úterý 
v měsíci, nyní tedy 28. července a 25. srpna v 18.00 
hodin, v Domově pod Kavčí skálou na adrese: Marie 
Pujmanové 2045/2.
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

Letní provoz Občanské poradny
Občanská poradna Říčany poskytující bezplatné sociální 
a právní poradenství, poradenství pro oběti a osoby ohro-
žené trestnými činy a dluhové poradenství funguje i o let-
ních prázdninách. Jsme k dispozici pondělí, středa 9 - 12, 
13 - 17 hod., dále po dohodě. Prosíme o předchozí objed-
nání. Kontakt: 312 315 284, poradnaricany@cestainte-
grace.cz, Masarykovo nám. 6/17, Říčany. Více informací 
a aktuality na www.cestaintegrace.cz. 

Klub Cesta v novém kabátě
 Události poslední doby s sebou přinesly kromě komplikací 
a překážek také čas, který některým z nás v dnešní uspěcha-
né době často chybí. My, pracovníci NZDM Klub Cesta, 
jsme se tento čas rozhodli efektivně využít i přesto, že náš 
klub byl dočasně omezen. Mimo to, že jsme byli stále k mání 
na sociálních sítích (#klubcesta), kde jsme vám připravo-
vali každý den online program, jako například “pondělní 
cvičeníčko”, “úterní vychytávky”, “středeční vařeníčko”, 
“čtvrteční mučeníčko”a “páteční zevling”, jsme také pomá-
hali místním seniorům se zajištěním roušek, zejména s ko-
ordinací dobrovolníků, kteří roušky šili - za to opětovné vel-
ké díky, předvedli jste skvělou práci.  Ale také jsme se pustili 
do zvelebování prostor našeho klubu. Zmobilizovali jsme 

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

síly a dali jsme 
se do práce. Celý 
klub klubovna-
-klub cesta jsme 
nově vymalovali 
a provedli ge-
nerální úklid. 
Nový kabát do-
stala také fut klubovna-klub cesta ra, okenní mříže a para-
pety. Nezapomněli jsme ani na naši zahrádku a pořídili nové 
květiny, které zdobí okna, zasadili jahody a vinnou révu. Ne 
na všechno jsme ovšem stačili sami a proto, jsme požádali 
dva mladé umělce, kteří dali „ruku a barvu“ k dílu, a díky 
tomu vznikla nová výzdoba klubu. Tímto bychom jim rádi 
poděkovali za jejich práci a čas, který věnovali výzdobě 
našeho klubu zcela nezištně. Na jejich práci se můžete po-
dívat na instagramových profilech @rine.rins a @javorsta-
lenemainsragram. Nyní už si opět užíváme času stráveného 
společně s našimi klienty a pokud chcete, přijďte se na nás 
podívat i vy. NZDM Klub Cesta je otevřen každé pondělí, 
úterý a čtvrtek a to od 13:00 - 18:00 hod.  V pátek funguje 
tzv. Poradna Klubu Cesta, která nabízí prostor pro individu-
ální pokec a to vždy od 14:30 do 16:30 hod. 
Děkujeme všem našim příznivcům, váš tým Klubu Ces-
ta, jmenovitě: Terka, Domča, Markét, Janča a Niki.

Markéta Hubínková
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Pro děti a rodiče

Prázdniny v mraveništi – jedeme dál!
Koronavirus jsme snad společně přečkali, i když jsme byli nu-
ceni činnost našeho centra na dlouhou dobu přerušit. Je nám 
to velmi líto, ale zdraví je přednější. Všem dětem postupně vra-
címe peníze za neodučené hodiny. Pokud někdo ještě vratku 
neobdržel, ozvěte se, prosím, na níže uvedený e-mail. Nicméně 
nezaháleli jsme a v průběhu pandemie začali připravovat akti-
vity na nový školní rok. Ale popořadě – nejprve budou prázdni-
ny, které právě začínají. Hurá!

Na jaké tábory je možné ještě děti přihlásit?    
1. PŘíMěSTSKé TáBORy „Jedu vědu“ (20. – 24.7.) - 
a „Záchranáři“ (10. – 14.8.), v Bezručově ulici, základně 
Mraveniště
2. PŘíMěSTSKý TáBOR „Na kolech“ (7. – 10.7.) - ve 
volnočasovém areálu v Tehově
3. POByTOVý TáBOR „Létobraní“ (22. – 30.8.) – ve 
Špindlerově Mlýně v Krkonoších.  
UU některých zbývá posledních pár míst, které je možné si 
rezervovat přes náš registrační systém. 
Během celých prázdnin probíhá v tehovském areálu krou-
žek „Trénink na pumptracku“, kdy se děti od tří let po do-
spělé naučí vše od základního postoje na kole, po projíždění 
boulí a zatáček. Učí se také jízdu po zadním kole, bunnyhop 

a skákání, prostě skvělá průprava na kolo, ať už se budete 
chtít v budoucnu specializovat na cokoliv.
Od září začnou opět fungovat všechny tradiční kroužky, jako 
je kresba a malba, keramické kurzy, hudební kroužky, Mra-
venčí školička a spoustu dalších. Na všechny naše aktivity se 
bude možné přihlašovat již během srpna. Mateřské centrum 
– tentokrát v novém čase (každý pátek v 10 – 12 hodin ) - při-
pravilo pro čerstvé maminky „Kojení v bezpečí“ - podpůr-
nou kojící skupinku. Zajímá vás, jak se na kojení připravit 
ještě během těhotenství, nebo jste právě dorazili domů z 
porodnice a chcete vědět, co se dá udělat, aby bylo kojení co 
nejpříjemnější pro vás i vaše miminko? Tato a mnohá další 
témata jsou vítána na setkání s certifikovanými laktačními 
poradkyněmi a dalšími ženami, přirozeně vás podpoří na 
vaší cestě mateřstvím. Více informací naleznete na fb: Koje-
ní v bezpečí nebo na www.mamila.sk.
Všechny zajímavosti naleznete také na našich stránkách 
www.mraveniste.info, kde je uveden i odkaz na náš rezer-
vační systém - https://mraveniste.webooker.eu/, přes který 
je možné se hlásit na všechny naše kurzy. E-mailová adresa 
(vratky): materske-centrum@mraveniste.info.
Přejeme všem nádherné prázdniny a v září se na vás už moc 
těšíme. Začínáme 14. září 2020.

Nina Šafránek, koordinátor Mraveniště
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ze života škol(ek)

Zprávičky ze školičky 
Kuřátko

Co se dělo v mŠ U Slunečních hodin

Jsme na začátku prázdnin, které pro mnohé 
znamenají zvolnění a zklidnění. Pro nás však 

přípravy na otevření Kuřátka nabírají spád a rekonstrukce, 
úpravy a chystání jdou do finále. 
Právě jsme doladili recept na radostnou školku. Zde jsou 
ingredience:
Jedna menší školka s vybavením, dvě hrsti dětí, pět uči-
telek a dva provozní zaměstnanci, tráva a květiny, les 
nebo louka, klacíky a písek, slunce nebo kapky deště, 
modrá obloha nebo mraky; ještě přidáme koření: lás-
ka, empatie a laskavá důslednost, respekt a trpělivost, 
nadšení a kreativita.
Postup: Do školky vyklepněte učitelky, lehce vmíchejte 
děti, pozor, dbejte na křehké propojení se zachováním 
jedinečných vlastností surovin. Přidejte hračky a koře-
ní v tajném poměru a vše nechte chvíli odpočívat za ob-
časného promíchání. Poté vylijte do lesa nebo na louku, 
případně zahradu, poprašte pískem, trávou a lučním 
kvítím, můžete přidat i klacíky. Poté přikryjte modrou 
oblohou a nechte na slunci, můžete dodat i trochu deš-
tě.  Až směs lehce zrůžoví či zezlátne, dejte vychladnout 
opět do školky. Naservírujte oběd, přečtěte pohádku 
a uložte do peřin. Poté servírujte rodičům. 
Přejeme všem krásné a klidné léto. V září se těšíme na vidě-
nou v naší nové školce.

Hana Koubková, ředitelka a kolektiv

Jako vždy je 
jaro v naší školce plné zajímavých aktivit 
a změn. Bohužel letos nás všechny za-
sáhla nepříjemná změna v podobě koro-
navirových opatření a provoz školky byl 
na více než dva měsíce přerušen. Byl to 
smutný pohled, prázdné třídy, zahrada 
bez dětí a veselého smíchu. 
Díky internetu se nám ale dařilo být 
s dětmi v kontaktu a komunikovat s ro-
diči. Děti dostávaly pravidelně od uči-
telek pracovní listy, nápady na tvoření, 
hry, pokusy a také písničková videa nebo 
divadelní představení, kde je oslovily 
přímo jejich učitelky. 
Nezapomínaly jsme ani na pomoc mimo 
školku a během jejího uzavření jsme na-
šily spoustu roušek pro potřebné. 
Koncem května se provoz školky obno-
vil. Nicméně bylo potřeba dodržet jistá 
hygienická opatření, proto byl omezen 
počet dětí ve skupinách po patnácti. Ve 
čtyřech skupinách probíhal provoz v bu-
dově, pátá fungovala na zahradě jako 

tzv. venkovní třída.  Ve třídách v budově 
nabízely učitelky dětem aktivity v rámci 
hygienických možností, ale hned po 
svačině chodily ven, kde se děti mohly 
pohybovat volněji. Děti z venkovní třídy 
se scházely ráno na zahradě, odkud také 
odcházely v poledne domů. V altánu též 
svačily i obědvaly. Aktivity této skupiny 
probíhaly venku za každého počasí. 
Všichni jsme si užili spoustu legrace, 

i když první dny byly hodně deštivé, ale 
brouzdat se v holínkách kalužemi bylo 
fajn. Pak jsme cestovali s písničkou En-
tentýna, další týden byl indiánský - vy-
ráběli jsme totem, lapač snů, indiánské 
čelenky a náramky a také týpí z vrbových 
proutků. Během týdne řemesel jsme se 
stali dráteníky, stavaři, truhláři, švadle-
nami… Poznali jsme tak různé nástroje 
a vyzkoušeli si je při práci. Jako správní 
rybáři jsme museli mít i rybářský lístek 
a znát některé ryby. Venkovní pedagogi-
ka nás prostě baví. 
Také loučení s předškoláky bylo letos 
jiné, bez vystoupení a společného mlsá-
ní, ale jsme rádi, že jsme se ještě naposle-
dy sešli. 
Děkujeme všem rodičům za trpělivost 
a pochopení a také děkujeme kolegyním 
z ostatních školek za vzájemnou komu-
nikaci při stanovení pravidel a Městu za 
podporu v této nelehké situaci.

Kolektiv učitelek 
z MŠ U Slunečních hodin

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 plný úvazek, 
nástup nejlépe 1. 8. 2020

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

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

Dále pro mateřskou školu Kuřátko hledáme pana údržbáře na 
DPP Drobné opravy, údržba a péče o školní zahradu – sekání trávy 
apod. Dohoda o provedení práce, nástup nejlépe od 1. 8. 2020
 Co nabízíme:
l Rodinnou atmosféru malé školy
l Nové a moderní zázemí l Možnost stravování
Co požadujeme: 
l Vstřícný přístup k dětem l svědomitý a zodpovědný postoj k práci
V případě zájmu pošlete životopis 
na e-mail: reditel@mskuratko.ricany.cz, 
nebo volejte na tel. 606 553 595. Těšíme se na vás!
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ze života škol(ek)

Restart v čase koronaviru
Po zvláštním čase klidu v době karantény a ještě před zno-
vuotevřením Pramínku 18. května jsme začali v Pramínku 
budovat. Konečně se nám podařilo udělat nový botník, lavi-
ci i věšáky v domečku. Venku jsme se pustili do obnovy pís-
koviště a jeho okolí. Bagr vybagroval na kopečku místo pro 
nový trubkový tunel, pomohl vyndat staré, už ztrouchnivělé 
kůly v pískovišti. V další fázi
jsme již s rodiči v rámci brigády vše posunuli. Pískoviště 
připravili na nové akátové kůly, nasekali dřevo na zimu. 
Plánujeme další dvě brigády, kde bychom s rodiči rádi vše 

dokončili. Vnímáme to jako takový restart v této době, kte-
rý má svůj smysl. Těšíme se, že výsledné dílo bude k užitku 
a radosti nejen našich Pramínků, ale i všem kolemjdoucím, 
kteří při procházkách s dětmi na louce u školky spočinou. 
Děkujeme rodičům za jejich pomoc, bez které by Pramínek 
nebyl tím, čím je. S přáním hezkého léta

Olga Jarkovská, koordinátorka 

máme ještě volná místa na vlněném táboře
Příměstský vlněný tábor se koná od 27. do 31. 7. v Pra-
mínku. Vedou ho Jana Šilarová a Lenka Selicharová, 
je pro děti od 8 do 12 let. Děti se na něm obeznámí 
s cestou vlny…od oveček na pastvě, přes praní, česání 
a barvení až po plstění kabelky, náušniček nebo pouz-
dra na nůž. Budou více pracovat rukama než lítat po 
okolí, ale o radosti lesa určitě nepřijdou. Cena tábora 
je 3 200 Kč (včetně vlny a dalších pomůcek k plstě-
ní). Přihlášení a další informace na našem webu  
www.lesniklubpraminek.cz.

Jak děti cvičily se zvířátky
Školní rok 2019/2020 se stal pro nás velkou výzvou.
Zapojili jsme se do projektu „Svět nekončí za vrátky, cvičí-
me se zvířátky“, který vznikl pod křídly jedné z nejúspěšněj-
ších sportovních organizací u nás, České obce sokolské.
Jedná se o projekt, jenž klade důraz nejen na rozvoj pohy-
bové gramotnosti, ale i jemné motoriky a oblasti poznání.
Během celého školního roku jsme s dětmi plnili zábavnou 
formou jednotlivé úkoly v oblasti přirozeného cvičení, ob-
ratnosti, dovednosti s míčem, rozvíjení poznání a provádě-
ní netradičních činností. Průvodci nám k tomu byli opička 
Hanička, ježek Mareček, kobylka Emilka, veverka Věruška 
a beruška Danuška. Vše bedlivě sledoval a kontroloval hlav-
ní maskot, sokolík Pepík.
Výhodou tohoto projektu byla možnost cvičit jak ve třídě, 
tak i v lese a na zahradě.
A tak jsme společně cvičili, běhali, skákali, házeli míčem 
a prolézali. Děti byly nadšené, fandily si a vzájemně se pod-

porovaly. Své úspěchy si zaznamenávaly do sešitků formou 
samolepek a na závěr je čekaly zajímavé odměny.
Nesmíme také zapomenout poděkovat za spolupráci rodi-
čům, kteří nám pomohli v době koronavirové projekt do-
končit v domácím prostředí.
Těšíme se na další pokračování v příštím školním roce 
a přejeme všem krásné léto.

 Iva Sochorová a Věra Müllerová, třída Veverky
 MŠ Čtyřlístek Říčany

MŠ srdíčko přijme pro dlouhodobý zástup za 
nemoc kvalifikovanou sílu na pozici učitelka 

mateřské školy. 
Pro bližší informace volejte 

ředitelku Jiřinu řehákovou – 739 666 423
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Léto v Kolovrátku 2020

Pozdravy z Dráčku

(PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR)
Půldenní docházka 1975,- Kč (395,-/den)
Celodenní docházka 2800,- Kč (560,-/den)
Sourozenci půldenní docházka 3450,- Kč (dvě děti) - 
(690,-/den)
Sourozenci celodenní docházka 4900,- Kč (dvě děti) - 
(980,-/den)
V ceně je stravné + pitný režim.

Prázdniny téma:
1. týden     1. 7. –    3. 7. Kuchaři 
2. týden     7. 7. – 10. 7.  Táborníci
3. týden  13. 7. – 17. 7.  Rybáři
4. týden  20. 7. – 24. 7.  Hudebníci 
5. týden  27. 7. – 31. 7.  Pohádkový svět 
6. týden     3. 8. –    7. 8.  Týden řemesel 
7. týden  10. 8. – 14. 8.  Piráti a malé mořské víly 
8. týden  17. 8. – 21. 8.  Výtvarníci 
9. týden  24. 8. – 28. 8.  Svět dinosaurů
31.8. Loučení s prázdninami

Nabízíme poslední volná místa s dotovaným  
školným pro děti od dvou let.
Pokud máte zájem do naší školky chodit, přihlaste se co 
nejdříve, máme ještě několik volných míst od 1. 9. 2020. Po 
naplnění kapacity zůstává vše v Kolovrátku jako dříve (ce-

Zdravíme všechny rodiče a naše 
malé kamarády! V Dráčku už je zase živo. Po nucené dvou-
měsíční přestávce jsme se vrátili zpátky do školky. Užíváme 
si krásné dny a těšíme se z maličkostí. Konečně můžeme do 
lesa, na procházky a brzy zavítáme i na hřiště. Zatím fun-
gujeme se zkrácenou otevírací dobou, ale věříme, že od září 
bude vše v normálu, a proto se těšíme na nové kamarády. 
Na návštěvu do školky můžete přijít kdykoliv po dohodě, 
stačí nás kontaktovat a domluvit se. Chystáme nový ceník 
a rozšíření aktivit pro děti.
Petra Hůlová, Tel. 777191010, e-mail:peta.hulova@gmail.com

Léto ve Školičce DRáČeK 2020
Otevřeno: 7:00 – 16:00
1) 1. - 3. 7.  (ST-PÁ)  Vítáme léto
2) 6. - 10. 7. (PO-PÁ)  Indiánský týden
3) 13. - 17. 7.   (PO-PÁ)  Dráčkova olympiáda
4) 20. 7. - 24. 7. (PO-PÁ)  Pirátský týden
5) 27. - 31. 7.  (PO-PÁ)  Malý výtvarník
6) 3. - 7. 8.  (PO-PÁ)  Pohádkový týden
7) 10. - 14. 8.  (PO-PÁ)   Dopravní prostředky
8) 17. - 18. 8. (PO-PÁ) Les a život v něm
24. – 28. 8.  ZAVŘENO

lodenní docházka 6800,-Kč, půldenní docházka 4500,-Kč 
a permanentky.

Těší se na vás TETY z KOLOVRÁTKU

Pro více informací ohledně naší školky navštivte stránky
 www.facebook.com/skolkakolovratek,
nebo nás kontaktujte:
tel. č. 605 555 009 (MŠ Kolovrátek)
tel. č. 602 484 921 (p. Jonáková – majitelka MŠ)

Děti budou spoustu času trávit venku, procházky, výlety po 
okolí, malování, tvoření a hlavně si užijí spoustu zábavy! O 
děti se stará kvalifikovaný personál.
Školka je vybavena desinfekcí a dodržujeme všechny hyg. 
nařízení Ministerstva zdravotnictví.
Cena zahrnuje oběd, 2x svačinu, pitný režim po celý den, 
ovoce, program, odměny a diplomy
Cena za týden:  a) celý den 2000 Kč
 b) dopoledne 1500 Kč
Hradí se vždy daný týden předem na účet nebo hotově 
ve školce.
Platby na červenec prosíme uhradit do 25. 6, na srpen 
do 25. 7.
Jednorázově: a) 550 Kč/ celý den
 b) 400 Kč/ dopoledne

Tyto kempy jsou určené pro děti od cca 18 měs do šesti let, 
program bude přizpůsoben věku dětí, popřípadě rozdělen 
do skupinek. Kapacita omezena, max. 10 dětí/den, týden. 
Přihlášení možné od dubna. 
Sleva pro sourozence 50 % (jedno dítě normálně, druhé 
má slevu).  

Více info na tel. 777 19 10 10, 
e-mail: peta.hulova@gmail.com
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Nový program 
mŠ  bambinárium 

ZŠ Nerudova – na co budeme vzpomínat?
Letošní školní rok byl velmi zvláštní. 
Mnohé z nás naučil spoustu věcí, o 
kterých jsme byli přesvědčeni, že „to 
v životě nedáme“. Nejen učitelé, ale 
zejména rodiče pracovali od března 
na 150 %. Chtěla bych jim poděko-
vat za pracovníky školy za vstřícnost, 
ochotu a trpělivost. Moc si toho vá-
žíme a doufáme, že vzájemné kon-
takty, které byly navázány právě díky 
distanční výuce, budou nadále pouze 
prohlubovány.
I ke konci školního roku, zejména 
děti, které se zúčastňovaly výuky ve 
škole, spolupracovaly na dalších pro-
jektech, zejména na projektu „Ovoce 
do škol“, kdy byly plněny další aktivi-
ty tohoto projektu.
Pro mnohé žáky byl tento školní rok 
v naší škole posledním, ať to jsou 
děti z přípravné třídy, nebo 9. roční-

ku. Protože jsme nemohli uspořádat 
všechny připravené akce, přejeme 
jim do dalšího života jen vše dobré, 
aby se jim splnilo vše, co si přejí.
Přejeme všem klidné prázdniny, slu-
nečnou dovolenou a těšíme se na další 
školní rok, ve kterém oslaví naše škola 
70. výročí od svého otevření. O průbě-
hu oslav vás budeme informovat v dal-
ších číslech „Říčanského kurýru“.

Jitka Macháčková

VyHODNOCeNí SběRU 
PAPíRU A eLeKTROODPADU 
V RámCI PROJeKTU PATRIOT 
NA ŘíČANSKýCH ŠKOLáCH
V průběhu celého školního roku se 
konal sběr papíru na všech říčanských 
základních školách. Tento sběr byl 
také ovlivněn současnou situací-Co-

vid 19, kdy sběrové aktivity ve druhém 
pololetí školního roku se nekonaly.
Celkem bylo sebráno: 40914 kg pa-
píru v průměru na 1 žáka říčanských 
škol tj. 24,94 kg.
Sběr elektroodpadu probíhal na  
2 základních školách. Elektroodpadu 
sebrali žáci škol celkem 176 kg, v prů-
měru na jednoho žáka zúčastněných 
škol je 0,81 kg. Všem děkujeme za po-
moc při ochraně naší přírody.

• Naše nové logo propaguje nový vzdělávací program 
POJĎTE S NÁMI DO LESA
• platný pro školní rok 2020/2021 
• zahájení nového programu plánujeme od 1. září 2020
• nový program je pro každou věkovou kategorii upraven 
dle psychických a fyzických schopností dětí
• hlavní filozofií nového programu Bambinária je vzdělávat 
děti v přírodě, ale přitom neztratit kontakt s městskou kulturou 

PROČ NOVý PROGRAm?
období coronaviru nám ukázalo, že nejbezpečnější pobyt je 
pobyt v přírodě 
• všechna nařízení a opatření, která jsme přijali od přísluš-
ných úřadů, nás směřují k tomu, abychom s dětmi trávili 
více času na vycházkách, v lese a v přírodě 
• nový program patří do skupiny programů tzv. integrova-
ných lesních školek – což znamená, že budeme více času 
trávit v přírodě a lese, ale zázemí budeme mít i nadále v bu-
dově mateřské školky 
• výuka v lese, v parku, u řeky, u potůčku, na louce – prostě 
v přírodě, by měla probíhat každý den, téměř za každého 
počasí v dopoledních hodinách 
• dle možností budeme vyrážet za kulturou také do města
• výstavy, divadelní představení, muzea, botanické a zoolo-
gické zahrady atp. budou i nadále místem, kde si budeme 
vzdělání prohlubovat
• děti se budou vracet do školky na oběd a poté již zůstanou 
na odpolední program v areálu školky; výjimku tvoří dny, 

kdy jsou děti na výletech nebo výpravách do přírody, do 
města  a berou si oběd s sebou
• výuka bude probíhat dvojjazyčně 
• děti bude programem provázet a na vycházkách a výpra-
vách doprovázet český pedagog a rodilý mluvčí anglického 
jazyka 

VýLeTy ZA měSTSKOU KULTUROU
• výlety za poznáním do Prahy, do blízkého okolí ale 
také na další významná a zajímavá kulturní místa v re-
gionu, tak jak jsme je nabízeli v minulých letech, budou 
pokračovat

CíLOVá SKUPINA
• program je primárně určen pro děti od 4 do 6 let
• pro děti od 5 do 6 let je zajištěna navíc předškolní příprava 
(nultý ročník), která je obohacena o prožitkové učení 
• pro mladší děti je tento program uzpůsoben tak, aby od-
povídal věku (tj. fyzickým a psychickým možnostem dítěte) 

HLAVNí CíLe NOVÉHO PROGRAmU
• vzbudit radost a zájem o les a přírodu
• zvýšit imunitu a posílit zdravý životný styl
• učit se tomu, jak přírodu chránit, jak o ní pečovat a být pří-
kladem pro ostatní • poznat všechny funkce lesa
• objevit fascinující přírodní zákony
• poznat a vnímat přírodu lidskými smysly 
• učit se úžasu • zapojení se do akcí „Ukliďme svět“
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Jak vypadal návrat k „normální  
výuce“ na konci roku?

