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Hlavní téma:

Od září platí nové jízdní
řády říčanské MHD
Najdete je uprostřed tohoto čísla

Slovo úvodem

Hana Špačková
místostarostka pro oblast školství
Vážení rodiče, milé děti,
rok 2020 se zdá být téměř ve všech směrech netradiční. Na jaře jsme si všichni ve školách vyzkoušeli před
nedávnem nemyslitelné distanční vzdělávání, tedy výuku na dálku. Podmínky i u nás v Říčanech byly na
různých školách různé. Většina rodin však měla k dispozici potřebnou digitální techniku a výuka se stala
hlavně organizačním problémem – rodiny řešily skloubení výuky dětí na dálku, práci rodičů z domova,
střídání u počítačů několika členů rodiny… Horší byla situace u některých učitelů – bohužel, vybavení škol
pro tento typ vyučování neodpovídalo vždy moderním požadavkům.
Proto se vedení města rozhodlo, že všechny říčanské učitele základních škol podpoří a pořídí schopné počítače, které distanční způsob vzdělávání budou bez problémů zvládat. A to i v souvislosti s tím, že během prázdnin byl schválen zákon o distančním vzdělávání. Vzápětí byla schválena stejná finanční pomoc
i státem, takže nic v tuto chvíli nestojí v cestě a zlepšení podmínek a vybavení učitelů se bude okamžitě
realizovat.
Pro děti, které měly technický problém, jsou nyní školy připravené pomoci. Budou umět získat k zapůjčení
počítač i zajistit předplatné internetu na nezbytně dlouhou dobu. Je třeba se obrátit na ředitele školy a
požádat o pomoc.
Pokud se tedy ve školním roce, na jehož prahu právě stojíme, vyskytne povinnost zahájit výuku na dálku,
s velkou pravděpodobností budou již učitelé lépe vybaveni a výuka bude mít jasnou a přesnou podobu. Dle
vyjádření Ministerstva školství k zahájení distanční výuky může dojít pouze v tom případě, pokud bude
v karanténě ve třídě víc než polovina žáků. Všechna omezení bude vydávat Krajská hygienická stanice. Je
zcela možné, že se řada nyní vydaných hygienických opatření může změnit, a to v souvislosti s vývojem celé
situace. Školy budou rodiče dětí o každé významné změně informovat. Ráda bych proto rodiče požádala o
zvýšenou pozornost a sledování aktuálního dění, jen tak všechna úskalí, která nás tento školní rok mohou
potkat, úspěšně zvládneme.
Jak již víte z médií, roušky děti a zaměstnanci školy nosit nemusí ve třídě ani ve společných prostorách
školy. Avšak rodiče a další návštěvníci mateřské či základní školy, kteří přijdou cokoliv vyřídit, doprovodit
nebo vyzvednout dítě, si roušky vždy nasadí.
Chtěla bych požádat rodiče o velkou dávku tolerance a spolupráci. Ředitelé škol pečlivě se svými týmy
připravují organizaci školního roku, bude opravdu trochu odlišná od jiných let. Poučte své děti o potřebě
více naslouchat a dodržovat hygienická doporučení. Nezlobte se na školy, pokud z výuky letos odpadnou
některé výlety, exkurze či další aktivity. Učitelé budou od začátku září zjišťovat úroveň znalostí dětí z jarních měsíců, soustředí se na opakování a utvrzování učiva a budou pečlivě zvažovat zařazování dalších
témat podle školního vzdělávacího programu. Cílem je pokračování v kvalitní výuce a upevnění učiva tak,
aby mohly navazovat na další stupně a typy vzdělávání, jak je nastaven v našem školském systému.
Přeji nám všem, ale hlavně dětem, aby úspěšně zvládly, co letošní školní rok přinese. Ať je tato netradiční
situace spíš dobrou zkušeností, kterou v budoucnu jen ocení.
Přeji učitelům i rodičům notnou dávku trpělivosti a odvahy se poprat s případnými problémy, které se mohou vyskytnout. Ale především chci všem poděkovat za to, že budou veškerá úskalí zdolávat odpovědně,
ve prospěch dětí.
V případě jakýchkoliv dotazů, nejasností i problémů se obraťte na třídního učitele vašeho dítěte, ředitele
školy, rádi Vám vyjdou vstříc a pomohou problém řešit. Děkuji vám za pochopení a držím palce, aby i tento
rok se zařadil mezi ty, na které se s láskou vzpomíná.
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Informace z radnice
Krátce z Rady města Říčany
dne 18. 6. 2020

Rada přijala celkem 27 usnesení
u Rada souhlasila s dodávkou a instalací dřevěných herních
prvků pro dětské hřiště a realizací příslušných dopadových
ploch na zahradě rekonstruované MŠ v Kuří, společností
YGGDRASILMONT s.r.o., za cenu 500 000 Kč vč. DPH.
Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
u Rada souhlasila s opravou budovy osadního výboru Jažlovice firmou MARKO PLUS s.r.o., za cenu 560 873 Kč
vč. DPH.
Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
u Rada schválila uzavření darovacích smluv v celkové
výši 250 tis. Kč na Projekt mobilita zaměstnanců.
Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
u Rada souhlasila s dodáním mobiliáře na cyklostezku
Do Prahy na kole společností Dřevoslav, s.r.o., za celkovou cenu 257 415,40 Kč vč. DPH.
Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
u Rada schválila realizaci dopravního opatření č.
20/2020 - zřízení zpomalovacího polštáře na komunikaci
Jizerská v křížení s ul. Otavská dle předložené projektové
dokumentace. Tímto usnesením není dotčeno rozhodování příslušných orgánů státní správy.
Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
u Rada schválila Řád veřejných pohřebišť města Říčany
aktualizovaný dle novely zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví.
Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
u Rada souhlasila s přijetím dotace z rozpočtu Středočeského kraje z Fondu hejtmana a zmírnění následků živelných katastrof na akci Zlatý oříšek Středočeského kraje
2020 ve výši 50 000 Kč.
Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

Krátce z Rady města Říčany
dne 25. 6. 2020

Rada přijala celkem 17 usnesení
u Radní schválili vypořádání nájemného za nevyužité
hodiny ve sportovištích v majetku města Říčany z důvo-

Pozvánka
pro říčanskou veřejnost na
zasedání
Zastupitelstva města Říčany
9. září 2020 od 18 hod.
v zasedací síni Městského úřadu Říčany,
Masarykovo náměstí 53/40
Podrobný program bude zveřejněn na úřední desce
a na www.ricany.cz.
Vladimír Kořen , starosta města
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du vládních opatření, spojených s COVD 19, a ukládá finančnímu oddělení zajistit toto vypořádání s jednotlivými
nájemníky.
Hlasy pro: 7
u Rada schválila uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě se zhotovitelem stavby společností T4 Building s.r.o., kterým se
stanovují vícepráce a méněpráce pro realizaci díla „Vodovod a kanalizace Voděrádky, osazení druhé linky ČOV Voděrádky a veřejné části přípojek“, cena díla se zvyšuje o 74
310, 13Kč bez DPH. Upravená cena díla tudíž činí 22 648
406, 47 Kč bez DPH.
Hlasy pro: 6, zdrželi se: 1

Krátce z Rady města Říčany
dne 2. 7. 2020

Rada přijala celkem 23 usnesení
u Radní souhlasili se zahájením zadávacího řízení na veřejnou zakázku Sdružené dodávky elektrické energie pro město Říčany a jeho příspěvkové organizace, formou jednacího
řízení bez uveřejnění dle § 64 odst. c) zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, kdy nákup dodávek
bude uskutečněn prostřednictvím komoditní burzy.
Hlasy pro: 7
u Radní souhlasili se zahájením zadávacího řízení na veřejnou zakázku Sdružené dodávky zemního plynu pro město
Říčany a jeho příspěvkové organizace, formou jednacího
řízení bez uveřejnění dle § 64 odst. c) zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, kdy nákup dodávek
bude uskutečněn prostřednictvím komoditní burzy.
Hlasy pro: 7
u Rada souhlasila s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě týkající se tří koncertů Pavla Šporcla v areálu koupaliště Jureček
v termínu 12. – 14. 6. 2020. Umělec se vzdává odměny za
koncert konaný dne 14. 6. 2020 a zavazuje se přispět částkou 25 000 Kč ze své odměny na účet veřejné sbírky č. 196131000227/0100, vedený u Komerční banky, a.s., vyhlášené
městem Říčany ve prospěch zdravotníků postižených nemocí
COVID-19 a jejich rodin.
Hlasy pro: 7
u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dodávce licencí SW Scarabeus pro úsekové měření rychlosti (5ks) vč.
implementace a technické podpory po dobu 5 let za cenu
438 600 Kč bez DPH se společností INIT technology s.r.o.
Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
u Rada schválila uzavření smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření města za rok 2020 s auditorskou firmou ATLAS AUDIT s r.o., za cenu 80 tis. Kč bez DPH.
Hlasy pro: 7
u Rada schválila přijetí dotace ze Středočeského Fondu
kultury a obnovy památek v rámci Tématického zadání
Obecní knihovny ve výši 68 000 Kč na realizaci projektu
Dovybavení Husovy knihovny.
Hlasy pro: 7
u Rada souhlasila s přijetím dotace ve výši 379 379 Kč na
pořízení dvou elektrovozidel a dvou chytrých nabíječek.
Podporu poskytne Státní fond životního prostředí ČR.
Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2
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u Rada schválila navýšení kapacity 2. ZŠ Bezručova Říčany, p.o., z 790 na 800 žáků a 3. ZŠ u Říčanského lesa
Říčany, p.o. z 650 na 680 žáků s platností od 1. 9. 2020.
Hlasy pro: 7
u Radní souhlasili s uzavřením smlouvy o dílo se zhotovitelem STREET s.r.o. Předmětem smlouvy je výstavba
cyklostezky v ulici Kamenická v Říčanech za cenu 1 060
819,75 Kč vč. DPH. Na základě stanoviska Finančního
výboru mohou být stavební práce zahájeny až po přiznání
dotace.
Hlasy pro: 7

Krátce z mimořádné Rady města
Říčany dne 3. 7. 2020
Rada přijala celkem 2 usnesení
u Radní souhlasili s uzavřením smlouvy na výstavbu MŠ
Větrník, Říčany se zhotovitelem Zlínstav, a. s., za 66 853
006,93 Kč vč. DPH.
Hlasy pro: 7

Krátce z Rady města Říčany dne 9. 7.
2020
Rada přijala celkem 15 usnesení
u Rada doporučila ZmŘ projednat a schválit investiční
záměr Dostavba kanalizace v lokalitě Rak.
Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
u Rada schválila rozpočtové opatření – přijetí dotace na
zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích příspěvek
(za období 10/2017-12/2018) ve výši 696 815 Kč.
Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2
u Rada schválila uzavření smlouvy na prodloužení pilotního projektu služby BIKESHARING – systém sdílených
jízdních kol, který bude prodloužen do 31. 8. 2020 společností NEXTBIKE Czech Republic, s.r.o. a schválila
uvolnění částky 100 tisíc Kč vč. DPH z rezervy rady města.
Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

Krátce z Rady města Říčany
dne 16. 7. 2020
Rada přijala celkem 5 usnesení
u Rada souhlasila s opravou povrchu komunikace Na
Kavčí skále zhotovitelem JPR Realizace s.r.o., za cenu
275 880 Kč vč. DPH.
Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2
u Rada souhlasila s uzavřením darovací – sponzorské
smlouvy mezi městem Říčany a firmou PENTA TRADING spol., s.r.o., týkající se přijetí finančního daru ve
výši 31 000 Kč jako účelového příspěvku na realizaci významné kulturní akce – tří koncertů Pavla Šporcla, které
se konaly 12. – 14. 6. 2020 v areálu koupaliště Jureček.
Hlasy pro: 4, zdrželi se: 1, nepřítomno: 2

Krátce z Rady města Říčany
dne 23. 7. 2020
Rada přijala celkem 31 usnesení
u Rada souhlasila se zahájením zadávacího řízení na
veřejnou zakázku Obnovení bezbariérového přístupu
k podchodu trati Praha – Benešov, formou zjednodušeného podlimitního řízení. Jmenovala také výběrovou
komisi.
Hlasy pro: 7
u Rada souhlasila se zahájením zadávacího řízení na
podlimitní veřejnou zakázku s názvem Badatelská zahrada při ZŠ U Lesa, Říčany, formou otevřeného řízení.
Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
u Rada schválila snížení nájemného z důvodu opatření
vlády Covid – 19 za období od 1. 4. 2020 do 30. 6. 2020 ve
výši 30% z předepsaného nájemného:
Což činí pro nájemce JeBeMe s.r.o., částku 57 236,40 Kč.
Hlasy pro: 6, zdrželi se: 1
Což činí pro nájemce M. Vilimovský, částku 25 171,20 Kč.
Hlasy pro: 4, proti: 1, zdrželi se: 2
Což činí pro nájemce Mgr. J. Trojánek, částku 21 757,80 Kč.
Hlasy pro: 7
Což činí pro nájemce M. Cízlová, částku 8 129,70 Kč.
Hlasy pro: 7
Což činí pro nájemce M. Vedrala, částku 20 552,70 Kč.
Hlasy: pro: 7
u Rada souhlasila s uzavřením dohody o uznání reklamovaných vad na díle „Rekonstrukce komunikace Politických vězňů a Cesty Svobody“ a náhradním plnění za ně
se Společností Říčany – Stavitelství Řehoř + T4Building,
zastoupenou Petrem Řehořem.
Hlasy pro: 5, zdrželi se: 1, nepřítomno: 1
u Rada doporučila Zastupitelstvu schválit investiční záměr Chodník Vojkovská – Strašín.
Hlasy: pro: 6, nepřítomno: 1
u Rada schválila objednání projektu na řešení havarijního stavu způsobeného vlhkostí a plísní v suterénu ZUŠ,
pro obnovení provozu dvou tříd pro ZUŠ, od firmy A.D.U.
ateliér s.r.o. za 95 tis. Kč bez DPH a souhlasí s podpisem
výjimky na tyto práce do 99 tis. Kč bez DPH.
Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
u Rada souhlasila s uvolněním částky 74 310,13 Kč bez
DPH, z rezervy rady na vícepráce na krytí dodatku č. 3
v souvislosti se stavbou Vodovod a kanalizace Voděrádky, osazení druhé linky ČOV Voděrádky a veřejné části
přípojek.
Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace na Opravu a odbahnění rybníků Jažlovice zhotovitelem LNConsult s.r.o., za
cenu 163 500 Kč vč. DPH. Cena bude hrazena z rozpočtu
osadního výboru.
Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
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Krátce z Rady města Říčany
dne 30. 7. 2020
Rada přijala celkem 16 usnesení
u Rada schválila provedení hydrogeologického průzkumu v lokalitě nedostavěné věznice s cílem zjistit, zda lze
zajistit úplné či alespoň částečné (50%) zásobování pitnou vodou plánovaných objektů Krajského ředitelství
policie SK s požadovanou kapacitou spotřeby pitné vody
28 504 m³/rok.
Hlasy pro: 7
u Rada schválila poskytnutí slevy z nájemného Říčanské
hokejové s.r.o., z důvodu opatření plynoucích z usnesení
vlády ČR č. 194 a to od 12. 3. do 25. 5. 2020 ve výši 30
%, což představuje částku 39.391,70 Kč včetně prominutí úroků z prodlení vzniklých v souvislosti s neuhrazením
nájemného.
Hlasy pro: 7
u Rada schválila poskytnutí slevy z nájemného panu J.
Filingerovi z důvodu dočasného uzavření - omezení provozu sběrných surovin a to od 12. 3. do 12. 6. 2020 ve výši
30 %, což představuje částku 8 405,70 Kč.
Hlasy pro: 7
u Rada schválila poskytnutí slevy z nájemného Říčanský
pivovar s.r.o. z důvodu opatření plynoucích z usnesení vlády ČR č. 194 a to od 12. 3. do 25. 5. 2020 ve výši 30 %, což
představuje částku 3 264,60 Kč včetně prominutí úroků
z prodlení vzniklých v souvislosti s neuhrazením nájemného za rok 2020.
Hlasy pro: 7
u Rada schválila rozpočtové opatření z důvodu přiznání
dotace na akci Stezka pro pěší a cyklisty v trase zrušené
vlečky.
Hlasy pro: 7
uu Rada vzala na vědomí rozhodnutí Ministerstva zemědělství ve věci stanovení bilančních nároků pro vodovod
ve vlastnictví společnosti TRIPS spol. s r.o. umístěný v
katastrálním území obcí Křenice, Sluštice a Sibřina, na
zdroje zásobování pitnou vodou ze skupinového vodovodu ve vlastnictví města Říčany ve výši ročního maximálního limitu ve výši 82 000 m³/rok.
Hlasy pro: 7

Součástí tohoto vydání
Kurýru je mimořádná příloha
Podnikání v Říčanech
vydaná na podporu podnikání
ve městě po omezení
způsobeném nelehkou
situací v letošním roce.
6

u Rada schválila uzavření nájemní smlouvy s nájemcem
SUPER Sport spol. s r.o. jejímž předmětem bude nájem části pozemku parc. č. 1770/3 k.ú. Říčany u Prahy
o výměře cca 15 m² za účelem provozování občerstvení
u cyklostezky a prodeje sortimentu pro volné grilování
na dobu určitou pěti let, a to vždy v měsících od 1. 3. do
31. 10. příslušného kalendářního roku a za nájemné ve
výši 6 000 Kč za měsíc.
Hlasy pro: 7

Krátce z Rady města Říčany
dne 6. 8. 2020
Rada přijala celkem 12 usnesení
u Rada souhlasila s přemístěním úřední desky a opravou
fasády čp. 83 zhotovitelem Jindřichem Kotkem, za cenu
177 811,03 Kč vč. DPH.
Hlasy pro: 7
u Rada schválila uzavření dodatku č. 4 na akci Intenzifikace ČOV Říčany na více a méněpráce vzniklých v průběhu této stavby viz změnový list č. 4 v příloze se Společností
pro Intenzifikaci ČOV, Říčany. Celková cena díla se dodatkem č. 4 snižuje o 17 156,18 Kč bez DPH a nyní je ve výši
105 711 174,18 Kč bez DPH.
Hlasy pro: 7
u Rada souhlasila s uzavřením dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo Cyklostezka Do Prahy na kole – úsek Mnichovice – Kolovraty mezi městem Říčany, městskou částí
Praha – Kolovraty, obcí Světice, obcí Strančice, obcí
Všestary a městem Mnichovice, jako objednateli, a
OHL ŽS, a.s., jako zhotovitelem. Předmětem dodatku
jsou vícepráce a méněpráce na stavbě v celkové hodnotě 986 949,11 Kč vč. DPH.
Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
u Rada souhlasila s uzavřením Dohody mezi městem
Říčany, jako provozovatelem veřejného pohřebiště,
a obcí Babice, jako objednatelem, jejímž předmětem
bude zajištění práva zřízení obecní hrobky nebo hrobu
na veřejném pohřebišti v k.ú. Strašín u Říčan v počtu
5 hrobových míst. Za řádné provozování pohřebiště na
Strašíně zaplatí obec Babice městu Říčany odměnu ve
výši 10 000 Kč ročně a dále zaplatí příspěvek na úhradu
provozních nákladů ve výši 2 750 Kč ročně.
Hlasy pro: 6, zdrželi se: 1

Z
OČÍ
DO
OČÍ

Pravidelná setkání s vedením města
se v uvedených časech konají v budově
MěÚ č. 53, přímo v pracovně starosty,
místostarosty a místostarostky.
u se starostou Vladimírem Kořenem
každou třetí středu v měsíci, 17–18 h.
Tento měsíc bude 16. 9.
u s místostarostkou Hanou Špačkovou
každou čtvrtou středu v měsíci, 17–18 h.
Tento měsíc bude 23. 9.
u s místostarostou Davidem Michaličkou
každou první středu v měsíci, 17–18 h.
Tento měsíc bude 30. 9.

texty.kuryr@ricany.cz
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Jednotná kanalizace v Říčanech je problém

Město Říčany má jednotnou kanalizaci. Pro
vodu splaškovou i dešťovou. Právě v tom je
schován problém, před kterým mnozí raději zavírají oči.
Ve chvíli větší bouřky se množství vody v trubkách prudce
zvedne. Stéká tam voda ze silnic nebo střech hal či paneláků. Hrozí nebezpečí pro kanalizační síť i čistírnu, proto je na
říčanské kanalizaci skoro dvacet tzv. odlehčovacích komor.
Jakmile objem vody v kanalizaci stoupne přes bezpečný
práh, voda má možnost odtéct bez jakéhokoli čištění rovnou do potoků, přírody. A není to rozhodně voda čistá. Naopak, přívalový déšť z kanalizace vyžene vše, co se uložilo na
dně trubek – je to jako by vytekly do přírody tisíce záchodů
najednou. Na některých místech může voda vystoupat do
výšky přesahující jeden metr a toaletní papíry opentlí stromy v okolí. Město Říčany vybudovalo u nejrizikovějších
míst nákladem zhruba 30 milionů korun záchytnou nádrž,
zvětšil se objem kanalizačních trubek, hrubý odpad se zachytává na česlech. Nicméně problém říčanské jednotné
kanalizace to nevyřešilo ani zdaleka. A důsledky nejsou jenom hygienické, estetické… Našimi záchody ničíme i další
hodnoty. Příkladem může být epizoda na Mlýnském rybníce, kde v létě museli hasiči a jejich laboratoř prověřovat
jedovatě modrozelené znečištění, které se po jedné bouřce
vytvořilo u břehu nedaleko hráze. Výsledek šetření této havárie? Mimořádné zatížení organickými látkami fekálního
charakteru a následný prudký rozvoj sinic. I nad Mlýnským
rybníkem jsou odlehčovací komory. Někdy jsou nenápadně
schované v křoví, jindy se odkryly třeba při stavbě cyklostezky. Je tu i další problém, s novými byty se postupně zvedá
hladina splaškové vody v kanalizační síti. Řešení není vůbec
jednoduché a není rozhodně levné. Nejdražší by bylo vybudovat oddělenou dešťovou kanalizaci – jenže náklady by
šly do miliard korun a znamenalo by to postupně rozkopat
všechny ulice. Druhou cestou je nepouštět dešťovou vodu
do jednotné kanalizace vůbec. U nových staveb důsledně
Stopy po
bouřce na březích potůčku
Bejkovka. Voda
se splašky se
dokonce vylila
z břehů. Znečištění se od
tohoto místa
zastaví až
v nádržích Na
Vysoké nebo
v Uhříněvsi.

Odlehčovací
objekt u nově
vybudované
cyklostezky.
Většinu času
splašky do přírody nevytékají,
stačí déšť a
voda v potoce
změní barvu
i vůni.

Sinice v Mlýnském rybníku.
Přepady z kanalizace zásobují
rybník velkým množstvím živin,
které pro mikroorganismy
představují ideální hnojivo.

požadovat řešení – třeba zelené střechy, které samy hodně vody zadrží a využijí. Řešením jsou i retenční nádrže,
ať podzemní nebo otevřené v podobě jezírek či rybníčků.
U staveb již stojících s velkou plochou střech, jako jsou třeba sídliště, je potřeba se domluvit na změně hospodaření
s dešťovou vodou. Jsou pozitivní příklady jako v Novém
Lískovci, kde vybudovali mezi paneláky nádrž s parkovou
zelení. Poradili si se strachem z komárů či bezpečností pro
děti. Dešťová voda dostala užitečný rozměr. U nepropustných povrchů na silnicích či chodníkách se dá s vodou také
pracovat jiným způsobem než budovat kanály do jednotné
kanalizace. Stojí to o něco víc, ale vyplatí se to. Zvlášť když
stát uvažuje o výrazném poplatku za vodu, která odlehčovacími komorami proteče. Městský architekt i investiční oddělení dostali za úkol mnohem rázněji tento problém řešit,
nicméně potřeba je shoda celé říčanské společnosti. Zadržování vody ve městě by měla být jednou ze zásadních priorit. V krajině sázíme stromy, sejeme louky, pomáhá příroda
sama. V urbanizovaném prostoru ale musíme hledat nová
technická, vodohospodářská řešení a nesmíme před toaletními papíry v potoce zavírat oči. Je to náš společný problém.