Jako prvním bylo od 11. května umožněno přijít do školy 
žákům devátých ročníků, kteří se ve škole se svými učiteli 
mohli připravovat k přijímacím zkouškám z matematiky a 
češtiny.
Od 25. května 2020 se mohly po třech měsících domácí vý-
uky vrátit do školy děti z 1. stupně. K prezenční výuce se na 
začátku přihlásilo 105 žáků, což je skoro třetina z celkové-
ho počtu. Výuka probíhala podle týdenních instrukcí tříd-
ních učitelek a spočívala v opakování učiva a individuálním 
doplňování. Postupně někteří žáčci začali odpadávat, když 
zjistili, že ve škole dělají stejné úkoly jako doma, ale pod do-
hledem několika učitelů z 2. stupně a asistentek pedagoga. 
Protože nadále probíhala i distanční výuka, jejich třídní 
paní učitelky měly na starost ostatní děti doma na online 
hodinách.
Děti, které docházely do školy, byly rozděleny do sedmi sku-
pin a učily se každý den dopoledne čtyři hodiny.
Poté šly děti s pedagogickým doprovodem do školní jídelny, 
kde obědvaly opět po samostatných skupinách. I tady pa-
noval mimořádný režim - hned u vstupu do jídelny si každý 
musel dezinfikovat ruce roztokem připraveným v bezdoty-
kovém aplikátoru, děti dodržovaly rozestupy po 2 m a u stolů 
seděly samostatně. Když se naobědvaly, musela být po každé 
skupině jídelna opět dezinfikována.
Na 2. stupeň mohli žáci 6. – 8. tříd nastoupit od 8. června. 
U nich byl zájem o konzultace ve škole o něco menší než u 
mladších dětí, protože i zde nadále probíhala v tuto chvíli už 
dobře propracovaná distanční výuka, ostatní se tedy učili 
z domova.
Z 6. ročníku se přihlásilo 13 žáků, kteří docházeli do školy 1x 
týdně v pondělí dopoledne. Další dny v týdnu chodili do ško-
ly sedmáci, přihlásilo se jich celkem 27 a do školy docházeli 
střídavě ve skupinách od pondělí do čtvrtka. Z 8. ročníků na-
vštěvovalo školu v závěru školního roku 23 žáků vždy ve stře-
du. Probíralo se učivo ze všech hlavních předmětů, hodin an-
gličtiny se zúčastňovala i naše zahraniční lektorka Andrea.

Zuzana Pacovská, Alena Šnajdrová

David Schnabl z 8. A naší školy skončil na 3. místě celo-
státního kola geologické olympiády v Brně. Blahopřeje-
me! Je to nejlepší individuální výsledek, kterého náš žák 
dosáhl.

 
 
  
 
 Jak fungovala naše školní družina 
v omezeném režimu?
Nejpočetnější sku-
piny tvořili žáci 1. 
a 2. tříd. Po velmi 
opatrném a všemi 
pravidly hygieny 
svázaném začátku 
se postupně spekt-
rum našich činností rozšiřovalo a obohacovalo.
Konec měsíce května probíhal především ve znamení rou-
šek, rozestupů a individuálních aktivit žáků, jako jsou vý-
tvarné činnosti, luštění, kvízy… Ale stavebnice byla vždy 
zapůjčena jen jednomu žákovi, potom se dezinfikovala, aby 
si ji mohl půjčit někdo další.  S rozvolňováním vychovatelky 
připravovaly žákům pestrý program pro pobyt ve třídách i 
venku. Ke sportu jsme využívali školní zahrady, ale i ragbyové 
hřiště nebo Lázeňskou louku.  V polovině června jsme venku 
odložili roušky a naše činnosti se vrátily téměř do normálu – 
pohybové hry, závodivé hry a soutěže.
Všem dětem patří veliká pochvala za trpělivost a důsledné 
dodržování nařízených opatření.
Děti byly rády, že se opět setkaly se svými spolužáky, a závěr 
roku jsme si společně hezky užili.

J. Červenková

Příprava 9. tříd 
na přijímací zkoušky 

Uzavření škol zasáhlo především deváťáky. Byli už nachys-
táni, že v dubnu půjdou k přijímačkám, a najednou zůstali 
doma bez pravidel, denního režimu a informací, co bude.
V této těžké situaci učitelé ČJ a M, kteří byli s 9. třídami celé 
čtyři roky, začali s intenzivní distanční výukou několikrát 
týdně, hlavně s pokračováním přípravy na přijímačky v on-
-line výuce. Deváťáci samozřejmě nejvíce uvítali možnost 
konzultací přímo ve škole. Od 11. 5. na konzultace z ČJ a M 
docházelo 53 žáků z 58 přihlášených na SŠ, kde 8. 6. probí-
haly přijímací zkoušky.
Navzdory všem úskalím, spojeným s karanténou, obsadi-
la řada žáků matematické třídy první místa na pražských 
prestižních školách. Moc jim blahopřejeme a děkujeme za 
vzornou reprezentaci naší školy.
 Za učitele ČJ a M 9. tříd A. Kouklíková

ze života škol(ek)

1. základní škola Masarykovo nám., říčany, příspěvková organizace, přijme od září 2020 

učitele NA 2. stuPeň s aprobací český jazyk. 
Podmínky: náborový příspěvek 24 tisíc první tři roky, pak stabilizační příspěvek až 25 tisíc ročně, příjemný 

kolektiv, možnost dalšího vzdělávání, perspektivní práce tel: 323 602 794.
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Postupným rozvolňo-
váním vládních naří-
zení se skupina našich 
žáků konečně dostala 

do školy. Všechno začalo 11. 5. 2020, 
kdy se do školy vrátili naši deváťáci. 
Cílem bylo pomoci jim v přípravách 
na střední školu. V dalších týdnech 
mohli do školy nastoupit žáci první-
ho stupně. Vše záleželo na rodičích, 
zda svoji ratolest do školy pustí, či 
nikoli. Nakonec jsme ve škole vytvo-
řili 21 skupin po maximálním počtu 
15 žáků. Učitelé ve skupinách se bě-
hem dopoledne snaží dopilovat to, 
co během distanční výuky nešlo. Vše 
ale probíhá v omezeném provozu. 
Do školy na první stupeň nastoupilo 
celkem 274 žáků. Do výuky museli 
být zapojeni i netřídní učitelé, vycho-
vatelé a v neposlední řadě i učitelé 
2. stupně. Naposledy nastoupili do 
školy i žáci 2. stupně od 8. 6. 2020. 
V tomto případě šlo o konzultační ho-
diny s učiteli, kteří se hlavně snažili o 
socializaci žáků a dovysvětlení učiva, 
které nebylo během distanční výuky 
žákům jasné. 
Vše probíhá za přísných hygienic-
kých pravidel. Žákům je měřena kaž-
dé ráno teplota. Ve společných pro-
storách školy nosí žáci roušku apod. 
V tuto chvíli bych chtěl poděkovat 
dvěma otcům našich žáků. Pro potře-
by školy byli schopni, pod hlavičkou 
svých firem (HIK VISION a REXO-
NIX), zajistit pronájem zařízení, 
které měří teplotu automaticky. Toto 
zařízení je nainstalováno u hlavního 
vchodu školy. Kamera snímá vchod 
do budovy a měří teplotu každého 
jedince, který vchodem projde, au-
tomaticky. Pro učitele je to ulehčení 
práce při přebírání žáků. Zařízení 
bylo nainstalováno během jednoho 
odpoledne a funguje bez problémů. 
Oběma za toto řešení patří velký dík.
Co se bude dít ve škole o prázdninách? 
V první řadě budeme malovat některé 
prostory školy (učebny, chodby). Dal-
ší věcí bude výměna některých vodo-
vodních baterií, výměna podlahových 
krytin ve dvou sborovnách a různé 
další malé opravy a úpravy. 
Druhé pololetí tohoto školního roku 

bylo velmi náročné jak pro žáky a ro-
diče, tak pro učitele. Všichni jsme se 
dostali do situace, se kterou jsme se 
setkali poprvé v životě. Doufám, že 
v dalších letech se tato situace opako-
vat nebude. Pokud ano, budeme na ni 
již lépe připraveni. Přeji všem klidné 
prožití prázdnin a společně s učiteli 
se těšíme na začátek nového školního 
roku.

Jan Šindelář, ředitel školy
 

TROUFALOST A SPOL. 
NATáČeJí CD
Karanténa byla dlouhá a my nemohli 
zkoušet. V nečinnosti jsme ale nezů-
stali. Napadlo nás, že bychom si moh-
li udělat radost a něco nahrát. Celou 
akci jsme domlouvali přes sociální 
sítě. Kapelník si hudebnu přestěhoval 
domů a během karantény připravoval 
party, které mohl nahrát sám. A pak 
už fadery čekaly jen na dětské muzi-
kanty. Jakmile vláda povolila konzul-
tace na 2. stupni, využili jsme toho a 
od té doby se denně ve škole scházíme 
a usilovně nahráváme. Je před námi 
ale ještě spousta práce. Snad příští 
rok na jaře bude hotovo…

Kapelník

Škola v omezeném provozu
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ZáKLADNí ŠKOLA u ŘíČANSKÉHO LeSA

ŠKOLA? ŠKOLA!
Jestli budou školy ještě dlouho zavřené, tak vakcínu na korona-
virus najdou rodiče dřív než vědci.“ (facebook)
Máme za sebou zvláštní školní rok. Skoro celou třetinu z něj byla 
škola zavřená. Děti nikdo nevyháněl od počítačů a mobilních te-
lefonů, rodiče se proměnili na kantory a pedagog asistoval jako 
on-line průvodce a čtyřiadvacetihodinový helpdesk v jednom. Je 
potřeba vám všem ještě jednou poděkovat za trpělivost, toleran-
ci a zejména odvahu prozkoumat věci dosud neprobádané. 
K čemu je vlastně škola? Tahle zdánlivě jednoduchá otázka urči-
tě v době nedávno minulé napadla leckoho z nás. Hledání odpo-
vědi není snadné. Spíš to vyvolává celou baterii dalších otázek. 
Je tu škola od toho, aby rozvíjela touhu po dalším vzdělávání? 
Nebo je to instituce, která má dětem přinést jen základní pen-
zum znalostí? Mají se ve škole učit pouze praktické věci, které 
se budou dětem v životě hodit? Má škola vychovávat děti, když 
jsou rodiče v práci? Nebo je to zařízení, které je tu od toho, aby 
dodávalo na pracovní trh ty správně vycvičené adepty? 

Milí rodiče, milí žáci, kolegové,
začínají prázdniny, které si (to vám všem ze srdce přeji) 
určitě užijete dle svých představ. A po nich (v to pevně 
věřím) přijdou děti opět do školy. Z některých budou za 
pár let lékaři, pro něž nebude nejdůležitější věcí Pythago-
rova věta. Další budou stavět domy a nebudou používat 
houslový klíč. Jiní budou podnikat, aniž by potřebovali 
znát datum založení Karlovy univerzity a určitě bude i pár 
umělců, či IT specialistů, pro které bude chemie jen cizí 
slovo. Nepovedená písemka či nějaká horší známka na 
tom nic nezmění, protože takové věci se prostě v životě 
dějí. My starší budeme za pár let pozorovateli toho, jak vy 
mladší úspěšně dobýváte svět. 
A jaká by měla být naše škola? Snad taková, aby nikomu 
nevzala jeho sny a naopak podpořila jeho talent a nadání. 
A to nezařídí ani nezaručí žádná vyšší autorita, která od-
někud shora nadiktuje další, zcela novou, školskou kon-
cepci. Spíš je to na nás všech, kteří se školou tak, či onak 
přicházíme dnes a denně do styku. Možná, že by se dala 
doba (post)koronavirová, vzít jako v jistém smyslu výzva. 
Ze dne na den jsme dělali a řešili řadu věcí jinak, než bylo 
zvykem. Na vlastní kůži jsme vyzkoušeli nové postupy a 
netradiční modely. A především jsme o řadě věcí začali víc 
vzájemně komunikovat. Takový nápad. Co si (třeba hned 
na začátku září) začít společně povídat o tom, k čemu by 
právě ta naše škola vlastně měla být.
 Dalibor Dudek, ředitel

PReZeNČNí STUDIUm DRUHÉHO STUPNě
Dalším krokem v rozvolňování karanténních opatření ve 
školství bylo umožnění navštěvovat školu i žákům 2. stup-

ně. Na naší škole se k prezenčnímu studiu přihlásilo 92 
žáků. Bylo vytvořeno sedm víceméně homogenních skupin 
tvořených žáky jednoho ročníku. Každá skupina navštěvo-
vala školu jedenkrát týdně na čtyři vyučovací hodiny. Žáci 
měli češtinu, matematiku, cizí jazyk a variabilně společen-
skovědní nebo přírodovědný předmět. Žáci, kteří zůstali na 
distančním studiu, vypracovávali úkoly doma prostřednic-
tvím MS Teams.

Zuzana Pokorná

AbSOLVeNTSKÉ PRáCe 9. ROČNíKU
Do poslední chvíle jsme doufali, že obhajoby AP se budou 
moci konat na půdě školy a jsme velice rádi, že se tak stalo. 
Za prvé jsme se těšili na zajímavá témata a výkony našich 
deváťáků. Za druhé nás potěšilo, že jsme se mohli se žáky 
sejít na půdě školy a důstojně se s nimi rozloučit.
 Zuzana Pokorná
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Kukátko do Žákovského zastupitelstva
Po dlouhé odmlce se podíváme opět pod pokličku, která ukrý-
vá dění v Žákovském zastupitelstvu. Dnes si povíme o víken-
dovém koncertu Pavla Šporcla na Jurečku, který měl ukončit 
temnější období, které nás, ale i celý svět, zasáhlo. Pojďme se 
tedy podívat, jak jsme my (žákovští zastupitelé) na této akci 
pracovali. 
Každý den jsme se sešli kolem 20. hodiny, abychom se stihli 
rozmístit po areálu koupaliště Jureček a rozdělit si úkoly. Kon-
krétně mě a pár mých kolegů jste mohli zahlédnout u vchodu 
ke kiosku, kde jsme vám dávali na ruce poznávací pásky. Další 
žákovské zastupitele jste mohli zahlédnout u vchodu naproti 
restauraci a nějací vám jistě i pomohli nasednout na lodičky. Já 
osobně velice děkuji za vaši ochotu a trpělivost, protože jsme 
občas vážně nestíhali, anebo jsme něco popletli. 
Od naší práce se ale přesuňme k samotnému koncertu, který 
započal ve 21:30. V tu chvíli jsme my zastupitelé (tedy aspoň 
většina) měli odpracováno a mohli jsme se volně pohybovat 
po areálu. Vždy před koncertem jste mohli spatřit žáky ze 
ZUŠ Říčany, kteří předvedli výborný výkon a myslím, že dát 
dohromady koncert zkušeného houslisty a mladých žáků ze 
ZUŠ byla výborná volba. Po vystoupení žáčků už ale přišel na 
řadu samotný pan Šporcl. Ten pro vás měl připravené to nej-
lepší ze svého repertoáru a podle ohlasu zřejmě vybral oprav-
dové unikáty. Mohli jsme zaslechnout skladby jako Magical 
24 nebo Modlitba (tu mimochodem hrál nedávno na zádušní 
mši za Evu Pilarovou). Pan Šporcl ale zahrál i skvělé variace na 
českou státní hymnu. To mě velice překvapilo, protože údaj-
ně podle pana Šporcla mají tyto variace přes 16 minut a je to 
nejdelší singl na světě. Koncertu určitě také velmi pomohlo, že 
každý den dorazil jiný host, který měl koncert obohatit. V pá-
tek jsme se zde mohli potkat s výbornou sopranistkou Janou 
Šrejma Kačírkovou, v sobotu jsme zahlédli skvělého akorde-

onistu Vojtecha 
Szabó a v neděli 
vystoupil p. Špo-
rcl společně se 
svou ženou Bárou 
Kodetovou Špo-
rclovou.  Občas 
jsme se na tomto 
koncertě setkali 
i s komplikacemi, které se musely řešit poměrně dost impro-
vizovaně a shody špatných náhod tomu nijak nepomohly. Se 
vším jsme se ale snažili vypořádat v tichosti, aby koncert pana 
Šporcla nic nerušilo. 
Mě osobně koncert pana Šporcla doslova nadchnul. Nikdy 
jsem zájem o vážnou hudbu nejevil a čekal jsem, že na tomto 
koncertu přivítáme spíš starší lidi. Opak se ale stal pravdou, 
protože na pana Šporcla zejména v pátek a sobotu přišla masa 
mladých lidí, což jsme vůbec nečekali a byli jsme z toho nadše-
ní. Myslím, že všem třem koncertům se nedalo nic vytknout 
a my doufáme, že jste si to užili stejně jako my. Velké díky patří 
nejhlavnějším organizátorům, což je město Říčany, zejména 
pak třeba paní místostarostka Špačková, KC Labuť, dále určitě 
děkujeme hasičům a policistům, kteří na místě byli k dispozi-
ci. Potom také velký dík zvukařům, technikům, ale i několika 
ostatním pracovníkům, kteří nám pomáhali při naší práci. 
A také nakonec chci poděkovat vám, že jste přišli a z tohoto 
koncertu jste udělali neuvěřitelnou kulturní událost. Děkuji 
i týmu ŽZ, který zde pomáhal a jeho starostovi Janu Hromaso-
vi, který měl na místě také spousty práce. A abychom to ukon-
čili symbolicky, všem dávám velký potlesk. Zatím na shleda-
nou a doufám, že se zase někdy uvidíme na podobných akcích. 

Matyáš Maňas

Žákovské
ZastupitelstvoZ

K článku s názvem „Nejděsivější hodina týdne“, zveřej-
něném v minulém čísle časopisu Říčanský kurýr, autor 
dodává, že text reflektoval zadání slohové práce v hodi-
ně českého jazyka, kterým bylo vtipné líčení ze školní-
ho prostředí na zadané téma. Práce, jejímž záměrem v 
žádném případě nebylo kohokoliv poškodit, byla  psaná 
s nadsázkou a bez spojitosti s konkrétními osobami či 
událostmi.

Krátká zpráva o přijímacích zkouškách
V pondělí 8. 6. a v úterý 9. 6.  proběhly jednotné přijímací zkouš-
ky na Gymnáziu Říčany, p. o. Do čtyřletého oboru studia se při-
hlásilo 105 uchazečů a do osmiletého oboru studia 212. Vedení 
školy by rádo poděkovalo všem pedagogům, kteří zajistili hlad-
ký průběh přijímacího řízení v této komplikované koronavirové 
době. Děkujeme také rodičům a dětem za neutuchající zájem o 
studium na naší škole. 

Vedení školy 

Úspěchy v SOČ
Uzavření škol počátkem března přineslo zásadní změny nejen 
do výuky, ale také zastavilo vyšší kola mnohých soutěží a olym-
piád. Byla to velká škoda pro naše úspěšné studenty, kteří v za-
počaté cestě nemohli pokračovat.
Organizátoři Středoškolské odborné činnosti ale tuto prestižní 
soutěž neuzavřeli a zasadili se o realizaci krajského kola. 
Lukáš Ulma (C3, vedoucí práce Petra Posoldová) a Vojtěch 
Strnad (V8, vedoucí práce Jana Uhlíková) ke svým dokonče-
ným pracím připravili prezentace, natočili videa a počátkem 
května v online obhajobě přesvědčili odbornou porotu o svých 
kvalitách. 
Lukáš Ulma získal 1. místo v oboru Teorie kultury, umění 
a umělecké tvorby. Vojtěch Strnad naprosto jasně zvítězil 
v oboru Chemie. Oba postoupili do celostátní soutěžní pře-
hlídky a i zde uspěli. Lukáš získal 2. místo, Vojtěch obsadil 6. 
pozici. Blahopřejeme.. 
 D. Koukolová, školní garant SOČ
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A jaké byly dojmy Doubravky?

Celý test čítal celkově 80 otázek, týkajících se teorie i praxe 
na letošní téma voda a organizmy v ní žijící. Na jeho vypl-
nění jsme měli pouze šedesát minut.
• Otázky v teoretické části mi připadaly poměrně těžké. 
Často se týkaly i témat, která ve studijních textech nebyla.
• V praktické části jsme poznávali hlavně rostliny, vodní 
hmyz a pouze jednoho savce - křečka polního.
• Letošní biologická olympiáda byla sice netradiční, ale i 
tak se mi líbila. Určitě šlo o zajímavou zkušenost a jsem 
ráda, že jsem měla možnost se jí zúčastnit.

Doubravka Malá, Sekunda

Úspěch v biologické olympiádě bIO
Z důvodu epidemie koronaviru se letošní krajské kolo biolo-
gické olympiády vůbec nemuselo konat. Organizátoři BIO 
dlouho řešili, jak v tomto mimořádném období zajistit po-
kračování soutěže. K jejímu zrealizování se rozhodli zejména 
z důvodu, ještě jednou naposledy zapojit do soutěže ty žáky, 
kteří ji díky absolvování středních škol opouštějí. Po zvážení 
všech možností zvolili distanční on-line test s využitím In-
formačního systému Masarykovy univerzity, který účastníci 
plnili na svých osobních počítačích ve stanoveném čase. 
Kategorie D pro nejmladší účastníky BIO měla téma „Těžký 
život ve vodě“. 
Je pro nás velmi potěšující výborný výsledek, kterého dosáhly 
naše sekundánky. 
V náhradním krajském kole BIO, kategorie D, jehož se zú-
častnilo celkem 98 žáků, se neztratily. Karolína Kusá obsadila 
2. místo, Doubravka Malá 3. místo a Kateřina Kolmanová 
13. místo. 
V ústředním kole, v němž soutěžili žáci všech ZŠ a gym-
názií ČR v konkurenci 578 soutěžících, obsadily Karolína 
11. místo, Doubravka 16. místo a Katka 81. místo. Bla-
hopřejeme.
 dř

Úspěch v Astronomické olympiádě
Studentka kvarty Martina Pelantová se v krajském kole 
Astronomické olympiády na základě elektronického 
odevzdání řešení domácí části krajského kola umístila na 
hezkém 8. místě.
Na základě tohoto umístění byla pozvána k účasti na on-
line mezinárodní soutěži Estonské Astronomické olym-
piády organizované  Estonskou AO a hvězdárnou v Tartu 
konané dne 23. dubna.
Nyní čekáme na vyhlášení celostátního pořadí, které bude 
určeno na základě výsledků krajského kola (váha 2/3) a 
mezinárodní online soutěže v Estonsku (váha 1/3). 
První tři nejlepší řešitelé v celostátním pořadí obdrží medaile. 
Celostátní pořadí prvních 25 v každé kategorii bude vy-
hlášeno 15. června 2020. Držíme palce. 
   P. Hromas 

maturity 2020
Finis coronat opus – konec korunuje dílo
Od 15. 6. do 18. 6. proběhly na Gymnáziu Říčany ústní 

maturity. Jedna třída osmiletého a jedna čtyřletého studia 
ukončily po měsících nejistoty studium. Karanténa překa-
zila maturitní ples, poslední zvonění, a dlouho se zdálo, že 
si maturanti ponesou maturitní známky vypočtené z po-
sledních tří pololetí. Poněkud rozpačitý konec významného 
životního období.
Od počátku jsem svým studentům přála, aby maturitní zkouš-
ku mohli skládat v tradiční podobě. Ne proto, že bych byla 
škodolibá, ale protože zkušenost, kterou maturitou nabydou, 
je nenahraditelná. Nejde jen o látku, nasoukanou do mozko-
vých závitů. Možná je ještě důležitější, co se během těchto 
týdnů a dnů dověděli sami o sobě. Jsem schopen/a se učit celé 
dny bez biče nad hlavou? Zapamatuji si velké množství infor-
mací? Jsem trpělivý/á? Co se mnou udělá stres – ochromí mě, 
nebo vybudí k lepšímu výkonu? Zvyšuje se spotřeba čokolády 
přímo úměrně s blížící se zkouškou? Na tyto a další otázky si 
už letošní maturanti umí odpovědět. 
Všichni zkoušku zdárně složili, dveře na vysoké školy a do 
života mají otevřené. Se slzou v oku máváme na rozlouče-
nou. Zatlačím slzu s myšlenkou, že se třeba za pár let vrátí 
a přivedou na gymnázium své děti.
Tak hodně štěstí a zdaru, děti moje! Budu čekat…

Potítko

Čas umí běžet různou rychlostí. 
Nervozita umí udělat své.
O tom by mohli vyprávět čerství maturanti, letošní absolventi ří-
čanského gymnázia. 

Vytažený žetonek zpečetil téma, více či méně připravené ještě v 
dnech “svatých”. Pak ale zbývalo 15 minut na všechno si vzpo-
menout, utřídit, zpocenou rukou předat na papír a připravit si 
vše předložit maturitní komisi. Kout učebny C4 se stal od 15. 
června  na čtyři dny místem s nejvyšší koncentrací myšlenek.
Záchytné laso v podobě slovníků, map, tabulek doplnila ještě 
žárovka. To pro případ náhlého zatmění. Stačilo sáhnout a roz-
svítilo by se.
Lampička ale ani jednou nezablikala. Žádný ze studentů ji nepo-
třeboval. Mnozí “zářili” sami o sobě.

Čas umí běžet různou rychlostí.
Skončily čtyři roky studia. Skončily maturity. 
Zbývá jen popřát, aby pomyslná žárovka byla vždy někde připra-
vená!
 D. Koukolová, třídní C4

42 texty.kuryr@ricany.cz



ze života škol(ek)

ZUŠ zůstává zatím na 
distančním studiu

Vážení rodiče, milé děti, vážení pří-
znivci,
ZUŠ Říčany má za sebou velmi ná-
ročný rok. Začali jsme stěhováním 
školy do náhradních prostor kvůli re-
konstrukci a v září vyučováním v ZŠ 
na Masarykově náměstí. Pokračovali 
jsme tím, že jsme celou školu zase 
v prosinci nastěhovali zpět tak, aby-
chom od ledna mohli začít vyučovat 
již na své domácí půdě. Ani jsme se 
ve svých třídách neohřáli a v březnu 
přišlo uzavření všech škol.
I přes to, že jsme do konce roku vyu-
čovali distančně, nezapomněli jsme 
na své absolventy. Absolventské 
koncerty jsme sice odložili, proběh-
nou v říjnu, ale focení si nenechal 
nikdo ujít.

Další věc, která nás potěšila, je jubi-
leum pana emeritního ředitele Bo-
humila Průchy, který v květnu osla-
vil 80 let. Přejeme mu do budoucna 
stálé zdraví a stále tak spokojenou 
mysl, jakou měl, když jsme mu přišli 
pogratulovat. 
Velkou radost nám udělaly děti z vý-
tvarného oddělení, ze třídy paní uči-
telky Hany Šebestíkové, které získaly 
ceny na mezinárodní výtvarné sou-
těži v Lidicích. ZUŠ Říčany také 
získala zlatou medaili na meziná-
rodní výtvarné soutěži v Makedonii 
za kolekci zaslaných prací. Opět žáci 
paní uč. H. Šebestíkové.
Dalším skvělým úspěchem překva-
pila Rozálie Poláková, která získala 

1. místo v klavírní soutěži Praque 
Junior Note a zahrála si i na koncertě 
vítězů. Rozálka studuje klavírní hru 
ve třídě pana uč. Michala Rezka.
A nakonec nás potěšilo pozvání pro 
naše žáky od mistra Pavla Šporcla 
na koncerty na Jurečku. Děkujeme 
moc za možnost se této skvělé akce 
účastnit, bylo to pro naši školu vel-
kou ctí!
Na závěr bych ráda poděkovala zřizo-
vateli městu Říčany za finanční i mo-
rální podporu říčanské ZUŠ.
Dovolte mi abych vám všem popřála 
šťastně prožité prázdniny  a se všemi 
se budeme těšit v září na viděnou.

Iveta Sinkulová a kolektiv 
zaměstnanců ZUŠ Říčany
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Mezi námi

l Na finální výsledky ex-offo hod-
nocení 8. výzvy IROP-Doprava 
2018 se můžete podívat na www.
ricansko.eu. 
l Podávat projekty do 10. výzvy 
MAS z IROP na územní plánování 
obcí přes MS2014+ lze do  31. 8. 
2020. 
l Program rozvoje venkova stále 
nabízí možnost podávat projekty 
na Fichi číslo 7 – Malé projekty na 
podporu rozvoje a kvality života na 
Říčansku. Můžeme podpořit in-
frastrukturu škol a školek, včetně 
hygienického a stravovacího záze-
mí. Sportovní organizace, kterým 
chybí mobilní sportovní vybavení, 
se také mohou obrátit na MASku 
a podat svůj projekt do této výzvy. 
Pro obce je v rámci PRV možnost 
investovat do veřejných prostran-
ství.  Podávat projekty přes Portál 
farmáře můžete do 15. 8. 2020. 
Max výše celkových způsobilých 
výdajů na projekt je 500tis. Kč. 
l Stejný termín pro podávání žá-
dostí o dotaci mají také zemědělci, 
jde o  Fichi 1 – Investice do země-
dělských podniků.
l Začínáme zpracovávat analy-
tickou část území a víme, že počet 
obyvatel se nám rozrostl z 60 421 
trvale hlášených obyvatel na 
64 347 obyvatel a rozloha území 
se zvětšila z 275,25 km² na 292,17 
km². Připravujeme sofistikova-
ný dotazník na sběr projektových 
záměrů, které do připravované 
strategie na období 2021-2027 
zahrneme a na co půjde peníze 
čerpat. Elektronický dotazník bu-
deme směřovat na samosprávu, 
neziskový sektor a také na místní 
podnikatele, se kterými spolupra-
cujeme. Bude zveřejněn na našich 

stránkách a k dispozici všem, kdo 
mají zájem podílet se na rozvoji Ří-
čanska prostřednictvím budoucích 
výzev přes místní akční skupinu. 
l MASka 
stále nabízí 
služby so-
ciálního ko-
o r d i n á t o r a , 
který s po-
t ř e b n ý m i 
řeší složité životní situace – osa-
mění, bydlení, práci, dluhové po-
radenství a mnoho dalšího. Pokud 
si nevíte rady a váháte kudy kam, 
zavolejte na 725 369 985 nebo 

774 780 543 nebo pište na social-
ni.planovani@ricansko.eu. Služba 
je zdarma. 
l Podnikatelům z území MAS Ří-
čansko nabízíme zdarma využít pre-
zentaci svého podniku na www.regi-
onysobe.cz. Jde o iniciativu místních 
akčních skupin celé České republiky 
a snahu podpořit své místní výrob-
ce a ukázat, co vše u nás můžeme 
nabídnout. Ozvěte se nám, pošlete 
informace o Vaší firmě, podniku, vý-
robku spolu s fotografií a buďte vidět 
na www.regionysobe.cz.
 Za MAS Říčansko o.p.s.   
 – Pavlína Šantorová Filková 

Střípky z mASky

KONTAKT NA VAŠI MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINU, která podporuje rozvoj regionu prostřednictvím
Strategie CLLD mj. v rámci vyhlašovaných dotačních výzev

www.ricansko.eu
Více ke kampani REGIONY SOBĚ! na www.mistniakcniskupiny.cz/regiony-sobe

Proto přemýšlejme, jak lokální ekonomiku společně podpořit.
Pokud máte nápad, podělte se o něj s námi.

Lokální ekonomika je jako vědro. Je-li děravé, odtéká z něj zbytečně
moc peněz mimo náš region. Najděme a ucpěme tyto díry, abychom posílili

naši stabilitu a soběstačnost!

Nabídněte své 
přebytky, pokud máte 
více, než spotřebujete. 
Pronajměte přes léto 
horní patro vašeho 
domu nebo nabídněte 
výpěstky ze zahrádky. 
Máte-li čas, staňte se 
dobrovolníky. Nebo 
sledujte poptávky po 
brigádách místních 
fi rem, zemědělců, 
spolků a institucí.

Přemýšlejte na škále: 
vyrobeno v naší obci 
– v našem regionu 
– v našem kraji – 
v naší zemi – na 
našem kontinentu. 
Až to bude možné, 
dopřejte si v blízké 
restauraci pořádný 
oběd, navštivte 
regionální muzeum či 
sportoviště. Nákupem 
lokálních produktů 
a služeb podpoříte 
zaměstnanost 
a ekonomickou 
prosperitu v regionu!

Krizová situace nás naučila, že je rozumné spoléhat
v některých ohledech sami na sebe. Silní lidé dělají silný region! 

Pátrejte a objevujte, 
co všechno se 
u nás v regionu 
vyrábí, nabízí 
a koná. Zajeďte si 
do okolních obcí, 
prozkoumejte 
internet. Pestrost 
nabídky vás překvapí 
a poznáte spoustu 
báječných lidí.

Pozvěte své známé na 
dovolenou do našeho 
regionu a připravte 
jim plán, co všechno 
mohou poznat 
a zažít. Nakupte 
dárky od lokálních 
výrobců, řemeslníků, 
zemědělců či 
poskytovatelů 
služeb. Sdílejte na 
sociálních sítích vše, 
co se v regionu vyrábí, 
nabízí či koná. 

Podpořte
region
fi nančně

Poznejte lépe 
svůj region

Přispějte sami
do místní
ekonomiky

ŘÍČANSKO SOBĚ!

Propagujte
region

NÁRODNÍ SÍŤ
MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN
ČESKÉ REPUBLIKY

NSMAS_regiony_26-50_A2.indd   20 27.04.2020   16:43:29
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Říčanská odbočka Českého národ-
ního aeroklubu byla založena krátce 
po druhé světové válce. I když éra 
Aeroklubu trvala krátce, patří mezi 
výrazné kapitoly tohoto města. Při-
pomeňme si další osobnosti spjaté 
s jeho činností. 
Bratři Jiří a Přemysl Léblovi působili 
v Říčanech jako instruktoři bezmo-
torového létání. Přemysl ve vojen-
ské prezenční službě létal jako palubní 
střelec-radista na proudovém bombar-
dovacím letounu Iljušin Il-28.
Arnošt Marek (1922–?), rodák z Py-
šel, po základním leteckém výcviku 
absolvoval jednoroční leteckou školu 
v Popradu. Poté působil jako vedoucí 
dispečer Dobrovolného svazu lidového 
letectví (nástupce ČNA) a na Odděle-
ní letecké přípravy a parašutistického 
sportu ÚV Svazu pro spolupráci s ar-
mádou, který převzal do své působnosti 
letecké sporty. Od počátku šedesátých 
let pracoval na Státní letecké inspekci, 
jejímž byl později ředitelem. 
Ing. et Ing. František Koreš (1931–
2000) působil v AKŘ jako instruktor 
bezmotorového létání. Nastoupil do 
pilotní přípravky, kterou ze zdravot-
ních důvodů nedokončil. Byl dobrým 
znalcem letectví, část jeho obsáhlé 
knihovny získal Zdeněk Brunclík pro 
Modelářský klub Toužim. František 
vedle stavebního inženýrství vystu-
doval v roce 1974 na Vysoké škole 
dopravní v Žilině obor provoz a eko-
nomika letecké dopravy, jehož sou-
částí bylo získání průkazu soukromé-
ho pilota letounu. To bylo v průběhu 
studia zrušeno, a tak padl jeho druhý 
pokus o možnost létat. Byl mým dlou-

Výročí 75 let od založení odbočky Českého 
národního aeroklubu v Říčanech (dokončení) 
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Autor o sobě
V roce 1952 jsem se jako student kvinty říčanského gymnázia přihlásil se spolužákem Františkem 
Dušátkem do kurzu bezmotorového létání, který organizoval Dobrovolný svaz lidového letectví Říčany, 
následnická organizace Českého národního aeroklubu. Teoretické školení jsme absolvovali pod vedením 
instruktora Františka Koreše. Týdenní základní výcvik na školní dvousedadlovce lF-109 Pionýr proběhl na 
podzim 1953 na letišti Český Brod pod vedením říčanského instruktora Jiřího lébla. (V poválečných letech 
byl předsedou tamního ČNa Jaromír Klenka, ředitel našeho gymnázia).
Na jaře 1954 jsem přestoupil do aeroklubu Benešov, letiště Nesvačily. V roce 1955 jsem složil zkoušky 
pilota kluzáků a instruktora bezmotorového létání. V roce 1959 při prověřovací akci jsem byl z létání 
vyloučen pro přečin ministrování v římskokatolickém kostele v době docházky do tehdejší osmileté střední 
školy. K létání jsem se vrátil v roce 1963 a v témže roce ho také ukončil. Nový návrat v roce 1987 byl 
delší, s létáním jsem skončil v roce 2003, 49 let a 8 měsíců po prvním letu.

MINIMÁLNÍ OKRAJ
INVERZNÍ 

PRUH

MINIMÁLNÍ OKRAJ
POZITIV

Školní kluzák připraven ke vzletu navijákem

holetým přítelem, který mně předával 
množství informací.
Jeho zásluhou jsme navštívili Františka 
Fajtla, jehož knihu Sestřelen – s dedi-
kací: „Panu Mir. Vrabcovi srdečně Fajtl, 
Praha 13. XII. 82“ – opatruji spolu s 
dalšími ve své knihovně.
Oldřich Schreiber (1932) absolvoval 
v ČNA Říčany výcvik v bezmotorovém 
létání. V letech 1953–1956 ve vojen-
ské prezenční službě létal jako palubní 
střelec-radista na proudovém bombar-
dovacím letounu Iljušin Il-28. Pro tento 
článek poskytl řadu fotografií a infor-
mací.
PhDr. J. F. Šára (1935–2012) začal s 
modelařením a létáním v Říčanech. Le-
tectví se stalo jeho celoživotním údělem. 
Sportovně létal s motorovými letadly, 
ale především od poloviny padesátých 
let 20. století se věnoval letecké publi-
cistice. Začínal v časopisu Křídla vlasti, 
později Letectví + kosmonautika. Byl 
řadu let zástupcem šéfredaktora. Re-
dakční kolegové o něm napsali: „Byl 
svědkem československé letecké slávy a 

zasloužil se o její obecné uznání. Honza 
osvědčil svou tvůrčí schopnost a vysoké 
pracovní nasazení při uvádění leteckých 
dnů na televizní obrazovky. Jeho poctivost 
v práci a dobrota srdce se zrcadlila v jeho 
poměru k rodině a k lidem v jeho okolí. Pro 
každého kolem sebe měl vždy dobré slovo. 
Dobro nemusí být vždy opláceno dobrem 
a štěstím.“ Jeho činnost byla v roce 1980 
oceněna Čestným pilotním odznakem 
AČSSR a v roce 1996 Diplomem Paula 
Tissandiera, který uděluje Mezinárodní 
letecká federace (FAI).
Karel Kozák (1935) létal jako pilot a 
instruktor bezmotorových letadel, pilot 
motorových kluzáků a ultralehkých le-
tadel. Leteckou činnost započal v roce 
1951 a pro stálé potěšení létá dosud, 
tedy plných 69 let! Jako mnoho jiných 
„aeroklubáků“ pracoval v letectví – od 
roku 1958 až do důchodu byl zaměst-
nancem Výzkumného a zkušebního le-
teckého ústavu v Praze. Jeho vzpomín-
ky najdete v elektronické verzi článku.

Miroslav Vrabec

Článek byl napsán na základě vzpomí-
nek Zdeňka Brunclíka, Karla Kozáka 
a Oldřicha Schreibera, kteří v popiso-
vané době byli velmi mladí. Jako zdroj 
informací posloužily také texty v časopise 
Rozlet, vzpomínky a fotografie uveřej-
něné v dřívějších ročnících Říčanského 
kurýru a Čerčanského zpravodaje a kni-
ha Dalibora Hofty Neobyčejní občané Ří-
čan. Pokus o využití archivních materiálů 
byl zatím neúspěšný. Rozšířenou verzi 
dvoudílného článku přináší www.kuryr-
-ricany.cz. 
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Prakticky doslova: regály v dobročinném obchůdku jsou 
skutečně plné a prohýbají se pod náporem darovaného 
zboží (příjem kojeneckého a dětského oblečení jsme 
dokonce museli dočasně pozastavit), dobrovolníků po-
stupně přibývá, nakupujících je naštěstí stále dostatek. 
Můžeme tedy opět vydatně pomáhat, protože se znovu 
rozbíhá spolupráce s našimi garanty, přerušená koro-
navirem na několik měsíců. Ostatně i samotný počet ga-
rantů (tj. konkrétních lidí z říčanských organizací, insti-
tucí či uskupení, zabývajících se sociální problematikou, 
kteří garantují, že jimi vytipovaní potřební jsou skutečně 
potřebnými) jsme navýšili: vedle OSVZ Říčany a Komu-
nitního centra Říčany nově spolupracujeme také např. 
s Cestou integrace, MAS Říčansko a s řediteli místních 
základních škol, s nimiž jsme řešili primárně materiál-
ní pomoc s distanční výukou v době vrcholu pandemie 
Covid-19. Co dále? Několika dětem jsme zaplatili pří-
městské tábory, několika samoživitelkám či neúplným 
rodinám v tíživé finanční situaci opatřili pračky a další 
vybavení domácnosti, nemocnému seniorovi s dýchací-
mi problémy oxygenerátor, postižené holčičce hipore-
habilitační pobyt, jiným dětem jsme uhradili poplatky 
za zájmové činnosti sportovní i kulturní, protože jejich 
rodiče by si je nemohli dovolit atp. Právě v těchto dnech 
překročila celková pomoc KOLOBĚHu potřebným hod-

notu 200 000 Kč (!). Opět je tedy komu a zač děkovat: 
dobrovolníkům za vydatnou pomoc s realizací této bo-
hulibé činnosti, dárcům za cokoli, co přinesou a darují 
(třeba i tak, že to vyfotí pro online prodej), každému, kdo 
u nás cokoli zakoupí. 
Sdílené aktivity jsou zatím ještě pozastaveny, ale leccos 
přibylo: třeba Semínkovna, v níž stále ještě zbývá pár 
semínek, která by mohla stihnout letošní zahradnickou 
sezónu, můžete si k nám s vlastní nádobkou dojít pro 
kvásek na voňavý chléb, POSEZ (POmoc SEniorům a 
Zdravotně postiženým) opět nabízí základní poraden-
ství a internetové připojení zdarma a na konci července 
se u nás uskuteční druhý koncert šansoniérky Leticie 
Outierové. Ten první byl velmi úspěšný, Leticie si tento-
krát jako hudební partnerku přizve Elišku Pohnerovou a 
opět bude dominovat francouzský jazyk. Zveme vás na 
podmanivý podvečer ve čtvrtek 30. července od 18:30 a 
doporučujeme včasnou rezervaci.
Zveme vás k nám ale prakticky kdykoli, jen je třeba sle-
dovat otevírací dobu na webu, na facebooku, na dveřích 
dobročinného obchůdku - vzhledem k dovoleným se 
může měnit (hned z kraje července máme zavřeno!). 
Dokonce i když nepřekročíte náš práh, můžeme vám 
udělat radost: na parapetu KOLOBĚHu se občas obje-
ví různé drobnosti - hrnečky, časopisy, knížky, drobné 
dekorace apod., které jsou zdarma (resp. za dobrovolný 
příspěvek). Víme, že v obchůdku (by) se neprodaly, ale 
vyhazovat nechceme nic. A tak máme radost, že si i takto 
najdou nové spokojené majitele. Právě ona radost je totiž 
pro nás velikou odměnou i posilou. Radostné dny vám 
všem a na shledanou v KOLOBĚHu Říčany.