Vladimír Kořen, starosta města
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Novou pěší zónu na Cestě Svobody
olemuje květnatá louka

Dokončením Cesty Svobody v úseku od křížení s ulicí Politických
vězňů směrem do centra završilo město čtvrtou a poslední etapu
velké investiční akce, která začala v roce 2018.

8

Vjezd na pěší zónu k příchodu k vlakům je zakázaný. Dopravní
značení pěší zóna umožňuje vjezd pouze rezidentům. Pokud tedy
vezete či vyzvedáváte cestující vlakem, je vám k dispozici přilehlé
K+R parkoviště na ulici Politických vězňů (před autobusovou
zastávkou).

texty.kuryr@ricany.cz
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Plot z vlnitého plechu nahradilo pletivo. Na navezené ornici bude dočasně
založena veřejná květnatá louka, vznikne zde místo k odpočinku a na
přilehlé asfaltové ploše prostor pro zábavu dětí. Pozemek patří městu, které
na základě výsledků architektonické studie z roku 2019 pozastavilo záměr
vybudovat zde náměstíčko s parkovacím domem. Architekti zde doporučují
umístit nové kontaktní centrum městského úřadu.

foto: Rudolf Flachs, text: kateřina Lauerová

První dvě říčanské zastávky se zelenou střechou.
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foto: Rudolf Flachs, text: kateřina Lauerová

Stezka pro pěší a cyklisty od nádraží ke
komerční zóně s novým povrchem
Důležitá propojka mezi říčanským nádražím a komerční zónou bývalého Interieru
je díky dotaci IROP celá s jednotným povrchem. Rozpadající se betonové panely
v ulici Kamenická, které představovaly bariérový přístup například pro menší kolečka koloběžek či kočárků, nahradil hladký asfalt. V areálu pod prodejnou TESCO
by v budoucnu mohlo vzniknout i tolik potřebné záchytné parkoviště pro cestující
do Prahy, kteří by se po nové stezce pohodlně dopravili k vlakům.

Úspěšná byla i další žádost o dotaci na obnovení podchodu pod železniční tratí
právě v místě nové stezky. Město již vyhlásilo veřejnou zakázku na zhotovitele.
V ideálním případě by stavba mohla začít ještě letos.

Pozvánka na výstavu Místa utrpení, smrti a hrdinství –
vězni z českých
zemí v nacistických
koncentračních
táborech
Výstava Místa utrpení, smrti a hrdinství byla připravena ve spolupráci
historické skupiny Osvětim s Památníkem Terezín. Výstava byla poprvé
otevřena v liberecké synagoze v srpnu
2005 a od té doby putuje po celé naší
republice, Říčany jsou 94. zastavením. Podává svědectví o nepředstavitelně děsivé realitě nacistických
koncentračních a vyhlazovacích táborů, pomáhá nezapomenout, varuje. Výstava nabízí dobové materiály
připomínající hrůzy nacistické vlády
v okupovaných zemích, obsahuje autentické vzpomínky lidí, kteří běsnění
fašistů přežili, připomíná památku
těch, kteří nepřežili, a současně varuje před hrozbami dneška, kterými
jsou sílící ultranacionalistická a neonacistická hnutí.
Dovolujeme si vás pozvat na zahájení výstavy, které bude dne
2. září 2020 v 17 hodin ve výstavním
sále Staré radnice. Ojedinělá výstava,
nad kterou převzal záštitu starosta
města Vladimír Kořen, bude ke zhlédnutí do 30. 9. 2020.
Věra Likešová
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Sbor Městské policie Říčany

Říčanská městská policie oslavila čtvrtstoletí

V historickém sále říčanské Staré radnice se ve čtvrtek 25. 6. 2020 udělovaly
pamětní listy a medaile. Velitel Městské
policie Říčany Václav Řezáč společně se starostou
Vladimírem Kořenem předali na šest desítek ocenění. V převaze byli uniformované ženy a muži složek
integrovaného záchranného systému, se kterými
městská policie nejčastěji spolupracuje, poděkování
obdrželi i zástupci městského úřadu.
Místní vyhláška o zřízení městské policie v Říčanech se
datuje od léta 1995. Veřejný pořádek v tehdy desetitisícovém městě zajišťovalo osm strážníků. Služebnu měli
v ulici Olivova. Dnes by v plném počtu měla MP čítat
24 strážníků a jejich sídlo je v budově městského úřadu
na Komenského námětí. Od založení se díky zákonem
daných pravomocí výrazně změnila i činnost i povinnosti. Vrchním velitelem městské policie je již deset let
starosta města Vladimír Kořen a řízením pověřila rada
města již před šestnácti lety Václava Řezáče, který byl
mezi oceněnými za 25 let ve službě u městské policie.
Společně předali bezmála padesát pamětních medailí
kolegům, se kterými velmi často spolupracují - ze slo-

žek policie státní, kriminální, z dopravního inspektorátu, od hasičů státních i dobrovolných, z celní správy,
ze zdravotní záchranné služby a kolegům z městského
úřadu. Pamětní medaile převzali i strážníci, kteří jsou
členy říčanské městské policie již pět let. „Ochotu pomáhat, morální hodnoty i fyzické síly mužů zákona
prověřují hlavně krizové situace, a právě takou jsme nedávno prožili v nouzovém stavu. Všichni přítomní prokázali, že se na ně můžeme spolehnout,“ uvedl při přípitku
starosta Vladimír Kořen. I slavnostní akce proběhla
v dozvuku koronavirových opatření a usměvavé tváře
přítomných zahalovaly roušky. Proběhlo také představení vizuálu nového praporu městské policie, jehož výrobu pozdržela pandemie. Originální zástavu se svým
znakem a znakem města Říčany MP tedy představí až
v závěru roku. Své poděkování za skvělou spolupráci
s městskou policií, a to především za působení v oblasti
prevence a organizaci při kulturních a sportovních akcích města, připojila i místostarostka Hana Špačková.
Přejeme i nadále stabilní a spolehlivý tým vysokých
morálních kvalit s ochotou pomáhat!
Kateřina Lauerová, tisková zpráva města
O hudební doprovod se postarali žáci umělecké školy z Říčan

Slova se ujal i starosta města V. Kořen

foto: Rudolf Flachs

Pamětní medaile
a listy pro oceněné

Společný přípitek
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Plnění rozpočtu
města

Schválený
rozpočet
v Kč

Upravený
rozpočet
v Kč

Skutečnost
k 31. 7. 2020
v Kč

% plnění
k uprav.
rozpočtu

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

175 902 546,49

55,17

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

127 250 400,00

131 016 688,68

71 319 440,93

54,44

8 810 150,00

8 931 150,00

2 686 121,00

30,08

Kapitálové příjmy (příjmy z prodeje majetku)

263 381 202,00

278 964 167,16

80 575 636,76

28,88

Přijaté splátky půjček

985 000,00

985 000,00

349 700,00

35,50

Rozpočtové příjmy
běžného roku celkem

701 643 752,00

738 719 715,84

330 833 445,18

44,78

Přebytek hospodaření za minulý rok

110 000 000,00

140 077 859,71

140 077 859,71

100,00

20 000 000,00

20 000 000,00

100,00

Přijaté dotace

Termínovaný vklad
Úvěr na nákup nemovitostí, cyklostezka
Příjmy celkem vč. přebytku hospodaření

28 646 000,00

102 648 372,18

102 424 390,45

99,78

840 289 752,00

1 001 445 947,73

593 335 695,34

59,25

405 415 644,00

432 613 959,73

223 725 354,18

51,71

Běžné (provozní) výdaje

11 107 000,00

10 725 442,13

0,00

0,00

Běžné výdaje celkem

Rozpisové rezervy

416 522 644,00

443 339 401,86

223 725 354,18

50,46

Kapitálové (investiční) výdaje

337 403 186,00

414 100 295,81

121 838 145,86

29,42

17 801 040,00

15 857 829,44

0,00

0,00

50 000 000,00

0,00

Rezervy na investice
rezerva na investice krytá úvěrem
(opatření COVID)
Investiční výdaje celkem

355 204 226,00

479 958 125,25

121 838 145,86

25,39

Rozpočtové výdaje běžného roku
celkem

771 726 870,00

923 297 527,11

345 563 500,04

37,43

68 562 882,00

78 148 420,62

23 919 286,06

30,61

840 289 752,00

1 001 445 947,73

369 482 786,10

36,89

0,00

0,00

223 852 909,24

Splátky úvěru
Výdaje vč. splátky půjčky
rozdíl příjmy - výdaje (BV s kons.)

Podrobné čerpání rozpočtu najdete na www.ricany.cz - radnice - město a samospráva - finance a majetek města - aktuální informace o čerpání rozpočtu města

Pozvánka
na veřejné projednání
dopravních opatření pro zklidnění dopravy v ulici Jizerská.
Setkání veřejnosti a vedení radnice proběhne v zasedací
místnosti MěÚ na Masarykově náměstí 53 (radnice),
ve středu 16. 9. 2020 od 18 hodin.
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Text: Věra Krejčová
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Rekonstrukce fotbalové tribuny

Stavební úpravy, při kterých bude provedena
hydroizolace tribuny, uzavřely chodník pro
chodce v ulici Široké.

Rekonstrukce probíhá
ve vnitřních prostorách
šaten, odstraněny jsou
sedací lavice a změn dozná i příchod k tribuně.

foto: Rudolf Flachs, text: kateřina Lauerová

Revitalizace dopravního hřiště

Do konce roku vzniknou například nové chodníky, křížení se železniční tratí včetně výstražníku a makety vláčku,
doplněn bude semafor a další dopravní značení. Vznikne nový výukový areál se skladem pro dopravní výchovu.
Děti se mohou těšit na další herní sestavu a šlapací autíčka.
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Letní kino 2020 na říčanských
loukách a plážích

Letní kino organizoval a diváky vždy přivítal místostarosta David Michalička. Poděkoval i partnerům akce především Centru Na Fialce, které
pomohlo sehnat filmová práva k vybraným filmům.

Stánek Říčaňák s nabídkou sladkého i slaného občerstvení alko i nealko
nápojů byl divákům k dispozici i v odlehlých lokalitách.

Na Vysoké poděkovala ředitelka nadace Kapka naděje Vendula Pizingerová divákům za jejich příspěvek na dobrovolné vstupné, které poputuje
stejně jako loni na účet nadace. Vloni se vybralo na vstupném bezmála
100 000 korun. Kapka naděje přidala 260 000 Kč a zaplatila rekonstrukci
dětských ambulancí v Thomayerově nemocnici v Krči.

I louku Na Vysoké někteří diváci teprve „objevili“. Hodně jich sem přijelo
na kole po nové cyklostezce.
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foto: Rudolf Flachs, text: kateřina Lauerová

Letošní letňák jsme zahájili promítáním české komedie Bezva ženská na krku. Vybrali si ho sami
diváci ve facebookové anketě. Film přilákal na louku nad vodárnou přes dvě stovky diváků, mnozí
byli v těchto místech poprvé. Na dobrovolném vstupném se vybralo přes 7 tis. korun.

Informace z radnice
Při pátečním promítání na Marvánku počasí organizátorům nepřálo. I když
se diváci mohli před deštěm schovat pod střechu terasy, návštěvnost byla
slabá. Špatná předpověď na druhý den posunula promítání filmu Přes
prsty na Jurečku až na následující sobotu 22. 8.

Na nedělním promítání hudebního životopisného filmu Rocketman na
Lázeňské louce darovali diváci na vstupném 11 tisíc korun. Hudba Eltona
Johna vytvořila spolu s pohledem na panorama historické části našeho
města dokonalou atmosféru příjemného letního večera.

Byla to i příležitost si připomenout události
před 52 lety - vpád cizích armád.

Text: Kateřina Lauerová, Foto: Ruda Flachs.

V neděli na Jurečku proběhlo přeložené promítání české komedie Přes
prsty. Diváci přišli a vydrželi i vrtochy počasí.

V pátek 21. 8. se promítal vedle Centra Na Fialce film Havel.
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Parkování pro domácí.
Rozhodovat bude trvalý pobyt
Říčanská radnice připravuje systém
parkování, který by měl začít platit
v roce 2021. Ten přinese zejména lepší
možnost zaparkovat u nádraží a v centru, dále umožní například zaplacení
i prodloužení parkování z mobilního
telefonu. V neposlední řadě přispěje regulace i k odstranění nepoužívaných aut
a vraků z veřejných parkovacích ploch,
čímž se mnoho stání uvolní.

tek za popelnici. Radnice zvažuje i
další benefity, z nichž jedním má být
právě výhodnější parkování ve městě. Na počet trvale hlášených obyvatel je totiž vázán i státní příspěvek,
který tvoří klíčovou část veškerých
příjmů města. V dnešní nelehké době
je dvojnásob důležité, aby všichni
obyvatelé, kteří ve městě bydlí a využívají veřejnou infrastrukturu, byli

trvale hlášeni. Jedině tak pak město
zvládne postavit školu, školky, opravovat silnice či posilovat vodovod a
kanalizaci.
Návod, jak se k trvalému pobytu jednoduše přihlásit, najdete níže na této
straně.
David Michalička,
místostarosta

Více chráněni budou obyvatelé bydlící
přímo v centru. Nepůjdeme však cestou
takových modrých zón, kde by kromě
místních rezidentů nemohl nikdo zaparkovat. Naopak, město chce při parkování poskytnout nemalé výhody i ostatním
„domácím“, tedy i Říčaňákům z okrajových částí města. Ti by měli zaparkovat snáze či levněji než řidiči z okolních
obcí. Rozhodujícím kritériem bude
trvalý pobyt v Říčanech.

Zřiďte si trvalý pobyt do konce
roku. Město vám s tím pomůže.
S trvalým pobytem již dnes získáte
například 75% slevu na roční popla-

Změnit adresu trvalého pobytu je snadné a rychlé
Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v ČR, kterou si občan
zvolí. Z přihlášení k trvalému pobytu
nevyplývají žádná práva k objektu ani
k vlastníkovi nemovitosti. Je to pouze
evidenční údaj, sloužící převážně pro
potřebu úřadů, soudů, či pro další agendy. Změna na úřadě potrvá cca 15 - 30
minut.

Jak na to:
Dostavte se v úředních hodinách na oddělen EVIDENCE OBYVATEL Městského úřadu v Říčanech, Komenského náměstí 1619/2, přepážka č. 13,
číslo dveří 4.
l S sebou přineste svůj platný občanský průkaz (případně jiný platný doklad
např. cestovní pas, řidičský průkaz).
l V případě, že nejste vlastníkem nemovitosti, kam se chcete přihlásit, je

16

nutný souhlas oprávněné osoby (majitele nemovitosti). Souhlas může být
potvrzen osobně nebo předložením
úředně ověřeného písemného potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu.
l V případě, že bydlíte v nájmu, musíte
mít s sebou platnou smlouvu o nájmu
bytu
l Za občana mladšího 15 let změnu
trvalého pobytu provádí zákonný zástupce, který předloží rodný list přihlašovaného. Pokud občan mladší 15 let
vlastní občanský průkaz, musí být při
přihlášení předložen.
l Následně na přepážce OSOBNÍ
DOKLADY, požádáte o nový občanský průkaz (musíte tak učinit do 15
pracovních dnů od zaevidování změny
místa trvalého pobytu). FOTOGRAFII
NEPOTŘEBUJETE!

Za přihlášení k novému trvalému pobytu se hradí správní poplatek ve výši 50,Kč, který uhradíte přímo na přepážce.
Tento poplatek se netýká osob mladších
15 let. Změna OP je v tomto případě
zdarma.
Úřední hodiny - osobní doklady, Komenského nám. 1619/2, Říčany
pondělí a středa
7:30 - 12:00, 12:30 - 18:00 hodin
úterý a čtvrtek
7:30 - 12:00 hodin
Pozn.: pořadová čísla pro čekatele se
vydávají od pondělí do čtvrtka vždy od
7 hodin.
Na přepážku osobních dokladů se lze
objednat elektronicky na webu města.
Kontakty pro další informace
Telefon: 323 618 255
E-mail: doprava@ricany.cz

texty.kuryr@ricany.cz
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Nová elektroauta z dotace budou šetřit
provozní náklady i ovzduší
Ve vozovém parku městského úřadu
dochází postupně k obměně technicky
nevyhovujících vozů za nové ekologické
modely. Nastolený trend je v souladu
s celostátní strategií, kde stát finančně
dotuje o něco vyšší pořizovací cenu vozů
šetrných k ovzduší. Kromě nulových
emisí jsou výhodou nových aut také
jejich nízké provozní náklady. V rámci
dotace SFŽP podpořilo 40 tisíci také
pořízení chytrých nabíjecích stanic,
takzvaných smart wallboxů, tři přišly

na 150 tisíc korun. Veřejně přístupných
dobíjecích stanic je ve města zatím jen
pár, a to doslova. Jedna u obchodu Billa
a druhá v OC Lihovar. Město zatím vybudovalo dobíjecí stanice v objektech,
kde budou vozy parkovat, zásuvky jsou
však neveřejné. K obecnému rozvoji
e-mobility v Říčanech je budování veřejných dobíjecích stanic nezbytnou
podmínkou.
Kateřina Lauerová
Tisková zpráva města

foto: Rudolf Flachs

Díky získané dotaci od Státního fondu
Životního prostředí (SFŽP) budou
pracovníci městského úřadu jezdit
ekologicky. Tři staré a technicky nevyhovující referentské vozy se spalovacími motory nahradí čisté elektromotory vozů Škoda model Citigoe iV.
Za tři vozy od vítězné firmy Auto Jarov město zaplatí přes milion korun,
z toho dotace uhradí částku bezmála
380 tisíc korun. Město tak pokračuje
v obnově vozového parku přednostně
ekologickými vozy. Veřejná zakázka
na dodávku vozů byla vyhlášena v závěru minulého roku a auta do Říčan
dorazila v polovině srpna.
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říčanský hrad

So 19. září 2020
10–18 hodin
SPANILÁ JÍZDA S HISTORICKÝMI
BICYKLY – Start v Mnichovicích ve 13.00

HUSITSKÉ LEŽENÍ POD ŘÍČANSKÝM
HRADEM – 600 let od dobytí hradu

Slavnostní otevření nové cyklostezky
– Lázeňská louka v Říčanech, 15.00

Strančické Záření – hudební festival

Slavnostní otevření Billa sadu Na Vysoké
Kulturní program na Lázeňské louce
Sportovní a zábavné aktivity na celé trase
cyklostezky Kolovraty – Mnichovice

Občerstvení po celý den

Lázeňská
louka

Strančice

Billa sad

Všestary
Zřícenina
hradu Říčany

Kolovraty

Mnichovice

Světice
Strančické záření –
hudební festival

Říčany

PROGRAM + MAPA
CYKLOSTEZKY
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ČEKÁ VÁS DEN PLNÝ SPORTU,
ZÁBAVY I KULTURY!

SPANILÁ JÍZDA: 13 hodin
Zveme všechny majitele jízdního kola, inline bruslí a koloběžek na slavnostní průjezd
celou cyklostezkou. Start v Mnichovicích ve
13 hodin.V čele spanilé jízdy pojedou členové
Veteran Bicycle Clubu Zbraslav na historických
strojích v dobových kostýmech + další doboví
cyklisté. Trasa (zastávky): Mnichovice – Všestary –
Strančice – Světice – Kolovraty – Říčany

ŘÍČANY – LÁZEŇSKÁ LOUKA:

15 hodin

NA LÁZEŇSKÉ LOUCE dále uvidíte
na pódiu nebo pod pódiem: 14–18 hodin
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Samba band
Zpěváci divadla SeMaFor
Kapela Jefferson
Taneční klub Fuego
Studio Dance EB
Taneční škola Twist
Team GJ
Výuka jízdy na Vysokém kole
Výuka hry na handpan

DOPROVODNÝ PROGRAM
OBCE SVĚTICE NA TRASE
U ŽELEZNIČNÍHO PŘEJEZDU

• slavnostní otevření cyklostezky
• kulturní vystoupení

(Akce se koná za každého počasí.)

Kdo si pro Vás připravil na trase okolo Říčan program?
•
•
•
•
•

Veteran Bicycle Club Zbraslav
Muzeum Říčany
Skautské středisko Lípa Říčany
TJ Říčany a Radošovice
FK Radošovice

•
•
•
•
•

SPORT CLUB SPIRIT
Jiří Káš – hra na handpan
Taneční klub Fuego
APDT Říčany
Olivova dětská léčebna

• Klub šachistů Říčany 1925
• Koloběh Říčany
• Outdoor Brothers s.r.o.
(in – line brusle zdarma k zapůjčení)
• Civitas Pragensis – Husitské ležení

Informace z radnice

Děkujeme všem, kteří správně třídí!

Třídění odpadu z domácností je jednou
z věcí, kterou mohou
jednotlivci přispět k lepšímu životnímu
prostředí. Komunální odpad z našich
domácností končí na skládce. Je dobré si to uvědomit pokaždé, když něco
házíte do směsného odpadu. Například skleničku od marmelády. Ta se na
skládce bude rozkládat tisíce let, pokud
se vůbec rozloží. Naopak jako surovina
se sklo dá recyklovat do nekonečna, na
rozdíl od papíru či plastu. PET láhev,
kterou vhodíte do směsného koše, už
nikdo nevyužije. A to je škoda, protože
můžou vzniknout plasty do automobilového průmyslu, nová mikina, izolace
a spousta jiných užitečných věcí. Při
třídění plastu i papíru je nutné, vhazovat do kontejneru odpad sešlapaný,
aby nezabíral místo a bez zbytků jídla.
Velké zbytky jídla by mohly všechen
odpad uvnitř znehodnotit. Kelímky od
snědeného jogurtu však extra umývat
nemusíte, šetřit musíme i s vodou. Do
kontejnerů na papír se nově mohou
vhazovat i krabičky od vajec či ruličky

od toaletního papíru. Ovšem mastné krabice od pizzy do tříděného
odpadu nepatří, takový papír se již
zpracovat nedá. Důležité je, krabice
sešlapávat, aby nezabíraly místo pro
další odpad, těch, kteří třídí. Je to
velký nešvar, který se neustále objevuje. Navíc kontejnery v obložení krabic
a pytlů velmi hyzdí veřejný prostor. Na
některých stanovištích se objevuje odpad i z provozoven, proto také proběhlo několik desítek kontrol pracovníky
státní správy a samosprávy, při nichž
bylo zjišťováno nakládání s odpady
z podnikatelské činnosti. Některý
odpad však ke kontejnerům vůbec
nepatří a měl by být odevzdán ve
sběrném dvoře či do velkoobjemových kontejnerů, které město zdarma zajišťuje několikrát do roka.
O jejich umístění informujeme na
webu města, ale i na stránkách Říčanského kurýru. Upozorňujeme,
že případný postih při řešení přestupku proti veřejnému pořádku,
může být až ve výši 50 000 Kč.