Eva Hazdrová Kopecká, ředitelka 
www.kolobeh/ricanz.cz, info@kolobeh-ricany.cz, 

facebook.com/kolobehricany

Opět v plném (Kolo)běhu
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V květnovém čísle jste si mohli přečíst první část textu vě-
novaného kritikovi, publicistovi, organizátorovi i skladate-
li, který pobýval v Radošovicích v dnešní ulici Edvarda Be-
neše. O jeho činorodém působení v oblasti divadla a hudby 
se dozvídáme především z korespondence, kterou Otakar 
Nebuška aktivně vedl. 
U inscenace hry Julia Zeyera Radúz a Mahulena se postaral o 
vydání hudby pro komorní soubor od Josefa Suka.  V zápisu 
z valné hromady spolku Dramatika se píše, že „při nacvičování 
této hry Dramatikou ve spolupráci s Mládeží Národního souru-
čenství a Sokolem v roce 1940 převzal nacvičování a provedení 
hudebního doprovodu písní a recitálů“. Jistě tak přispěl k úspě-
chu divadelníků na okrskové divadelní soutěži, kde toto prove-
dení Zeyerovy hry vyhrálo.
Byl to člověk velkého elánu a jasných představ o práci ve 
spolku. V korespondenci se zmiňuje o hrách, které chtěl obe-
censtvu nabídnout – totiž ty, „které mají dnešní době co říci po-
vzbudivého ať v smutnu či veselí“. Chtěl mít v předstihu vybrány 
a obsazeny dva až tři tituly, bylo třeba se střídat v rolích jako 
„Fabiánová v Národním, která je jeden den přímo vilný motýl 
v Čapkově Hmyzu a druhý den scvrklá stará panna z Pozvání na 
zámek“. Doporučoval, aby se každý učil doma souvisle mluvit 
čtením nahlas a ovládal nazpaměť text při první jevištní zkouš-
ce. Dále si měl herec promyslet svou roli, její charakter a vztahy 
k ostatním postavám. Jeho názor na ochotničení a divadlo jako 
takové nám odkrývají slova „Nikdo nehraje pro osobní ješit-
nost, ale pro službu umění, pro povznesení spoluobčanů a aby 
sám sobě dokázal, že opravdu něco dovede co nejdokonalejšího.“ 
Vedle zmíněných nároků na své spolupracovníky a ochotníky 
uměl ocenit jejich klady a přínos. Tak tomu bylo např. v případě 
režisérky Marie Kalibové, když oceňoval, že účinkující uměli 
texty nazpaměť, říkali je „plynně, hbitě, (…) věděli a dodržovali, 
kam se mají postavit a posadit“. (Citovali jsme z dopisů kole-
gům v Dramatice z dubna 1947.)
V dopise z 24. února 1945 píše známému říčanskému ochotní-
kovi Janu Petříčkovi, že se mohl stát jednou ze 701 obětí náletu, 
který 14. února toho roku Praha zažila: „Netroufám si vypra-
vit se do Radošovic na pohřeb (divadelnice) Vlasty Hanušové, 
abych neriskoval svůj jen náhodami zachovaný život při nále-
tech…“ Poválečná práce Otakara Nebušky v Radošovicích 
měla být ve znamení mládeže – byl odhodlaný se jí věnovat, 
ale kvůli nedostatečnému zájmu toho vzápětí nechal. Nejspíš 
byl také členem radošovického Sokola, pro který složil pocho-
dové heslo, nebo Okrašlovacího spolku, kde spolupracoval, 
jak jinak než hudebně, pro záchranu lesů. Pro obecní rozhlas 
Radošovic vytvořil tři znělky.
Syndikát českých spisovatelů a skladatelů jej v roce 1948 usta-
novil hudebním patronem říčanského okresu. Na jmenování 
reagoval v listu Ústřednímu akčnímu výboru národní fronty, 
sekce hudební, těmito slovy: „Nelpím na funkcích a hodnostech, 
ale chci být užitečný a účinně lze vystupovat a pracovat jen ve 
funkci pověřené.“  V práci patrona vnímal jako své hlavní úko-
ly podněcovat místní iniciativu, zlepšovat ji a doplňovat ji po 

stránce věcné i technické, dávat podněty, pomáhat vlastními 
silami, zkušenostmi a styky k uskutečnění projektů. Přál si po-
zvednout, jak píše v říjnu 1948 Syndikátu hudebních skladatelů 
a spisovatelů v Praze, „individuální hudebnost každého a všech, 
aby se hudba stala takovou individuální potřebou jako je jídlo a 
pití – hlad a žízeň“. I přes vyšší věk a zdravotní obtíže se snažil 
takový cíl naplnit. Zahájení Jiráskovy výstavy v Říčanech a poté 
v Uhříněvsi se účastnil silně nachlazený; s vysokými teplotami 
zařizoval zájezdy do Národního divadla na Rusalku a Špalíček. 
Dále se postaral o návštěvu představení v Divadle hudby nebo 
D 50 E. F. Buriana a nezapomněl ke každému představení se-
pisovat informativní a propagační letáky. Abychom si udělali 
představu – jen za první čtvrtletí roku 1950 bylo do Národního 
divadla vypraveno na třicet zájezdů, z toho patnáct bylo hudeb-
ních představení, účastnilo se jich téměř pět set milovníků umě-
ní. Stál za realizací výstav věnovaných Aloisi Jiráskovi, Bedři-
chu Smetanovi, Zdeňku Fibichovi a Antonínu Dvořákovi. Na 
výstavě týkající se života a díla Bedřicha Smetany, uskutečněné 
v červnu 1949 v Radošovicích v prostorách zdejší střední od-
borné školy, vystoupil s přednáškou a komentáři k exponátům. 
Jak potvrzují slova ředitele střední školy V. Zdeňka, osobnost 
Otakara Nebušky byla přidanou hodnotou této akce. Správě 
Smetanova muzea v Praze tehdy napsal, jak se oživila pro laika 
jednotvárná výstava: „Vypravoval to daleko barvitěji – nebuškov-
sky. Já jsem toho názoru, že k této výstavě takový Nebuška patří 
jako nedílná součást.“ Ne vždy se však setkával s uznáním. O 
pár měsíců později, po zklamání, když se nedočkal slíbené 
pomoci, napsal silně rozladěný příteli Adolfu Mayerovi, že má 
chuť „seknout s prací pro Říčansko“.  V roce 1950, kdy slavil 
pětasedmdesátiny, jeho kolegové a žáci upřímně jeho práci 
oceňovali. Víme například o blahopřání od uhříněveské střední 
školy a daru v podobě obrazu. Jako poděkování uspořádal pro 
své příznivce uměleckou besedu s rozpravou zejména o hudbě. 
Zdravotní potíže Otakara Nebušky nadobro skončily 28. října 
1952. Dožil se 77 let. Tento nápaditý a velmi aktivní člověk, 
znalec, by nám mohl a měl by být příkladem, jak smysluplně 
naplnit čas nejen pro sebe, ale i pro druhé.

Šárka Vydrařová 
Jako zdroj informací pro tento text posloužily podklady uložené 
v Muzeu Říčany a pak publikace a veřejně přístupné matriky 
uložené na internetu. 

Otakar Nebuška,  
odborník mezi ochotníky (2)

MINIMÁLNÍ OKRAJ
INVERZNÍ 

PRUH

MINIMÁLNÍ OKRAJ
POZITIVotakar Nebuška mezi členy radošovického divadelního spolku Dramatika, 

jemuž v letech 1941 až 1946 předsedal. snímek zachycuje scénu z insce-
nace hry Třetí zvonění. ochotníci ji hráli ve čtyřicátých letech v restauraci 
sport. Předsedu spolku Nebušku vidíme zcela vpravo      
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ReALITNí PORADNA
Ing. Jana 
Karlachová
REMAX Alfa
Realitní makléřka  
pro Říčany a okolí

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

OTÁZKA: Dobrý den, po koupi bytu jsme zjistili, že pů-
vodní majitel dlužil na poplatcích SVJ. Po převodu bytu 
tento dluh chce po nás SVJ uhradit. Můžeme se tomu ně-
jak bránit? Hana Z.

ODPOVĚĎ: Při převodu bytu kupující přebírá povinnosti 
dosavadního vlastníka, související s jeho členstvím ve spole-
čenství vlastníků jednotek (SVJ) v domě. Mezi ně patří i dlu-
hy prodávajícího na poplatcích za správu domu a pozemku, 
jako jsou poplatky za pojištění domu, činnost správcovské 
společnosti, náklady za osvětlení společných prostor, jejich 
úklid, údržbu a mnoho dalších. Kupující by si proto měl vždy 

ověřit, zda prodávající na těchto poplatcích něco správci 
(SVJ) nedluží. Pokud by tomu tak bylo, povinnost uhradit 
tyto dluhy přechází z prodávajícího na kupujícího, nedohod-
nou-li se smluvní strany v kupní smlouvě jinak. Pokud to ne-
máte ošetřené v kupní smlouvě, budete muset dluh uhradit 
vy a potom můžete částku vymáhat např. soudní cestou po 
předchozím majiteli.

OTÁZKA: Dobrý den, chci se zeptat, na co si dát pozor 
při koupi nemovitosti, kde je zástavní právo. Kupujeme 
dům od přímého majitele, který tam má hypotéku. Děku-
ji Petr J.

ODPOVĚĎ: To je poměrně běžné, že vlastník se rozhodne 
prodat svou nemovitosti dříve, než stihne splatit hypotéč-
ní úvěr sjednaný na pořízení nemovitosti. Zpravidla se to 
řeší tak, že zbytek dluhu vůči bance se splatí z kupní ceny a 
banka potom udělá výmaz zástavního práva z katastru.  Aby 
vše proběhlo, jak má, a zvláště když kupujete nemovitost od 
samoprodejce a nemáte s tím zkušenosti, určitě doporučuji 
využít služeb odborníka – realitní kancelář nebo advokáta.

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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Je obecně známo, že ztrátu z podnikání lze uplatnit jako po-
ložku snižující základ daně v následujících až pěti letech. In-
formace, kterou dnes přináším, v době, kdy píšu tento článek, 
sice ještě není na konci nutného legislativního procesu, ale 
dovoluji si vyjádřit názor a také své osobní přání, aby novinka 
byla schválena - ku prospěchu a jako významná pomoc všem 
podnikatelům, zasaženým současnou situací. Podstatou to-
hoto opatření je možnost uplatnit daňovou ztrátu jako polož-
ku snižující základ daně nejen v budoucnu, ale také zpětně 
(a to až dva roky zpětně) formou dodatečného daňového 
přiznání. Podle vládního návrhu by bylo možno poprvé tento 
instrument využít na ztrátu vykázanou za rok 2020. Jak by to 
vypadalo v praxi? Za rok 2020 bude vykázána daňová ztráta. 
Pokud byl v roce 2019, nebo i 2018, vykázán zisk a zaplacena 
daň z příjmu, bude možnost podat dodatečné přiznání k dani 
z příjmu za rok 2019 nebo i 2018 a snížit již vykázaný základ 
daně a i daň o ztrátu z roku 2020. Tím vznikne na zaplacené 
dani za rok 2019 nebo i 2018 přeplatek, který bude poplatní-
kovi vrácen. Co považuji za hodně důležité je fakt, že vládní 
návrh tohoto opatření jde ještě dál. Dle návrhu nebude nutno 
čekat až na konec roku 2020 a vyčíslení ztráty 2020 do daňo-
vého přiznání za rok 2020. Aby se peníze vracely poplatní-
kům co nejdříve, budou mít poplatníci možnost už v průběhu 

roku 2020 odhadnout výši své ztráty za rok 2020, a již během 
roku 2020 budou moci tuto odhadovanou ztrátu roku 2020 
použít jako titul pro dodatečné přiznání za rok 2019. Efekt je 
jasný: peníze ze zaplacených daní za rok 2019 se jim budou 
vracet rychleji a dříve. Pro úplnost uvádím, že vládní návrh 
obsahuje omezení v tom smyslu, že odhad ztráty roku 2020 
lze použít jen při vazbě na dodatečné přiznání k dani z příjmu 
za rok 2019; dodatečné přiznání za rok 2018 bude možno 
podat až po podání přiznání za rok 2020 a skutečně vyčíslené 
ztrátě roku 2020. Celková výše ztráty takto zpětně uplatnitel-
né je určena na 30 mil Kč. Pokud by se výše skutečné ztráty 
2020 po podání přiznání za rok 2020 lišila od uplatněné 
ztráty odhadnuté pro dodatečné přiznání 2019, bude rozdíl 
zatížen úrokem z prodlení. Mnoho z vás ještě nemá poda-
né přiznání za rok 2019 a právě pro vás jsou tyto informace 
směřovány. Sledujte stav legislativního procesu, reálně oče-
kávám, že do 18. 8. (termín pro podání přiznání za rok 2019) 
bude tato změna uzákoněna. Zkušený daňový poradce vám 
s tímto jistě dobře poradí. Může to být i RADIUS Říčany. 
V případě jakýchkoli dotazů neváhejte kontaktovat RADIUS 
Říčany s.r.o., rádi se vám budeme věnovat. 
 Ing. Věra Tauberová, tel. 728 832 303,

vera.tauberova@radiusricany.cz

RADIUS Øíèany s.r.o.

danì, finance
ekonomické poradenství

zpracování úèetnictví

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

ÚČeTNí A DAňOVá PORADNA PRO PODNIKATeLe

TÉmA NA LÉTO:  ZPěTNÉ UPLATNěNí ZTRáTy
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Dobrovolný svazek obcí Ladův kraj 
připravil pro vás, pro turisty a cyk-
listy, rodiny, jednotlivce a skupiny 
z celého mikroregionu i přespolní, 
razítkovací hru na celé prázdniny.  

Pokud se zapojíte, můžete poznat i 
ta území malebného „ladovského“ 
regionu, kde zrovna nebydlíte nebo 
které tak dobře neznáte. V době po-
znamenané coronavirovou pandemií 
tak podpoříte lokální turistický ruch, 
rekreační, kulturní a sportovní areály, 
muzea, venkovní expozice, aj. Mů-
žete pomoci restauracím, kavárnám, 
občerstvením, hostincům a hotelům 
v malých obcích a navíc si ještě za-
hrajete o zajímavé ceny – trička, 
vstupenky, slevy, atd.

Stačí jen v červenci a srpnu navštívit 
pěšky nebo na kole, ale i s dopomocí 
vlaku a autobusu, některé či všech-
ny obce a stezky Ladova kraje. Tam 
budete hledat razítkovací místa a 
sbírat razítka do herní karty. Razí-
tek potřebujete 24 a vybrat si může-
te ze 44 razítkovacích míst. 

Herní karty budou k vyzvednutí přímo 
na razítkovacích místech, tedy v Infor-

mačních centrech, na obecních úřa-
dech a u partnerů hry. Seznam všech 
razítkovacích míst najdete na kartě 
nebo na www.laduv-kraj.cz/letni/tu-
ristika/razitkovaci/hra, kde si můžete 
stáhnout a vytisknout i herní kartu a 
přečíst podrobná pravidla hry a jiné 
zajímavosti. 

Hra startuje ve středu 1. července 
2020 a končí v pondělí 31. srpna 

2020. Losovat o ceny se budou karty 
zcela zaplněné neopakujícími se ra-
zítky, které dorazí do Ladova kraje 
poštou či mailem nebo do razítko-
vacích míst do pondělí 7. září 2020. 

Obcí je celkem 24 a jejich seznam 
naleznete na našem webu (www.
laduv-kraj.cz/obce-ladova-kraje), 
popis stezek taktéž (www.laduv-kraj.
cz/stezky). Jedná se o stezky - Kra-
jem Josefa Lady – 76 km, Krajinou 
barona Ringhoffera – 20 km, Cesta 
kocoura Mikeše – 20km a naučná 
obecní stezka Pohádkové Hrusice. 
V Ladově kraji se nachází mnoho dal-
ších zajímavých a naučných stezek, 
více informací naleznete na www.la-
duv-kraj.cz/informacni-letaky. 

Tak ať je nám v Ladově kraji dobře a 
razítkům zdar! 

Hana Bolcková, 
Ladův kraj 

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

instagram.com/laduvkraj.   

Pěšky i na kole za razítky Ladova kraje. 
Zapojte se do letní turistické razítkovací hry

MikroreGioN

laDŮV KRaJ
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Proč se zapojit? • poznáš region mezi Prahou a řekou Sázavou 
• podpoříš místní turistický ruch, rekreační kulturní a sportovní 

areály• ožijí opět muzea, venkovní expozice i atrakce
• zachráníš provoz restaurací, kaváren i hotelů v malých obcích 

• navíc hraješ o zajímavé ceny – trička, vstupenky, slevy, aj. 
Jak hrát? 
V červenci a srpnu objev pěšky nebo na kole:
• některé či všechny obce Ladova kraje (je jich 24), viz mapa

• stezky LK: Krajem J. Lady – 76 km, Krajinou barona 
Ringhoffera – 20 km, Cesta kocoura Mikeše – 20km

Kde získat razítko? • viz seznam na pravé straněKolik razítek nasbírat? Hraje se o 24 razítek (tolik má Ladův kraj obcí), v jedné obci může 

být více razítkovacích míst, celkem jich je 44 a jsou očíslována.
Nemá význam sbírat razítka postupně podle čísel, čísla na razítku 

jsou jen identifikačním odlišením, podstatné je získat 24 razítek, 

ať už mají jakékoliv neopakující se číslo.Co s orazítkovanou kartičkou? 1. Odevzdej ji na jednom z razítkovacích míst 
– ideálně v Infocentru či na obecním úřadě.

2. Pošli poštou jako dopis: Dobrovolný svazek obcí Ladův kraj, 
Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany.   

3. Vyfoť/naskenuj a pošli e-mail na akce.laduv-kraj@laduv-kraj.cz,  

předmět Letní razítkovací hra Kdo bude oceněn?Vylosujeme 12 kartiček, jejichž majitele čekají výjimečné ceny  

od partnerů hry, menšími cenami potěšíme i další vylosované. 

1 Černé  
Voděrady

Obecní úřad

2 Čestlice
3 Hrusice
4 Kaliště
5 Kamenice6 Klokočná

7 Kostelec  u Křížků
8 Kunice
9 Louňovice  10 Mirošovice11 Mukařov12 Nupaky

13 Ondřejov14 Struhařov15 Světice
16 Svojetice17 Tehov  

18 Tehovec
19 Všestary20 Zvánovice21 Mnichovice

TIC22 Říčany
TIC23 Senohraby Cykloservis Depo 3324 Velké  

Popovice Kavárna Andělka

25 Čestlice Čestlická Vejmrda26 Hrusice Památník  J. Lady 27 Kaliště Lensedly Hospůdka  U Miládky 28 Kaliště Zámeček Kaliště 29 Kamenice Valnovka 30 Kamenice Na Rynku 31 Kamenice Štiřínská Stodola  32 Klokočná U Sapíků33 Kostelec  u Křížků Sport klub 17134 Kunice Zámek Berchtold35 Louňovice  U Henců 36 Mirošovice U Císaře37 Mnichovice Šibeniční vrch 38 Nupaky Pizzeria Ta-Mi  39 Ondřejov Hvězdárna 40 Říčany
Muzeum41 Struhařov Občerstvení U Františka 42 Tehovec Villa Vojkov 43 Velké  

Popovice Kozlí obchod44 Zvánovice Lesní lázně 
Obecní úřad

Turistické informační centrum

Restaurace/ubytování/sport Bod zájmu

Do hry budou zařazeny plně orazítkované karty, které obdržíme  

nejpozději do pátku 7. 9. 2020. Razítkování končí s prázdninami, 

tedy v pondělí 31. 8. 2020.

Účastí ve hře dáváte souhlas ke zpracování vašich osobních údajů.

E-MAILE-MAIL

JMÉNOJMÉNO

24

37

PĚŠKY I NA KOLE 

 ZA RAZÍTKY 

LADOVA KRAJE 

LETNÍ  

RAZÍTKOVACÍ HRA

PĚŠKY I NA KOLE 

 ZA RAZÍTKY 

LADOVA KRAJE 

LETNÍ  

RAZÍTKOVACÍ HRA

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

Více informací zde:

1

1

Čestlice

Nupaky

Říčany

Světice

Všestary

Tehov

Klokočná

Tehovec

Mukařov

Louňovice

Svojetice

Struhařov

Mnichovice

Hrusice

Kunice

Mirošovice

Senohraby

Kaliště

Ondřejov

Velké 
Popovice

Kostelec 
u Křížků

Kamenice

Zvánovice

Černé 
Voděrady

Obce dle rozlohy: 

26 km2

10–20 km2

5–10 km2

0–5 km2

Říčanský 
hrad

Voděradské 
Bučiny

Ondřejovská  
hvězdárna

Památník Josefa 
Lady a jeho dcery 
Aleny

Vesnická  
památková 
zóna Lensedly

 Ringhofferova hrobka

Hláska  
– zřícenina  

hradu Zlenice

Pivovar

Kostel Narození 
Panny Marie

Zámek 
Berchtold 

přejeme všem poHodlné cyklo-putování
přejeme všem poHodlné cyklo-putování
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Dne 30. července 2020 uplyne sto let 
od narození pana Ladislava Laciny 
ze Strašína. Celá rodina i přátelé na 
něj vzpomínají jako na dobrého a 
laskavého člověka s velkým srdcem. 
Celý svůj život prožil na Strašíně, kde 
má v č. p. 1 rod Lacinů své kořeny 
již od roku 1821 a v č. p. 12 od roku 
1870. Osud Ladislava Laciny byl 
spjatý s životem a prací na venkově. 
Zanechal po sobě milou vzpomínku 
nejen v srdcích tří dětí, šesti vnuků 
a deseti pravnuků, ale byl velmi oblí-
ben i v celé širší rodině, mezi sousedy 
a přáteli.
Otec Ladislava Laciny byl strašín-
ským starostou, stejně jako děd 

František Lacina. I on sám se hlu-
boce zajímal o věci obecné a veřejně 
se angažoval. Nezapomenutelnou 
zůstává jeho účast na nočním úno-
su sochy Antonína Švehly v lednu 
1949, kdy ji společně s dalšími mla-
díky ze selských rodin ukryl ve stud-
ni na soukromém pozemku rodiny 
Rathouských v Lipanech. Po sa-
metové revoluci v březnu 1990 byla 
socha ze svého úkrytu vytažena a po 
nutných opravách slavnostně umís-
těna v parčíku v Říčanech za účasti 
bývalých aktérů i mnoha význam-
ných osobností.

Ladislav Lacina až do konce svého 
života zůstal aktivní a činorodý. 
V mládí působil jako člen strašín-
ských divadelních ochotníků a lás-
ka ke kultuře a obzvlášť k divadlu 
v něm zůstala po celý život. Po sa-
metové revoluci se krátce angažoval 
i v politice. Pomáhal při přechodu 
k demokratickému zřízení jako 
předseda Republikánského klubu, 
který navazoval na bývalou Agrární 
stranu.
I když od jeho smrti uplynulo už 25 
let, stále na něj rádi vzpomínáme.

Helena Lacinová

Sté výročí narození Ladislava Laciny ze Strašína

Pan ladislav lacina vedle pana Karla schwarzen-
berga při slavnostním odhalení  sochy antonína 
Švehly v parku.

bLAHOPŘáNí
V červnu oslavila 100. narozeniny 
moje maminka, paní Marie 
Dejlová. Zdraví, pohodu a dobrou 
náladu přeje syn s rodinou a 
přátelé.

PODěKOVáNí
Když jsem řešila, jakou zvolím pro své dítě ZŠ v Říčanech, byla jsem trochu v rozpacích. Naše 
spádová oblast mluvila zcela jasně, a to 3. ZŠ u Říčanského lesa.  Nepopírám, že jsem měla 
jisté pochybnosti. Bude tato škola pro mou dceru vhodná? Vždyť od mnoha lidí jsem slyšela, 
jak je to tam špatné, jak jim nevyhovuje styl výuky a že spousta rodičů je nespokojených. 
Po dlouhých úvahách a diskuzích jsem se rozhodla nechat věci tak jak jsou a své dítě do 
této ZŠ přihlásit. Musím říci, že jsem byla velice mile překvapena, ať už přístupem učitelů, 
vychovatelek v družině či komunikací a fungování zástupkyň prvního i druhého stupně, včetně 
pana ředitele. uvědomila jsem si, že tohle není o škole, ale v první řadě o třídní učitelce.
Tímto bych chtěla moc poděkovat naší, nyní již vlastně bývalé, třídní učitelce Daniele Kótce 
za její trpělivost, ochotu a vždy vstřícný přístup jak k našim dětem, tak i k nám rodičům. 
Příští rok již pokračujeme s novou třídní učitelkou, ale již teď vím, že jste našim dětem 
dala výborný základ do dalších školních ročníků. Je vždy hezké slyšet od našich dětí, že 
se těší do školy. Paní učitelko, děkujeme za vše!
  Lenka Ryvolová

PROSbA
Při návštěvě neurologické ordinace v olivově 
ulici jsem si musela odložit zlatý řetízek. Za 
hodinu jsem se vrátila a už tam nebyl. Pokud 
ho některý z pacientů vzal do úschovy, prosím o 
jeho vrácení. Děkuji. Tel.: 775 603 195.