Jsme rádi, že třídíte i jedlé oleje a tuky
a chtěli bychom za to opravdu poděkovat. Šetříte tím přírodu i kanalizaci.
Prosíme však, odevzdávejte tuk ve
zcela naplněných a uzavřených PET
lahvích o objemu 1,5 litru. Ne ve
skle ani v kanystru. Pokud jsou lahve
naplněné jen troškou oleje, máme pak
box rychle zaplněný poloprázdnými
nádobami. Pokud nemáte sběrnou ná-

20

dobu na jedlé oleje a tuky poblíž svého
domova, můžete plnou lahev s takto
nasbíraným olejem nechat postavenou u nádoby s jakýmkoli odpadem
z domácnosti. Město se také postupně snaží jednotlivá stanoviště kultivovat a pořizuje hrazení či zastřešení.
Mělo by být snahou nás všech udržet
veřejný prostor čistý a upravený.
Na webu města naleznete podrobný
seznam stanovišť separovaného odpadu včetně kontejnerů, které jsou tam
k dispozici:
https://info.ricany.cz/mesto/seznam-stanovist-separovaneho-odpadu-aktualizovany
Kateřina Lauerová

texty.kuryr@ricany.cz
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Více sdílených kol i stanovišť
v Říčanech podpořily místní firmy
Říčany na jaře navázaly spolupráci
s firmou Nextbike a po městě se rozjelo na 40 sdílených kol. Pilotní projekt
město ještě o prázdninách prodloužilo.
Výhodné zapůjčení kol na 15 minut
zdarma se díky společnostem Penta
Trading spol. s r.o., CONTERA Management s.r.o. a Zoeller Systems s.r.o.
prodlouží minimálně do konce roku.
K současným 18 přibydou i další stanoviště a flotila se rozroste o dalších 25
kol, každý z partnerů zřídí parkoviště
pro kola ve svém areálu.
Kolo je mnohdy rychlejší a zdravější
alternativa, jak se pohybovat po městě.
Někdo využije sdílené kolo pro cestu na
nádraží, někdo si urychlí cestu za zábavou, někdo se o víkendu jen projedou po
nové cyklostezce. Za období pilotního
projektu se během 3 měsíců (od května do konce července) realizovalo na
40 kolech více než 2,5 tisíce zápůjček.
Nejfrekventovanější stanicí byla stanice
Nádraží - U Kozlů se skoro 500 výpůjčkami, což dokazuje veliký zájem obyvatelů Říčan využívat tyto bikesharingové
služby. Společnosti, kterým je stejně
jako vedení města, blízká filozofie udržitelné mobility, se zapojily do podpory
sdílených kol v našem městě. Pilotně
vyzkouší podporu 40 sdílných kol v Říčanech firma Contera. Hlavním cílem je
propojit velký areál Contera Parku Říča-

ny včetně obchodní zóny s centrem města a nádražím nově vzniklou stezkou pro
pěší a cyklisty. Možnost výpůjčky kol tak
mohou využít nejen zaměstnanci zde
sídlících firem, ale i zákazníci obchodní
zóny například obchodů jako Iceland,
Planeo a další. V Contera Parku Říčany
je zaměstnáno více než 1500 lidí zejména z Říčan a okolí. Přístup do areálu
výrazně usnadnila již zmíněná nová propojka z vlakové stanice po bývalé vlečce,
díky níž, je to do obchodů v retailovém
parku z centra města jenom několik
minut pěšky. Contera z části tuto stezku projektovala a investovala do stavby
první etapy. Právě na tuto stezku by se
měl v dohledné době napojit podchod
pod tratí, který bude důležitou propojkou centra města Říčan a Radošovic.

Orientaci v parku zlepšilo také pojmenování ulic, které letos schválilo Zastupitelstvo města Říčan. Nově se zde nacházejí ulice Technická, Obchodní a U
Sanitasu. Sdílení kol finančně podpoří i
společnost Penta Trading, která zde také
sídlí.
Firma Zoeller Systems sídlící na kraji
města směrem na Kuří v ulici Rooseveltova, podpoří flotilu dalších 25 kol a také
v jejím areálu vznikne nové stanoviště,
které mohou využívat jak zaměstnanci
firmy, tak obyvatelé lokality Kuříčko.
Ceník půjčovného se nemění a 15 minut jízdy zůstává zdarma. Zapůjčení
sdílených kol přes mobilní aplikaci je
velmi rychlé a jednoduché. Podrobnosti na www.nextbike.com
Kateřina Lauerová
1 Olivovna sídliště BUS
2 Kavčí skála MŠ Čtyřlístek
3 Domov pod Kavčí skálou - parčík
4 Olivova - přejezd
5 Marvánek - restaurace
6 Sportovní hala
7 Dopravní hřiště
8 Mlýnský rybník, hřiště Kolovratská
9 Masarykovo nám. - radnice
10 Komenského nám. - Gabi Café
11 Na Fialce - hlavní vstup
12 OC Lihovar - Albert
13 Nádraží - U Kozlů
14 Nádraží - rondel
15 Bezručova, prodejna knedlíků
16 Černokostelecká, prodejna počítačů
17 Jureček - restaurace
18 Na Vysoké, altán u cyklostezky
19 17. listopadu, lékárna Dr.Max
20 MŠ Zahrádka
21 Oáza Říčany, tenisový areál
22 U mostu, Fit lady
23 Smiřických pod Štuksákem
24 Tesco, Iceland
25 Contera
26 Zöller
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Město Říčany, Náboženská obec Církve československé husitské
v Říčanech a Česká duše uvádí představení

Charlotta
Garrigue
Masaryková
—
Američanka, která
se stala Češkou

Komponovaný pořad z příběhů a dopisů Charlotty a Alice
Masarykových, provázený lidovými písněmi a hudbou

účinkují
Charlotta Garrigue se provdala
za Tomáše Masaryka roku 1878
a po celý jejich život v lásce sdíleli
dobré i zlé. Jejich velká rodina pro
ni byla nejpřednější, ale účastnila se
i veřejného života, který ji postavil
před mnohé těžkosti, ba i tragedie,
jež nesla s velkou statečností. Pořad
připomíná ženu, na kterou se jako
na českou vlastenku zapomíná.

Marie Neudorflová — režie, příběhy
Eva Novotná — dopisy Charlotty Alici
Lenka Veselá — dopisy Alice Charlottě
Robert Střihavka, člen symfonického
orchestru ND — viola
Leoš Valigurský — kytara
Jaroslava Kretschmerová, členka
divadla Ypsilon — zpěv
Jaroslava Kopecká — zpěv
Klára Zezulová — zpěv
Věra Matulíková — zpěv

Veřejné představení se koná v úterý 8. září v 17 hodin,
v Koncertním sále ve Staré radnici, Masarykovo nám. 83, Říčany
vstup zdarma – rezervace vstupenek v infocentru ve staré radnici

Informace z radnice

Město Říčany hledá
schopné pracovníky do dobře zavedeného kolektivu
na následující pracovní pozice:

1. Referent oddělení technické správy na odboru
správy majetku - vodohospodář
POŽADujeme: Střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyšší odborné vzdělání nebo vysokoškolské
vzdělání v bakalářském studijním programu
LHŮTA PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK: 4. 9. 2020 do 11,00 hod.
TERMÍN VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: 10. 9. 2020 ve 13,00 hod. – účast na VŘ je závazná podáním
přihlášky včetně všech náležitostí – účastníci nebudou k účasti vyzýváni.

MĚSTO ŘÍČANY SVÝM ZAMĚSTNANCŮM NABÍZÍ:

 Zaměstnání u stabilního zaměstnavatele se zaručeným termínem výplaty
 5 týdnů dovolené ze zákona + 3 dny volna navíc  Úprava pracovní doby (na pracovištích, kde je to možné)
 Příspěvek na mateřskou školu a možnost umístění dětí do firemní školky
 Stravenky 100 Kč a příspěvek na penzijní připojištění  Příspěvky při životních a pracovních výročích
 Školení a příspěvek na zvyšování kvalifikace až 30.000 Kč  Příspěvek na volnočasové aktivity  Příspěvek na
dětskou rekreaci organizovanou městem  Příspěvek na kulturní akce organizované městem
 Možnost půjčky na bytové účely  Možnost sociální výpomoci a půjčky  Dotovaná výuka jazyků

Rekreace v městských rekreačních objektech v Kořenově (horská chalupa) a Lutové (jihočeský statek)

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

Od září nové jízdní řády Městské. Školní linky se nemění
Od 1. září 2020 dojde k zásadní změně
v trasách a časech MHD. Prioritou pro
zavedení nové koncepce je zavedení částečného hodinového taktu a sjednocení
linkového vedení. Další prioritou je návaznost spojů na vlaky a vhodné proložení se spoji PID na společných trasách.
Podkladem pro vznik nových jízdních
řádů byl i opakovaný průzkum vytíženosti jednotlivých autobusových linek
Díky vynechání málo využívaných
zastávek a nepravidelností v jízdních
řádech mohlo dojít ke sjednocení časů
odjezdů na pravidelný hodinový (občas půlhodinový) interval. Bude tedy
velmi jednoduché si zapamatovat,
v jakou minutu autobus z dané zastávky každou hodinu odjíždí. Uvědomujeme si, že není možné zajistit zavedení všech požadavků v ideální úrovni.
Nový systém by však měl být výrazně přehlednější a efektivnější.
K jakým zásadním změnám dochází:
l Linka č. 1 žlutá pojede ze zastávky

Říčany, Oáza přes sídliště Olivovna do
zastávky Říčany, Strašín. Nebude tedy
jezdit MHD mezi Strašínem a Pacovem.
l Linka č. 2 červená pojede ze zastávky Říčany, Strašín, Pastelkov do
zastávky Říčany, Náměstí, Na Růžku.
Nebude obsloužena zastávka Říčany,
ZŠ Nemo.
l Linka č. 7 fialová se bude střídat s
linkou č. 2. Pojede ze zastávky Říčany,
Náměstí, Na Růžku přes Komenského náměstí a nádraží na Vysokou a
zpět. Občané z Komenského náměstí
se v pravidelných intervalech dostanou na nádraží nebo na náměstí.
l Linka č. 3 modrá pojede ze zastávky Říčany, Pacov přes náměstí do zastávky Říčany, prům. zóna Zděbrady.
Nebude obsloužena zastávka Říčany,
Horní Pacov.
l Autobus MHD nebude zajíždět do
Kuří. Cestující do zastávek Říčany,
hřbitov a Říčany, Kuří využijí autobus
PID č. 385 jezdící v pravidelných hodinových intervalech. Senioři mohou

pro cestu na hřbitov také využít Senior
taxi.
Co zůstává stejné:
l Školní linky se nemění! Budou
jezdit do všech zastávek, jako je tomu
doposud.
l Autobusy MHD Říčany jsou zdarma.
l Po Říčanech budou nadále jezdit tři
autobusy, které obslouží čtyři linky.
l Všechny autobusy staví na znamení, nezapomínejte tedy na zastávkách
na řidiče zamávat!
Jarmila Voráčková, radní města
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Na 50. rovnoběžce Na Vysoké vzniklo hřiště, sad
i griloviště pro veřejnost od společnosti BILLA

Dřevěná hrací sestava, byla dokončena v srpnu
a páska ještě chrání nově zasetý trávník.

Veřejně přístupné griloviště je hned vedle
altánku u cyklostezky. Návštěvníkům jsou
zde k dispozici i toalety a mobiliář pro
cyklisty. Provoz by zde měl zahájit i stánek
s občerstvením.
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BILLA investovala do výsadby ovocného sadu i stromové
aleje, herní sestavy s grilovištěm, ale také do palisádového plotu a květnaté louky částku 1,8 mil. korun. Hřiště
bude oficiálně otevřeno v rámci slavnostního zahájení
provozu cyklostezky Mnichovice – Praha Kolovraty v
sobotu 19. září 2020, na které vás srdečně zveme.

Město Říčany děkuje společnosti BILLA spol. s r.o.
za dlouhodobou přízeň. Jsme rádi, že se daří úspěšně
realizovat společné projekty jako Sad Srnčí a na 50.
rovnoběžce Na Vysoké, které dělají radost široké veřejnosti.
Kateřina Lauerová
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Které z projektů čtvrtého ročníku
v hlasování překvapí Říčany?
Ve čtvrtém ročníku Překvapte Říčany město mezi čtyři
vítězné projekty rozdělí celkem pět milionů korun. Sedm
projektů bude bojovat až o dva miliony korun z říčanského rozpočtu v kategorii velké. O půlmilionovou investici se uchází dvanáct námětů. Zaměření je velmi pestré.
Podpora komunitního života, ekologie, bezpečnost pro
chodce a vylepšení veřejného prostoru, lepší komfort pro
cestující MHD i pro sportovce. O tom, kam má město peníze investovat, rozhodnou opět hlasy vás Říčaňáků.
Od září bude naplno běžet možnost navrhovatelů pro-

pagovat své záměry a v první polovině října se pak bude
hlasovat. Všem registrovaným v Řídím Říčany přijde
mailem pozvánka s unikátním vstupem do hlasování.
Možnost hlasování neregistrovaných občanů v Řídím
Říčany hlavně z řad seniorů, která se v minulých letech
řešila možností papírového hlasování, je stále v řešení.
Zvolena bude varianta dle aktuální epidemiologické situace. Detaily o navržených projektech si můžete přečíst na www.prekvaptericany.cz
Kateřina Lauerová, koordinátorka PB

Do říjnového hlasování postupují tyto projekty:
Náměty postupující do hlasování Překvapte Říčany

navrhovatel

kategorie

Chodník k říčanskému hřbitovu v ulici K Solné stezce	Jiří Šatoplet
Rekonstrukce ulice Březinova
Slunna Pospíšilová
Založení přírodního hřbitova "Krajina vzpomínek"	Jiří Kočí, Lenka Čumpelíková
Rekonstrukce cesty pro pěší od nádraží k Myší díře	Lukáš Končický, Silvie Končická
Revitalizace multifunkčního hřiště na Lázeňské louce	Jan Vojta
Rekonstrukce hřiště v areálu Strašínská
Radek Egert
Revitalizace návsi Strašín
Dominik Landkammer

velké
velké
velké
velké
velké
velké
velké

Zastřešení autobusových zastávek Marvánek, U Lípy, Štefánikova
Oldřich Schreiber
Zřízení autobusové zastávky v ulici Na Obci
Oldřich Schreiber
Zbudování chybějící části chodníku v ulici Rooseveltova
Oldřich Schreiber
Komunitní/městská zahrada na Komenského náměstí	Ilona Hofmanová za kolektiv stavebního úřadu
Sousedé Plus
Simona Rendlová
Legální plocha na streetart (graffiti) na hřišti Strašínská
David Hanzálek
Kastrační program pro zvířata občanů Říčan	Jana Jůchová
Elektro čtyřkolka pro městkou policii
Pavel Kotáb
Psí loučka Na Kavčí skále
Kubelková Radomíra, Slezák Vladislav
Obnova Říčanského lesa
Petra Kohoutková
Komunitní záhony Na Kavčí skále
Alice Štěpánková
Žížalové kompostéry do domácností	Ludmila Knappová

malé
malé
malé
malé
malé
malé
malé
malé
malé
malé
malé
malé

NEPOSTUPUJÍ:
Bioodpad	Ludmila Knappová - přistavení kontejneru na vyžádání
Bezpečí nejen pro naše děti	Jiří Klikorka, Andrea Klikorková - komunikace Voděradská je krajská
Výsadba stromů a rozšíření parkovací plochy u Sportoviště u lesa	Jan Vojta - parkoviště je již postaveno
Revitalizace tréninkového hřiště u sportovní haly	Jan Vojta - není realizovatelné kvůli potoku
Přehlednější křižovatka Rýdlova X Politických vězňů
Pavel Kotáb - město již křižovatku upravilo
Elektronická tabule na autobusovou zastávku Na Rychtě
Andrea Jánská - město již instaluje elektronické označníky na zastávky
Školní vláček
Andrea Jánská - náklady na pořízení značně
přesahují stanovený rámec 2 mil.
Říčanská hop aréna
Andrea Jánská - budova bývalého kina je určena k demolici
Chodníček křižovatka Olivova X Rýdlova	Lukáš Končický - navržená varianta není v soulad s legislativou
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Projekty Převapte Říčany
Tato rubrika představuje náměty Říčaňáků v podobě, ve které je přihlásili do pébéčka
Překvapte Říčany.Podrobně si navržené projekty prohlédněte na www.prekvaptericany.cz

Příjemná cesta pro pěší z Říčan k nádraží
Spěcháte někdy na vlak po nerovné cestě, vedoucí od garáží
v ulici Scheinerova (u Myší diry) nahoru k nádražní budově?
Nejen dámy na podpatcích zde mají často problém se šikmým terénem, poškozeným povrchem cesty a nedostatečným
osvětlením. V zimě při náledí se přidávají obavy z uklouznutí.
Podpořte prosím vybudování příjemného chodníku pro
pěší s vyrovnaným příčným sklonem, kvalitním povrchem
a osvětlením. Hlasujte pro náš projekt. Předem děkujeme
za vaši podporu.
Silvie a Lukáš Končických

Zastupitelé

Tělocvična bude!
Na srpnovém zastupitelstvu Středočeského kraje byl mj. schválen materiál, který
vytvořil předpoklady pro naplnění snu
mnoha generací studentů říčanského
gymnázia. Výstavba tělocvičny a odborných učeben má nyní schváleno financování díky odsouhlasení
přijetí úvěru od EIB, kde je tato investice jmenovitě uvedena.
Následně byl odsouhlasen upravený plán krajských investic,
který umožní zahájení výběru zhotovitele stavby. Stavba tedy
může být v ideálním případě zahájena ještě letos.
Zásadní posun začal před více než čtyřmi lety, kdy se podařilo
přesvědčit vedení kraje o nutnosti investice a ta byla zahrnuta
do plánu investic a zpracována studie. Následně už za půso-

bení Jana Skopečka v pozici radního pro školství se vysoutěžil
projektant stavby. Přes problémy při získávání stavebního povolení a delší vyjednávání s městem jsme v prosinci 2018 získali
stavební povolení a od té doby se čekalo na financování, které
se vedení kraje nakonec rozhodlo zajistit až díky plánovanému
přijetí úvěru. To se připravovalo od zimy a začátkem srpna je
možné proces rozjet naplno.
Věřím, že jiné projekty nebudou trvat tak dlouho a podaří se
s krajem navázat lepší a hlubší spolupráci třeba při vymístění
prostoru pod Mlýnským rybníkem, nebo při budování obchvatů kolem Říčan. Zde však bude nutná těsná spolupráce s vedením města a společná řeč. Věřím, že se ji podaří najít.
Miloslav Šmolík, zastupitel (ODS)

Můj život s Covid-19
Nikdo z nás si asi na začátku tohoto roku
neuměl představit, že nás „navštíví“ vir
Covid-19 a ovlivní náš život na celý zbytek
roku. A nejen toho letošního, ale i let příštích, díky schodkům státního rozpočtu.
Nebudu zde rozebírat, zda výše schodku
500 miliard korun na letošní rok je úměrná dopadům, nebo zda by nemohl být nižší. Od toho jsou ekonomové a čas ukáže, na co vše se tyto schválené peníze použily.
Já bych se spíše zastavila u toho, jak to ovlivnilo můj život. Od
poloviny března to u nás v Říčanech, a asi nejen u nás, vypadalo skoro jako v mrtvém městě. Když jsem šla jednou za týden
nakupovat, nejezdila skoro žádná auta, lidí jsem potkávala tak
akorát na lízaný mariáš. Brala jsem to ale tak, že tomu prvnímu
náporu viru se musí něco obětovat a nikdo z nás toto doposud
nezažil. Nejhorší však bylo to, že ať jsem otevřela tisk nebo televizi, všude se mluvilo pouze o počtu nakažených a mrtvých.
A to po celém světě, ale jestli a kolik lidí je nakaženo v Říčanech
jsem se díky hygienikům nedozvěděla. Mám to štěstí, že žijeme
spolu s manželem a mohli jsme si popovídat. Pro člověka, který

žije sám a byl odkázán pouze na informace z těchto periodik, to
muselo být hodně ubíjející. Po prvním náporu a přísné karanténě došlo k pomalému uvolňování a já jsem se těšila, a myslím
ne jenom já, že se vrátím k životu, na který jsem byla zvyklá. Ale
omyl. Různé společenské, sportovní a kulturní akce se rušily
nebo přesouvaly na pozdější dobu. My jsme například vždy
v červnu ke Dni dětí pořádali akci Říčanský Hafan. Akci jsme
museli zrušit, ale doufám, že náš náhradní termín 6. září 2020
od 16.00 hodin na Marvánku se podaří zrealizovat. A nejsme
v tom sami. Takových akcí, speciálně v červnu pro děti, probíhalo u nás v Říčanech hodně a všechny musely být zrušeny
nebo přeloženy na pozdější termín.
Nakonec bych chtěla dodat, že nemůžeme být „připo..aní“,
a i když vím, že musíme dodržovat určitá pravidla, hlavní je
být zodpovědní a ohleduplní nejen sami k sobě, ale i k druhým.
Jak se vyjádřili odborníci, Covid-19 se neztratí, zmutuje a bude
s námi zde zrovna tak, jako jiné viry. Ale budeme-li se chovat
tak, abychom neohrožovali sebe ani druhé, určitě si svůj život
prožijeme kvalitně.
Karla Egidová, zastupitelka(ODS)
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Bezpečnost a infrastruktura
Městská policie Říčany

předávají pro podezření ze spáchání trestného činu Policii ČR
k provedení dalších opatření.

Tel. 323 618 150
Mob. 725 022 765

Na základě telefonického oznámení vyjíždějí strážníci na Masarykovo náměstí, kde se má pohybovat polonahý muž, který
verbálně napadá prodejce v rámci probíhajících trhů i jejich
zákazníky. Po příjezdu na místo strážníci zjišťují, že se jedná o
muže, kterého opakovaně pro jeho nevhodné chování řeší už
od předchozího dne. Nejprve na čerpací stanici pohonných
hmot obtěžoval obsluhu, následně se na čerpací stanci vrátil
další den a ohrožoval zde obsluhu tyčí, kdy po urychleném příjezdu strážníků nasedl do svého vozidla a z místa ujel. Strážníci
svým vozidlem blokují mužovo vozidlo, aby nemohl z místa
ujet a na místo přivolávají i Policii ČR, která se o muže též zajímá. Strážníci na místě události zjišťují svědky jeho chování a
po příjezdu hlídky policie je muž předveden na nedalekou služebnu k provedení dalších úkonů ze strany Policie ČR.