Aquapalace Praha představil nabitý prázdni-
nový program pro děti i dospělé a prozradil 
také novinky pro letošní léto. Mezi hlavní 
lákadla patří nově otevřený Pool bar, kde se 
koktejly servírují přímo do vody, dále semifi-
nálová kola MISS České republiky, speciální 
letní Silvestr anebo koncerty dívčí kapely 
Lollipopz. Akce se zúčastnili ambasadoři léta 
– miss Eliška Bučková a Jakub Kohák.

moře zábavy a tobogánů si užijete 
také v Čechách. Aquapalace Praha 
odhalil letní program
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Současná výstava v říčanském muzeu připomíná, jak 
vypadaly potoky, rybníky a lesy v době, kdy naši nej-
starší spoluobčané byli dětmi. Les kolem Olivovny se 
modral borůvkami. Rokytka a Říčanský potok byly 
plné života. Na dnešní Lázeňské louce byste našli stu-
dánku, kam si dívky chodily pro měkkou vodu na mytí 
vlasů. A dál?
Tak jak to známe z Ladových obrázků, děti si stavěly na 
vodě rybníčky. Po Říčanech a okolí se vyskytovala řada 
tůní – v bývalých lomech nebo jako pozůstatek požární 
nádrže. V těch se dařilo čolkům, obojživelníkům citlivým 
na čistotu vody. V Šerákově cihelně pod Kuříčkem v já-
mách po vybrané hlíně žily ryby a škeble. Vyprávěli nám 
to dnešní osmdesátníci a sedmdesátníci, bystří pozoro-
vatelé a strůjci mnoha (viděno dnešníma očima i nebez-
pečných) her.

Radost chodit do lesa
V lese se ovšem děti chovaly obezřetně, a to i kvůli pří-
tomnosti hajných. Jarmila Jiroušková (1944), která 
vyrůstala nad Jurečkem, vzpomíná na hajného Lukeše. 
S vrstevníky se ho báli: „Ten chodil v lese a sledoval, jestli 
se tam nedělá nějaká neplecha. Jestli se tam něco nehá-
že, nelámou se stromečky. Nebo se nešlape někam, kam 
se nemá, a pořád to obcházel.“ Hráli si tady kluci a hol-
ky dohromady: „V lese jsme dělali pořád takový domečky, 
z klacíčků u stromů, u kořenů. A na to jsme dávali mech a 
úžasně jsme si vyhráli.“ Ivan Brdička (1942) popisuje po-
dobu tehdejších lesů: „Za války bylo uhlí na příděl, takže 
většina topiva se získávala po lese. Díky tomu byly lesy 
úplně vysmýčené. Prodávaly se pilky, které se nasazovaly 
na dlouhé tyče, a lidé chodili po lese a řezali až do výšky 
čtyř metrů všechny větvičky a nosili to domů a tím se topilo. 
Chodilo se na pařezy. Od té doby jsem nezažil tak vyčištěné 
lesy, kde nebyla ani šiška.“ Vystudovaný zoolog se dělí i o 
svůj zážitek z pasek mezi partiemi lesa v údolí Rokytky: 
„Byly to kvetoucí volné plochy plné motýlů, vážek, motýlic, 

prostě radost chodit do lesa! Cesty byly neupravené, plné 
louží, takže tam se shromažďovali motýli a pili tam.“

blahodárný lesní stín
Dnes aktuální téma sucha v krajině samozřejmě není nové. 
Pamětníci, kteří vyrůstali po druhé světové válce, vzpomí-
nají, jak chytali střevle. „Střevle je signalizátor čisté vody… 
dnes v Rokytce není vůbec nic… za nás tam byly mraky stře-
vlí,“ vypráví Ivan Brdička. Ale má také v paměti, jak tyto 
drobné kaprovité rybky v období sucha, kdy vysychala i ko-
ryta potoků, přenášeli v kbelících do hlubších vod.
Význam lesa jako dárce blahodárného stínu a přirozené 
zásobárny vody si uvědomovali také lidé první republiky. 
Aktivitě říčanských a radošovických občanů ve třicátých le-
tech vděčíme za to, že místní lesy nebyly vykáceny a rozpar-
celovány pro další výstavbu. Obávali se, že přijdou o vodu 
ve studních a že bude v Rokytce málo vody pro koupaliště 
Jureček. Opakovaně proto psali poslaneckým klubům a jed-
nali se zemským prezidentem. Ke kácení sice zčásti došlo, 
ale většinu lesů tady máme zachovánu dodnes.

Ryby a raci
Jaroslav Skala (1932) rovněž vzpomíná na chytání rybek 
za Jurečkem. Z válečných let si vybavuje dostatek vody: „To 
byly takový čudly malinký. Ryby, takový ty plevelný, se dostá-
valy do potoka, protože za války bylo hodně sněhu. Takže bylo 
hodně vody i v tom potoce.“ V chladivé vodě Jurečku se učilo 
plavat mnoho místních dětí. Některé dokonce pod dohle-
dem vyhlášeného nájemce restaurace s koupalištěm. Anto-
nín Jureček měl podle Jarmily Jirouškové zvláštní metody 
výuky, malým plavcům uvazoval kolem těla korkové pásy: 
„Plavali jsme ‚v hloubce‘ u břehu a on nás držel na takových 
provazech… A zase jsme se museli otočit a plavat zpátky.“ Na 
koupání v dalším z říčanských rybníků, Marvánku, vzpomí-
ná několik generací obyvatel dolní části města. Koupaliště 
bývalo vybaveno atrakcemi pro děti a kvalitním sportovním 
zázemím. V potoce nad Marvánkem chytali někteří pamět-
níci ryby i raky. Dalibor André (1948) měl o něco staršího 
kamaráda, který byl mistr v chytání ryb: „Pod těma koře-
nama, tam takhle jako zahrabal… A hodil to: hele tohle je 
vokoun! To je bělice!“ On sám tam jako desetiletý chodil na 
raky. „A přinesl jsem je domů v zavařovací flašce. A dal jsem 
je babičce pod postel a voni v noci vylezli. A babička, asi jak 
šla v noci na toaletu, tak na raka šlápla a von ji kousnul do 
nohy!“ směje se dnes jeden ze znalců přírody na Říčansku.

Renata Skalošová, Muzeum Říčany

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

V létě do lesa a k vodě
Vzpomínky na krajinu Říčanska 
před šedesáti a více lety 
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Mezi námi

Máme tady léto! Prázdninové měsíce 
červenec a srpen patří mezi nejoblíbenější 

v roce, a to nejen u dětí. Kde jinde je mají trávit malí i velcí, 
než u vody. A kde jinde najdete vodu jako u moře, než v 
Aquapalace Praha. Na léto jsme pro vás připravili spoustu 
akcí, díky nimž budete mít léto opravdu bohaté a nabité 
událostmi. Čeká vás moře zábavy, tobogánů i relaxace. Léto 
jsme již slavnostně přivítali na konci června – a v Aquapalace 
léto nikdy nekončí, tak si ho s námi pojďte pořádně užít!

Program na léto: 
■ 4. – 5. 7. – Víkend plný virtuální reality
■ 11. 7. - 3. semifinále MISS České republiky
■ 18. 7. - Koncert dívčí skupiny Lollipopz
■ 25. 7. - 4. semifinále MISS České republiky

■ 8. - 9. 8. - Víkend IZS se Skupinou ČEZ
■ 15. 8. - Koncert dívčí skupiny Lollipopz
■ 22. - 23. 8. - Víkend plný virtuální reality
■ 29. - 30. 8. - Slavnostní zakončení prázdnin se Skupinou 
ČEZ
 
A co dalšího si můžete užít v Aquapalace Praha?
- každý den animace v pirátském stylu.
- občerstvení v novém POOL baru
- zábava na všech 21 tobogánech či skluzavkách včetně 
toho nejdelšího v ČR
- divoká řeka umožnuje jízdu celých 250 metrů resp. čtvrt 
kilometru adrenalinové jízdy.

in
ze

rc
e Léto v Aquapalace Praha

MOŘE
ZÁBAVY
A TOBOGÁNŮ

BEZPEČNOST

ČISTOTA VODY

VŠE OTEVŘENO

BEZ OMEZENÍ

aquapalace.cz
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Drobní podnikatelé až na posledním místě…
Říčanská ODSka předložila na květnovém jednání zastupitel-
stva materiál s názvem „Dotační program na podporu podni-
katelské činnosti ve městě Říčany v souvislosti se zmírněním 
dopadů pandemie COVID-19“. Účelem programu byla pomoc 
OSVČ a drobným podnikatelům, kteří provozují svou činnost 
na území města a kteří byli zasažení současnou krizí. Jednalo 
by se odhadem až o 200 drobných podnikatelů (od 0 do max. 
počtu cca 15 zaměstnanců), kterým by dle nastavených pod-
mínek město přispělo na alespoň částečné překlenutí současné 
krizové situace od 5 do 40 tis. Kč s celkovou maximální dotací 
5 mil. Kč. Tento materiál byl hned nadvakrát smeten ze stolu.

Dvojitý mat
Nejprve byl na květnovém jednání zastupitelstva tento 
návrh odmítnut s tím, že se „téma prodiskutuje a připraví 
na červnové jednání“. Slibovaná diskuze započala až na 
základě mého dotazu na Finančním výboru týden před za-
stupitelstvem. A jak rychle započala, tak rychle také skon-
čila. Argumenty byly připravené, více či méně alibistické a, 
až na jeden, zástupné. Tím relevantním argumentem byla 
tehdy předpokládaná spoluúčast obcí na úhradě státní 
podpory podnikatelům. 
Takřka totožné argumenty zazněly i na jednání červnové-
ho zastupitelstva o týden později s velmi významným roz-
dílem. Onen jediný relevantní argument odpadl, jelikož 
A. Babiš svým oblíbeným veletočem přislíbil obcím kom-
penzaci ztracených daňových příjmů ve výši 1200 Kč na 
jednoho obyvatele.
Nyní již tedy zbyla jen obecná nechuť říčanské živnostníky 
jakkoliv podpořit, přičemž některé argumenty vládních 
zastupitelů byly skutečně úsměvné, jako například postřeh 
říčanského podnikatele a radního P. Matošky, že „20 tis. 
firmám nepomůže a program rozklíží tržní prostředí“. To 
prosím zkuste vysvětlit konkrétní kadeřnici, instalatérovi 
nebo hospodskému… Ani argumenty M. Gebauera o ná-
ročné administraci projektu, ke které nemá město aparát, 
neobstojí. Například v Lysé nad Labem obdobný projekt 
rozjeli již 1. 6., dle čerstvé informace od místostarosty J. 
Havelky program funguje a jednoho až dva úředníky, kteří 
to v Lysé zvládnou, bychom snad také našli. 
Snad úplně nejsmutnější a zároveň i varující byly výhrady, 
že „by se jednalo o pomoc jen části obyvatel, kteří podnikají 
za účelem zisku“ a pak také, že „by mohlo jít o ztrátu ener-
gie a že je důležitý klid“…
No ano, podnikatelé podnikají, aby si vydělali. Klid v sou-
časné situaci asi vesměs také postrádají. Jde o to, že OSVČ 

a drobní podnikatelé, kteří provozují své živnosti v Říča-
nech, jsou solí města, bez jejich přítomnosti by město bylo 
mrtvé. Zároveň také zaměstnávají i říčanské obyvatele. 
A když nic jiného, tak by město mělo ukázat, že jim v této 
bezprecedentní situaci na místních podnikatelích alespoň 
trochu záleží!  Ostatně vyhazovali jsme peníze za „větší 
kraviny“… 

Tomáš Kořán
Člen Finančního výboru města a místopředseda říčanské ODS

Nepřesnosti a chybějící informace
Jelikož v příspěvku zaznělo mé jméno, dovoluji si reagovat. 
V článku je spousta nepřesností a chybějících informací, které 
by dokreslily celou situaci. Škoda, že autor nenabídnul féro-
vý pohled na celou záležitost. Například to, že po květnovém 
jednání zastupitelstva jsme byli kontaktováni M. Šmolíkem, 
předsedovou ODS, a domluvili jsme si termín schůzky ohledně 
tohoto tématu. Bohužel schůzku zrušil a už se neozval. Potud 
tedy o naší neochotě jednat. Co se týká návrhu ODS na dotač-
ní podporu podnikatelů, tak ten materiál nenašel podporu ani 
ve finančním výboru ani v zastupitelstvu (pro hlasovali pouze 
3 zastupitelé ODS ze 17 přítomných zastupitelů), protože byl 
nedomyšlený, šitý horkou jehlou, navržené rozdělování nekon-
trolovatelné a s děravou logikou. Navržená dotační podpora 
se měla opírat o neověřené finanční výkazy, čestná prohlášení 
o počtu zaměstnanců nebo o subjektivní hodnocení toho, zda 
firma nebo živnostník byl poškozen koronavirovou situací. 
Zpracovat tyto informace měl finanční odbor městského úřa-
du, který je na již hranici kapacity a nemá žádné kompetence 
ani pravomoci tyto informace jakkoliv posuzovat. Navíc stano-
vená průměrná částka deseti tisíc korun na jednotlivce (tzn. 3 
333 Kč/za měsíc za dobu 3 měsíců), ač v součtu významná pro 
město, nemůže jednotlivým podnikatelům zásadně pomoci 
v jejich těžké situaci.
A co další lidé v našem městě?  Co lidé, kteří přišli o práci, co 
senioři, co samoživitelky/lé rodin?  Ti by si pomoc také jistě za-
sloužili, bohužel rozpočty obcí a měst takové možnosti nemají, 
sociální politika je řízena centrálně. Komu dát a komu tím pá-
dem vzít? Nemůžeme zvýhodnit jednu skupinu lidí - podnika-
telů - a dát jim peníze z městského rozpočtu, nekontrolovatelně 
a nekoncepčně. Řešení takovýchto situací musí prvotně zajistit 
stát, který je na to vybaven kompetencemi a rozpočtem. Ne-
hledě k tomu, že obce v ČR už podnikatelům pomáhají, jelikož 
vláda rozhodla, že se budou podílet na financování celostátních 
podpůrných projektů COVID pro podnikatele a živnostníky a 
sníží obcím daňové příjmy. Z těchto důvodu ODS nepřesvěd-

Zamysleme se nad slovy V. Havla, jenž občas hovořil o nutnos-
ti udržitelného globálního rozvoje. Pokud se nějaký plán řeší v 
rámci reálných možností, lze se s ním rozumně a uvážlivě vy-
pořádat. Je na místě připomenout slova T. G. M. dělat politiku 
rozumnou a poctivou. Kritická fáze se objevuje v kolizi mezi 
společenským přínosem plánu pro rozvoj na jedné straně, a růz-
nými formami jeho zátěží a škodlivostí na straně druhé. Poslední 
fáze neregulovaného rozvoje nastává tehdy, když pro jakýkoli 

další záměr chybí reálná možnost k jeho uskutečnění. Názorně 
to ukazuje problém parkování u nádraží. Množství aut, prostor 
pro parkovací stání nasycen a rozšířit nelze. Problém nemá 
řešení. Koronavirus nás dostal do podobné situace a musíme 
strpět různá omezení individuálního i společenského bytí. Jak 
velký přírůstek lidstva, při nynějším způsobu jeho existence, je 
naše planeta ještě schopna unést? Josef Kubec, Říčanysobu jeho 
existence, je naše planeta ještě schopna unést?
 Josef Kubec, Říčany

Názory

Rozum na první místo!

NE
ZK

Rá
cE

No
u 

VE
RZ

I N
aJ

DE
TE

 N
a 

w
EB

u 
w

w
w

.K
uR

YR
-R

Ic
aN

Y.c
Z

54 texty.kuryr@ricany.cz



Názory
čila ostatní zastupitele o svém záměru. Celá tato situace kolem 
podpory podnikatelů se jeví jako neplacená účelová popu-
listická kampaň na cílové voliče před volbami do krajského 
zastupitelstva. Pokud by to prošlo, ODS se hrdě přihlásí jako 
autor iniciativy a pokud to neprošlo, budou psát, jak jim bylo 
znemožněno pomáhat.
  Martin Gebauer (Klidné město), předseda finančního výboru

Pouhá trapná politická proklamace
I já jsem byl v článku Tomáše Kořána z ODS jmenován, a proto 
si dovolím několik upřesnění a poznámek. V úvodu článku se 
uvádí, že materiál předložený ODS byl komplexní a konkrétní. 
Opak je pravdou. Poprvé  byl tento „materiál“ zastupitelům za-
slán emailem, teprve v okamžiku zahájení zasedání květnového 
Zastupitelstva. Po obecné shodě na tom, že už na první pohled 
se jedná o paskvil, souhlasil, že materiál projedná, přepracuje a 
připraví. Byla dohodnuta společná schůzka na toto téma. Pan 
zastupitel Šmolík ji zrušil, novou neinicioval, projednání ani 
nezahájil a po měsíci stejně naivní materiál hodil zastupitelům 
na stůl podruhé, opět těsně před zahájením červnového Zastu-
pitelstva. Tolik k odstavci „Dvojitý mat“. K obsahu samotné-
mu. Jsem zásadně proti přerozdělování peněz ze společného, 
ať už státem nebo lidmi, kteří neví, o čem podnikání je a neznají 
reálnou situaci. Každý člověk, který peníze vydělal, sám nejlépe 
ví, jak s nimi správně zacházet. Stát, jak známo, je nejhorším 
hospodářem. K potřebným doputuje jen malá část vybraných 

peněz, většinu spotřebuje státní aparát nebo se „zadrhne“ po 
cestě. Stát takto letos nesmyslně a neprůhledně zadluží něko-
lik následujících generací půlbilionovým schodkem. To pocítí 
naše děti.  Ale rozdat jako město, bez koncepce, nekontrolo-
vatelně 5 milionů, jak navrhla ODS, by mohlo při současné 
situaci znamenat, že bychom to, jako říčanští obyvatelé, pocítili 
velmi brzy. Autor článku píše o slíbené kompenzaci ztracených 
daňových příjmů. Dá se předpokládat, že při příspěvku 1 200 
Kč na obyvatele doputuje do Říčan od státu necelých 20 milio-
nů, ale bude-li propad příjmů do městského rozpočtu jen 20 %, 
bude v pokladně scházet řádově více! Tohle populistické rozdá-
vání ze společného, nebezpečně připomíná dřívější doby. Tohle 
má být pravicová politika ODS? Musím upozornit, že sám 
mám na území Říčan několik firem, které pandemií význam-
ně utrpěly. Jsou to společnosti od jednotek až po nízké desítky 
zaměstnanců. Těžké situaci podnikatelů tedy zřejmě rozumím 
lépe než autor článku. Každý dospělý finančně gramotný a zod-
povědný člověk, zvláště pokud podniká, si v době neuvěřitelně 
dlouhé konjunktury musel našetřit minimálně tolik, aby nebyl 
odkázán na dárek 5 tisíc korun. Buď je nepotřebuje, nebo mu 
stejně nepomůžou. Velmi si vážím každého, kdo čestně podni-
ká a dokáže se postarat o sebe i o svoje zaměstnance. Rozhodně 
jsem pro pomoc občanům, podnikatelům i nepodnikatelům, 
kteří se dostanou do tíživé životní situace a o pomoc požádají. 
Pro tyto případy, ale má město nastaveny standardní, transpa-
rentní a zodpovědné postupy.
  Pavel Matoška (Klidné město), radní města Říčany
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ze sportu

Od poloviny května již naplno trénu-
jeme, a když se zhruba před dvěma 
týdny naskytla možnost uspořádat, po 
návrhu sportovního ředitele tanečního 
svazu, taneční soutěž, neváhali jsme 

ani chvilku a rozhodli jsme se ji uspořádat. Jednalo se o úplně 
první taneční soutěž nejen v ČR, ale dokonce i v celé Evropě od 
koronavirové pauzy. 
Děkujeme vedení města (Hance Špačkové) za podporu a Editě 
Broukalové za uvolnění sportovní haly, jelikož nynější hygie-
nické podmínky neumožňovaly soutěž uspořádat jinde, kvůli 
nařízení oddělení diváků od tanečníků. I přes tyto netradiční 
a ztížené podmínky se do Říčan sjelo přes 400 tanečníků a ta-
nečnic z celé republiky a dokonce dorazil i jeden pár ze Sloven-
ska. Na přípravy 
nebyl v podstatě 
žádný čas, proto 
jsme zvolili levná 
a rychlá řešení. 
Jediným sponzo-
rem soutěže bylo 
město Říčany. 
Nejen kvůli ztí-
žené situaci, ale 
také kvůli probí-
hajícím maturi-
tám a přijímač-
kám na VŠ se ani 

z našeho klubu nemohly zúčastnit všechny naše páry. Uznání 
a pochvalu za pracovní nasazení zaslouží především členové 
klubu a rodiče (Lenka, Jarda, Mirek). V neděli se vedení sou-
těže ujal sám nový prezident tanečního svazu, který byl mile 
překvapen a velmi Fuego a Říčany chválil. S medailí na krku z 
Fuego párů domů odcházeli Bety s Filipem (1. místo), Zděnka 
s Petrem (2x 2. místo), Niky s Filipem (2x 3. místo), Anička s 
Lukou (2. místo) a Barča s Filipem (3. místo). 
Soutěžním restartem jsme úspěšně ukončili soutěžní pauzu a 
odstartovali jsme další trénování, které nás čeká celé prázdni-
ny, jež zahájíme letním soustředěním v Rokytnu. Před prázd-
ninami nás ale ještě čekají dva víkendy v Brně kvůli porotcov-
ským a trenérským zkouškám, kterých se zúčastní asistenti 
dětských a dospělých kurzů. Nejen soutěžní páry, ale i ladies 
latina pokračují celé léto a na nové kurzy se můžete těšit od po-
loviny září. Sledujte naše webovky a fb.

Vaše Fuego

Soutěžní restart, aneb tanec nic nezastaví

odborná porota poprvé porotcující v rouškách

Bety a Filip, vítězové kategorie 
Dospělí ve třídě c latina

Za normálních okolností bychom vás 
v tomto čísle informovaly, že proběhly 
ukázkové lekce ve všech kurzech, dále 
pak, které gymnastky se letos probojo-

valy přes kvalifikace na Mistrovství České republiky, kolik 
máme přebornic kraje… Nic z výše uvedeného se ale pro 
letošní předprázdninové měsíce nekonalo. Doba je jiná a 
my se těšíme především z toho, že se opět můžeme s dětmi 
setkávat v tělocvičnách. Vrcholy gymnastické sezóny byly 
posunuty do podzimních měsíců a MČR by mělo proběh-
nout před Vánocemi.

Další akce, která musela být pro letošní léto zrušena je 
soustředění v Itálii, kam se chystala početná skupina na-
šich gymnastek – věříme, že příští rok to vyjde lépe.
Přesto nás čeká léto plné zábavy a cvičení, ať už na pří-
městských táborech nebo soustředěních. Chystáme pro 
vás také nové rozvrhy pro školní rok 2020/2021.  Cvičíme 
ve Strančicích, Mnichovicích a Říčanech, celý trenérský 
tým má již 17 členů a všem patří poděkování za jejich obě-
tavou práci. 
A jaké kurzy u nás v oddílu můžete navštěvovat? 
 