Komenského nám. 1619/3, 251 01 Říčany
e-mail: mestska.policie@ricany.cz 13. července, 13.07

Městská policie radí a informuje
Z knihy událostí
3. června, 7.50
Pracovník města oznamuje strážníkům v lokalitě říčanského
hřbitova zmatenou ženu, která zde pobíhá po louce, je zašpiněná od bláta a křičí. Po příjezdu na místo události se strážníci
setkávají s pracovníkem města, který jim ukazuje směr, kam
neznámá žena běžela. Zanedlouho je žena dostižena v nedaleké ulici, je zmatená a dezorientovaná, ale nemá žádná viditelná
zranění. Následně je na místo přivolána zdravotnická záchranná služba, ale i Policie ČR, jelikož při ověřování totožnosti je
zjištěno, že žena je pohřešována a je po ní vyhlášeno pátrání.
11. června, 11.45
Zaměstnanci stavební firmy strážníkům oznamují nezvaného
hosta v domě, který se nachází v ulici Černokostelecká. Muž
zde není ubytován, není zaměstnancem firmy a nikdo jej nezná. Strážníky po příjezdu na místo kontaktuje oznamovatel,
který označuje neznámého muže. Ten když spatří strážníky,
utíká a uzamyká se v jedné z místností domu. Strážníci se
přibližují ke dveřím místnosti, kdy ve stejném okamžiku muž
náhle vychází ven a v ruce drží nůž. Sděluje, že se chce zabít.
Strážníci muže důrazně vyzývají, aby nůž odhodil. Výzev muž
uposlechl a dochází k jeho uklidnění, je zjevně dezorientovaný
a uvádí, že se nachází v Kolíně. Provedená orientační dechová
zkouška přítomnost alkoholu vylučuje. Na místo je přivolána
zdravotnická záchranná služba a je rozhodnuto o převozu
muže na specializované pracoviště v Praze.
28. června, 00.20
Na služebně strážníků hledá pomoc muž, který je zraněn. Byl
napaden cestou z restauračního zařízení neznámým pachatelem, který projížděl na jízdním kole v ulici 5. května. Cyklista
zastavil a požádal jej o cigaretu, poté, co muž odmítl cigaretu
vydat, cyklista jej nejprve slovně a poté následně i fyzicky napadá a to tak, že jej sráží k zemi a opakovaně bije. Na služebně
strážníků je muži poskytnuta první pomoc a přivolána zdravotnická záchranná služba. Muž dle zjištění záchranářů utrpěl
frakturu očnice lícní kosti pravého oka a nosu s hematomem
a tržnou krvácející ránou na temeni hlavy. Zdravotníci muže
převážejí k dalšímu vyšetření a ošetření do nemocnice. Celá
událost je oznámena Policii ČR pro důvodné podezření ze
spáchání trestného činu a autohlídka strážníků okamžitě pátrá
po neznámém pachateli dle uvedeného popisu, který jim napadený uvedl. Za pomoci veřejnosti se cyklistu daří vysledovat
až do místa přechodného bydliště. Zde pachatel ihned po příchodu nechává vyprat své oblečení v automatické pračce, aby
se zbavil případných důkazů a nebylo jej možné identifikovat.
Strážníci jej ztotožňují, omezují na osobní svobodě a následně
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13. července, 23.31
Při kontrolní hlídkové činnosti si strážníci všímají v ulici Černokostelecká protijedoucího neosvětleného motocyklu, kdy
spolujezdec nemá na hlavě řádně připevněnou bezpečnostní
přilbu. Strážníci chtějí motocykl a jeho posádku zkontrolovat, ale řidič na pokyn k zastavení reaguje tak, že porušuje
dopravní předpisy a ujíždí ulicí Zborovská po chodníku, kde
ohrožuje procházející chodce. Zanedlouho však řidič motocyklu zjišťuje, že v ulicích města strážníkům neujede a zastavuje. Při kontrole vychází najevo, že není držitelem příslušného řidičského oprávnění, na motocykl není uzavřeno povinné
ručení, nemá od něj žádné doklady a navíc se řidič přiznává,
že motocykl řídí pod vlivem alkoholu. Orientační dechová
zkouška na jeho přítomnost ukazuje hodnotu 0.54 promile.
Na místo je přivolána hlídka Policie ČR, před níž muž přiznává, že je ozbrojen střelnou zbraní. Naštěstí se jedná o plynovou pistoli, která je v zájmu ochrany veřejného pořádku, života a zdraví muži odebrána. Na místo se následně dostavuje i
spolujezdec, který v době pronásledování z motocyklu seskočil. Orientační dechová zkouška u něj prokazuje též přítomnost alkoholu a to v hodnotě 0.81 promile. Řidič motocyklu je
strážníky předán k dalším opatřením přivolané hlídce Policie
ČR. Přestupkové jednání spolujezdce je strážníky oznámeno
k projednání příslušnému správnímu orgánu.

Jindřich Joch, zástupce vedoucího Městské policie Říčany

texty.kuryr@ricany.cz
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Co nového u hasičů
www.sdhricany.cz
Vážení příznivci našeho sboru,
po prázdninové odmlce přináším nové zprávy o dění v našem
sboru. Ačkoliv jsme se snažili primárně věnovat odpočinku,
ne vždy to šlo. Ještě před samotnými prázdninami jsme 24.
6. v nočních hodinách zálohovali na vlastní stanici kolegy z
HZS Říčany. Jen o něco později jsme vyjeli k hlášenému požáru osobního vozidla v Čestlicích. Tento výjezd byl jiný než
ostatní a to zejména tím, že jsme se setkali s požárem vozidla
na hybridní pohon, kde je proces hašení rozdílný. Vozidlo
se muselo uložit do speciálního kontejneru, který se naplnil
vodnou. Takto ponořené muselo být několik dní, než odborníci rozhodli, že je bezpečné vozidlo z kontejneru vyjmout a
podrobit jej zkoumání a následně ekologické likvidaci. Naše
jednotka zde strávila desítky hodin dohlídkou a pravidelnou
kontrolou. Je to pro nás další zkušenost, které si vážíme.
Dne 9. 7. jsme byli povoláni k požáru rodinného domu v Říčanech, kde zásah probíhal v dýchací technice a byl časově
a zejména fyzicky velmi náročný. Po uhašení objektu naše
jednotka držela dohlídku do ranních hodin a pravidelně kontrolovala termokamerou případná skrytá ohniska. Následující den, 10. 7., jsme odstranili spadlý strom přes silnici. Dále
jsme 14. 7. drželi zálohu na vlastní stanici. 16. 7. jsme vyjeli
do Kuří k odstranění nebezpečné větve, která ohrožovala vozidla. Dne 18. 7. jsme byli povoláni k podezřelým skvrnám na
hladině Mlýnského rybníka. Dále jsem 29. 7. zálohovali HZS
stanice Říčany na vlastní stanici, stejně tak 1. 8., 4. 8. a 9. 8.
Jeden z posledních výjezdů byl 1. 8., kde jsme krom zálohy
vyjeli ještě k dýmu z pole u Březí. Naštěstí se jednalo o planý
poplach a tak jsme se mohli vrátit zpět na základnu. Tímto
chci poděkovat všem členům za to, že i přes krásné počasí,
dovolené a na úkor času s rodinou vždy vyjeli a byli tak nápomocni tam, kde bylo potřeba.
I přes množství výjezdů a hodin strávených na místech
událostí se nám dařilo relaxovat a posilovat svou fyzickou

kondici. Hned 6. 7. se část našeho sboru, a to včetně těch
nejmenších, setkala a společně vyjela na parádní cyklovýlet,
který se podařil. Počasí přálo a všichni se ve zdraví vrátili, tak
jsme si výlet 18. 7. zopakovali. Ačkoliv se nedosáhlo původně
plánovaného cíle, jízda to byla skvělá a pár desítek kilometrů
v nohách bylo. Od 23. do 26. 7. jsme jako každý rok vyrazili
směr Suchdol nad Lužnicí, kde jsme obývali místní kemp.
Cílem tohoto výletu bylo především odpočinout si. Myslím
si, že se vše podařilo na jedničku včetně počasí. Koupání zde
bylo super a můžeme všem kemp jen doporučit. Míst, kam se
dá jít, je zde nepřeberné množství, takže si přijde na své každý turista. Snad jen komáři by mohli být méně přítulní, ale to
k přírodě patří.
Září nám začalo a hezké počasí, doufejme, ještě nějaký
ten týden vydrží. Všichni se ale těšíme na to, že si budeme moci konečně zasoutěžit a to jak naše mládež, tak naši
starší. Ti se připravují na 29. 8. a Jevanský železňák, kde si
budou moci porovnat síly s kolegy z ostatních sborů v disciplíně zvané TFA (Toughest Firefighter Alive, neboli Nejtvrdší hasič přežije). 5. 9. se zúčastníme Memoriálu Míry
Dlabače v Tehovci a jako vždy zde čeká na soutěžící požární útok, motání hadic na čas a nemůže chybět překonání
vodní nádrže. Ten den SDH Tehovec oslaví 100 let svého
vzniku a já jménem našeho sboru všem blahopřeji k takto
krásnému jubileu.
Na závěr přeji všem pevné zdraví a hezký zbytek léta.

David Pojezný, jednatel SDH Říčany
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Příroda
Říčanska

Foto: U. Schmidt
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původních dřevin. Smrk ale preferuje nižší teploty, proto původně roste
hlavně v horských oblastech. Má
mělké kořeny, a proto je citlivý na
sucho.
Smrky přirozeně doprovází brouk lýkožrout smrkový (Ips typographus).
Dospělec měří asi 4 mm a má černohnědé krovky. V našich polohách se
vyvíjí dvě generace ročně, ale v teplých a suchých letech to jsou tři, výjimečně čtyři generace. Samec sedí
na kmenu a pomocí feromonu láká
samice (tento princip využívá člověk
ve feromonových lapačích). Samice
po spáření naklade vajíčka. Z nich se
líhnou larvy, které asi 4 týdny hodují
na lýku. Vyhlodávají kolmo na mateční chodbu larvové chodbičky, tím
vzniká typický obrazec v kůře. Poté
se na týden zakuklí. Čerstvě vylíhnutí
brouci žerou lýko asi 2 týdny a pak se
rozmnožují.
Lýkožrout je hrozbou jen pro slabé a
nemocné stromy. Smrk se přirozeně
brání tak, že brouka, zavrtaného do
kůry, zalije pryskyřicí. Suchem oslabené stromy ale pryskyřici neroní a
neubrání se.
Jediným řešením v obnově našich
lesů je návrat k přirozenější druhové skladbě dřevin. Umělé smrkové
monokultury zkrátka v současných
klimatických podmínkách nepřežijí.
Na mýtinách v Říčanském lese se
dnes vysazují z větší části listnáče,

Foto: G. Slickers

Téma kůrovce dnes rezonuje napříč
médii. V posledních letech jsou postiženy lesy v celé republice, téměř všude se objevují mrtvé stromy a posléze
mýtiny. Proč malý brouček mění tvář
krajiny?
Přirozené lesy, které se vyvíjely po
konci doby ledové, ovlivňoval člověk
už od pravěku. Na Říčansku zřejmě
nastaly změny ve skladbě lesa kolem
přelomu letopočtu, kdy se u Říčanského potoka rozkládalo sídliště s
pecemi na tavení železa. Ustupoval
žádaný dub ve prospěch habru, který
rychle zmlazuje, a tak se víc rozrůstal.
K výrazné změně došlo s nástupem
středověku. Odlesňováním kolem
Říčan vznikala pole a louky. Tlak na
lesy byl v dalších staletích čím dál intenzivnější. V 18. století se již lesy nedokázaly samy obnovovat. Proto Marie Terezie vydala lesní řád, kde mj.
zakázala pást dobytek, hrabat stelivo,
nařídila povinnost obnovy lesa zanecháním semenných stromů, atd.
Od 19. století nastala další změna.
Z ekonomických důvodů se v Čechách začal předpěstovávat a vysazovat smrk ztepilý (Picea abies).
V lesích postupně nahradil většinu

Foto: J. Lindsey

Lesy, smrk
a lýkožrout

hlavně duby, habry a javory. Z přirozených výmladků se rozsazuje jedle.
Jako doplněk smíšeného lesa je dosazován modřín, smrk a douglaska.
Smíšený a ve výhledu různověký les
se tak ubrání většině kalamit.
Další proměny krajiny můžete aktivně objevovat na probíhající výstavě
v Muzeu Říčany.


Jakub Halaš
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Ekocentrum Říčany nezahálelo ani o
prázdninách. Konaly se oblíbené akce se
zvířaty na Dvorku – přijely k nám na návštěvu ouessantské ovečky i kozy. Prali a
česali jsme vlnu, plstili, stloukali máslo a
vyráběli lahodný domácí sýr.
Léto bylo také ve znamení kosení, ať
už orchidejové louky u Vojkova, nebo
pešuňku a dalších míst přímo v Říčanech. Díky ochotným dobrovolníkům
– sekáčům, hrabáčům a obracečům
se povedlo za letošních extrémních
podmínek seno z vojkovské louky

foto: J. Halaš

Léto s ekocentrem

usušit – protože jsme sušili na louce
po kotníky ve vodě, bylo nutné seno
převézt na dosušení na Dvorek. Na
trávě si letos pochutnaly krávy z Kuří,
seno si budou v zimě užívat králíci a
slepice na Dvorku i jinde.
Vstavače, kohoutky, bertrámy, bukvi-

ce a další květiny děkují, že se mohly
při sušení dostatečně rozsemenit na
vojkovské louce. Přijďte se i vy podívat na rozkvetlou vojkovskou louku –
v září na ocúny, v květnu na vstavače a
v červenci zase na sekání.
Kateřina Čiháková a Marie Tvrdoňová

Český svaz včelařů, z. s.
www.vcelyricany.cz
Z historie naší včelařské
organizace
Říčany a okolí měly a mají řadu významných osobností ve všemožných oborech.
Nejinak je to i v oboru včelařském, kde je
nejvýraznější osobností historie Otakar
Brenner (13. 7. 1886 - 12. 7. 1975).
Ten sice žil a působil v obci Babice u
Říčan, ale jeho věhlas přesáhl hranice
nejen tohoto okresu.
„Pan řídící“, jinak mu v Babicích neřekli
(jako absolvent Učitelského ústavu v
Praze učil a později se stal řídícím učitelem v babické škole), se sem přiženil
v roce 1909 a ihned se začal věnovat
včelaření.
Během jedenácti let se stal velkochovatelem a jeho atypický včelín s 50 úly
se stal vzorem pro mnohé včelaře po
celé republice. Neustále se sám vzdělával i v dalších oborech, potřebných
ke včelaření (např. se vyučil truhlářem). Byl včelař výzkumník a experimentátor, zabýval se např. otázkou
vhodnosti typu úlu, který by vyhovoval včelám i včelaři. Byl propagátorem nástavkového úlu, jehož podobu
používáme dnes. Jako učitel včelařství

Základní organizace Říčany
založeno 13. 9. 1908

přednášel o nutnosti řídit se zákonitostmi a potřebami včel.
Prosazoval nové myšlenky v oboru a přitom dokázal včelaře sjednocovat. Jeho
bohaté zkušenosti a schopnost předávat
je (i díky precizní učitelské rétorice, je
zachována audio nahrávka jeho přednášky z r. 1966) vyústily ve funkci nejen
dlouholetého předsedy Říčanského
včelařského spolku, ale roku 1936 i ve
funkci starosty Zemského ústředí včelařských spolků pro Čechy, kde setrval
až do roku 1948.
Po publikacích „Včelařova dílna“, „Tlumení včelích nákaz“ a „Přezimování
včelstev“ sepsal v roce 1940 příručku
„Včelař začátečník“, která se stala velmi
populární vedením včelaře k pohledu na

včelaření z jiného úhlu, kde se respektuje chování včel a z toho se vychází,
což bylo v dané době velmi pokrokové.
Byl zván jako přednášející do spolků po
celé republice, spolupracoval se „Včelařskou hlídkou“ v rozhlasovém vysílání,
přispíval do časopisu „Český včelař“ a
krátce byl i jeho šéfredaktorem. Díky
své jazykové vybavenosti komunikoval i
se včelaři ze zahraničí a tím si rozšiřoval
obzory. Veškeré své poznatky o včelách
a včelaření shrnul v knize „Zákonitosti
života včelstva“ v roce 1969, která je
dodnes vyhledávána včelaři.
Otakar Brenner přednášel až do svých
85 let. Zemřel 12. 7. 1975 ve své vile Matyldě č. p. 16 v Babicích. Říčanští včelaři
spolu s vedením obce Babice uctili v
roce 2016 jeho památku zasazením lípy
ve vsi a jedna z nově vzniklých ulic v obci
nese jeho jméno. Jistě není náhoda, že
dlouho připravovaná rekonstrukce babické školy započala letos 13. 7., v den,
kdy se OB před 134 lety narodil.
To by měl „pan řídící“ radost!
(A určitě i z toho, že je nás včelařů v jeho
Říčanském spolku na 150 členů.)
Vaši říčanští včelaři
na www.vcelyricany.cz
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Zpět do formy po letní pauze!
Léto pomalu končí a budeme si pomalu a jistě zase muset připomenout naše pracovní, školní povinnosti, ale také režim spojený s naším
životním stylem!
Léto je plné slunce, radostí, odpočinku, ale také hrozbou racionálního
stravování, pitného režimu a pohybu.
Vše má společného jmenovatele, a tím
je NEPRAVIDELNOST!
Jaký životní styl preferujete právě
vy? Můj životní styl je jednoduchý.
Založila jsem ho na pocitech a potřebách mého těla, avšak základem
je PRAVIDELNOST a SPRÁVNÉ
NÁVYKY.
Mým doporučením je samotný přístup a uvědomění si priorit, které se
následně dají vhodně kompletovat
s obecnými radami.

Rada 2) Pitný režim

Rada 1)
Pravidelnost a správné návyky

Rada 5) Měli bychom upřednostňovat vlastní výběr surovin

Racionální dogma ve stravování, pohybu a odpočinku není směrodatné.
Směrodatné jsou správné a pravidelné
návyky.

(maso, vejce, ovoce, zeleninu, ořechy
aj.) a vlastní přípravu pokrmu.
TIP pro vás: Ivana Kabelková Vám
pomůže číst v etiketách.
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TIP pro vás: postavte si džbán nebo
láhev s vodou na místo, které máte
dobře na očích. Potom už na výmluvy
nebude prostor!

Rada 3) Zdravá alternativa
cukru neexistuje
TIP pro vás: nabízí se plná řada ochucovadel (stolní sladidla, kde nejčastěji se
potkáváme se sukralózou v kombinaci
s přírodním aroma v podobě sypkých
směsí, tablet nebo příkladně v ochucených balených vodách), které nenesou
žádnou energii a jsou vhodnou volbou
při potřebě sladkého nápoje.

Rada 4) Dostatečný pohyb
TIP pro vás: V začátku postačí 20 min
svižné chůze denně do zadýchání.

Rada 6) Aktivní a pasivní relax
patří k duševní hygieně každého z nás.

To vše je prevence před civilizačním
onemocněním! To vše přispívá k posílení našeho imunitního systému,
k hubnutí, ale také jak se cítit trvale fit.
Ing. Ivana Kabelková
Můžete ji najít v nutriční poradně v Nemocnici Říčany, a.s., kde si otevřela svoji praxi a řeší primární prevenci zdraví
u lidí, kteří se rozhodli změnit svůj životní styl. www.ivanakabelkova.cz
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NABÍDKA INDIVIDUÁLNÍCH,
PÁROVÝCH I RODINNÝCH
TERAPIÍ ZDARMA PRO VÁS
V životě každého z nás můžou nastat okamžiky, kdy potřebujeme podporu nebo
pomoc někoho druhého. Když máme rozbité auto, obrátíme se na
automechanika, když nás bolí v krku, jdeme k lékaři, když máme bolavou duši,
problémy ve vztazích, nebo si nevíme rady jak dál ve svém životě, můžeme zajít
k psychoterapeutovi.
Někdy jednorázová pomoc nepomůže a na cestě k nalezení vlastní stability je
nutná dlouhodobá podpora. Ta je ale pro někoho často finančně nedostupná.
Proto Terapeutické centrum Modré dveře realizuje v letošním i příštím roce
projekty MAS Podlipansko a MAS Říčansko V rámci těchto projektů nabízí
možnost čerpat dlouhodobě individuální, párovou nebo rodinnou terapii zcela
zdarma.
Pro koho je projekt učen?
Projekt je zaměřen na podporu
lidí se zdravotním postižením,
osoby ohrožené sociálním vyloučením,
rodiče samoživitele,
ty, co pečují o jiné závislé osoby.
Zájemce o účast v projektech musí trvale bydlet na území Středočeského kraje,
ideálně na území MAS Podlipansko nebo MAS Říčansko.
Co projekt nabízí?
-

Individuální terapie může pomoci v řadě životních situacích, překonat
těžká období, přizpůsobit se změně, najít ztracenou stabilitu nebo
pojmenovat si své potřeby a hledat cestu k jejich naplnění.
Párová terapie je vedena zpravidla dvěma terapeuty a věnuje se
především zkvalitňování mezilidských vztahů mezi partnery a nalézání
způsobů efektivní komunikace.
Rodinná terapie je zaměřena na práci s celým rodinným systémem tak,
aby změny, které v tomto systému nastanou, mohly být trvalé a měly
přínos pro všechny členy rodiny.

Máte-li pocit, že bychom Vám nebo Vaší rodině mohli pomoci a máte trvalé
bydliště na území Středočeského kraje, určitě nás kontaktujte:
Program realizujeme v rámci Operačního programu
Zaměstnanost s podporou MAS Podlipansko
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011079

-

máte-li zájem o terapie v Říčanech,
volejte na tel.: 725 885 885
nebo pište na email: centrum.ricany@modredvere.cz
máte-li zájem o terapie v Kostelci n. Č.l,,
volejte na tel: 721 967 425
nebo pište na email: centrum.kostelec@modredvere.cz

Více podrobností na www.modredvere.cz.
Těšíme se na vás!
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Jak se připravit na podzimní virózy
S podzimními dny můžeme očekávat nárůst běžných onemocnění,
ale také zvýšená epidemiologická
opatření, která se dotknou každého
z nás. Zeptali jsme se proto PharmDr. Jany Doleželové, farmaceutky,
modelky, miss ČR 2004 a zastupitelky města Říčany, jak se na toto období připravit.

Paní doktorko, před námi je podzim,
doba nachlazení, viróz, chřipek. Jaká
máte doporučení týkající se posilování
imunitního systému?
Co se týče životního stylu, pak především zdravá životospráva. Tedy
pestrá skladba stravy bohatá na
vitaminy a stopové prvky. Důležitý je také pravidelný pohyb, tedy
vhodně zvolená sportovní aktivita.
Dále dostatečný pravidelný spánek
a vhodné je také otužování. Naopak
vyvarovat bychom se měli alkoholu
a kouření.
Pokud jde o potravinové doplňky, pak
samozřejmě velkou roli hraje asi všem

dobře známý vitamin C, a to v dávce až
1000 mg/den. Toto množství by mělo
být buď rozloženo do několika dávek
během dne anebo v jedné denní dávce
v přípravcích s postupným uvolňováním. Pro ještě větší efekt je navíc vhodné kombinovat vitamin C se stopovým
prvkem zinkem.

A co přírodní produkty?
Imunitní systém podporují přípravky
z Echinacey, tedy z rostliny Třapatky
nachové. Jsou k dostání ve formě kapek a tablet. Předností kapek je lepší
biologická dostupnost.
Posilující efekt má i imunoglukan, což
je přírodní komplex imunologicky aktivních látek, který podporuje a stimuluje lidský imunitní systém.
Letošní rok je náročný vzhledem
k epidemiologickým opatřením týkajících se onemocnění Covid-19. Jakou
prevenci doporučujete zde?
Samozřejmě platí v mnoha pádech
zmiňované časté a důkladné mytí
rukou mýdlem, případně dezinfekce
rukou. Na místech s vysokou koncentrací lidí, jako např. MHD, pošta,
úřady, obchody, je vhodné nosit rouš-

ku, případně respirátor. Těm, kteří si
vzhledem k citlivosti pokožky nemohou dezinfikovat nebo často mýt ruce
nebo celkově potřebují vyšší stupeň
ochrany, doporučuji ve veřejných prostorech používat jednorázové rukavice. A pokud to lze, vyvarovat se přelidněným prostorám a omezit osobní
kontakt.