• Cvičení rodičů s dětmi
• Gym školka
• Gym přípravka
• Rekreační gymnastika pro školáky
• Rekreační gymnastika pro mládež a dospělé
• Základy parkouru

Pokud máte zájem přidat se k nám, stačí zaslat jméno a 
věk vašich dětí na email:  
gymnastika-ricany@seznam.cz, my vám zašleme infor-
mace s novým rozvrhem a nabídkou na nový školní rok.
Přejeme všem krásné léto plné sluníčka

Jitka Jechová a Barbora Bernardová

Užijeme si společně i letní měsíce
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V dubnu měly být ukončeny sou-
těže mládeže družstev. Nepodařilo 
se, nicméně postupné uvolňování 
sportovních akcí pomohlo dohrát 
poslední čtyři kola v červnu.
Klub šachistů letos slaví 95 let od své-
ho založení a mládež nám dala další 
velký dar. Poprvé v historii máme me-
daili z dlouhodobé soutěže mládeže.
V ČR tvoří mládežnické družstvo 
šest hráčů. V sestavě musí být je-
den mladší žák (o tři roky mladší) 
a jedna dívka. Dívka může být za-
stoupena supermladším hráčem, 
který je o pět let mladší než určená 
věková hranice. Nejvyšší soutěží je 
EXTRALIGA mládeže. Hraje se o 
16 družstvech, které se v základní 
skupině rozdělí na západ a východ. 
Systémem každý s každým se první 
polovina skupiny utká o titul mis-
tra, druhá polovina hraje o udržení 
v soutěži. Věková hranice je 18 let. 
Po EXTRALIZE následují čty-
ři skupiny 1. ligy. Každá skupina 
má 12 účastníků a hraje se každý 
s každým. Věková hranice je 17 let. 
Z krajských přeborů se postupuje 
do 1. ligy. I zde je pak snížena věko-
vá hranice na 16 let.
Finálové soustředění EXTRALIGY 
se konalo ve Světlé nad Sázavou. 
Naše A družstvo odjíždělo v kom-
pletní sestavě J. Petr (host), M. 
Novotný, J. Vilímová, J. Němec, 
J. Šmolík, V. Bartoš s medailovými 
ambicemi. Beskydská šachová ško-
la Frýdek-Místek nenechala nikoho 
na pochybách a suverénně zvítězila.  
Pardubičtí 2222 Polabiny obsadili 
druhé místo a o bronzovou medaili 
byl velký boj. Podařilo se.  

Poslední čtyři kola 1. ligy naší sku-
piny se odehrávala také formou 
soustředění v jihočeském Štědro-
níně. Říčany mají v 1. lize dokonce 
dvě družstva. „B“ družstvo obsadi-
lo celkové 3. místo, což je nejenom 
výborný výsledek, ale také příslib 
toho, že generační výměna v extra-
lize nebude bolet. I výsledek druž-
stva „C“ toto potvrzuje. Celkové 6. 
místo je nad očekáváním. V nižších 
(krajských) soutěžích jsme měli 
další čtyři družstva. 
Poděkování patří trenérům, kteří 

děti připravovali. Stanislav Stárek, 
Marek Otruba a Tadeáš Baláček.

Jaroslav Říha

eXTRALIGA a historický bronz

Klub šachistů Říčany 1925
www.sachyricany.cz

POHÁR města ŘÍČANY 2020
18. ročník

Klub šachistů Říčany 1925 zve přátele šachu do Říčan na otevřený turnaj pro všechny kategorie.

22. 8. – 29. 8. 2020
V sále Kulturního centra Labuť Říčany

Časový program:
So  22. 8. prezentace 13.30–15.30 hod. 1. kolo 17.00 hod. (Slavnostní zahájení 16.45 hod.) 
Ne  23. 8. 2. kolo 9.30 hod. 3. kolo 15.00 hod.
Po-Pá  24. 8.–28. 8. 4.–8. kolo vždy od 17.00 hod.  So  29. 8. 9. kolo 9.30 hod.

1 Beskydská šachová škola Frýdek-Místek 7 7 0 0 21 30.5 26
2 2222 ŠK Polabiny A 7 5 1 1 16 26.0 18
3 KŠ Říčany 1925 7 3 2 2 11 23.5 18
4 Šachklub Sokol Klatovy 7 3 1 3 10 22.5 14
5 TJ Spartak Vlašim 7 3 1 3 10 19.5 12
6 ŠK DURAS BVK Brno 7 2 1 4 7 16.5 13
7 ŠK Dopravní podnik Praha - PORG 7 2 0 5 6 15.0 8
8 Desko Liberec 7 0 0 7 0 14.5 8
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TJ Sokol Říčany
SPOLU NA STARTU
V pondělí 1. 6. začala oficiálně posunu-
tá atletická sezona roku 2020. Na 173 
stadionech v republice, včetně toho 

našeho, probíhaly atletické mítinky. Jednalo se o největší 
světovou atletickou akci, kterou pochválil i šéf světové at-
letiky Sebastian Coe. V Říčanech se místní atleti a atletky z 
kategorií mladšího a staršího žactva 
utkali ve skoku dalekém. Ti starší si 
k tomu ještě přidali hod oštěpem. 
K vidění byla celá řada zajímavých 
výkonů, zároveň ale bylo znát, že 
zatím nikdo není rozzávoděný. Tre-
néry, kteří se podíleli na tomto pro-
jektu s Českým atletickým svazem v 
Říčanech, byli: David Beneš, Mirek 
Lacko a Zdeněk Hercik, který zajistil 
online přenos na FB našeho oddílu.

David a Mirek

SPRINTÉRSKý 3bOJ
Neděle 7. 6. patřila pro změnu mladším závodníkům roční-
ků 2007-2014. V našem tradičním závodě jsme lehce upra-
vili délku tratí, ke sprintům na 50 m a 150 m jsme přidali 20 
m s letmým startem. Dostavilo se 106 závodníků v 10 ka-
tegoriích. Díky vlhké dráze byly první rozběhy náročnější, 

všichni si s však s nepřízní poradili a vydrželi až do finále. 
Závody měly spád a byly napínavé až do konce.
Celý červen budeme pokračovat ve smršti závodů. Těmi 
hlavními jsou krajské přebory jednotlivců a družstev. Ne-
přehlédnutelný je i domácí Tuctový závod s dvanácti dis-
ciplínami, a to na začátku a konci prázdnin. Více na www.
atletika-ricany.cz

SOKOL (UKLíZí) V LeSe
Začátek jara nepřál hromadným akcí, byl však výzvou pro ak-
tivity individuální a překovávání sama sebe. V údolí Rokytky 
jsme na 500 m shromáždili 15 hromádek nepořádku, který 
tam naházeli nezodpovědní rošťáci. Po rozvolnění opatření 
jsme vyhlásili na pátek 7. 6. brigádu, která rozhodně neby-
la pro fajnovky, a bohužel ani pro děti, které jinak rodiče na 
brigády hojně doprovázejí. Po zmoklé cestě plné kopřiv, ost-
ružin, padlých stromů a nízkých větví jsme v pytlích z Muzea 
Říčany odtahali vše do kontejneru přistavěného městem Ří-
čany. Ač se to zprvu nezdálo, byla toho těžko uvěřitelná hro-
mada. Dva pytle hliníku pak ještě putovaly do tříděného odpa-
du sběrného dvora, stejně jako objemná televize, pro niž jsme 
si poté, co 
z ní vytek-
la voda, 
zašli s ko-
lečkem. A 
kus světa 
je zase 
č i s t š í , 
hurá!

Eva

T.J. Sokol Říčany a Radošovice

pořádá 10. ročník volejbalového turnaje

O  BABIČČIN  MAZANEC
Termín: 1.8.2020
Místo: Sokolské hřiště v Říčanech, Sokolská ul.

8:10 - 8:40 hod
Zahájení: 9:00 hod
Ředitel turnaje: Jarmila Voráčková

Tel.: 603 531 125, e-mal: jaruska.vor@post.cz
Rozhodčí: dle rozpisu zápasů
Účastníci: Muži a ženy, ročník narození 1970 a starší
Herní systém: Do turnaje se přihlašují jednotlivci, podle počtu přihlášených budou 

vylosována smíšená družstva a určen hrací plán.
Přihlášky: Nejpozději do 26.7.2020 na uvedené kontakty.

V přihlášce uveďte: Jméno a příjmení, rok narození.
Startovné: Včas přihlášení 100,- Kč, po termínu 120,- Kč.

Mazanec pro vítěze a drobné ceny pro ostatní zajištěny.
Doplňující informace: Turnaj se hraje podle pravidel Českého volejbalového svazu.

Hraje se na dvou kurtech.
Soutěžící hrají na vlastní nebezpečí.
V místě je možné zakoupit občerstvení.
Kytara a zpěv po skončení turnaje.

Těšíme se na příjemné, přátelské a sportovní setkání.
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Začínáme druhou sezónu
První rok na-
šeho působení 
v Merkur Ice 
Aréně se uza-

vřel a těšíme se na další. S našimi 
členy jsme poctivě trénovali a závo-
dili a s vámi, veřejností, jsme se po-
bavili na Vánočním otevřeném tré-
ninku a zasnili se na Valentýnském 
plese. Je nám líto, že Velikonoční 
karneval a Den dětí na ledě jsme mu-
seli zrušit v důsledku koronavirové 
nákazy. Věříme, že v příštím roce se 
nám je povede uskutečnit, protože 
již teď fungujeme v plném rozsahu. 
V posledním srpnovém týdnu se 
můžete těšit na druhý ročník Letní-
ho kempu bruslení formou příměst-
ského tábora, který je určen pro děti 
všech bruslařských úrovní včetně 
úplných začátečníků. Děti zde bu-
dou rozděleny do skupin na základě 
jejich bruslařské úrovně. Tréninky 
na ledě jsou tím nejlepším způso-
bem, jak se v létě osvěžit. 
Od září 2020 přijímáme nové členy. 
Trénujeme děti s ambicí závodit i ty, 
které se chtějí naučit pouze základům 

bruslení. Pokud přemýšlíte, že by právě 
krasobruslení mohlo být tím ideálním 
sportem pro vaše dítě, doporučujeme 
začít ve věku okolo čtyř let. Pro hobby 
bruslaře není věková hranice omeze-
na. Naše stále se rozrůstající členská 
základna je postavena i na dospělých 
bruslařích. Jak se nám již mnohokrát 
potvrdilo, věk není v našem sportu pře-

kážkou. V kategorii „adult“ přivítáme 
velmi rádi i vás, dospělé.  První lekci si 
může každý přijít vyzkoušet zdarma. 
Veškeré informace včetně přihlášek 
najdete na webových stránkách www.
kbricany.cz. Sledovat nás můžete na 
facebooku i instagramu pod účtem 
„klub_brusleni_ricany“.

Klub bruslení Říčany

který formou příměstského tábora proběhne v termínu
od 24.8. do 28.8. 2020 V MERKUR ICE ARÉNĚ V ŘÍČANECH

✔ Kempu se mohou účastnit děti všech výkonnostních kategorií včetně úplných začátečníků

✔ Na programu jsou denně dva tréninky na ledě, dvě lekce suché přípravy v tělocvičně nebo  
     na venkovních sportovištích v okolí stadionu (plavání, atletika, posilování, protahování,  
     lekce první pomoci, hry a soutěže), trenérské zajištění (maximálně 6 dětí na trenéra),  
     obědy, svačiny a pitný režim.

V případě zájmu vyplňte prosím přihlášku na našem webu: www.kbricany.cz

✆ Vaše dotazy rádi zodpovíme na telefonním čísle: 737 684 688

LETNÍ KEMP  
BRUSLENÍ

Cena kempu: 6 900 Kč

Ukončení zkrácené sezóny a příprava na novou
V sobotu 13. 6. 
jsme společně 

zakončili neúplnou sezonu 2019/20 
Dnem florbalu na venkovním hřišti 
v Pacově, kde se zapojily děti všech dra-
čích kategorií a v hojném počtu i rodi-
če. Věříme, že si všichni tento den plný 
florbalu užili, byť nám ho trochu zkrátil 
déšť, a těšíme se na další společnou akci. 
V neděli 14. 6. se družstva elévů z Říčan 
i Čerčan účastnila Tatran Cupu, kde po-
měřila v silné konkurenci týmů Tatranu 

Střešovice, 
Mladé Bole-
slavi, Sokolo-
va, Litvínova, 
K a r l o v ý c h 
Varů a dal-
ších. Říčan-
ským se vedlo 
skvěle, jedna 
porážka v se-
m i f i n á l e 
s pozdějším 
vítězem z Litvínova znamenala napína-
vý, ale vítězný boj o třetí místo. Čerčan-
ští bojovali rovněž statečně a bylo z toho 
nakonec pěkné 6. místo. 
Mladší žáci odehráli ve dnech 18. - 21. 
6. turnaj Open Game v Brně. Jestli vás 
zajímá, jak si vedli, koukněte na https://
www.facebook.com/florbalricany nebo 
https://www.fbcricany.cz/ 
Týmy dorostenců a starších žáků se 
chystají ve dnech 8. - 11. 7. na jeden 
z největších mládežnických turnajů Pra-
gue Games. Držte jim palce.

 Do haly se vrátíme v polovině srpna, 
kdy zahájíme tradiční soustředění. Ov-
šem nikoliv jako obvykle v Soběslavi, 
kde jsme v důsledku pandemie korona-
viru přišli o možnost ubytování, nýbrž 
příměstsky v Říčanech Na Fialce. 
 V září se opět rozběhne nábor pře-
devším pro děti 6 - 9 let. Každého, 
kdo má o náš sport zájem, rádi 
uvítáme na některém z tréninků, 
jejichž rozpis uvedeme na našich 
stránkách i facebooku, viz výše. 

Ondřej Stach
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Floorball Academy chystá pro děti 
léto plné sportu i poznání

Školní rok a s ním i letošní tréninky Flo-
orball Academy jsou pomalu za námi a 
znovu se rozběhnou až v září. To však 
neznamená, že by se v akademii během 
prázdnin nic nedělo. 
Pro malé sportovce chystáme dva 
příměstské sportovní kempy. První 
proběhne od pondělí 13. do pátku 17. 
července, druhý o týden později od 
20. do 24. 7.  Oba budou mít podobný 
program. Každý den ráno se účastníci 
sejdou v Říčanech před halou Na Fi-
alce. Poté bude následovat venkovní 
program na hřišti. Před obědem se 
všichni vydají do haly, kde je čekají 
nejrůznější hry a soutěže, zahrají si 
také florbal, fotbal nebo jiné sporty. 
Po obědě bude následovat klidnější 
program na vytrávení, na který navá-
že druhý trénink plný dalších sportů 
a aktivit. Na závěr se půjde opět ven, 
kde si budou účastníky postupně vy-
zvedávat rodiče.
Kempy jsou určeny nejen pro členy 
naší akademie, ale i pro všechny ostatní 
holky a kluky od 6 do 15 let, kteří se rádi 
hýbou a chtějí si užít týden plný tradič-
ních i méně tradičních sportů. Pokud z 

Floorball Academy nikoho neznáte, ne-
vadí. Garantujeme vám, že se se všemi 
brzy seznámíte a získáte plno nových 
kamarádů. A pokud nemáte čas celý 
týden, nezoufejte, na kempy je možné 
hlásit se také po jednotlivých dnech. 
Na letošní prázdniny chystáme i úpl-
nou novinku. Pod názvem Trip Acade-
my totiž připravujeme výlety po Praze a 
středních Čechách. Naši trenéři se tak 
na chvilku stanou průvodci a vezmou 
vás třeba na slavnou vyhlídku Máj 
nebo do Mladé Boleslavi do muzea 

automobilky Škoda. Nebyli bychom 
ale sportovní akademie, abychom 
nenaplánovali alespoň jeden výlet za 
sportem. Vezmeme vás na zápas elitní 
kategorie mužů na florbalovém turnaji 
Czech Open. 
Všechny výlety se budou konat ve všed-
ní dny mezi 27. červencem a 7. srpnem. 
Přihlašovat se bude možné na každý 
zvlášť. Přihlášky i podrobnější infor-
mace najdete na našem webu www.
floorballacademy.cz

A co je vlastně TŠ Twist Říčany:
- oddíl s dvacetiletou tradicí, zabývající se 
tancem, zejména rokenrolem

- sdružuje mládež od 4 do 25 let, v párech i samostatné dív-
ky ve formacích
- trenéři s trenérskou licencí, mnoho skupin podle věku i 
podle úrovně  
- celoroční činnost s letitou návazností, včetně letních a dal-
ších soustředění
- vícenásobní mistři světa, mistři ČR, mnohonásobní me-
dailisté z MS a ME, MČR…

Přípravka pro děti 4 – 7 let proběhne 4. a 7. září 2020 v ZŠ 
U Říčanského lesa od 16.00 hodin. Tam se rodiče dozvě-

dí, kdy a od kolika hodin budou naše přípravky probíhat. 
Starší zájemce 7 – 17 let uvítá-
me také v ZŠ U lesa, jen o hodi-
nu později, tedy od 17.00 hodin, 
taktéž 4. a 7. září. 
e-mail: ts.twist@post.cz, face-
book: https://www.facebook.com/
tstwist/www.tstwist.cz, další infor-
mace na telefonu: 777/232118

Jiří Boháček,
 vedoucí TŠ Twist Říčany

TŠ Twist Říčany má nábor dětí už od čtyř let
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Co je nového v FK Říčany
JARNí bRIGáDA FK ŘíČANy
Začátkem května, jakmile polevila přísná bezpeč-

nostní opatření, proběhla v našem areálu brigáda, jíž se účast-
nili nejen trenéři, ale také rodiče a přátelé našeho klubu. Cílem 
akce bylo nejen uklidit areál po vytouženém znovuzahájení 
tréninkové sezóny, ale hlavně pozvednout prostor tréninko-
vého hřišťátka, které slouží nejen našim malým fotbalistům, 
ale také široké veřejnosti. Během prací bylo odstraněno staré, 
nevyhovující dřevěné hrazení, které bylo po letech již za hrani-
cí svojí životnosti a už dávno neplnilo svoji funkci. O estetické 
a bezpečnostní stránce nemluvě. Pozornosti a péči se dočkal i 
trávník na hřišťátku, kde byl na poškozených místech položen 
travní koberec. V brzké budoucnosti by se hřišťátko mělo do-
čkat i nového oplocení a sítí. Všem zúčastněným velice děku-
jeme za pomoc a podporu, především našim šikovným tatín-
kům a budeme se těšit na další společnou akci.

PŘíměSTSKý SPORTOVNí TábOR (NeJeN) 
PRO LVICe A LVíČATA
Kam s dětmi v době dovolených a prázdnin? Na sportovní pří-
městský tábor fotbalové školičky FK Říčany. Dětem dát týden 
zajímavého primárně sportovního programu s kamarády a 
sobě ukrojit alespoň týden z břemene klády dvouměsíčních 
prázdnin.
O co přesně půjde? Zkušení, certifikovaní fotbaloví trenéři 
školičky FK Říčany - David a Karlos dali dohromady pří-
městský tábor, určený primárně pro nejmenší děti 4 - 7 let. 
Nejde o fotbalové soustředění, program bude pestřejší, ale 
stát bude na fotbalových základech. Specifika věkové kate-
gorie „školičky“ je třeba znát. Vyžaduje trpělivost stejně jako 
odhad pro cvičení, která budou děti bavit, protože je zvlád-
nou, ale zároveň je nebudou urážet triviálností provedení. 
Chce to z praxe vědět, co děti v tomto věku dokážou, abyste 
jim dokázali nastavit jejich „optimální výzvu“.
Každý den bude plný zábavy. Každý den se naučíme a objeví-
me něco nového. Dopoledne věnujeme fotbalovému trénin-
ku, pohybovým hrám i soutěžím a koordinačnímu cvičení. 
A odpoledne si je doplníme i o věci navíc. Nemine nás lekce 
parkouru se zkušeným lektorem. Čeká nás bojovka a výlet do 

lesa se zkušeným učitelem lesní školky, abychom pro krásu 
fotbalového pažitu nezapomněli na krásu přírody okolo nás. 
Utužíme partu opékáním dobrot na ohni. Pozveme si míčo-
vého kouzelníka, aby nám pomohl poznat svět fotbalového 
freestylu. A na závěr přijde i kouzelník opravdový - králíci 
z klobouku, karty, fígle a finty sem a nuda zmizí mávnutím 
kouzelnické hůlky už nadobro.
Zázemí budeme mít v prostředí hlavního stadionu FK Říča-
ny. Stravovat se budeme na zahrádce místní restaurace, kde 
si dáme dopolední i odpolední svačinu a kde nám budou vařit 
i obědy. Součástí trenérských licencí je i kurz první pomoci, 
ale na táboře budeme samozřejmě mít i certifikovaný zdra-
votní dozor pro případ jakéhokoliv úrazu. Vybavení bude 
zapotřebí obdobné jako na fotbalový trénink s pár věcmi na-
víc. Hodinový trénink a devítihodinový tábor přeci jen nějaký 
rozdíl bude. Platí zákaz jakékoliv elektroniky, OBZVLÁŠŤ 
mobilních telefonů.
Tábor pro Lvice a Lvíčata - příměststký tábor fotbalové ško-
ličky FK Říčany (bez spaní - ráno přivezeš / večer odvezeš)
KDY: 13. - 17. 7., 20. 7. - 24. 7. / 27. 7. - 31. 7. (5 dní)
KDE: Areál hlavního hřiště FK Říčany
KDO: Děti 4-7 let / trenéři školičky FK Říčany David a Kar-
los plus externí lektoři
PŘIHLÁŠKY / DALŠÍ INFO: 722 965 087 - David, 602 347 
720 - Karlos
 Karel Masopust

Léto v pohybu s APDT
Letní měsíce bychom 
měli trávit, tak aby-

chom měli co nejvíce vzpomínek. Co 
třeba dva týdny formou pohybu ve sty-
lu Parkouru & Freerunu?
Každý den na čerstvém vzduchu. Kaž-
dý den s novými kamarády, každý den 
jinak... Děti se naučí umocňovat si své 
pohybové možnosti a hlavně si vědomí, 
co P&F vystihuje. Že se nejedná pouze 
o akrobatické kreace, že děti nemusí 

být rození atleti. Naopak. Stačí jen 
chtít, mít cíle a především chuť něčemu 
se věnovat a naučit. 
Po prázdninách nás čekají další krás-
né společné chvíle nejen venku, ale i v 
tělocvičnách v Centru Na Fialce a SKC 
Ondřejov, kde si děti navyšují své mož-
nosti. 
Abychom mohli v klidu a pohodě fun-
govat, využíváme možností finanční 
podpory ze strany města Říčany. 

Tímto velice děkujeme městu Říčany 
za poskytnutí dotace na provoz ve výši 
95 183,-Kč.
Kdo má pocit, že mu v životě ještě něco 
chybí a neví co to je... Je to právě pro-
padnutí kouzlu Parkouru &Freerunu. 
Hlaste své děti do nových kurzů. V Říča-
nech a okolí je stále více šikovných dětí. 
Krásné léto a v září na shledanou. 

Za APDT Říčany, z. s., Iva Mračková 
(iva.mrackova@seznam.cz)
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Rugby Club mountfield Říčany
www.rugbyricany.cz, www.twitter.com/rugbyricany, www.facebook.com/rcricany

mUŽI
Mountfield vybojoval Pohár ČSRU 
Říčanští ragbisté po nucené koronavirové 
pauze válí. Sílu říčanského týmu nejprve v 
přípravě otestovali pražské kluby Praga a Sla-
via; z obou duelů vyšli Říčanští vítězně, když 
na položené pětky zvítězili 5:3, respektive 9:1. 
Přípravné duely následně Mountfield zúročil 
v turnaji o Pohár ČSRU XV. Přemožitele nenašel ani v jednom 
ze tří utkání, brněnský Dragon porazil 26:0, Slavii 45:0 a Pra-
gu 7:0 a získal Pohár ČSRU a právo utkat se na konci tohoto 
roku s vítězem ligy o Superpohár.
Tým doplnili z líhně Sportovního Centra Mládeže při RC Říča-
ny další juniorští talenti a prokázali, že o budoucnost říčanské-
ho ragby je dobře postaráno.

ŽeNy
Ragbistky Říčan ovládly historicky první turnaj v XRagby
XRagby to je nový for-
mát ragby, který nabízí 
sport se šišatým míčem 
široké veřejnosti. Jed-
nodušší pravidla, polo-
viční hřiště, omezení v 
kontaktních situacích, 
variabilní počet hráčů. 
První oficiální ženský turnaj se uskutečnil ve Vyškově v červ-
nu tohoto roku. Sedm týmů hrálo v počtu 5 na 5 a nejlepší byly 
ragbistky z Říčan, když zaznamenaly pět výher a jednu remízu.

CeNTRUm mLáDeŽe
Ocenění v anketě Ragbista roku
V minulém čísle Kurýru jsme vás 
informovali o vítězství Martina 
Cimpricha v hlavní kategorii an-
kety Ragbista roku 2019. Nebylo 
to ale zdaleka jediné ocenění práce 
Sportovního Centra mládeže při 
RC Říčany a klubových trenérů. 
Pojďme se teď podívat na další oce-
nění s tímto puncem.
V kategorii Talentovaný hráč do 20 let se na druhém a třetím 
místě umístili Jakub Homer a Jakub Havel. Oba mladíci jsou 
již nyní osou A týmu Mountfieldu a oba se podíleli na mimo-
řádném úspěchu českého ragby v loňském roce, kterým byl 
postup na závěrečný turnaj Mistrovství Evropy do 19 let. 
V kategorii talentovaný hráč do 18 let se na třetím místě 
umístil Jakub Selix. Na exponované pozici útokové spoj-
ky je velkým příslibem českého ragby. Loni se podílel na 

vítězství české „osmnáctky” na sedmičkovém turnaji 
Mistrovství Evropy divize Trophy. V kategorii talento-
vaný hráč do 16 let zvítězil další říčanský talent Matěj 
Novák.

DěTI
Tábor i příměstské kempy BUDOU
I přes některá organizační omezení nenechá klub ani letos ro-
diče říčanských ragbyových ratolestí na holičkách a o děti se 
jim postará. Na přelomu června a července proběhne tradič-
ní tábor v Lubenci. Ragby, koupání, bojovky, táborový oheň, 
výlety, soutěže a spousta zábavy, úsměvů, dobrého jídla a po-
hybu. V polovině července pak začnou v Říčanech příměstské 
ragbyové kempy. Letos vzhledem ke komplikovanému ces-
tování bez účasti zahraničních trenérů. O děti bude ale i tak 
dobře postaráno - Miroslav Němeček, bývalý profesionální 
hráč a dvojnásobný Ragbista roku a současný trenér repre-
zentace ČR. Několikanásobný nejlepší ragbyový trenér dětí 
a mládeže Tomáš Kohout. A v neposlední řadě hráči A týmu 
Říčan. Kempy proběhnou ve dvou turnusech se zaměřením 
na individuální ragbyové dovednosti, komunikaci a pohybo-
vou zdatnost.

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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Letní příměšťák v srpnu, 
v září nová sezóna

S červnem uzavíráme letošní taneční školní rok, ale hned 
v srpnu se opět uvidíme. A to celých 10 dní na našem příměst-
ském táboře ve sportovní hale v Říčanech. Tábor je určen pro 
úplné začátečníky i pro po pokročilé. Těšit se můžete na hodiny 
tance s profesionálními lektory - více na webu a našich sociál-
ních sítích, kde postupně trenéry odhalujeme. Dále na koupá-
ní, piknik, zábavní park, výlety, bojovku, diskotéku, cestu za 
pokladem, hry anebo venkovní cvičení v přírodě. Přihlášky 
jsou otevřené až do 30. července. Jsme zárukou vysoké kva-
lity. Intenzivně a ihned dokážeme přizpůsobit chod programu 
daným dětem a jejich potřebám. Veškeré informace naleznete 
na našich webkách www.danceeb.cz v sekci Příměstský tábor. 
Nebo pište na email: broukalova@gmail.com či volejte. 
Léto uplyne jako voda a my se budeme na naše tanečníky a na 
nováčky těšit o 14 dní dříve než obvykle, a to již od 7. září. Celé 
září máme otevřené kurzy a jsou ZDARMA pro všechny 
zájemce o tanec, pohyb, nová přátelství a tvoření krásných 
vzpomínek. Letos nově otevíráme další kurzy. Soutěžní Ta-
nec s třásní pom pom - děti od 5 do 8 let, Seniorky od 16 do 18 
let a Disco dance nesoutěžní tým - děti od 8 do 11 let. K těmto 
stylům nabízíme již otevřené kurzy - juniorky od 12 do 15 let. 
Pouze u nás z celého okolí najdete kurz stepu (tap dance). 
Stále nám přibývají děti do přípravek pro nejmenší od tří let. 
Ale nezahálí i moderna/contemporary dance. Balet, gym-
nastika a technická průprava je u nás základem a klasikou. 
Krásné léto a přijďte se za námi podívat. 

Za studio DANCE EB – vedení a trenéři

PŘeD 50 LeTy Se RADOVALI PRVNí ŘíČANŠTí 
RAGbISTÉ Z TITULU mISTRA RePUbLIKy
Ironií osudu v dresu Dukly Přelouč v zápase proti Říča-
nům. Miroslav Fořt a Petr Hevera v té době plnili v Dukle 
své vojenské povinnosti. 

A jak na to vzpomíná Jiří Štuksa v připravované Kronice 
říčanského ragby?
Čekal nás poslední zápas ligy s Duklou Přelouč na stadionu 
RAMO v Pardubicích – Svítkově, kde se jezdí Zlatá přilba. 
Oba týmy měly stejně bodů (27), ale vojáci měli o 16 bodů lepší 
skóre, stačila jim remíza, my jsme byli nuceni vyhrát. 
Na utkání do Pardubic odcestovali fanoušci Říčan třemi auto-
busy a jeden z nich táhl ještě přívěs, odhadem cestovalo s muž-
stvem 200 fanoušků! Na stadionu bylo asi 150 okupantů ve 
vybledlých a ošoupaných uniformách. Dá se říci, že jsme byli 
v utkání lepším mužstvem, měli jsme územní a ve druhé části 
hry i herní převahu, ale využili jsme jedinou šanci, Jarda Sejk 
položil trojku k praporku, přitom mohl jít ještě o několik metrů 
dál brankovištěm a Honza Šafařík kop z těžkého úhlu od lajny 
bohužel neproměnil. Neštěstím pro nás bylo, že musely být 
střídány v prvních 30 minutách pro zranění opory týmu Tonda 
Frydrych, Mirek Kovrč a Míla Kohout. V 75. minutě utkání ne-
chal rozhodčí, 12 metrů před „háčkem“ domácích, Blachuta 

počtvrté vhazovat do mlýna a nenařídil trestný kop (podle teh-
dejších pravidel mohla mlýnovka u nařízeného mlýnu vhazo-
vat pouze třikrát, pak následoval TK). A Šáfa by asi takový kop 
dokázal proměnit. Po utkání prohlásil pan rozhodčí Nešpor o 
tomto momentu, že se mu nezdálo adekvátní rozhodnout tak-
to o titulu. Pravidla jsou ale jen jedna, platí celou hrací dobu a 
v každém zápasu. Rozhodčí Nešpor nám opravdu uškodil a 
nikdy nezapomenu na to, že jsem viděl v Pardubicích - Svítko-
vě většinu hráčů Říčan plakat. Nejvíc plakal srcař Vrbous, ale 
brečeli i flegmatici Fundy a Česílko.
Body: Hloušek 3 – Jar. Sejk 3. 400 diváků.
Dukla Přelouč: Kübelbeck - Hevera P., Prokůpek (Justýn), 
Fořt, Klimek - Hloušek, Blachut - Vávra, Kopec, Mazal - Pártl, 
Šídlo (Vrubel) - Dvořák, Horáček, Malík.
Trenér Alfa Zeda.
DISK Říčany: Vrba - Sejk Jar., Bláha K., Bartoš, Hevera V. - 
Kohout (Šafařík), Fučík - Bláha P., Kovrč M. (Novák), Ptáček 
- Frydrych (Lihařík), Myšák - Bošek, Dobiaš, Kortán. Trenér 
Ludvík Koreš. 
A ještě dovětek pro ty mladší z klubu, kteří to nepamatují. Vávra, 
který hrál ve třetí řadě Dukly, nebyl nikdo jiný, než Eda Vávra, 
který přivede Říčany za 26 let k vytouženému Mistrovskému ti-
tulu. V rozhodujícím zápase přispěli svým výborným výkonem 
k naší porážce i říčaňáci Petr Hevera a Mirek Fořt.
 (JŠ) - kráceno
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Karate v Říčanech

Poděkování atletickému oddílu Říčany

Přicházejí krásné letní 
měsíce, na které se již 
všichni dlouho těšíme, 

při kterých jistě načerpáme plno energie 
na celý další školní rok. Tento uplynulý 
byl ve své druhé polovině pro nás pro 
všechny velmi náročný, ale zvládli jsme 
jej v rámci možností nejlépe, jak jsme jen 
mohli. I proto si uplynulé měsíce zaslouží 
krátké ohlédnutí. A jak to u nás v klubu 
karate SC SPIRIT ŘÍČANY vypadalo?
V první polovině školního roku jsme 
všichni pilně trénovali a připravovali se 
na vrchol závodního období, jak v podo-
bě krajských soutěží, národních pohárů 
a finálně Mistrovství ČR, tak v případě 
začínajících či mírně pokročilých kara-
tistů na soutěže, které pro ně speciálně 
pořádáme. Všichni jsme ze sebe vydali 
maximum energie a jsme si jisti, že v tom 
budeme nadále pokračovat.
Úspěšný start do druhé poloviny škol-
ního roku byl bohužel zbrzděn příchozí 
epidemií, která nás vyhnala z tělocvičen, 

ale to nám nezabránilo trénovat v době 
karantény alespoň doma.
 Opět se tak ukázala krása karate, které 
je prostorově nenáročné a cvičit jej může 
opravdu každý. Naši trenéři se snažili 
našim členům poskytnout maximální 
možnou náhradu v podobě pravidel-
ných videotréninků, které často dokázaly 
přimět k pohybu celou rodinu a které se 
těšily velké popularitě. Byla pro nás velmi 
důležitá pozitivní zpětná vazba, za kterou 
děkujeme!
Přes léto se můžeme všichni těšit na tra-
diční letní soustředění a příměstský tá-
bor, kde si pravidelně užíváme společná 
setkání napříč všemi lokalitami, spoustu 
tréninků a celotáborových her. 
S příchodem nového školního roku se 
můžeme těšit na novinku v podobě pod-
zimního soustředění a dále na všechny 
tradiční akce. Letos budeme pořádat 
vrcholnou soutěž - MČR Karate pro mlá-
dež.
Pokud máte zájem podpořit své dítě v po-

hybové aktivitě, pak můžete navštívit 
internetové stránky www.KARATE1.cz, 
kde bude již brzy zveřejněn rozpis trénin-
ků, které budou probíhat od září 2020. 
Už se na všechny velmi těšíme a přejeme 
za celý tým krásné prázdniny.

SC SPIRIT ŘÍČANY

Rádi bychom poděkovali Atletické-
mu oddílu Říčany za krásné zážitky 
při Sprinterském trojboji, který oddíl 
pořádal 7. 6. 2020 na svém sokolském 
hřišti v Říčanech. Soutěžilo se v běhu 
na 20, 50 a 150 metrů. Jak jsme již 
zvyklí z minulosti, i tentokrát bylo vše 
dokonale zorganizované a více než 
100 dětí (ve věku 6 - 13 let) si mohlo po 
dlouhé závodní pauze opět zasoutěžit. 
Po krásných výkonech a statečných 
soubojích ve svých kategoriích zvítě-
zili: Berta Řeháková, Laura Špačková, 
Viktorie Grabowská, Sofie Rubešová, 
Jakub Haller, Kryštof Kulíšek, Adam 
Axon a Ondřej Pernet. Ale i další malí 
závodníci si jistě odnášeli krásné zá-
žitky a osobní rekordy. Tentokrát si 
stupně vítězů užily i sestry Eva a Lucie 
Maredovy (viz. foto), které ve svých 
kategoriích vybojovaly shodně bron-
zové medaile. A věřím, že nejen ony 
se už teď těší na další krásné atletické 
závody v Říčanech.

Jan Mareda
SC SPIRIT ŘÍČANY
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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
Husova knihovna Říčany, od-
dělení pro děti, bude od září 
2020 do června 2021 opět rea-
lizovat Dětský čtenářský klub. 
Přihlásit se mohou čtená-
ři  v období měsíce srpna 2020 
přímo v knihovně na Komen-
ského nám. 1910. Přijímat 
budeme děti po absolvování 
první třídy základní školy až do 
patnácti let. Klubová setkání 
budou probíhat v knihovně 
jednou za měsíc v úterý od 17 
do 18 hodin. Otevírat budeme 
čtyři kurzy, kdy každý bude mít 
schůzku jedno úterý v měsíci. 
Podrobné informace najde-
te na webu knihovny: www.
knihovna.ricany.cz.
 Vladimír Levický

Co se děje v kultuře

MINIMÁLNÍ OKRAJ
INVERZNÍ 

PRUH

MINIMÁLNÍ OKRAJ
POZITIV

Geopark Říčany se rozšiřuje o jeskynní komplex. 
Láká na krápníkovou výzdobu i pravěké malby
Nové jeskynní prostory představují komplexní systém hned 
několika geologických i antropologických jevů. Už při vstu-
pu do úzké jeskyně zaujmou malby pravěkých lidí, pro je-
jichž podobu jsme sbírali inspiraci ve francouzské jeskyni 
Lascaux. Klikatá cesta vede do většího prostoru, dómu, který 

je vyzdoben opravdovými krápníky a žílami s krásnými krys-
taly. Krápníky pocházejí z lomu pod Spišským hradem, kde 
by posloužily jen jako stavební materiál. Díky tomu, že jsme 
je dovezli do Říčan, zůstaly zachovány v celé své kráse a ná-
vštěvníci tak mají jedinečnou příležitost se dotknout oprav-
dových krápníků. 
Protože žijeme ve Středočeském kraji, kraji s velice bohatou 
těžařskou minulostí, nemohla v našem komplexu chybět štola. 
Charakterizuje ji klasická výdřeva tvořená stropnicemi pode-
přenými kulatými stojkami. V tomto prostoru se nachází oprav-
dové rudní žíly s kovově se lesknoucími minerály, zejména ga-
lenitem a sfaleritem. Horniny pocházejí z Příbramska, jednoho 
z nejvýznamnějších rudních revírů u nás.
Za štolou čeká prostor zalitý denním světlem. Povrchovým zvět-
ráváním se zde rozpustil strop další vápencové prostory a vznik-
la takzvaná bezstropná jeskyně. Tento jev je v geologii popsán 
docela nově a nejčastěji je dokládán ve Slovinsku.Fo
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Co se děje v kultuře
Průzkum podzemních prostor 
není snadná práce. Aby si u nás 
návštěvníci mohli na vlastní kůži 
vyzkoušet, co zažívají průzkum-
níci neznámých jeskyní, poslední 
část komplexu tvoří takzvaná pla-
zivka. Název popisuje, jakým po-
hybem je možné následující úzký, 
nízký a klikatý úsek překonat.
Dostanete od nás helmu s čelov-
kou a můžete se pustit na prů-
zkum! O prázdninách můžete 
geopark navštívit každou středu 
v rámci geoodpolední, na jedno-
rázových akcích i během příměst-
ských táborů pro děti.
Dostavba Geoparku Říčany je 
výsledkem spolupráce týmu 
Muzea Říčany, Pavla Bednáře 
ředitele 1. ZŠ Říčany, geologa 
Petra Schnabla a města Říčany. 
Nositelem projektu “Venkovní 
učebna geomorfologie“ bylo 
město Říčany, vyšel na 3 250 000 
Kč a byl spolufinancován dotací z 
Integrovaného regionálního ope-
račního programu.

Jana Švandová a Jakub Halaš, 
Muzeum Říčany

Jednodenní
příměstské
tábory v muzeu

07/07 — 28/08 
všední dny

8.00 —16.30

Na našem 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 

Fo
To

: J
. h

al
aŠ

s laskavou podporou

> 
m

uz
eu

m
ri

ca
ny

.c
z

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
tel. 323 603 161

Otevírací doba
Po — Ne 14 —18 hod.
Vstup pro školy a skupiny 
v dopoledních hodinách.
Rezervace nutná.
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Co se děje v kultuře

Užijte si léto s muzeem!
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 koupat? 
Jak se změnila krajina Říčanska od 
doby, kdy byli naši nejstarší sousedé dět-
mi? Jak se lidé starali o své okolí? A jak 
do toho zasáhl komunismus a kolektivi-
zace? Uvidíte jedinečná videa z lesních 
tůní s čolky a rozkvetlých luk s orchide-
jemi, 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. Na děti čeká na zahradě spoustu 
her, budou si moci vyrobit i semínko-
vou bombu nebo hmyzí domek.
Vstupné 60/30/150 Kč

Pravidelné akce
Geoodpoledne v geoparku
středy od 17. června do 26. srpna, 
14:00-17:00, geopark
Každou středu od 17. června až do kon-
ce prázdnin můžete pobývat a hrát si 
v geoparku. Přijďte prozkoumat novou 
jeskyni, paleontologické naleziště, rý-
žovat granáty, ulovit srstnatého noso-
rožce, udělat si frotáž trilobita a zahrát 
si hledačku.
Vstupné 80/40/200 Kč

Rodinná odpoledne v muzeu 
úterý od 7. července do 25. srpna, 
14:00-18:00, muzeum
Přijďte strávit do muzea celé odpoled-
ne! Až si užijete výstavu, můžete se 
s dětmi pustit do rukodělných aktivit. 
Na pokladně si budete moci vybrat 
z několika tvořivých balíčků (např. 
plstění z ovčí vlny, drátování, vypalo-
vání do dřeva) a pak si v zahradě třeba 
s kávou v ruce užít společné tvoření. 
Cena dle výběru balíčku

Jednodenní příměstské tábory
PO: Svět pod mikroskopem 
ÚT: Hrajeme si v geoparku 
ST: Hrajeme si se zvířaty 
ČT: Hravý řemeslný den 
PÁ: Hrajeme si na rytíře 
Pro děti 7-12 let (max. 12 dětí ve 
skupině)
Cena 500 Kč (program a oběd) 
Rezervace přes rezervační formulář 
na webu nejpozději 4 pracovní dny 
předem! Více informací na webu.

Řezání a broušení kamenů 
v geoparku
sobota 18. července a sobota 15. srpna, 
14:00-17:00
Pravidelná akce v geoparku v sezoně 
vždy třetí sobotu v měsíci. Přineste si 
vlastní kamínek. V geologické labora-
toři ho rozřízneme a sami si jej vyleštíte. 
Rezervace nutná, tel.: 323 603 161 
nebo přes formulář na webu.

Astrostezka Říčany
O prázdninách otevřeme unikátní 
Astrostezku Říčany! Skvělý tip 
na výlet nejen pro nadšence do 
astronomie. Astrostezku otevřeme 

v neděli 19. července akcí Toulky mezi 
planetami v geoparku. Jedná se o model 
Sluneční soustavy zmenšené v měřítku 
1:1 miliardě, co se týká jak rozměrů 
těles, tak vzdáleností mezi nimi. 
Astrostezka spojuje Geopark s hlavní 
budovou Muzea Říčany. Po cestě, 
která vede krásným přírodním okolím 
Říčan, potkáte jednotlivé planety se 
zajímavostmi, na děti čekají zábavné 
úkoly. Astrostezku si můžete kdykoliv 
projít sami, anebo přímo s astronomem 
Michalem Švandou – za prázdniny 
hned dvakrát, a to v termínech čtvrtek 
30. 7. a čtvrtek 20. 8. (vždy od 16:00, 
sraz před geoparkem, vstupné 50 Kč).

AKCe
Ovečky na Dvorku
úterý 14. července, 15:00-18:00, 
Dvorek

Pohladíme si ovečky, ukážeme předení 
na kolovratu a další zpracování vlny. 
Všichni účastníci si budou moci uplstit 
jednoduchý výrobek z ovčí vlny. Pove-
dou Jana Šilarová, Petra Skřivánková a 
Marie Tvrdoňová
Vstupné 80/40/200 Kč, vstupenka 
umožňuje vstup zdarma na výstavu 
„Proměny krajiny“ (v den akce).

Toulky mezi planetami – 
otevíráme Astrostezku Říčany
neděle 19. července, 14:00-17:00, 
Geopark
Říčany mají vlastní Astrostezku! Jedná 
se o model Sluneční soustavy zmen-
šené v měřítku 1:1 miliardě, co se týká 
jak rozměrů těles, tak vzdáleností mezi 
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Co se děje v kultuře
nimi. Přijďte se 
s námi toulat 
mezi planeta-
mi! Dozvíte se 
o nové mezipla-
netární stezce, 
která spojuje Geopark s hlavní budo-
vou Muzea Říčany. Vyrobíte si planety 
naší Sluneční soustavy, prozkoumáme 
Slunce astronomickým dalekohledem 
a popovídáme si mimo jiné i o světech 
kroužících kolem jiných hvězd. 
Povede Jana Švandová a Jana Véghová
Vstupné 80/40/200 Kč 

A s kým se koupete vy? 
mikroskopování na Jurečku
sobota 25. července, 15:00-18:00, 
Jureček u kiosku
Víte, kdo nebo co vám může uvíznout 
při koupání za plavkami? Jak vypadá 
buchanka, perloočka, rozsivka nebo 
sinice? A jak poznáte sinicový vodní 
květ? Přijďte si prohlédnout svět v kap-
ce vody z Jurečku pod mikroskopem. 

Seznámíme vás s organismy všemož-
ných tvarů, kteří vám ve vodě dělají 
společnost. Mikroskopováním vás 
provedou Jana Kreidlová a Andrea Ha-
nousková

Za trilobity a dinosaury
neděle 2. srpna, 14:00-17:00, Geopark

Fascinuje vás svět dinosaurů? Už jste 
někdy viděli český korálový útes nebo 
žraločí zub starý miliony let? Kde hle-
dat zkameněliny trilobitů a dalších pra-
věkých organizmů? V průběhu akce si 
vyrobíte vlastnoruční odlitky zkameně-
lin včetně lebky nejobávanějšího z di-
nosaurů – Tyranosaura rexe.
Povede Jakub Halaš

Cyklovýlet za čolky a vážkami
středa 19. srpna, 15:30-18:00, sraz na 
rohu Olivovy a Malé Olivovy ul.

Vypravte se s námi na výlet mezi lesní 
tůně a rybníčky. Zastavíme se na roz-

cestí pod Klokočnou a budeme pozoro-
vat vážky a s trochou štěstí i larvy čolků.
V lesním rybníčku za Struhařovem si 
smočíme nohy mezi záplavou žlutých 
plavínů. A nakonec se můžeme vy-
koupat ve Struhařově. Plavky s sebou. 
V případě nepříznivého počasí akci 
přesuneme.
Povede Kateřina Čiháková
Vstupné 50 Kč

Kozí piknik – výroba másla  
a sýra
čtvrtek 27. 
srpna, 14:00-
17:00, Dvorek

Pravý nefalšo-
vaný kozí pik-
nik – jak jinak 
než s opravdickou kozou! Ukážeme si, 
jak si vyrobit máslo, sýrařka předvede 
výrobu sýra.
Povedou Tereza Mihaliková, Edita Jež-
ková a Marie Tvrdoňová
Vstupné 80/40/200 Kč, vstupenka 
umožňuje vstup zdarma na výstavu 
„Proměny krajiny“ (v den akce). 