Jaké jsou nejčastější chyby pacientů,
co se týče prevence viróz?
Někteří lidé používají přípravky s
paracetamolem jako prevenci. To je
úplně nevhodné a zbytečné. Paracetamol tlumí bolest a snižuje teplotu,
ale nemá vliv na imunitní systém.
Navíc si lidé tímto zbytečně zatěžují
játra. Další velký omyl je používání
antibiotik při nachlazení či virovém
onemocnění. Antibiotika působí
proti bateriím, nikoliv proti virům.
Mají tedy přijít na řadu při bakteriální infekci nebo pokud se k virovému onemocnění přidruží bakteriální
infekce.
Jak bychom se podle vás měli připravit
na případnou další vlnu epidemie?
V naší lékárně v Říčanech si můžete
dovybavit domácí lékárničku přípravky na tlumení příznaků probíhající
virózy, která se nejčastěji projevuje
bolestí hlavy, rýmou a bolením v krku.
Vzhledem k široké škále přípravků
vám ten nejvhodnější pomůžeme vybrat v lékárně, nebo můžete využít
akční nabídky výrobků za zvýhodněnou cenu. Nezapomeňte si také doplnit ochranné pomůcky. V Lékárně
AGEL nabízíme celý set osobních
ochranných pomůcek STOP NÁKAZE! v praktickém balíčku, který obsahuje vše potřebné ke snížení přenosu
virové nákazy.
Co byste popřála lidem do následujících dnů?
Přeji nám všem, aby z pohledu epidemiologické situace byly podzimní dny
klidnější než ty jarní. Mějte hodně sil,
dostatek optimismu a především pevné zdraví.
Lékárna AGEL, Smiřických 315/26,
251 01 Říčany, www.lekarna.agel.cz.
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Pro seniory

SENIORCENTRUM ŘÍČANY
Příjemné letní dny pomalu utekly a blížící se podzimní dny budou ve znamení
dvou vícedenních zájezdů, tak, jak jsme
o nich psali v letním čísle Říčanského
Kurýru. Bohužel, vzhledem k nejasné
situaci s koronavirem nebudeme v letošním roce již

pořádat taneční odpoledne. Je nám to velice líto, ale
situace je náročná pro mnohé z nás a nejsme schopni
to technicky zajistit. Těšíme se na viděnou a přejeme
pohodové babí léto.

Irena Moudrá,

předsedkyně správní rady

Otázky, které si klademe
Každý, kdo doma pečuje o blízkého člověka, je občas postaven před otázku, na níž se nesnadno hledá odpověď.
Jak vyřešit úřední záležitosti které se týkají maminky, ale
ona už se k nim kvůli pokročilé demenci nedokáže vyjádřit? Jak mám správně jednat, když udělá ostudu v obchodě? Mám opustit zaměstnání, abych se mohla plně věnovat péči? Jak se mám rozhodnout, když mi sourozenci
s péčí nepomohou, ale naléhají, abych ji dala do ústavu a
přesvědčují mě, že jí tam bude lépe? A pak přicházejí ty
nejtěžší otázky: Proč se to stalo zrovna nám? A jak dlouho
to ještě můžu vydržet? Některé otázky lze zodpovědět, stačí se obrátit na někoho, kdo má více zkušeností, nebo se na
danou oblast specializuje profesionálně. Odpověď na jisté
otázky se hledá těžko. Vždy je však velikou pomocí, když
se podaří objevit „spřízněnou duši“, nebo někoho, kdo
umí provázet lidi v podobných náročných situacích.
Všechny zájemce srdečně zveme na setkání pečujících,
kteří se v domácích podmínkách starají o svého blízkého
s demencí či Alzheimerovou nemocí. V Říčanech je pořádá
organizace Dementia I. O. V., z. ú. Scházíme se každé čtvrté
úterý v měsíci, nyní tedy 22. září od 18.00 hodin v Domově
pod Kavčí skálou, Marie Pujmanové 2045/2, Říčany.
Pokud vás trápí otázky, s nimiž si nevíte rady, můžete
se třeba hned obrátit na naše odborníky pomocí chatu.
Naleznete jej na adrese https://dementia.cz/chat/. Díky
této aplikaci se můžete přímo z domova poradit se sociál-

ními pracovníky, s psychologem, neurologem, rodinným
pečujícím, s právníkem, duchovním i s dalšími odborníky. Naši poradci jsou tu pro každého, kdo se zajímá o
problematiku demence a domácí péče. Nabízíme vám i
možnost přečíst si na našich stránkách blog, v němž paní
Markéta popisuje své vlastní zkušenosti. Naleznete jej na
adrese: http://dementia.cz/blog/.
Těší se na vás Petra Petříková, koordinátorka
neformální péče, telefon: 724 076 964,
e-mail: ricany@dementia.cz

inzerce

Sociální pracovník(ce)
Přijmeme do svého kolektivu na HPP pracovníka (ci) na pozici v sociální službě pro rodiny
s dětmi. Jde o terénní práci v Říčanech a okolí s flexibilní pracovní dobou.
Požadavky: Vysokoškolské vzdělání v sociální oblasti. Věk min 21 let,
řidičský průkaz B, vlastní vůz, ochota k práci s lidmi.
Nabízíme: přátelský malý kolektiv, 5 týdnů dovolené, Individuální pracovní dobu,
služební notebook a telefon. Nástupní mzda: 26 200 kč.
Pro více informací nás kontaktujte, tel. 737 536 201 email: iva.semikova@kcricany.cz
Komunitní centrum Říčany o.p.s. Široká 24, Říčany, www.kcricany.cz
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Pro všechny šikovné
a nadané děti
našeho kraje

Zlatý oříšek

Středočeského kraje
Jste v něčem opravdu dobří? V hudbě, sportu, matematice,
umění, biologii nebo v čemkoli jiném?
Přihlaste se do Zlatého oříšku Středočeského kraje! Tři vítězové
krajského finále získají prestižní ocenění, finanční odměnu a mají
šanci být zařazeni do celostátního kola soutěže, které vrcholí
novoročním televizním finále Zlatý oříšek 2020!

Slavnostní finále se koná 4. 10. 2020 od 10 hodin
v Kulturním centru Labuť v Říčanech.
Tak neváhejte! Další informace a přihlášku najdete na

zlatyorisek.cz/stredocesky-kraj
Ale jen do 25. září!

inzerce

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

Klub Cesta

Za posledních pár měsíců se interiér
NZDM Klubu Cesta poměrně přeměnil. Celý klub jsme nově vymalovali a hodně uklidili. Ne na všechno
jsme ovšem stačili sami, proto jsme
požádali o pomoc 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 zcela nezištně. Na jejich
práci se můžete podívat na instagramových profilech @rine.rins a @
javorstalenemainsragram. Nyní už
si opět užíváme času stráveného spo-

lečně 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
individuální pokec a to vždy od 14:30
- 16:30 hod.
Za tým Klubu Cesta Tereza
Zajíčková, vedoucí

Letní příměstské tábory
Cesty integrace úspěšně
za námi

Letošní téma - Útěk z Alcatrazu.
Tři turnusy příměstských táborů s
Cestou integrace letos přivítaly děti
(vězně) – podle letošního tématu tábora, přijatých do Alcatrazu na doživotí - účast na organizovaném zločinu v gangu Kobra. To, že celý soudní
proces byl podplácený a uvěznění byli
nevinní občané, museli vězni sami
obhájit. Ošálit dozorce, ukořistit pravé spisy, dostat se před soud a prokázat svou nevinu. Jeden z táborů byl na
kole, takže rychlost útěku byla maximální a našlapané kilometry někdy
bolely. Všichni jsme si tábor užili a
těšíme se příště. Tábory mohly být za
zvýhodněných podmínek realizovány
díky podpoře z OP Zaměstnanost a
MAS Říčansko, název projektu: Příměstské tábory pro rodiny na Říčansku II., číslo projektu: CZ.03.2.65/0.
0/0.0/16_047/0014026.
Za lektorský tým
Markéta Hubínková, vedoucí
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Tábor skautů a skautek Kalek
V polovině července se uskutečnil letní tábor skautů a skautek
z Říčan. Jeli jsme na novou louku do Krušných hor. Tradičně
jsme si celý tábor postavili sami, tentokrát poprvé bez jakékoli
pomoci rodičů. Dva týdny jsme zachycovali překvapené pohledy projíždějících cyklistů, které zaujalo našich čtrnáct teepee, a tak jsme se na chvíli stali místní atrakcí. Nikomu z nás
se nechtělo ze světa vikingů a opuštěného ostrova odjíždět,
ale s vědomím, že příští rok pojedeme zase, jsme se šťastně
vrátili domů.
Za 2. Oddíl skautek Františka Rohlíčková

Měsíčního údolí nedaleko Vlašimi, aby tam strávili 14 dní bez
rodičů, ale zato v přírodě, hraním her a učením se nových věcí.
Jako každý rok i tentokrát se táborem prolínala celotáborová
hra – tentokrát na téma Moana a námořníci v Pacifiku. Děti
tak prodělaly námořnický výcvik, nakládali zásoby, potýkali
se s piráty či se dokonce brodily řekou, aby zachránily náklad
ze ztroskotané lodě.
Tábor se velmi vydařil a všichni (jak děti, tak vedoucí) odjížděli domů možná trochu unavení a špinaví, ale hlavně spokojení
a natěšení na další skautský rok.
Lukáš Pavelka, vedoucí tábora

Tábor mladších vlčat
Mladší oddíl vlčat měla také svůj tábor, a to příměstský. V termínu 3. - 7. 8. se 18 kluků nalodilo do letadla směr Maledivy.
Bohužel bouře letadlo vychýlila z letecké dráhy a my ztroskotali. Všichni přežili, ale ocitli jsme se na pustém ostrově.
Domorodci, exotická zvířata, přežití v nehostinných podmínVlčata a světlušky na vlnách Pacifiku
kách, s tím vším se kluci museli popasovat. Ale také nalezení
Po několika měsících nejistoty a online schůzek se na říčanská deníku Smithe, který zde žil a zemřel. Objevení vysílačky a
vlčata a světlušky usmálo štěstí a všichni tak mohli v polovině přivolání pomoci a šťastný návrat do rukou rodičů.
července vyrazit na tradiční letní tábor. I letos se vypravili do
Markéta Hubínková, zástupce vedoucího 3. Oddílu vlčat
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S Vesmírem za pokladem
Navzdory době, zasažené koronavirovou pandemií a vládními opatřeními, se našemu spolku podařilo
zorganizovat skvělý dětský tábor.
Tentokrát se Lužické hory, kde se tábor už přes čtyřicet let
koná, proměnily v rozbouřený oceán s exotickými ostrovy.
Z dětí se stali lodníci, které najal britský admirál, aby se
vypravili hledat poklad pirátského kapitána Flinta. Děti
tedy vypluly do nezmapovaných vod podle indicií, které jim
udávaly směr k dalšímu vodítku na Ostrov pokladů. Cestou
se ovšem mladí námořníci nevyhnuli úkolům, nástrahám i
každodenním povinnostem k zajištění čisté paluby a poklidné plavby. Postavili si lodě, zápasili s piráty a lidojedy, luštili
šifry, zpívali opilému pirátovi, převáželi vzácné zboží nebo
podnikli noční výpravu na palubu prokleté lodi Bludný
Holanďan. Protože děti prokázaly neobyčejnou šikovnost a
odvahu, podařilo se jim poklad nalézt. Vzaly si z truhly plné
cenností a sladkostí svůj podíl a ještě byly povýšeny na královské korzáry.
Každý lodník se mohl v průběhu plavby vypracovat – po splnění hodností, získání dostatku bodů z her a udržování své
kajuty v čistotě – až na kapitána. Než ho mohl dosáhnout,
musel prokázat dovednosti spojené s hodnostmi lanař, kuchař nebo kormidelník, bez kterých by na moři dlouho nepřežil. Po jejich splnění získával odznaky na šerpu. Nejvyšší

hodnosti nakonec dosáhli čtyři námořníci – dvě kapitánky
a dva kapitáni.
Celotáborová výprava tedy dosáhla úspěšného konce. K tomu
nám pomohlo také vyvážené letní počasí a po letech sucha zase
nepřetržitě tekoucí potok. Koronavirová omezení pro tábory
nám program ani chod tábora významně nenarušovala. Dezinfekce se hodila, protože na palubě lodi je stejně potřeba udržovat pořádek a čistotu. Jako vždy se na závěr sluší poděkovat
hlavně vedoucím a novým nadějným praktikantům za jejich
výdrž, energii a optimismus. Také děkujeme našim báječným
dětem, které s námi na třináct dní unikly mimo uspěchanou
a virem zahlcenou civilizaci. Byla to zase zábava! A děkujeme
České radě dětí a mládeže za podporu.
Za Vesmír Říčany, z. s.,
Vašek

Novinky z Mraveniště: prázdniny
za námi – školní rok před námi!
Během prázdnin proběhlo v Mraveništi hned několik příměstských táborů. V červenci děti na táboře Jedu vědu zkonstruovaly stroj času a cestovaly s ním do různých období,
objevovaly pomocí pokusů zákonitosti přírody a snažily se
zachránit náš svět. V Tehovském bikeparku se konal tábor
na kolech. Na děti čekala výuka techniky jízdy na trialovém
i MTB kole, vyjížďky do okolí, výuka na pumptracku a bezpečné jízdy. V druhé polovině prázdnin jsme naše nejmenší
kamarády zasvětili do práce záchranářů. Přijeli za námi policisté, děti si mohly vyzkoušet oblečení, které hasiči nosí při
reálném zásahu, a poskytovaly první pomoc kamarádu medvědovi. Poslední srpnový týden děti prozkoumávaly krásy Krkonoš, lezly po skalách a užily si spousty zábavy.
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Od září se zase můžete těšit na všechny naše kroužky. Opět
se na vás těší lektorky keramiky na mnoha kurzech (rozdělených i podle věku), pořádáme také tvořivý kroužek pro nejmenší. Kresba a malba je letos rozdělena na dva kurzy, kdy
mladší studenty provede výtvarným uměním nová lektorka
Simona Spáčilová a kurz přípravy k přijímacím zkouškám
na umělecké školy opět báječná Petra Hřivnáčová.
Otevíráme i oblíbenou Mravenčí školičku pro předškoláčky, ve které rádi uvítáme staré i nové kamarády ve věku 1,5
roku až 5 let., vždy dopoledne. Budeme vytvářet, učit se básničky, písničky a říkanky, dozvíme se spoustu zajímavého,
zacvičíme si, a to všechno po celý školní rok vždy v pondělí,
ve středu nebo ve čtvrtek.
Probíhat budou samozřejmě i vzdělávací kurzy lektorky
Jany Šebestové, těšit se můžete také na kurzy programování mikropočítačů Arduino a Lego Mindstorms.
Nabízíme také cvičení pro batolata, mnoho hudebních
kroužků, laktační poradnu a spoustu dalších aktivit.
Vše naleznete na našich stránkách www.mraveniste.
info, do kroužků je možné se registrovat přes rezervační
systém: https://mraveniste.webooker.eu/ a případné dotazy vám rádi zodpovíme na adrese materske-centrum@
mraveniste.info nebo na tel 734 498 505. Připravíme optimální hygienická opatření, abyste se cítili v Mraveništi
bezpečně.

Nina Šafránek, koordinátor Mraveniště
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Ze života škol(ek)

Příprava na první třídu v Nemu
Jako každým rokem, tak i v tom
letošním nabízíme tzv. „NEMO
ŠKOLIČKU“, intenzivní přípravu na vstup do ZŠ. Tento
program otevíráme od října a je
vhodný pro zájemce o ZŠ NEMO, celkem 10 vstupů vždy ve
středu dopoledne.
Co NEMO ŠKOLIČKA (10 VSTUPŮ ZA 5.300 Kč)
ZAHRNUJE:
• Pobyt v přípravné třídě ZŠ NEMO od 7:30 hod. do 12:30
hod.
• Dopolední svačinu a oběd.
• Kompletní diagnostiku školní zralosti - testy, portfolio,
pracovní listy.
• Účast na akcích v ZŠ NEMO. Připravujeme oslavu 15 let
působení NEMO s dnem otevřených dveří v sobotu 17. 10.
2020 od 10:00 hod.
• Rozvoj percepcí pro vstup do ZŠ (sluchové a zrakové vnímání, grafomotorika, matematická gramotnost, rozvoj řeči a
paměti, sociální adaptabilita na školní prostředí.

• Používání speciálních didaktických pomůcek a ITC technologií (program I-Sophi).
Zájemci se prosím hlaste e-mailem na info@nemoricany.cz.
Pokud chcete svému dítěti dopřát individuální přístup a klidné
prostředí, nabízíme volné místo v první třídě ZŠ NEMO.

Co je nového v MŠ Landie
V mateřské školce Landie
jsme tyto prázdniny přichystali pro děti program na celé dva měsíce formou týdenních
tematických příměstských táborů. Užili jsme si Taneční týden
plný hudby a tance, Týden v lesním světě, Tajemný vesmír s návštěvou hvězdárny v Ondřejově, Krok za krokem celým rokem
– Jaro, Léto, Podzim, Zima, Poznávali jsme nepoznané, Letní
olympiádu MŠ Landie skvělé výkony, týmová hra, medaile a
nakonec jsme se vypravili za zvířátky a na farmu Blaník. Děti
si také užívaly pobyt na zahradě, stavěly z písku hrady, holčičky
vařily ve venkovní kuchyňce a za horkých letních dnů jsme se
s velkým potěšením osvěžovali pod jemně stříkající vodou.
Léto je pomalu za námi, MŠ Landie pokračuje vesele a s plným nasazením dál. V září uvítáme nové děti, postupně se
společně seznámíme se školkou a s novými kamarády. Děti
v předškolní třídě se začnou pomalu seznamovat se školou
v programu „Předškolák“. Celý rok budeme s dětmi pracovat
podle našeho ročního plánu, který je plný zajímavých aktivit

– angličtina, logopedické
hrátky a keramika pokračují. Nově budeme s dětmi trávit více času venku,
nejenom v okolí školky, ale
také v Dendrologické zahradě. Budeme vyjíždět za
poznáním i do okolí Prahy.
Pro děti je každý měsíc připraven kulturní program – divadlo, hudební představení, ale
také cirkusové představení… Pravidelně také připravujeme
zájmové kroužky – tanečky, sportovní průpravu, plaveme a
lyžujeme. Každoročně také organizujeme školku v přírodě.
Zdravá strava, připravovaná z kvalitních surovin ve vlastní
kuchyni, je naší velkou předností.
Pokud chcete svým dětem dopřát bezstarostné dětství
v naší mateřské školce Landie, máme ještě pár volných
míst pro děti od 1 roku až do 6 let věku. Pro více informací
nás kontaktujte a domluvte si osobní schůzku.
www.landie@landie.cz
tel:603 510 030 (MŠ LANDIE)
tel: 603347646. (MŠ LANDIE)

Do dětské skupiny při Mateřské škole Landie
v Říčanech hledáme

pečovatelku/ chůvu na plný úvazek
pečovatelku na zkrácený úvazek
pomocnou sílu do kuchyně/úklid
V případě zájmu volejte 602 259 004.
Nástup možný ihned.

41

Ze života škol(ek)

Ohlédnutí za táborem Hra s živly – den
druhý: Voda
Na přelomu července se v Pramínku v lese konal jeden z
našich letošních osmi příměstských táborů – Hraní s živly.
Díky deníčku vám přiblížíme, jak takový druhý táborový
den plynul.
V jurtě si vodní amulet z mušle a korálků navlékneme a v
kruhu se písničkou Matko Země... přivítáme. O vodě rozvažujeme a mluvíme a jdeme ji okusit. Na podlahu uléháme
a necháme si na těle přelévat vodu uzavřenou v plastových
pytlích. Je chladivá, šplouchá a přelévá se, pohybuje se. Ve
vodní masáži se střídáme. O stromech a vodě a houbách u
kořenů si vyprávíme a jdeme si na to zahrát. Karel je mocný
dub, na plachtě malé kapky vody – vláhy v zemi, děti jsou
houby, které kořeny stromů omotávají a nasávat vodu ze
země jim pomáhají. Pomocí vatových chomáčů sajeme kapičky vody a ždímáme do misek u kořenů dubu. Velká práce
a z ní – jedna miska vody. Strom pije. Do lesa vyrazíme a

jdeme kolem potoka. V potoce není téměř žádná voda. V
lese hrajeme sněhovou bitvu – živel vody ve sníh změněný.
Po obědě si vyprávíme příběhy o potopě světa. V něčem jsou
si podobné. Na Noemovu archu si zahrajeme. Stoly obrátíme, plachtu napneme a loď postavíme. Ve zvířata různá
měníme se a na lodi za potopy plujeme. Píseň o Arše zpíváme si: Pršelo a blejskalo se sedm neděl... kocábku náram,
náramnou... Archa má cíl, archa má směr... plujeme, dokud
vody neopadnou a můžeme na souš. Nakonec nás čeká vodní bitva na louce, stříkačky a mokrá těla.
Petra Jančová, průvodkyně

Čtyřlístek a srdce
s láskou darované
Třídě Zajíčků z MŠ Čtyřlístek Říčany se již podruhé podařilo uspět v celostátní soutěži dětských kolektivů Srdce s láskou darované. Tentokrát jsme si bohužel, vzhledem k bezpečnostním opatřením, nemohli ocenění za krásné 3. místo
převzít v historických prostorách Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR, jak bylo původně plánováno. O slavnostní
vyhlášení jsme ale nepřišli a společně s rodiči a vzácnými
hosty jsme si báječnou atmosféru užili v prostorách Hradní zahrady v Říčanech, kam za námi se spoustou krásných
dárků a medailí zavítali i zástupci organizátorů a porotců
soutěže: pan Jan Vícha, jednatel společnosti Optys, paní
Jana Jenšíková, jednatelka vydavatelství ANTECOM a pan
Marek Jenšík, obchodní ředitel ANTECOM.
Náš letošní soutěžní projekt Zlatá rybka pro nás byl skutečnou výzvou. Propojili jsme dva dlouhodobé projekty navazující na mezigenerační setkávání s klienty Domova Pod
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Kavčí skálou v Říčanech a spolupráci s Odborem sociálních
věcí a zdravotnictví v Říčanech.
Díky Zlaté rybce získaly děti opět spoustu nových zkušeností, vzájemně spolupracovaly, pomáhaly si, přicházely s novými nápady. Rozdávaly radost, dobrou náladu a hlavně měly
možnost své zážitky společně sdílet v „kruhu“ a pochopit, že
máme nejen svá práva, ale i povinnosti vůči druhým.
Velké poděkovaní patří všem našim rodičům za obrovskou
podporu a ochotu se zapojit, ergoterapeutce DPKS paní
Veronice Šmejdové za neuvěřitelné nasazení a báječnou
spolupráci, všem seniorům z domova, jejichž přátelství, životního moudra i vlastnoručně vyrobených dárečků si velice vážíme, vedoucí Odboru sociální péče paní Blance Spolkové a všem jejím „vílám“ za motivaci a skvělou spolupráci.
Každý z nás potřebuje svůj pevný kruh, který nám poskytuje pocit jistoty, bezpečí, lásky, úcty a sounáležitosti. Je
nám ctí být součástí tohoto kruhu. Zaječí parto, jsme na vás
všechny moc pyšné!
Jana Michaličková a Ivana Jirsová, třídní učitelky

texty.kuryr@ricany.cz

ZŠ Nerudova –
Plány? Plány!
Jak to všechno
bude…
Tak jako všichni jsme se těšili na
letní prázdniny, které čím je člověk
starší, utíkají rychleji. Příprava na
nový školní rok tedy začíná již na
konci toho starého. Proto již nyní
vás můžeme seznámit s některými
novými akcemi, které máme připravené pro žáky na tento školní
rok.
Hned na začátku září se sejdeme
s pracovníky Muzea Říčany na projektovém dnu, učitelé se seznámí
s novými metodami pro distanční
výuku, u nejmenších žáků bude
prověřena manuální zdatnost
v rámci „Dřevíčkové dílny“. V rámci komunitně osvětových setkání
je již naplánované setkání s klienty
Domova seniorů Voděrádky a žáky
školy, tentokrát budeme vyrábět keramické pomůcky a ozdoby.
O tom jak těžká je práce skláře se
přesvědčí žáci 2. stupně hned na
začátku října.
V rámci primární prevence jsou
zajištěny workshopy s Cestou integrace, stejně jako divadelní představení Fórum PPV, které seznámí
naše děti s problematikou mediální
a finanční gramotnosti.
Podařilo se nám zapojení i do celostátního projektu „Medová snídaně“.
V průběhu podzimních měsíců bychom měli ukončit realizaci projektu Šablony II., který je financován
z prostředků státního rozpočtu a
ESF.
Po celý školní rok nás bude provázet 70. výročí otevření naší školy,
přičemž vyvrcholení oslav je plánováno na červen 2021. Školní výuka
v původní budově začala ve školním roce 1950/1951.
O všech akcích a událostech vás
budeme včas informovat. Přejeme
všem našim žákům, pracovníkům
školy, ale i rodičům hlavně klidný
nový školní rok a hlavně zdraví,
klid a pohodu.Jitka Macháčková

inzerce
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Soukromá
mateřská
školka
Andělská

Poskytujeme individuální výuku
vedenou profesionálními lektory
s mnohaletou praxí s důrazem na
laskavý přístup k rozvoji talentů
každého jednotlivce.
Příjemné prosluněné prostory v rodinné
vile v Újezdu nad Lesy u Klánovického
lesa s velkou klidnou zahradou
a vlastním dětským hřištěm poskytují
harmonický rámec pro výuku v naší
Soukromé mateřské školce s prvky
výuky lesní školky. Vyučujeme v malých
skupinkách - třídy po 4 - 6 dětech.