Z PŘíRůSTKů mUZeA: NOVÉ NáLeZy STŘeDOVěKýCH mINCí   
Během první poloviny roku 2020 získalo Muzeum Říčany do 
své sbírky několik kusů nově nalezených středověkých mincí. 
Prvním takovýmto přírůstkem byl pražský groš z doby krále 
Jiřího z Poděbrad, nalezený panem Odcházelem na poli u Ja-
žlovic. U mince je poškozený opis (tj. kruhový nápis na mincí) 
„GEORGIUS PRIMUS“, jenž umožňuje dataci mince. Tzv. 
pražské groše se razily od roku 1300 v Kutné Hoře z místního 
stříbra, v 15. století se ovšem v důsledku poklesu těžby stříbra 
využívá k ražbě i stříbra s různými příměsemi. Důkaz toho i je 
nový sbírkový groš, který je částečně napaden měděnkou. 
Druhým přírůstkem je soubor sedmi mincí, nalezených 
pane Balcarem v prostoru dnes již zaniklého Aldašína u 
Jevan. Ves zanikla v roce 1645. Mince pochází z doby krále 
Vladislava Jagellonského a jedná se v pěti případech o tzv. 
bílé peníze a ve dvou případech o tzv. zhořelecké peníze. 
V obou případech jsou to drobné peníze. Bílé peníze moh-
ly být jednostranné či oboustranné a kromě motivu české-
ho lva (rub) byly opatřeny monogramem krále Vladislava 
v podobě písmene W s korunkou (líc). Zhořelecké peníze 
se razily ve městě Zhořelec (dnes Görlitz, Horní Lužice – 

dříve součást Zemí koruny české) a byly na líci opatřeny 
nápisem „GOR“ a na rubu korunkou. Mince byly podro-
beny nedestruktivní analýze, díky které se dr. Kučerovi 
z olomoucké univerzity podařilo určit ryzost jednotlivých 
mincí.   Rovněž tyto drobné mince nesou stopy po napa-
dení měděnkou.  
Tyto nové nálezy jsou cenným příspěvkem k poznání středo-
věkého Říčanska, soubor mincí z Aldašína je navíc svědectvím 
o proměně krajiny a zániku vesnického osídlení. Navštívíte-li 
v muzeu výstavu Proměny krajiny, budete si moci po dobu let-
ních prázdnin tyto mince prohlédnout.
 Jan Boukal  
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prázdniny
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.   

těšíme se na vaši návštěvu!

info@kclabut.

nebuď labuť a  zajdi Na kultuRu!

• 31.3. adam Plachetka – basbaryton. klavírní doprovod 
zdeněk klauda. kc labuť se podařilo zajistit vystoupení umělce 
mezinárodního formátu – sólisty Národního divadla v Praze, stálého 
člena Wiener staatsoper, pravidelného hosta metropolitní opery 
v  New yorku, s  operními závazky v  mnoha významných světových 
scénách. 

• 5.5. Quasi trio. marie hasoňová – housle, judita škodová  
– violoncello, kateřina ochmanová – klavír. mladé umělkyně, s úspěchy 
v domácích i mezinárodních soutěžích. trio dvakrát obdrželo cenu pro 
nejlepší komorní soubor mistrovských kurzů v rakouském Reichenau.

cena předplatného zůstává v  loňské výši, tedy 1  000 kč.  majitel 
abonentní vstupenky se stává členem kruhu přátel hudby s dalšími 
výhodami, jakými jsou např. stálé místo v sále, slevy na vybrané akce 
a také značné cenové zvýhodnění oproti nákupu vstupenek na každý 
koncert zvlášť (to je samozřejmě také možné). 

MIchal PRoKoP & FRaMus FIVe
– 11. listopadu od 20.00
framus five  se řadí mezi jednu z nejvýznamnějších skupin české 
rockové historie. Prapočátky skupiny lze najít už v roce 1963,  
ale skutečná historie pod stávajícím názvem se datuje od roku 1967, 
kdy se dosavadní kytarista michal Prokop poprvé postavil k mikrofonu 
jako zpěvák. svou činnost přechodně ukončila dvakrát, jednou  
v roce 1971 a pak v roce 1990, kdy leader michal Prokop vstoupil  
do politiky. v roce 2006, po vydání desky Poprvé naposledy, framus 
five naplno obnovil svou koncertní činnost.

ZdeněK IZeR – na Plný coole!
– 25. listopadu od 19.30
Představení plné smíchu a legrace, pobavit vás přijede 
nejoblíbenější stand up komik současnosti, zdeněk izer! zdeňka 
izera není jistě třeba dlouze představovat. tento skvělý bavič, herec  
a moderátor účinkuje v reklamě, v televizi, kde uváděl celou řadu 
zábavných televizních pořadů (jen blbni, telebazar, Na palmě!). 
„Na plný coole!” je pořad, ve kterém se diváci budou moci setkat  
s jeho jedinečným a nezaměnitelným humorem.

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. kurzy pro dívky jsou 
již zcela zaplněny. 

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”.

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.  

KonceRty KRuhu PřÁtel hudby ožíVaJí !
Nová sezóna 2020/21 je již celá domluvená. jak je poslední léta 
zvykem, i nyní se budeme setkávat s naší absolutní špičkou, s umělci, 
jejichž jména jsou známa i těm, kteří nejsou vyhraněnými hudebními 
fanoušky. 
Nejprve je však nutno splatit dluh, který vznikl ve stávající sezóně. 
když ještě zbývaly tři koncerty, zasáhl koronavirus a znemožnil  
na poměrně dlouhou dobu veškeré veřejné akce. Naštěstí se původní 
striktní zákazy nyní postupně uvolňují, takže jsme pro tyto koncerty 
naplánovali náhradní termíny. zde je přehledně uvádíme:

• 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.

No a slíbená nová sezóna:

• 14.10. epoque Quartet a dasha. multižánrový epoque 
Quartet je držitelem prestižního ocenění classic Prague awards  
a ceny České televize „klasika roku“. širokému publiku je známý také 
svým účinkováním v populární televizní show stardance. hostem 
koncertu bude jedna z  neobsazovanějších muzikálových zpěvaček 
dasha.

• 2.12. Prague brass ensemble (Pražský žesťový soubor)  
– dechový kvintet. vánoční koncert v říčanech je součástí výročí 40 
let tohoto souboru, úspěšně působícího doma i v zahraničí.

• 13.1.  Matyáš novák – klavírní recital mladého, ale již mediálně 
známého umělce, člena Petrof art family, vítěze mnoha klavírních 
soutěží   v  České republice, španělsku, slovinsku, Rakousku, 
Německu, Polsku a usa. 

• 10.2. Julie svěcená – houslový recital. doprovázejí ladislav 
horák – akordeon a lucie tóth – klavír. julie svěcená je výraznou 
představitelkou mladé houslové generace. je vítězkou mezinárodní 
rozhlasové soutěže concertino Praga.  Rozsáhle koncertuje  
v evropě, asii a usa.

• 3.3. apollón kvartet. smyčcové kvarteto apollón patří mezi 
přední reprezentanty slavné české kvartetní školy. kromě mnoha 
koncertů u nás a v  zahraničí úzce spolupracuje s  Českou televizí  
a Českým rozhlasem; užívá název „soubor Českého rozhlasu“.



prázdniny
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.   

těšíme se na vaši návštěvu!

info@kclabut.

nebuď labuť a  zajdi Na kultuRu!

• 31.3. adam Plachetka – basbaryton. klavírní doprovod 
zdeněk klauda. kc labuť se podařilo zajistit vystoupení umělce 
mezinárodního formátu – sólisty Národního divadla v Praze, stálého 
člena Wiener staatsoper, pravidelného hosta metropolitní opery 
v  New yorku, s  operními závazky v  mnoha významných světových 
scénách. 

• 5.5. Quasi trio. marie hasoňová – housle, judita škodová  
– violoncello, kateřina ochmanová – klavír. mladé umělkyně, s úspěchy 
v domácích i mezinárodních soutěžích. trio dvakrát obdrželo cenu pro 
nejlepší komorní soubor mistrovských kurzů v rakouském Reichenau.

cena předplatného zůstává v  loňské výši, tedy 1  000 kč.  majitel 
abonentní vstupenky se stává členem kruhu přátel hudby s dalšími 
výhodami, jakými jsou např. stálé místo v sále, slevy na vybrané akce 
a také značné cenové zvýhodnění oproti nákupu vstupenek na každý 
koncert zvlášť (to je samozřejmě také možné). 

MIchal PRoKoP & FRaMus FIVe
– 11. listopadu od 20.00
framus five  se řadí mezi jednu z nejvýznamnějších skupin české 
rockové historie. Prapočátky skupiny lze najít už v roce 1963,  
ale skutečná historie pod stávajícím názvem se datuje od roku 1967, 
kdy se dosavadní kytarista michal Prokop poprvé postavil k mikrofonu 
jako zpěvák. svou činnost přechodně ukončila dvakrát, jednou  
v roce 1971 a pak v roce 1990, kdy leader michal Prokop vstoupil  
do politiky. v roce 2006, po vydání desky Poprvé naposledy, framus 
five naplno obnovil svou koncertní činnost.

ZdeněK IZeR – na Plný coole!
– 25. listopadu od 19.30
Představení plné smíchu a legrace, pobavit vás přijede 
nejoblíbenější stand up komik současnosti, zdeněk izer! zdeňka 
izera není jistě třeba dlouze představovat. tento skvělý bavič, herec  
a moderátor účinkuje v reklamě, v televizi, kde uváděl celou řadu 
zábavných televizních pořadů (jen blbni, telebazar, Na palmě!). 
„Na plný coole!” je pořad, ve kterém se diváci budou moci setkat  
s jeho jedinečným a nezaměnitelným humorem.

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. kurzy pro dívky jsou 
již zcela zaplněny. 

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”.

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.  

KonceRty KRuhu PřÁtel hudby ožíVaJí !
Nová sezóna 2020/21 je již celá domluvená. jak je poslední léta 
zvykem, i nyní se budeme setkávat s naší absolutní špičkou, s umělci, 
jejichž jména jsou známa i těm, kteří nejsou vyhraněnými hudebními 
fanoušky. 
Nejprve je však nutno splatit dluh, který vznikl ve stávající sezóně. 
když ještě zbývaly tři koncerty, zasáhl koronavirus a znemožnil  
na poměrně dlouhou dobu veškeré veřejné akce. Naštěstí se původní 
striktní zákazy nyní postupně uvolňují, takže jsme pro tyto koncerty 
naplánovali náhradní termíny. zde je přehledně uvádíme:

• 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.

No a slíbená nová sezóna:

• 14.10. epoque Quartet a dasha. multižánrový epoque 
Quartet je držitelem prestižního ocenění classic Prague awards  
a ceny České televize „klasika roku“. širokému publiku je známý také 
svým účinkováním v populární televizní show stardance. hostem 
koncertu bude jedna z  neobsazovanějších muzikálových zpěvaček 
dasha.

• 2.12. Prague brass ensemble (Pražský žesťový soubor)  
– dechový kvintet. vánoční koncert v říčanech je součástí výročí 40 
let tohoto souboru, úspěšně působícího doma i v zahraničí.

• 13.1.  Matyáš novák – klavírní recital mladého, ale již mediálně 
známého umělce, člena Petrof art family, vítěze mnoha klavírních 
soutěží   v  České republice, španělsku, slovinsku, Rakousku, 
Německu, Polsku a usa. 

• 10.2. Julie svěcená – houslový recital. doprovázejí ladislav 
horák – akordeon a lucie tóth – klavír. julie svěcená je výraznou 
představitelkou mladé houslové generace. je vítězkou mezinárodní 
rozhlasové soutěže concertino Praga.  Rozsáhle koncertuje  
v evropě, asii a usa.

• 3.3. apollón kvartet. smyčcové kvarteto apollón patří mezi 
přední reprezentanty slavné české kvartetní školy. kromě mnoha 
koncertů u nás a v  zahraničí úzce spolupracuje s  Českou televizí  
a Českým rozhlasem; užívá název „soubor Českého rozhlasu“.
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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

7. 7. Říčany 14.00 - 18.00 Rodinné odpoledne v muzeu - Na pokladně muzea si budete moci vybrat z několika 

tvořivých balíčků (např. plstění z ovčí vlny, drátování, vypalování do dřeva) a pak si v 

zahradě třeba s kávou v ruce užít společné tvoření. Cena dle výběru balíčku.

8. 7. Říčany 14.00 - 17.00 Geoodpoledne v geoparku - Přijďte prozkoumat novou jeskyni, paleontologické 

naleziště, rýžovat granáty, ulovit srstnatého nosorožce, udělat si frotáž trilobita a zahrát 

si hledačku. Každou středu až do konce prázdnin. Geopark.

11. 7. Louňovice 19.00 Poprask na laguně - Louňovická divadelní aktivita 2020. Areál restaurace u Henců.

12. 7. Louňovice 17.00 Vodník ženichem - Louňovická divadelní aktivita 2020. Areál restaurace u Henců.

14. 7. Říčany 15.00 - 18.00 Ovečky na dvorku - Hlazení oveček, ukázky předení na kolovratu a další zpracování 

vlny. Všichni účastníci si budou moci uplstit jednoduchý výrobek z ovčí vlny. Dvorek 

naproti muzeu.

14. 7. Říčany 14.00 - 18.00 Rodinné odpoledne v muzeu - Na pokladně muzea si budete moci vybrat z několika 

tvořivých balíčků a pak si v zahradě užít společné tvoření. Cena dle výběru balíčku.

15. 7. Říčany 14.00 - 17.00 Geoodpoledne v geoparku - Přijďte prozkoumat novou jeskyni, paleontologické 

naleziště, rýžovat granáty, ulovit srstnatého nosorožce, udělat si frotáž trilobita a zahrát 

si hledačku. Každou středu až do konce prázdnin. Geopark.

17. - 19. 7. Průhonice 8.00 - 17.00 Tři dny v ráji - Workshop, při kterém se bude poznávat, tvořit a aktivně odpočívat. Lze 

se přihlásit i na jeden vybraný den. Dendrologická zahrada Průhonice. Informace a 

přihlášky na http://www.giorgiofiori.cz/tridnyvraji.

17. 7. Kunice 21.00 Koncert Il Bohema - Koncert sólistů Národního divadla v Praze. Zámek Berchtold.

18. 7. Říčany 14.00 - 17.00 Řezání a broušení kamenů v Geoparku Říčany - Pravidelná akce v geoparku v sezoně 

vždy třetí sobotu v měsíci. Přineste si vlastní kamínek k rozříznutí a vyleštění. Rezervace 

nutná na tel.: 323 603 161 nebo přes formulář na stránkách Muzea Říčany.

18. 7. Louňovice 19.00 Hospoda na mýtince - Louňovická divadelní aktivita 2020. Areál restaurace u Henců.

19. 7. Říčany 14.00 - 17.00 Toulky mezi planetami - otevíráme Astrostezku Říčany - Dozvíte se o nové mezipla-

netární stezce, která spojuje Geopark s hlavní budovou Muzea Říčany. Geopark Říčany.

19. 7. Louňovice 17.00 Nebojsa - Louňovická divadelní aktivita 2020. Areál restaurace u Henců.

21. 7. Říčany 14.00 - 18.00 Rodinné odpoledne v muzeu - Na pokladně muzea si budete moci vybrat z několika 

tvořivých balíčků a pak si v zahradě užít společné tvoření. Cena dle výběru balíčku.

22. 7. Říčany 14.00 - 17.00 Geoodpoledne v geoparku - Přijďte prozkoumat novou jeskyni, paleontologické 

naleziště, rýžovat granáty, ulovit srstnatého nosorožce, udělat si frotáž trilobita a zahrát 

si hledačku. Každou středu až do konce prázdnin. Geopark.

25. 7. Říčany 15.00 - 18.00 A s kým se koupete vy? Mikroskopování na Jurečku - Přijďte si prohlédnout svět v 

kapce vody z Jurečku pod mikroskopem. Jureček, kisosek. Pořádá Muzeum Říčany.

25. 7. Louňovice 17.00 Dva kašpaři - Louňovická divadelní aktivita 2020. Areál restaurace u Henců.

28. 7. Říčany 14.00 - 18.00 Rodinné odpoledne v muzeu - Na pokladně muzea si budete moci vybrat z několika 

tvořivých balíčků a pak si v zahradě užít společné tvoření. Cena dle výběru balíčku.

29. 7. Říčany 14.00 - 17.00 Geoodpoledne v geoparku - Přijďte prozkoumat novou jeskyni, paleontologické 

naleziště, rýžovat granáty, ulovit srstnatého nosorožce, udělat si frotáž trilobita a zahrát 

si hledačku. Každou středu až do konce prázdnin. Geopark.

30. 7. Říčany 16.00 - 18.00 Astrostezkou s astronomem - komentovaná procházka - Procházka mezi planetami 

Sluneční soustavy. Dozvíte se zajímavosti, které se již na tabule Astrostezky nevešly. 

Start v Geoparku.

1. 8. Louňovice 19.00 Potřetí bych umřít nechtěl - Louňovická divadelní aktivita 2020. Areál restaurace u 

Henců.

72 texty.kuryr@ricany.cz
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2. 8. Říčany 14.00 - 17.00 Za trilobity a dinosaury - Dozvíte se, kde hledat zkameněliny trilobitů a dalších pravě-

kých organizmů. V průběhu akce si vyrobíte vlastnoruční odlitky zkamenělin. Geopark.

2. 8. Louňovice 17.00 Potrestaná lakota - Louňovická divadelní aktivita 2020. Areál restaurace u Henců.

4. 8. Říčany 14.00 - 18.00 Rodinné odpoledne v muzeu - Na pokladně muzea si budete moci vybrat z několika 

tvořivých balíčků a pak si v zahradě užít společné tvoření. Cena dle výběru balíčku.

5. 8. Říčany 14.00 - 17.00 Geoodpoledne v geoparku - Přijďte prozkoumat novou jeskyni, paleontologické 

naleziště, rýžovat granáty, ulovit srstnatého nosorožce, udělat si frotáž trilobita a zahrát 

si hledačku. Každou středu až do konce prázdnin. Geopark.

8. 8. Louňovice 17.00 O statečné Margitce - Louňovická divadelní aktivita 2020. Areál restaurace u Henců.

9. 8. Louňovice 20.00 Mušketýři - Louňovická divadelní aktivita 2020. Areál restaurace u Henců.

11. 8. Říčany 14.00 - 18.00 Rodinné odpoledne v muzeu -  Na pokladně muzea si budete moci vybrat z několika 

tvořivých balíčků a pak si v zahradě užít společné tvoření. Cena dle výběru balíčku. 

12. 8. Říčany 14.00 - 17.00 Geoodpoledne v geoparku -  Přijďte prozkoumat novou jeskyni, paleontologické 

naleziště, rýžovat granáty, ulovit srstnatého nosorožce, udělat si frotáž trilobita a zahrát 

si hledačku. Každou středu až do konce prázdnin. Geopark.

14. 8. Kunice 21.15 Letní kino Bohemian Rhapsody -  Zámek Berchtold.

15. 8. Louňovice 20.00 Naši furianti - Louňovická divadelní aktivita 2020. Areál restaurace u Henců.

15. 8. Říčany 14.00 - 17.00 Řezání a broušení kamenů v Geoparku Říčany - Pravidelná akce v geoparku v sezoně 

vždy třetí sobotu v měsíci. Přineste si vlastní kamínek k rozříznutí a vyleštění. Rezervace 

nutná na tel.: 323 603 161 nebo přes formulář na stránkách Muzea Říčany.

18. 8. Říčany 14.00 - 18.00 Rodinné odpoledne v muzeu- Na pokladně muzea si budete moci vybrat z několika 

tvořivých balíčků a pak si v zahradě užít společné tvoření. Cena dle výběru balíčku. 

19. 8. Říčany 14.00 - 17.00 Geoodpoledne v geoparku - Přijďte prozkoumat novou jeskyni, paleontologické 

naleziště, rýžovat granáty, ulovit srstnatého nosorožce, udělat si frotáž trilobita a zahrát 

si hledačku. Každou středu až do konce prázdnin. Geopark.

19. 8. Říčany 15.30 - 18.00 Cyklovýlet za čolky a vážkami - Vypravte se na výlet mezi lesní tůně a rybníčky pod 

Klokočnou a za Struhařov. Koná se za příznivého počasí. Sraz na rohu ulic Olivova a 

Malá Olivova. Pořádá Muzeum Říčany.

20. 8. Říčany 16.00 - 18.00 Astrostezkou s astronomem - komentovaná procházka - Procházka mezi planetami 

Sluneční soustavy. Dozvíte se zajímavosti, které se již na tabule Astrostezky nevešly. 

Start v Geoparku.

21. 8. Kunice 20.00 Koncert Prague Queen - Zámek Berchtold.

22. 8. - 29. 8. Říčany Pohoda džez - Týden plný jazzu v říčanských restauracích.

22. 8. - 29. 8. Říčany Pohár města Říčany - 18. ročník otevřeného šachového turnaje pro všechny věkové 

kategorie. Kulturní centrum Labuť. Informace na www.openricany.cz.

22. 8. Pyšely 6.00 Pyšelský kopeček - PŘeloŽeNo z 25. 4. - Závod Poháru Ladova kraje. Tratě 

o délce 5 km, 10,5 km, 21 km a 77 km, které jsou z 90% tvořeny lesními cestami. Start 

u hasičské zbrojnice Pyšely. Zároveň proběhne vyhlášení absolutních vítězů poháru. 

Sledujte web https://run-4ever.cz/Pyselskykopecek.

22. 8. Louňovice 19.00 Pár dní na zkoušku - Dipona - premiéra. Louňovická divadelní aktivita 2020. Areál 

restaurace u Henců.

23. 8. Louňovice 17.00 Havraní sliby - Louňovická divadelní aktivita 2020. Areál restaurace u Henců.

25. 8. Říčany 14.00 - 18.00 Rodinné odpoledne v muzeu - Na pokladně muzea si budete moci vybrat z několika 

tvořivých balíčků a pak si v zahradě užít společné tvoření. Cena dle výběru balíčku. 

26. 8. Říčany 14.00 - 17.00 Geoodpoledne v geoparku - Přijďte prozkoumat novou jeskyni, paleontologické nale-

ziště, rýžovat granáty, ulovit srstnatého nosorožce, udělat si frotáž trilobita a zahrát si 

hledačku. Každou středu až do konce prázdnin. Geopark.

27. 8. Říčany 14.00 - 17.00 Kozí piknik a výroba sýra - Ukázky výroby másla a sýra. Dvorek naproti muzeu.

28. 8. Louňovice 19.00 Parfém v podezření - Louňovická divadelní aktivita 2020. Areál restaurace u Henců.
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Historie v obrázcích

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

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

Přispějete tak k dokum
entaci podoby m

ěsta a okolí. 
Foto: archiv M

uzea Říčany

Na černobílém snímku z roku 1912 si můžete prohlédnout, jak výrazně se změnil pás krajiny mezi Říčany a Radošovicemi.  V levé 
části snímku se nachází dům na křižovatce dnešních ulic Petra Fastra a 17. listopadu (dnešní zubařské ordinace), vpravo je budova 
Bartošova parostrojního mlýna.  Mezi budovami vede stará cesta do Radošovic. stavba s komínem v pozadí je tzv. kopytárna, 
pozdější lihovar. 