Email:
info@andelska.cz
Telefon:
777 515 515
Adresa:
Čenovická 1085,
Praha 9 - Újezd nad Lesy

Zápis na
nový školní
rok zahájen

Soukromá mateřská
školka Andělská

Školička Kuřátko stále hledá kolegy
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 nebo částečný úvazek, nástup 1. 9. 2020
Co nabízíme: l Rodinnou atmosféru malé školy l Přátelské a podnětné pracovní prostředí l
Nové a moderní zázemí, maximální materiální i personální podporu l Možnost dalšího vzdělávání
l Platové ohodnocení dle tabulkového tarifu l Pro pedagogy: Náborový příspěvek a příspěvek na
dopravu do zaměstnání l Možnost stravování
Co požadujeme: l Pro pedagogy: plnou kvalifikaci dle legislativy l Laskavý, trpělivý
a vstřícný přístup k dětem l Svědomitý a zodpovědný postoj k práci l Komunikační
dovednosti a profesionální vystupování l Schopnost pracovat v týmu a umět říci vlastní názor
V případě zájmu pošlete životopis na e-mail: reditel@mskuratko.ricany.cz,
nebo volejte na tel. 606 553 595. Těšíme se na vás!
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Pozdrav od Andrey
V minulém školním roce jsme spolupracovali s rodilou
mluvčí Andreou z USA, která u nás ve škole učila angličtinu
s obrovským nadšením, elánem a optimismem, a děti se s ní
určitě nenudily. Naučila se dokonce i docela dost základních
českých frází a slovíček a také je používala. Byla velmi milá a
neradi jsme se s ní loučili. Před svým odjezdem napsala nám
kolegům i dětem krátký vzkaz:
„Minulý rok jsem pracovala jako učitelka angličtiny v Říčanech. Můžu upřímně říct, že po 10 měsících pobytu v ČR
jsem si tuto zemi úplně zamilovala. Bylo tady toho tolik, co
obdivovat – lesy, řeky, hory, vše velice podobné státu Washington, odkud pocházím.
V české škole je to ale jiné než v USA – u mě v Seattlu jsou
žáci ti, kteří se stěhují každou přestávku do jiné třídy a učitelé
zůstávají stále ve své (odborné) učebně. K mému překvapení
to zde bylo naopak. Zprvu jsem se divila, že nebudu mít svou
vlastní učebnu angličtiny, kde budu pracovat, ale pak jsem si
tady tu školu velice zamilovala. Kdybych totiž nesdílela sborovnu s dalšími 15 učiteli, nikdy bych se tolik o životě v ČR
nedozvěděla a ani bych se nenaučila vůbec česky. Takže nakonec jsem byla moc ráda.
V České republice jsem obdivovala mnoho věcí – všechny ty
neuvěřitelné hrady a zámky (my v Americe takovou historii
nemáme), potom úžasná kofola a nesmím zapomenout na
nádherné Vánoční trhy. Bylo by toho mnohem víc, ale jedno vím jistě – doufám, že se sem ještě vrátím. Už teď se mi
stýská…“
Andrea Vielma (přeložila Jitka Fáberová)

Rekonstrukce ve škole během
letních prázdnin
Období letních prázdnin je velmi vhodné na opravy a rekonstrukce školních budov. Je sice velmi vhodné pro školy, méně
vhodné pro firmy. Zaměstnanci většinou v tu dobu čerpají
dovolenou. V letošním podivném školním roce, tolik ovlivněném epidemií COVID, jsme neprovedli výmalbu budovy
U Soudu, bylo by třeba vypsat výběrové řízení, a to by z výše
uvedených důvodů asi dopadlo všelijak.
Nakonec se podařilo několik zásadních oprav. V hlavní budově byla ukončena výměna všech topných těles, považuji to
za skvělou zprávu, všechna tělesa mají regulační ventily, jsou
nová a opatřená kryty – ty neslouží k posedávání během přestávek, k tomu máme židle. Desítky zničených zohýbaných
krytů, jak doufám, se staly minulostí.
Ve Fibichově ulici u vjezdu na pozemek U Slunečnice jsme
nechali odstranit žulové sloupy, které se až příliš často potkávaly s korbami nákladních automobilů, jedoucích pro sběrový papír. Sloupy byly nahrazeny kovovými a byla vyměněna
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celá vrata. Bylo to nahlášeno jako pojistná událost, takže náklady na opravu půjdou za školou jen částečně. V době koronavirové se podařilo zajistit nábytek ze zrušených laboratoří
a kanceláří. Ten, ve velmi zachovalém stavu, pomohl zlepšit
učitelskou sborovnu v hlavní budově, kuchyňku U Soudu,
ředitelnu, některé třídy a kabinety. Škola zaplatila pouze dopravu a poměrnou část ceny některého nábytku.

Nejdůležitější rekonstrukce
proběhly v našich hlavách
Všichni kantoři, troufám si to říci i za sbor, jsme pocítili neskutečný stesk po dětech. Po škole, jak ji známe,
tedy po každodenní komunikaci a interakci. Myslím, že
prázdná škola je smutnější než hřbitov, tam jsou uschovány vzpomínky na ty, kteří odešli. Škola zívá prázdnotou a smutkem po těch, kteří nepřišli…
Tak často mně některé dotazy z řad žáků připadaly zbytečné, až nejapné. Tak často mě výkřiky na chodbách
rušily, někdy až k nepříčetnosti. Tak často mně výmluvy některých žáků připadaly nereálné až slaboduché.
Všechny tyto jsou lepší než žádné!
Ale už dost nářků, v září se uvidíme v plné síle, odhodláni,
připraveni a obohaceni o nové zkušenosti. Věřím tomu, že
tyto nepříjemné události budou mít i své dobré stránky. Třeba zrovna ve vztazích mezi učiteli a žáky a mezi učiteli a rodiči. Přeji vám všem pohodové a úspěšné zahájení školního
roku 2020/2021.
ředitel školy Pavel Bednář
Začal nový školní rok. Ten předešlý byl náročný pro všechny
žáky, ale nejsložitější byl pro ty z devátých ročníků. Po uzavření škol kvůli epidemii COVID – 19 se museli deváťáci
připravovat na přijímací řízení na střední školy z domova a
bylo na každém jedinci, jestli si látku zopakuje poctivě bez
„učitelského biče“. Nejhorší byla nejistota, kdy a za jakých
podmínek se zkoušky uskuteční. Nervy pracovaly na plné
obrátky. Třídní učitelé se snažili děti podržet, uklidnit. Učitelé češtiny a matematiky procvičovali látku, radili a pomáhali
žákům v rámci online výuky.
Přijímací řízení za obtížných podmínek děti zvládly, pak přišel šok při zjištění, že se někteří žáci nedostali na SŠ „na první dobrou“. Nejvíce překvapeni byli nepřijatí na gymnázia.
Zájem o studium na gymnáziu byl mnohem větší než v minulých letech, na střední školy se hlásily silné ročníky uchazečů. Konec dobrý, všechno dobré. Všichni deváťáci jsou
přijati, velkým úspěchem bylo postoupení 20 žáků devátého
ročníku naší školy na gymnázia. Tedˇ už je jenom na nich,
jak zvládnou novou etapu svého života. Věříme, že úspěšně!
Jolana Grimová

texty.kuryr@ricany.cz
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Prázdniny v Bezručovce
J a k o
každý
r o k ,
tak
i
o letošních prázdninách škola neusnula,
ale děly se v ní věci
nevídané. Malovaly se
učebny a chodby, a to
nejen v Bezručce, ale
i na Sokolské. Došlo
k výměně některých starodávných vodovodních baterií,
byla vyměněna podlahová krytina ve dvou sborovnách
prvního stupně. Dále došlo k natření plotu okolo pozemku školy a k zakoupení a připojení myčky do školní cvičné kuchyně. Ta bude sloužit žákům při hodinách vedení
domácnosti (vaření). Veškeré výše uvedené práce jsou již
téměř hotové. Stačí tedy jen uklidit, rozmístit nábytek a
můžeme se začít těšit na nový, snad již normální, školní
rok a na naše žáky. Děkuji všem, kteří se těchto úprav ve
škole účastnili.
Jan Šindelář, ředitel školy

zastavila nás ani doporučení ministerstev, jako byla měření teploty dvakrát denně a dodržování zvýšených hygienických pravidel. Celý týden proběhl bez větších komplikací.
Během jednoho týdne byli odvážlivci schopni nacvičit operetku, se kterou vystoupí na začátku září. Kromě toho jsme
měli možnost navštívit krásný pantheon na Malé Skále
(Skalní hrad Vranov) a prožít nezapomenutelné chvíle při
hrách a u bazénu, který byl součástí hotelu. Děkuji všem
odvážlivcům, kteří se za 13 let na táborech vystřídali. Rozhodli jsme se, že si příští rok dáme pauzu a tábor pořádat
nebudeme. A jak to bude v dalších letech? To se uvidí.
Jan Šindelář

Prázdninový tábor v Bezručovce
Již 13 let se parta nadšenců z Bezručovky vydává na prázdninové dobrodružství s více jak 50 dětmi. Letošní rok nebyl
výjimkou, ač to zprvu vypadalo, že se tábor díky koronakrizi neuskuteční. Všechno nakonec dobře dopadlo a mohli
jsme vyrazit na Malou Skálu, přímo do hotelu Kavka. Ne-
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základní škola u Říčanského lesa
KAM MÍŘÍ ABSOLVENTI 2020?
Nejvíce žáků odchází na obor Informační technologie (6
žáků), Ekonomika a podnikání (6), Obchodní akademie (5),
Gymnázium (4). Po třech žácích si zvolilo následující obory: Sociální činnost, Gastronomie, Kadeřník. Vždy dva žáci
budou studovat na oborech: Mechanik opravář motorových
vozidel, Veterinářství, Design interiéru, Stavebnictví, Cestovní ruch. Dalšími obory, které si jako přípravu na své budoucí
povolání žáci zvolili, jsou: Modelářství a návrhářství oděvů,
Praktická sestra, Reprodukční grafik pro média, Knihkupecké a nakladatelské činnosti, Multimediální tvorba, Analýza
potravin, Elektrotechnika, Hotelnictví, Elektrikář, Kombinované lyceum, Předškolní a mimoškolní pedagogika, Agropodnikání, Řezník-uzenář, Telekomunikace, Provoz a ekonomika
dopravy, Veřejnosprávní činnost, Grafický design, Asistent
zubního technika, Mechanik elektrotechnik. Přejeme vám,
nyní již studentům střední školy, aby vás obor naplňoval, a těšíme se, až se s vámi v budoucnu setkáme jako s profesionály
ve vašem oboru.
Zuzana Pokorná

rodiče žáků ZŠ U Říčanského lesa
nepodstatné
není důležité

kvůli GDPR neuvedeno
velmi dobré
Zvláštní ocenění zaslouží
rodiče za úspěšně
zvládnutí veškerých
nástrah zakřiveného
časoprostoru
ve vlastním bytě.

Čas a prostor

výborně

Péče o duševní zdraví

výborně

Nadprůměrné dovednosti
a znalosti rodičů zvláště
v praktickém cvičení
tohoto předmětu vysoce
převyšují běžný standard.

Mobilní aplikace,
youtube, i-pády

výborně

Znalosti a dovednosti
rodičů předčí dnes úroveň
řady kvalifikovaných IT
odborníků.

Trivium

výborně

Bez připomínek.

gramatika-rétorika-logika

ŠABLONY II – AKTIVITY V DRUŽINĚ A KLUBU
Do Šablon II jsou v nákladovém období 2019 – 2021 ve
velké míře zapojeny i družina a klub. V aktivitě „Využití
ICT ve vzdělávání v ŠK/ŠD“ získala škola 20 ks iPadů, do
kterých dodavatel nainstaloval velké množství výukových
programů pokrývajících různé oblasti zájmů – logické hry,
cizí jazyk, matematické úkoly, úkoly rozvíjející čtenářskou
gramotnost, dětské encyklopedie přírodopisné, zeměpisné, dějepisné, aplikace podporující rozvoj kreativity a další.
Skupiny pracují s iPady jedenkrát týdně jednu vyučovací
hodinu, vždy se zaměří na jinou oblast vzdělávání. Dále je
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otevřen „Badatelský klub“. Paní vychovatelky si pro žáky
připravily různé zajímavé aktivity – měření a vážení, chemický pokus „sopka“, pozorování plísní, poznávání hub,
šišek, stromů, žáci vyráběli svíčky, adventní věnce z přírodních materiálů, krmítka pro ptáky… Klub probíhá jedenkrát týdně, časová dotace je dvě vyučovací hodiny. Poslední
aktivitou je „Projektový den“. V uplynulém období nás
navštívili zajímaví cizinci, se kterými žáci vařili, povídali
si o NP Yellowstone a modelovali si ho, zkoušeli připravit
jídla různých etnik
žijících v New Yorku, vyzkoušeli si,
jak žili a mysleli indiáni před příchodem bílého muže,
vyzkoušeli si techniku
kašírování,
eukanistiky, pekli
a zdobili sušenky,
malovali na textil,
vyráběli
plstěné
brože a s autorkou
knihy pro děti psali
vlastní knihu. Další zajímavé akce
nás čekají v tomto
školním roce.
 Zuzana Pokorná

texty.kuryr@ricany.cz

Ze života škol(ek)

Tělocvična bude!
V pondělí dne 3. 8. jsme se výrazně přiblížili k realizaci
snů mnoha učitelů, ale i studentů našeho gymnázia. Na
zastupitelstvu Středočeského kraje byl odsouhlasen seznam projektů (včetně toho našeho) k financování výstavby nové tělocvičny. Ta byla schválena již dříve, ale
bylo zapotřebí vyčkat do doby zajištění investic. A ta
právě nastala. Pevně věřím, že platné stavební povolení
vydané na výstavbu zdárně využijeme a to jeho prodloužením na jaro 2021. Poděkování patří především vedení
Středočeského kraje a dovolím si uvést také krajského
zastupitele pana M. Šmolíka, se kterým jsme projekt
dlouhodobě připravovali. Přitom první studii této sportovní haly jsme připravovali již v roce 2011. Byla to dlouhá cesta příprav. Projektová dokumentace je vytvořena a
po vysoutěžení zhotovitele stavby a technického dozoru
investora může být stavba zahájena.
V propojené části mezi novou a současnou tělocvičnou
budou vybudovány dvě nové učebny biologie spolu s kabinety.
Ředitelka školy: Anna Stočesová Martinková.

Jaký bude nový školní rok?
Myslím, že touto otázkou se nyní aktuálně zabývají nejen učitelé, ale i žáci. Sejdeme se 1. září ve škole anebo bude i nadále
probíhat distanční výuka?
Karanténní doba nás mnohému naučila, zdokonalili
jsme se ve využití počítače, používali jsme meet schůzky
a další formy online výuky, ale přesto si dovoluji tvrdit,
že osobní kontakt mezi žákem a učitelem nám chyběl.

A proto budu pevně doufat, že se v září setkáme „face
to face“.
Rádi bychom také osobně přivítali nové žáky primy a prvního
ročníku. Milí žáci, těšíme se na vás!
Jménem vedení školy a profesorského sboru D. Řeháková

70.výročí založení gymnázia
Milí rodiče, milí abiturienti a přátelé školy!
V říjnu tohoto roku by se měla uskutečnit plánovaná oslava
k založení našeho gymnázia. Její realizace bude možná v souladu s aktuální situací šíření koronaviru a možného standardního
provozu školy.
Proto prosím sledujte web školy a pokud bude doba příznivá,
podrobné informace k oslavám budou ještě zveřejněny v příštím, říjnovém, čísle Kurýru.
dř

Předávání maturitního vysvědčení
Pro letošní maturanty byl poslední rok jejich studia hodně
zvláštní a nejistý. Karanténa nedovolila uskutečnit maturitní
ples i poslední zvonění. Naštěstí maturitní zkoušky se konaly.
Sice s určitým omezením, ale téměř standardně. Potěšující byl
i fakt, že všichni studenti zdárně odmaturovali. Patří jim velká
gratulace i obdiv!
Proto se zejména třídní učitelky snažily, aby poslední den „jejich“ studentů byl mimořádně oslavný. Téměř celá aula se v den
předávání maturitního vysvědčení a „dodatečného šerpování“
zaplnila nejen studenty, ale i jejich rodiči, sourozenci a přáteli.
Byl to velký zážitek a mnohým zúčastněným se v očích objevila
slza štěstí. Následující foto je malou ukázkou.dř
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Co je nového v ZUŠ?
Milé děti, vážení rodiče, vážení příznivci ZUŠ Říčany!
Pro někoho zpráva smutná, pro někoho zpráva veselá
– prázdniny skončily a nový školní rok začíná. Všichni
doufáme, že začneme vyučovat tak, jak jsme zvyklí, samozřejmě s nějakými malými omezeními, ale v normálním režimu. V době, kdy píšu tento článek, zatím pokyny k zahájení školního roku z MŠMT ještě nepřišly,
ale doufám, že nebudou nijak zvlášť omezovat výuku na
našich školách.
Veškeré kompletní informace k výuce naleznete na
www.zusricany.cz od 25. srpna 2020. Většinu informací
jsme pro rodiče zveřejnili již na konci června tak, aby si rodiče a děti mohli naplánovat další aktivity.
Jen podotýkám, že rozvrhy se mohou ještě změnit v návaznosti na rozvrhy základních škol.

Posílili jsme výuku hudební nauky a
některých oborů
Vzhledem ke zvýšenému zájmu o některé obory jsme přijali nové pedagogy. Klavírní oddělení posílí Markéta Poláková, dechové oddělení obor saxofon Aleš Hejcman a
pěvecké oddělení Darina Glatzová. Paní učitelka D. Glatzová bude zároveň vyučovat hudební nauku v Mnichovicích a v Říčanech.

Markéta Poláková
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Aleš Hejcman

Darina Glatzová

Talentové zkoušky do dětského pěveckého sboru pro žáky ZUŠ Říčany
Sbormistryně DPS - Lucie Nováková
Talentová zkouška se uskuteční v ZUŠ Říčany, v budově na Masarykově náměstí 57, 9. září 2020 (třída bude
upřesněna na nástěnce školy) od 17.30 - 18. 30 hodin. Děti si připraví dvě lidové písně.

Modernizujeme školu
Ani doba covidová nezastavila naši snahu o vylepšení
vzhledu školy a zkvalitnění našich služeb. Rodiče si stěžovali na nepřehledné webové stránky. Připravili jsme pro
vás nové a snad už i přehledné. Podívejte se na ně www.
zusricany.cz . Do všech tříd se instalují videotelefony a
nové generální klíče. Na chodby jsme instalovali závěsný systém na obrazy z výtvarného oddělení. Uklidili jsme
a zmodernizovali výtvarnou třídu ve Strančicích. Instalujeme nové vizitky, nakupujeme nové nástroje a mnoho
dalšího. Až přijdete k nám do školy, sami uvidíte.

Co nás trápí?
Trápí nás vytopený suterén, který je stále velmi vlhký. Přišli jsme zde o dvě třídy a situaci řešíme s panem ředitelem
P. Bednářem ze ZŠ Masarykovo náměstí. Výuka některých nástrojových zaměření se přesune do ZŠ, do budovy 1. stupně. Suterén bude potřebovat komplexní řešení,
jsme v jednání se zřizovatelem a hledáme možnosti, jak se
s tímto problémem vypořádat.
Těšíme se na nový školní rok a doufáme, že bude lepší než
ten minulý.
Iveta Sinkulová a kolektiv
zaměstnanců ZUŠ Říčany

texty.kuryr@ricany.cz
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× zastávka na znamení
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b Jako přímý spoj přechází na linku 3 a pokračuje do zast. Říčany, Prům. zóna Zděbrady.
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a V zastávce Politických vězňů přechází na linku 7 a pokračuje jako přímý spoj ve směru Říčany, U Milána. Platí pouze pokud jede spoj 8 linky 7.
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a Jako přímý spoj přejíždí do zast. Říčany, Nemocnice a pokračuje jako linka 2 do zast. Říčany, Strašín, Pastelkov.
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10.52
10.53
10.54
10.56

12

10.00
10.02
10.03
10.04
10.05
10.07
10.09
10.10
<
10.12
10.13
a

11

11.41
11.43
11.44
11.45
11.46
11.48
11.50
11.52
11.53
11.54
11.56

14

11.00
11.02
11.03
11.04
11.05
11.07
11.09
11.10
<
11.12
11.13
a

13

13.11
13.13
13.13
13.15
13.16
13.18
13.20
13.22
13.23
13.24
13.26

16

12.30
12.32
12.33
12.34
12.35
12.37
12.39
12.40
<
12.42
12.43
a

15

jede od 23. 12. 2020 do 3. 1. 2021, od 1. 7. 2021 do 31. 8. 2021

7.11
7.13
7.14
7.15
7.16
7.18
7.20
7.22
7.23
7.24
7.26

6

a Jako přímý spoj přechází na linku 7 a pokračuje ve směru Říčany, Srnčí.

0 1 ×
1 2 ×
1 3 ×
1 4 ×
2 5 ×
3 6 ×
3 7 ×
4 8 ×
< 9 ×
4 11 ×
5 12 ×

km Tč

ČERVENÁ LINKA 289 002

nejede od 23. 12. 2020 do 3. 1. 2021, od 1. 7. 2021 do 31. 8. 2021

PASTELKOV

K Žel. stan.

Nemocnice

Nádraží

NA RŮŽKU

opačný směr

NA RŮŽKU

Nádraží

Nemocnice

K Žel. stan.

PASTELKOV

2

15.11
15.13
15.14
15.15
15.16
15.18
15.20
15.22
15.23
15.24
15.26

20

14.30
14.32
14.33
14.34
14.35
14.37
14.39
14.40
<
14.42
14.43
a

19

16.11
16.13
16.14
16.15
16.16
16.18
16.20
16.22
16.23
16.24
16.26

22

15.30
15.32
15.33
15.34
15.35
15.37
15.39
15.40
<
15.42
15.43
a

21

jede v pracovních dnech

14.11
14.13
14.14
14.15
14.16
14.18
14.20
14.22
14.23
14.24
14.26

18

13.30
13.32
13.33
13.34
13.35
13.37
13.39
13.40
<
13.42
13.43
a

17

Říčany v mobilu
iOS

18.41
18.43
18.44
18.45
18.46
18.48
18.50
18.52
18.53
18.54
18.56

26

18.00
18.02
18.03
18.04
18.05
18.07
18.09
18.10
<
18.12
18.13
a

25

19.41
19.43
19.44
19.45
19.46
19.48
19.50
19.52
19.53
19.54
19.56

28

19.00
19.02
19.03
19.04
19.05
19.07
19.09
19.10
<
19.12
19.13
a

27

< spoj jede po jiné trase

17.11
17.13
17.14
17.15
17.16
17.18
17.20
17.22
17.23
17.24
17.26

24

16.30
16.32
16.33
16.34
16.35
16.37
16.39
16.40
<
16.42
16.43
a

23

21.41
21.43
21.44
21.45
21.46
21.48
21.50
21.52
21.53
21.54
…

32

21.00
21.02
21.03
21.04
21.05
21.07
21.09
21.10
<
21.12
21.13
a

31

× zastávka na znamení

20.41
20.43
20.44
20.45
20.46
20.48
20.50
20.52
20.53
20.54
20.56

30

20.00
20.02
20.03
20.04
20.05
20.07
20.09
20.10
<
20.12
20.13
a

29

Platnost od 1. 9. 2020

Říčany v mobilu
ANDROID

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

0
1
2
3
4
4
5
<
5
6
6
7
8
10
11

15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

km Tč

0
1
3
4
5
6
<
6
7
7
8
8
9
10
11

km Tč

×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

Říčany, Pacov
Říčany, Pacov, U Hřbitova
Říčany, Mozartova
Říčany, K Železniční stanici
Říčany, Nemocnice
Říčany, Politických vězňů
Říčany, Nádraží
Říčany, Park A. Švehly
Říčany, U Milána
Říčany, Náměstí
Říčany, U Lípy
Říčany, Voděradská
Říčany, Voděrádky
Říčany, Jažlovice
Říčany, prům. zóna Zděbrady

Říčany, prům. zóna Zděbrady
Říčany, Jažlovice
Říčany, Voděrádky
Říčany, Voděradská
Říčany, U Lípy
Říčany, Náměstí
Říčany, U Milána
Říčany, Park A. Švehly
Říčany, Nádraží
Říčany, Politických vězňů
Říčany, Nemocnice
Říčany, K Železnici stanici
Říčany, Mozartova
Říčany, Pacov, U Hřbitova
Říčany, Pacov

5.13
5.15
5.17
5.20
5.22
5.24
5.25
<
5.27
5.28
5.29
5.31
5.34
5.37
5.40

2

…
…
4.50
4.53
4.55
4.57
<
4.59
5.00
5.01
5.03
5.05
5.07
5.09
5.11

1

MODRÁ LINKA 289 003

4

5.44
5.47
5.50
5.53
5.55
5.57
<
5.59
6.00
6.01
6.03
6.05
6.07
6.09
6.11

3

6.13
6.15
6.17
6.20
6.22
6.24
6.25
<
6.27
6.28
6.29
6.31
6.34
6.37
6.40

nejede od 23. 12. 2020 do 3. 1. 2021, od 1. 7. 2021 do 31. 8. 2021

ZDĚBRADY

Voděrádky

Masarykovo
náměstí

Nádraží

Nemocnice

PACOV

opačný směr

PACOV

Nemocnice

Nádraží

Masarykovo
náměstí

Voděrádky

ZDĚBRADY

3

…
…
…
…
…
…
…
…
7.19
7.20
7.21
…
…
…
…

8

7.25
7.28
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

7

7.13
7.15
7.17
7.20
7.22
7.24
7.25
<
7.27
7.28
7.29
7.31
7.34
7.37
7.40

10

7.44
7.47
7.50
7.53
7.55
7.57
<
7.59
8.00
8.01
8.03
8.05
8.07
8.09
8.11

9

|
|
|

8.13
8.15
8.17
8.20
8.22
8.24
8.25
<
8.27
8.28
8.29
8.31
8.34
8.37
8.40

12

9.14
9.17
9.20
9.23
9.25
9.27
<
9.29
9.30
9.31
9.33
9.35
9.37
9.39
9.41

11

9.43
9.45
9.47
9.50
9.52
9.54
9.55
<
9.57
9.58
9.59
10.01
10.03
10.07
10.10

14

10.14
10.17
10.20
10.23
10.25
10.27
<
10.29
10.30
10.31
10.33
10.35
10.37
10.39
10.41

13

10.43
10.45
10.47
10.50
10.52
10.54
10.55
<
10.57
10.58
10.59
11.01
11.03
11.07
11.10

16

11.14
11.17
11.20
11.23
11.25
11.27
<
11.29
11.30
11.31
11.33
11.35
11.37
11.39
11.41

15

11.43
11.45
11.47
11.50
11.52
11.54
11.55
<
11.57
11.58
11.59
12.01
12.03
12.07
12.10

18

20

22
14.13
14.15
14.17
14.20
14.22
14.24
14.25
<
14.27
14.28
14.29
14.31
14.34
14.37
14.40

13.44
13.47
13.50
13.53
13.55
13.57
<
13.59
14.00
14.01
14.03
14.05
14.07
14.09
14.11

19

15.13
15.15
15.17
15.20
15.22
15.24
15.25
<
15.27
15.28
15.29
15.31
15.34
15.37
15.40

24

14.44
14.47
14.50
14.53
14.55
14.57
<
14.59
15.00
15.01
15.03
15.05
15.07
15.09
15.11

21

25

18.43
18.45
18.47
18.50
18.52
18.54
18.55
<
18.57
18.58
18.59
19.01
19.03
19.07
19.10

30

18.14
18.17
18.20
18.23
18.25
18.27
<
18.29
18.30
18.31
18.33
18.35
18.37
18.39
18.41

27

29

20.43
20.45
20.47
20.50
20.52
20.54
20.55
<
20.57
20.58
20.59
21.01
21.03
21.07
21.10

34

20.14
20.17
20.20
20.23
20.25
20.27
<
20.29
20.30
20.31
20.33
20.35
20.37
20.39
20.41

31

21.43
21.45
21.47
21.50
21.52
21.54
21.55
<
21.57
21.58
21.59
22.01
22.03
…
…

36

21.14
21.17
21.20
21.23
21.25
21.27
<
21.29
21.30
21.31
21.33
21.35
21.37
21.39
21.41

33

× zastávka na znamení

19.43
19.45
19.47
19.50
19.52
19.54
19.55
<
19.57
19.58
19.59
20.01
20.03
20.07
20.10

32

19.14
19.17
19.20
19.23
19.25
19.27
<
19.29
19.30
19.31
19.33
19.35
19.37
19.39
19.41

< spoj jede po jiné trase

17.13
17.15
17.17
17.20
17.22
17.24
17.25
<
17.27
17.28
17.29
17.31
17.34
17.37
17.40

28

16.44
16.47
16.50
16.53
16.55
16.57
<
16.59
17.00
17.01
17.03
17.05
17.07
17.09
17.11

Říčany v mobilu
iOS

16.13
16.15
16.17
16.20
16.22
16.24
16.25
<
16.27
16.28
16.29
16.31
16.34
16.37
16.40

26

15.44
15.47
15.50
15.53
15.55
15.57
<
15.59
16.00
16.01
16.03
16.05
16.07
16.09
16.11

23

jede v pracovních dnech

13.13
13.15
13.17
13.20
13.22
13.24
13.25
<
13.27
13.28
13.29
13.31
13.34
13.37
13.40

12.44
12.47
12.50
12.53
12.55
12.57
<
12.59
13.00
13.01
13.03
13.05
13.07
13.09
13.11

17

jede od 23. 12. 2020 do 3. 1. 2021, od 1. 7. 2021 do 31. 8. 2021

…
…
…
…
…
…
…
…
7.10
7.11
7.12
7.14
7.17
7.20
7.23

6

6.44
6.47
6.50
6.53
6.55
6.57
<
6.59
7.00
7.01
7.03
7.05
7.07
7.09
7.11

5

Platnost od 1. 9. 2020

Říčany v mobilu
ANDROID

×
×
×
×
×
×
×
×

Říčany, Náměstí, Na Růžku
Říčany, Komenského nám.
Říčany, 5. května
Říčany, Politických vězňů
Říčany, Nádraží
Říčany, Pod Lihovarem
Říčany, U Trati
Říčany, Srnčí

a
b
c
d

5.00
5.02
5.04
5.05
5.06
<
5.07
5.08
5.09
5.10
a

2

4.44
4.47
4.48
4.49
4.50
4.51
4.53
4.55

1

6.00
6.02
6.04
6.05
6.06
<
6.07
6.08
6.09
6.10
a

4

5.44
5.47
5.48
5.49
5.50
5.51
5.53
5.55

3

7.00
7.02
7.04
7.05
7.06
<
7.07
7.08
7.09
7.10
b, c

6

6.44
6.47
6.48
6.49
6.50
6.51
6.53
6.55

5

…
…
…
…
7.15
<
7.16
7.17
7.18
d
…

8

7.44
7.47
7.48
7.49
7.50
7.51
7.53
7.55

7

8.00
8.02
8.04
8.05
8.06
<
8.07
8.08
8.09
8.10
a

10

9.14
9.17
9.18
9.19
9.20
9.21
9.23
9.25

9

9.30
9.32
9.34
9.35
9.36
<
9.37
9.38
9.39
9.40
a

12

10.14
10.17
10.18
10.19
10.20
10.21
10.23
10.25

11

10.30
10.32
10.34
10.35
10.36
<
10.37
10.38
10.39
10.40
a

14

11.14
11.17
11.18
11.19
11.20
11.21
11.23
11.25

13

11.30
11.32
11.34
11.35
11.36
<
11.37
11.38
11.39
11.40
a

16

12.44
12.47
12.48
12.49
12.50
12.51
12.53
12.55

15

13.00
13.02
13.04
13.05
13.06
<
13.07
13.08
13.09
13.10
a

18

20
14.00
14.02
14.04
14.05
14.06
<
14.07
14.08
14.09
14.10
a

13.44
13.47
13.48
13.49
13.50
13.51
13.53
13.55

17

22
15.00
15.02
15.04
15.05
15.06
<
15.07
15.08
15.09
15.10
a

14.44
14.47
14.48
14.49
14.50
14.51
14.53
14.55

19

16.00
16.02
16.04
16.05
16.06
<
16.07
16.08
16.09
16.10
a

24

15.44
15.47
15.48
15.49
15.50
15.51
15.53
15.55

21

jede v pracovních dnech

18.30
18.32
18.34
18.35
18.36
<
18.37
18.38
18.39
18.40
a

28

18.14
18.17
18.18
18.19
18.20
18.21
18.23
18.25

25

20.30
20.32
20.34
20.35
20.36
<
20.37
20.38
20.39
20.40
a

32

20.14
20.17
20.18
20.19
20.20
20.21
20.23
20.25

29

21.30
21.32
21.34
21.35
21.36
<
21.37
21.38
21.39
21.40
a

34

21.14
21.17
21.18
21.19
21.20
21.21
21.23
21.25

31

× zastávka na znamení

19.30
19.32
19.34
19.35
19.36
<
19.37
19.38
19.39
19.40
a

30

19.14
19.17
19.18
19.19
19.20
19.21
19.23
19.25

27

Platnost od 1. 9. 2020

< spoj jede po jiné trase

17.00
17.02
17.04
17.05
17.06
<
17.07
17.08
17.09
17.10
a

26

16.44
16.47
16.48
16.49
16.50
16.51
16.53
16.55

23

Říčany v mobilu
iOS

Přepravu zajišťuje: ČSAD Benešov s.r.o., Blanická 960, 258 01 Vlašim, provozovna Benešov, tel. 317 722 577, www.icomtransport.cz/csad-benesov/, csadbn@csadbenesov.cz

jede od 23. 12. 2020 do 3. 1. 2021, od 1. 7. 2021 do 31. 8. 2021

Jako přímý spoj přechází na linku 2 a pokračuje ve směru Říčany, Pacov, Březská rozc., případně Říčany, Strašín, Pastelkov.
Jako přímý spoj přechází na linku 2 a pokračuje do zast. Říčany, Strašín, Pastelkov. Platí pouze pokud jede spoj 6 linky 2.
Jako přímý spoj v zast. Říčany, U Milána přechází na linku 3 a pokračuje do zast. Říčany, prům. zóna Zděbrady. Platí pouze pokud jede spoj 6 linky 3.
Jako přímý spoj přechází na linku 3 a pokračuje do zast. Říčany, U Lípy.

0 10 × Říčany, Srnčí
1 9 × Říčany, U Trati
1 8 × Říčany, Pod Lihovarem
2 7 × Říčany, Nádraží
2 6 × Říčany, Politických vězňů
< 5 × Říčany, 5. května
3 4 × Říčany, Komenského nám.
3 3 × Říčany, Štefánikova
3 2 × Říčany, U Milána
4 1 × Říčany, Náměstí, Na Růžku

km Tč

0 1
1 4
1 5
1 6
2 7
2 8
3 9
3 10

km Tč

FIALOVÁ LINKA 289 007

nejede od 23. 12. 2020 do 3. 1. 2021, od 1. 7. 2021 do 31. 8. 2021

NA RŮŽKU

Nádraží

SRNČÍ

opačný směr

SRNČÍ

Nádraží

NA RŮŽKU

7

Říčany v mobilu
ANDROID

✃

Š1

V
O

7.27

Á
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K
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7.30

A

7.33

O

V

7.35

O
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7.37
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7.32
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7.35
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7.34
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RE
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7.37

7.47
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I
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7.42
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7.47
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7.51

7.52
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7.51
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SA
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8.05
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8.03
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U
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SK

8.07
ÉH
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Říčany v mobilu
iOS

VA
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.
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ÉH
TO
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O
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O
Š
ZC
K
Á
C
K
B
H
Z
I
S
O
Ř
É VÍ
Á
E
N
IV
V
N
SK
Y
H
CÍ
A
N
,R
IC
A
SK T
SK
A
U
ČÍ
H
Á TK
Á
O
KO
N
N LS
ÍČ
N
V
ST
K
K
V
L
A
Y
C
E
M
E
.
V,
Ř
O
S
S
E
J
B
K
E
O
L
JO
U SA
KA
O IT
N
D
EZ RO
EZ
ST
CO
RR
O
V L
ŽE
A
EM
A
ZŠ LE
N
BŘ U
U VE
PA
ZŠ
N
N
K
TE
SP
BŘ
PA

V
A
O
V
V
K Í
O
.Š
H
RY ĚST
I
A
L
ČÍ
SA
D
RK
N
A M
M NÁ
PA
PO
SR

N

SK

ÉH

O

KU
ÍŽ

7.31
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7.32

H
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8.11
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PLATNOST OD 1. 9. 2020

D1

KUŘÍ

Š2

Š3

BRNO

JAŽLOVICE

Srnčí

Voděradská

MŠ
Zahrádka
Oáza

Marvánek

Masarykovo nám.

1. ZŠ – budova
náměstí

U lípy

Voděrádky

Hřbitov

Sportoviště

Vlak

Kuříčko

CESTA PRO PĚŠÍ

ŽELEZNIČNÍ TRAŤ

SILNICE/DÁLNICE

AUTOBUSOVÁ LINKA

KONEČNÁ ZASTÁVKA

Nemocnice/
Poliklinika

Hřbitov

Kostel

PRAHA

Š

PŘESTUPNÍ STANICE

AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

Masarykovo nám.,
Na Růžku

1. ZŠ – budova
Slunečnice

Fibichova

5. května,
gal. Kotelna

Melantrichova

Komenského
nám.

5. května

BENEŠOV

Pivoňková

Pod Kavčí Skálou

Terronská

Spojovací ZŠ

2. ZŠ – budova
Bezručova

K železniční stanici

Če

os

rn
ok

te

Pastelkov

le
ck
á

Š1
Š3

Š2

STRAŠÍN,
REST.

Strašín

STRAŠÍN,
PAMPELIŠKOVÁ

ZŠ U ŘÍČANSKÉHO LESA

Na Kavčí Skále

2

Š1

Březí, U křížku

Březská, rozc.

Jureček
U vojenského velitelství

Březská
U Rokytky

Horní Pacov

Nad Bahnivkou

ZŠ NEMO

Pacov

Nemocnice

5 min

á

ck

le

te

os

ok

Pacov,
U hřbitova

rn

Če

Mozartova

Bahnivka

Nádraží

U podjezdu

Štefánikova

PRAHA

Pod lihovarem

U trati

Park A. Švehly

PRAHA – HL. NÁDRAŽÍ

KUTNÁ
HORA

Š1

3

D1

PLATNOST OD 1. 9. 2020

PRŮM. ZÓNA
ZDĚBRADY

PRAHA

BRNO

U lípy

Voděradská

Voděrádky

Jažlovice

Možnost přestupu na reg. autobusy

Nemocnice/
Poliklinika

Sportoviště

Obchod

Kostel

Hřbitov

Vlak

Městský úřad

CESTA PRO PĚŠÍ

ŽELEZNIČNÍ TRAŤ

SILNICE/DÁLNICE

AUTOBUSOVÁ LINKA

KONEČNÁ ZASTÁVKA

PŘESTUPNÍ STANICE

JEDNOSMĚRNÁ AUT. ZASTÁVKA

AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA
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OÁZA

Marvánek

Na Obci

Náměstí

1

7

U Milána

SRNČÍ

PRAHA

7

NÁMĚSTÍ, NA RŮŽKU

2

Nádraží

Štefánikova

Park A. Švehly

Pod lihovarem

U trati

PRAHA

Pacov,
U hřbitova

PACOV

BENEŠOV

5. května,
gal. Kotelna

Nemocnice

5 min

Pivoňková

Pod Kavčí Skálou

Jureč
ek

os

rn
ok

te

le
ck
á

STRAŠÍN,
PASTELKOV

Sídliště Olivovna

Če

2

Pacov, Březská rozc.

Březská U Rokytky

3

K železniční stanici

U vojenského
velitelství

Komenského
náměstí

5. května

Politických
vězňů

Mozartova

Bahnivka

Olivovna

1

KUTNÁ
HORA

Strašín,
rest.

STRAŠÍN

24.08.20 12:09

Mezi námi

S radostí oznamujeme všem našim milým podporovatelům, že v prázdninových dnech naše celková pomoc
potřebným překročila magickou hranici 350 000 Kč. Za
tuto částku jsme už nakoupili a zajistili pro seniory, nemocné, maminky - samoživitelky či znevýhodněné děti
z Říčan a Říčanska např. domácí spotřebiče, nábytek,
elektroniku, poukázky na potraviny, příměstské tábory a
další dětské zájmové kroužky, zdravotní pomůcky, pobyt
ve stacionáři, speciální lékařská vyšetření a dokonce i
uhlí. Rádi také podpoříme říčanské skauty. S tzv. koronavirovou krizí a jejími ekonomickými dopady očekávají
naši spolupracující garanti výraznější nárůst počtu potřebných a KOLOBĚH je připraven pomoci i jim. Je to
jen díky tomu, že nám darujete a že u nás nakupujete. A
že máme ochotné ruce dobrovolníků. Obrovský dík vám
všem!
Už o prázdninách jsme v prostorách dobročinného obchodu obnovili projekt POSEZ. Připomínáme tedy, že je
u nás pro seniory a zdravotně postižené k dispozici internet zdarma. Třikrát v týdnu (út, st, čt vždy 8:30 - 17:00)
pak také asistence a základní poradenství v případě potřeby – je možno u nás např. vyhledat požadované informace, vyřídit elektronickou korespondenci, vytisknout
dokumenty apod.
Také se sdílenými aktivitami navazujeme tam, kde nás
epidemiologická situace přerušila: od srpna fungu-

Vzpomínky
Dne 15. srpna 2015 zemřela paní Vlasta
Postupová (Kalašová), nejhezčí říčanské děvče
mezi vrstevnicemi. Na nádraží prodávala jízdenky.
Vzpomíná Vojtěch Škoda

56

je
houbařský
kroužek (který
čeká společný
výjezd na houby), vracíme se
k anglické konverzaci, k mikrofonu se – a to
už takřka pravidelně – vrací
Leticie Outhierová s šansony,
světovými hity i
vlastní tvorbou,
budeme sdílet
cestovatelské zážitky, připravíme tvořivá odpoledne pro
děti a snad už se konečně dostaneme k tomu tolikrát slibovanému pletení. Plán aktivit se stále vyvíjí, informujeme o něm tedy operativněji na stránkách www.kolobeh-ricany.cz a na facebooku KOLOBĚHu Říčany.
Do městských slavností 19. 9. se zapojíme nejen prodejním stánkem, k němuž můžete z domova přinést to, co už
nepotřebujete (a někomu jinému by to mohlo udělat radost), ale v rámci pozornosti dětem, cyklostezce a místním sportovním klubům přidáme bonus: každé dítko,
které k nám přijede na čemkoli s koly nebo kolečky (od
odrážedel přes tříkolky, brusle, koloběžky až po kola),
dostane od nás plyšové zvířátko dle vlastního výběru.
Těšíme se!
Eva Hazdrová Kopecká, ředitelka
www.kolobeh/ricanz.cz, info@kolobeh-ricany.cz,
facebook.com/kolobehricany

Letos je tomu 20 let, co nás opustila naše
maminka a babička, paní Marie Kuchařová,
která v Říčanech prodávala lahve s plynem.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Vděčná rodina

11. září 2011 odešla
z tohoto světa paní
Eva Ragauerová.
Vzpomínáme.
Dcera Jana a Jitka

texty.kuryr@ricany.cz

Mezi námi

Účetní a daňová poradna pro podnikatele
Téma na září: Připomenutí EET

inzerce

Skončily prázdniny, které byly letos opravdu trochu jiné.
Nejenže mnozí nevyjeli na dovolenou za hranice, ale také
jsme o těchto prázdninách podávali přiznání k dani z příjmu. Datum 18. srpen si budu pamatovat hodně dlouho.
Musím konstatovat, že mnoho podnikatelů ponechalo
tuto záležitost opravdu na poslední chvilku a to s sebou
logicky přineslo stres a nervozitu na straně podnikatelů
i na straně účetních. Proto se v tomto čísle budu znovu
věnovat tématu elektronické evidence tržeb, i když termín startu poslední vlny (konkrétně 3. a 4. vlny) se zdá
být hodně vzdálený. Nejprve shrnu stávající stav takto:
v současnosti nemá nikdo povinnost evidovat tržby v systému EET. Evidovat nemusí skutečně nikdo, tedy ani ti,
kteří například už měli tuto povinnost v minulosti. Tento (pro mnohé příjemný) stav trvá do data 31. 12. 2020.
Vše se ale změní 1. 1. 2021. Od tohoto data se jednak
obnovuje povinnost evidovat tržby pro všechny, kteří již
v minulosti evidovali, dále pak tato povinnost nastane i
pro všechny ostatní podnikatele (zjednodušeně řečeno).
Evidovat budou řemeslníci, kadeřnice, pekaři, cukráři,
řezníci, taxikáři, nebo třeba lékaři, právníci, veterináři a
také účetní. Zákon připouští výjimky, kdy evidovat tržby
bude možno v tzv. zjednodušeném režimu (je však nutno

REALITNÍ PORADNA

Ing. Jana
Karlachová
REMAX Alfa
Realitní makléřka
pro Říčany a okolí
Chcete také poradit
při prodeji, koupi
nebo pronájmu nemovitosti? Pošlete mi
svůj dotaz k problému, který řešíte.

Otázka: Dobrý den, chtěla bych se zeptat: Maminka
mi chce darovat část pozemku, který už maminka nechala zaměřit a rozdělit. Zajímalo by mne, jestli budu potřebovat k darovací smlouvě i odhad ceny pozemku, abych
mohla požádat o převod vlastnictví pozemku na mou osobu. Děkuji, 
Hana K.

RADIUS Øíèany s.r.o.

splnit přesně definované podmínky a požádat o souhlas
správce daně) – tomuto tématu jsem se podrobně věnovala již v únorovém čísle Kurýru.
Dnesfinance
bych chtěla čtedanì,
náře upozornit, že před ekonomické
startem EET musejí
učinit jeden
poradenství
zásadní krok, a sice požádat
o přihlašovací
tzv. autentizpracování
úèetnictví
zační údaje pro přístup na portál správce daně. Požádat
lze elektronicky prostřednictvím datové schránky, nebo
je možné věc vyřídit osobně přímo na finančním úřadě.
Podnikatelé,
jsou
v IT
www.radiu
Edvarda kteří
Beneše
467,
251zdatnější,
01 Øíèanysi dokáží systém
EET zprovoznit sami, ostatní pak většinou využívají služeb odborníků. A právě proto dnes vznáším důrazný apel
na všechny podnikatele: nenechávejte EET na poslední
chvilku. Prosinec je měsíc svátků a také měsíc, kdy podnikatelé mívají významně více práce; požádejte o autentizační údaje a otestujte si funkčnost EET co možná nejdříve. Proces není úplně jednoduchý, ale je zvládnutelný,
a zkušený daňový poradce vám s tímto jistě dobře poradí.
Může to být i RADIUS Říčany. V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat RADIUS Říčany s.r.o., rádi
se vám budeme věnovat.


Ing. Věra Tauberová, tel. 728 832 303,
vera.tauberova@radiusricany.cz

Otázka:Dobrý den, před rokem jsem se vdala a nyní
chci prodat 2 pozemky, které jsem dostala darem od rodičů před manželstvím a za peníze z prodeje bych ráda
koupila byt v OV. Je možné nějak ošetřit, abych byla výhradním vlastníkem zakoupené nemovitosti? Děkuji

Marcela K.
Odpověď: Dobrý den, pokud z vašich výlučných prostředků, které získáte prodejem pozemků ve vašem výlučném
vlastnictví, byt zakoupíte, jedná se o přeměnu v rámci téhož
vlastnictví, tj. byt nabudete do výlučného vlastnictví. Nesmí
být však ani zčásti použito vašich společných prostředků
náležejících do SJM. Určitě doporučuji, aby přímo v kupní
smlouvě na koupi bytu bylo obsaženo ustanovení, že finanční prostředky na koupi bytu uvedeného v kupní smlouvě jsou
vaším výlučným vlastnictvím, a proto nemovitost (byt) nabýváte do svého výlučného vlastnictví a nespadá do SJM.
Vaše dotazy k realitní problematice můžete posílat na
e-mail:
jana.karlachova@re-max.cz
nebo přes realitní poradnu:
www.janakarlachova.cz/
realitni-poradna

Odpověď: Dobrý den, pokud se jedná o darování v
přímé linii, což je ve vašem případě, není potřeba cenový
odhad. Stačí Vám jen darovací smlouva, úředně ověřená,
kterou dáte jako přílohu ke vkladu na katastrální úřad.
Pokud by úřad potřeboval cokoliv dalšího, jistě Vás vyzve.
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NOVÉ
POLOLETÍ
JE TU!
Vyzkoušejte naše nové sportovní, umělecké
a multimediální kroužky na zkušebních lekcích v září.
Kompletní nabídku našich kroužků s možností online
registrace naleznete na

nafialce.webooker.eu

Mezi námi

MIKROREGION

LADŮV KRAJ

Co se u nás děje

Turistům a cyklistům děkujeme za účast v letní razítkovací hře, která končí 7. 9. Brzy se pustíme do distribuce cen.
Baví vás pohyb venku? Přijďte si zaběhat na už 5. ročník
Poháru Ladova kraje. Startuje v sobotu 19. 9. Hrusickým Dobroběhem (www.hrusickybeh.cz) a pokračuje 10. 10. Lesním během v Říčanech. Více na www.
laduv-kraj.cz a www.facebook.com/poharladovakraje.
V některých obcích se chystá obdoba jarního úklidu
Čistý Ladův kraj. Sledujte obecní vývěsky, zpravodaje a
weby, abyste se mohli zapojit.
Znáte naši FB skupinu LADŮV KRAJ VE FOTOGRAFII? Má přes 150 členů a týdně se soutěží o fotku na „titulce“. Zde malá ukázka. Řekli byste dle témat a kvality
fotek, že Filpovi Kapalovi je teprve 12 let?
Tak ať je nám v Ladově kraji dobře, běhání, procházkám a focení zdar!
Hana Bolcková, Ladův kraj
www.laduv-kraj.cz
facebook.com/laduvkraj
instagram.com/laduvkraj.

Foto: Filip Kapal

Foto: Roman Kus

Mezi námi

Nepoddajní sedláci na Říčansku
Vznik JZD

Po druhé světové válce začali místní
komunisté tlačit zemědělce ke vstupu do družstva. Nedůvěra k založení
družstva byla poměrně veliká. Podle
dobových svědectví se tehdy schůzovalo do časných ranních hodin. A
po těchto schůzích se konaly osobní
návštěvy v bytech jednotlivých zemědělců. Jednotné zemědělské družstvo
vzniklo v Říčanech 1. ledna 1951.
Poté vzniklo JZD i v Radošovicích.

Akce Kulak

Hanlivým slovem ruského původu
označovali komunističtí ideologové
sedláky, kteří vlastnili více půdy než 15
hektarů (po znárodnění i méně). Stát
se jím mohl ale kdokoli, kdo hospodařil samostatně, nechtěl se podvolit a
měl vliv v obci. Používalo se pro ně také
označení „vesničtí boháči“. Byli považováni za nepřátele celé společnosti.
Podle ustáleného scénáře probíhala jejich likvidace: začala zabavením zemědělských strojů a zákazem zaměstnávat
nájemné pracovní síly. Pokračovala
zvyšováním předepsaných dodávek potravin. „Kulačtí“ synové a dcery byli vyloučeni ze zemědělských škol. Probíha-

Pétépáci
Jak mohli stárnoucí sedláci plnit předepsané
dodávky potravin, když jim mladé syny poslali
komunisté na vojnu k Pomocným technickým
praporům? Tyto útvary Československé armády
v letech 1950–1954 fungovaly pro internaci a
převýchovu tzv. politicky nespolehlivých osob, které
podléhaly tehdejšímu brannému zákonu. Do PTP
byli povoláváni rovněž synové živnostníků. Stalo
se to i Janu Šerému, jehož tatínek měl advokátní
živnost. Jan odmaturoval na gymnáziu a byl přijat
na ČVUT. V únoru 1948 byl jeho otec bezdůvodně
uvězněn v Jáchymově. Netrvalo dlouho a Jan byl
jako politicky nespolehlivý vyloučen z vysoké školy.
Nastoupil do Tesly Strašnice, aby uživil maminku
a čtyři sestry. Celý život pak pracoval jako opravář
televizorů a jiných elektronických zařízení.
Když v roce 1951 otce pustili z vězení,
musel narukovat k PTP: „Šel jsem rovnou do
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ly neustálé kontroly a uložení vysokých
pokut. Následovalo věznění, zabavení
majetku a vystěhování rodin nepoddajných hospodářů z gruntů doprovázené
doživotním zákazem pobytu v okrese.

Nepoddajní sedláci

Selské rodiny byly zvyklé žít v pospolitosti s ostatními. Hospodáři se navštěvovali a radili se o postupech v zemědělství, o nákupu dobytka nebo nových
strojů. Ženy, které převzaly řízení statku například po úmrtí manžela, našly u
ostatních sedláků v okolí radu i povzbuzení. Vstupu do JZD vzdorovali kromě
říčanských také sedláci z Kuří, Pacova,
Strašína, Voděrádek, Krabošic…
Lipany, obec na půl cesty mezi Říčany a
Kolovraty, byla kolektivizací postižena
nejvíce. Uvězněni zde byli tři sedláci,
otcové od rodin, které na svých pozemcích hospodařily desítky i stovky
let. Bohumil Řehák (1919) ze starého
selského rodu usazeného v Lipanech
od roku 1654, zavzpomínal před roOstravy-Radvanic, takže jsem byl určený do
dolů. Ale protože jsem od mládí nosil brejle, a
v černouhelných dolech se brejle ‚nehodí‘, tak
mě poslali na velitelství stavebnických vojáků na
Libavé a odtamtud jsem byl povolán do Šternberka
u Olomouce, kde jsem dělal pomocného zedníka.
Tam jsem po roce chytil žloutenku.“ Zdravotní stav
i psychiku mu podlomilo zjištění, že po dvouleté
vojenské službě se musí zavázat k další práci
v dolech nebo ve stavebnictví. Od lékařů měl po
prodělání nemoci nařízenu dietu a lehkou službu.
Protože to jeho nadřízení nerespektovali, jeho stav
se opět zhoršil. Ale všechno zlé nakonec vyústilo
ve zdárný konec. V nemocnici, kam se několikrát
vrátil, padl požadavek, aby Jana z vojenské služby
propustili. „Ouřadování dlouho trvalo, což mělo
výhodu, že jsem odsloužil víc jak rok a půl. Tak
vznikla možnost, že mě propustili a nemusel jsem
nic nadsluhovat.“ – Vyprávěl pan Šerý. Těžké

kem pro Paměť národa. – V roce 1953
se jeho tatínek Rudolf ocitl ve vězeňském táboře v Jáchymově, on sám byl
odvelen k PTP: „A byli jsme vystěhováni
z Lipan ze statku a byly nám ukradeny
i osobní věci, to znamená, že nám prokurátor zabavil i šatstvo, prádlo, boty,
prostě byli jsme téměř nahý. A byli jsme
odstěhováni na osadu Marianov u České
Lípy.“ Medailon Bohumila Řeháka byl
natočen v rámci kampaně Nezapomeňme ke 30. výročí sametové revoluce.

Antonín Švehla

Lipany se ovšem staly symbolem odporu proti komunistickým praktikám.
Ve studni statku u Rathouských byla
čtyřicet let ukryta socha prvorepublikového politika, agrárníka Antonína
Švehly – svržená v Říčanech v roce
1948. Mladíci ze selských rodin ji jedné
lednové noci roku 1949 nepozorovaně
unesli ze dvora dnešní ZUŠ, kam byla
odklizena. Bronzová socha byla slavnostně vyzvednuta po listopadových
událostech 1989 a její znovuodhalení
v dnešním parku Antonína Švehly se
konalo 28. října 1990.
 Renata Skalošová, Muzeum Říčany
Na výstavě Proměny krajiny: Je to ve
vašich rukou se dozvíte další informace
o osudech lidí a krajiny v souvislosti s kolektivizací. V naší minikavárně můžete
sáhnout po odborných i popularizačních
publikacích k tomuto tématu.
práce si i během zkrácené vojny užil dost a dost:
„Kopat kámen, to mně sakra nešlo!“ vzpomínal
s povzdechnutím.
Většinu života prožil Jan Šerý v Praze. V posledních
letech byly jeho domovem Říčany, které si
zamiloval pro možnost dlouhých procházek.
Zemřel v březnu tohoto roku. Dne 21. srpna by
oslavil 90.
narozeniny.
Muzeum
Říčany děkuje
jeho rodině,
že mohlo
natočit a
uchovat jeho
vzpomínky.
Fotografie z vojenské knížky. Jan Šerý vykonal vojenskou přísahu u útvaru 53. PTP dne 20. ledna 1952

texty.kuryr@ricany.cz

Foto: z archivu Muzea Říčany

Foto: archiv rodiny Řehákovy

Výstava Proměny krajiny, kterou
můžete navštívit v říčanském muzeu,
připomíná také hořkou kapitolu poválečných změn.

Mezi námi

Střípky z MASky
l Aktivní příprava na nové
programové
období 20212027 u nás již začala. V první řadě
jsme změnili Zakládací listinu i
Statut společnosti, aby fungování povinných orgánů místní akční
skupiny mohlo být pružnější a bylo
umožněno hodnocení a samotný
výběr projektů i prostřednictvím
internetu.
l Došlo k prodloužení mandátů
členům Správní i Dozorčí rady
MAS. Ve Správní radě vítáme nového člena paní Marcelu Erbekovou, která vystřídala paní Elišku
Olmrovou.
l Dovolujeme si zástupce obcí,
naše partnery, ale i podnikatele požádat o vyplnění dotazníku, v němž
máte možnost vybrat rozvojové záměry a aktivity, které jsou z vašeho
pohledu v regionu potřebné a je žádoucí je zrealizovat v novém období. Cílem dotazníku je zjištění rozvojových záměrů a potřeb zdejších
obcí, škol, neziskových organizací,
podnikatelských subjektů apod.
Získané údaje budou zapracovány
do připravované Strategie CLLD,
která bude podkladem pro nastavení budoucích dotačních výzev.
Věnujte prosím vyplnění dotazníku 5 minut svého času a zvyšte tak
šanci, že váš projekt bude moci být
podpořen z fondů EU. Dotazník
je možné vyplnit do 15. 10. 2020.
Najdete jej na našich stránkách
https://mas.ricansko.eu/dotaznik-jak-dale-rozvijet-nas-region/.
l Podnikatelům z území MAS Říčansko stále nabízíme zdarma využít prezentaci svého podniku na
www.regionysobe.cz. Jde o iniciativu místních akčních skupin celé
České republiky a snahu podpořit
své místní výrobce a ukázat, co vše
u nás můžeme nabídnout. Ozvěte
se nám, pošlete informace o vaší
firmě, podniku, výrobku spolu
s fotografií a buďte vidět na www.
regionysobe.cz.
l Další kolo pro zájemce o regionální značku Zápraží originální

produkt® začíná 17. 9. 2020. Důležité je splnit certifikační kritéria
a ukázat jedinečnost svých výrobků/ubytovacích a stravovacích zařízení i ve vztahu k sounáležitosti
s regionem. Značení je určeno jak
návštěvníkům našeho regionu,
kterým ho umožňuje objevovat
a užívat si jeho atmosféru novým
netradičním způsobem, tak i místním obyvatelům, kteří mohou ná-

kupem značených výrobků podporovat „své” místní výrobce.
l Můžete nás vidět na akci v Japonské zahradě AIZEN v Říčanech, kde budeme v sobotu 5. září
od 14 hodin malovat dětem na obličej indiánské motivy.
l Přijďte nás navštívit do nových
prostor ve Svojeticích. Těšíme se
na vás.
Pavlína Šantorová Filková
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Aquapalace v září
Prázdniny
jsou
za námi a blíží
se podzim. I když toto období má svoji
romantiku, jednu jistotu přináší – bude
stále víc zima, deštivo a nevlídno, začne se
brzy stmívat a energie nabitá v paprscích
letního slunce se začne pomalu vytrácet.
Ale nezoufejte a přijďte si prodloužit léto
do Aquapalace Praha! Na malé i velké
opět čeká spousta zajímavých akcí.
Připravili jsme bohatý program pro
celou rodinu a navíc – přijďte opravdu
všichni – Babí i děda budou mít k rodinné
vstupence vstup pouze za 1 Kč.

Vodní svět

■ 5. – 6. 9. – Loučení s pirátským létem
Bohatý animační program s piráty - soutěže, cesta za pokladem a další překvapení
■ 12 .- 13. 9 – Víkend IZS se Skupinou
ČEZ
Hasiči
• Vystavení hasičského auta přímo před
Aquapalace Praha
• Na zkoušku oblečení pro všechny – zásahové oblečení, ochranný oblek proti
bodavému hmyzu, protipožární oblek
Záchranáři
• Povídání o první pomoci
• Ukázka první pomoci na resuscitační
figuríně
•
Pro děti edukativní půl hodinka, kde si
vyzkouší jaké to je být záchranářem
■ 26. - 28. 9. – Prodloužený víkend
plný virtuální reality
• Na prodloužený víkend jsme si pro vás
připravili jedinečnou novinku, konkrétně
turnaj ve dvou VR hrách: SOUND BOXING a FRUIT NINJA.

novém divadle. Pro návštěvníky je připraven bohatý doprovodný program
– speciální vystoupení saunamistrů v
panoramatické sauně, metličkování a
severské procedury v zemní banje, individuální procedury, saunový stan se
speciálními beauty a herbal procedurami, mobilní sauny v zahradě, peelingové procedury z peelingového baru,
soutěž Mistr ručníku, Windstorm master, dva společenské večery a mnoho
dalšího.

Fitness

■ 7. - 13. 9. – Fitness OPEN week
• Akce pro všechny, kdo si po prázdninách chtějí udržet v kondici
• Přijďte si vyzkoušet luxusní FIT-

NESS v AQUPALACE PRAHA
ZDARMA!
Od 7. do 13.9. jsme připravili pro všechny neomezený vstup do Fitness centra v
Aquapalace Praha.
A navíc
■ 5. 9. - ČEZ RODINNÝ BĚH AQUAPALACE
Vyběhněte si vstupenku do Aquapalace
Praha. Startovné zdarma. Vstupenka je
připravena pro každého, kdo dokončí
závod.
Startujeme v sobotu 5. 9. 2020 v centrálním parku u metra Opatov, v čase mezi 9.
hodinou ranní a 12. polední. Vyběhnout
můžete kdykoliv v průběhu tří hodin. Cílová stanice je u sportovně-relaxačního
komplexu Aquapalace Praha.

RODINNÝ BĚH
ČEZ AQUAPALACE

Vyběhni si vstupenku
do Aquapalace Praha
VSTUPENKA ZDARMA PRO KAŽDÉHO, KDO DOKONČÍ ZÁVOD

5. 9. 2020 I Centrální park metro Opatov

Každou hodinu turnaje výhry o volné
vstupy do Aquapalace Praha nebo do VR
AVATAR ZONE

Saunový svět

■ 17. – 20. 9. – Saunafest
Tradiční festival se letos netradičně
uskuteční v září 2020. Přinese zajímavý program, zahraniční hosty a
spoustu saunových zážitků. Hlavním
programem je oficiální Mistrovství ČR
v saunových ceremoniálech – sau-

aquapalace.cz
pod záštitou
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Názory
Bude mít kdo učit naše děti?

Jako Spolek rodičů a přátel školy při Gymnáziu Říčany bychom chtěli informovat občany města Říčany o současné
situaci na gymnáziu.
Na škole vznikl spor mezi profesorským sborem a ředitelkou gymnázia, který vyústil do otevřené výzvy k rezignaci paní ředitelky, podepsané více než 80 % pedagogického sboru. K řešení sporu byli přizváni zástupci SRPŠ,
Školská rada i zřizovatel – Středočeský kraj a všichni se
po jednání s oběma stranami sporu a na základě svých
zkušeností s jednáním paní ředitelky shodli, že nejlepším
řešením problému je odstoupení paní ředitelky a vyhlášení řádného konkurzu. K odstoupení tak paní ředitelku
vyzvalo následně i SRPŠ, Školská rada a zástupci Kraje, pro její odstoupení byly zorganizovány i dvě petice
– rodičů studentů gymnázia (230 podpisů) a absolventů
(173 podpisů). Paní ředitelce letos skončilo funkční období a Středočeský kraj se v dubnu rozhodl na její místo
vypsat konkurz. Z důvodu COVID krize však všechny
konkurzy následně zrušil a paní ředitelku potvrdil ve
funkci na dalších šest let. Nejspíš proto paní ředitelka na
všechny výše zmíněné výzvy reaguje tím, že k odstoupení
neshledává žádný důvod a ve funkci setrvá, protože pro
školu dle svého názoru dělá jen to nejlepší.
Náš názor ovšem je, že kolektiv vedený člověkem, jehož
ve své funkci drtivá většina zaměstnanců nechce, je pro
nás návrat do dob minulých a rozhodně nekoresponduje
s představou gymnázia, pro které všichni žijí a pracují
tak, aby rostly jeho prestiž a věhlas, a na které bude každý Říčaňák hrdý.
Část pedagogů již zvažuje odchod z Gymnázia a my začínáme mít obavy, zda naše děti bude mít kdo učit. Pokud vám,
současným, budoucím i minulým studentům a rodičům
studentů gymnázia či říčanským patriotům není osud a další rozvoj gymnázia lhostejný, podpořte nás prosím ve snaze
udělat z něj opět prestižní školu pro naše děti. Začněte se
o situaci zajímat.
Rádi vám sdělíme bližší informace,
e-mail: srps@srpsgyri.cz.

škole první změny - zaregistrování nové domény “gyri.
cz”, kterou jsem prosadila mezi žáky, rodiči a učiteli
a zavedení cloudových nástrojů Google Suite do vzdělávání žáků. Právě tyto dlouhodobě používané nástroje se ukázaly jako velmi užitečné v době uzavření škol
a nyní je zapotřebí je využít i v běžné výuce např. využít
virtuální učebnu a videokonferenční výuku v individuálním přístupu k žákům, v době jejich nemoci nebo při
zefektivnění samotné výuky. V koncepčním záměru plánuji ve výchovně vzdělávací oblasti zahrnout využívání
ICT do všech vyučovacích předmětů. V rámci nového
financování školy bude zajištěno dělení hodin výuky
v matematice a v seminářích s výukou cizího jazyka.
V personální oblasti plánuji rozšířit pedagogický sbor,
neboť je předpokládán v dalším školním roce odchod
pedagogů v důchodovém věku, kterých je více než 5.
Pro posílení klima školy mezi vedením školy a pedagogy plánuji zavádět účinnější autoevaluační nástroje pro
zjišťování zpětné vazby. Na podporu žáků a jejich “projektů” budou zaváděny hodnotící zprávy “co se povedlo,
nepovedlo”, ve kterých budou zhodnoceny dílčí záměry např. aktualizace webových stránek atd. Závěrem
uvádím novinky pro nový školní rok: nové uživatelské
účty i pro rodiče žáků, výstavba nové tělocvičny a dvou
učeben v přístavbě (financování schváleno 3.8.). Nebo
očekávané potvrzení našeho gymnázia jako inovativní
školy. Čeká nás také realizace projektů na podporu pedagogických dovedností vzdělávat moderně a efektivně
a inspirovat se také v zahraničí. Nový školní rok se blíží
a já se těším na studenty, rodiče i učitele.

Anna Stočesová Martinková,

ředitelka školy
inzerce

Zřizovatelem jsem byla potvrzena na dalších 6 let
v pozici ředitelky školy a nebyla jsem jím vyzvána
k odstoupení. Zdůrazňuji však, že tím nejdůležitějším
v současné náročné době je soustředit se na žáky a jejich vzdělávání. Jakákoliv nestabilita vyvolaná osobní
zaujatostí vůči mé osobě není na místě. Pokud chybí
komunikace, pak je konečně zapotřebí začít k ní přistupovat konstruktivně třeba s využitím mentora s jasným
cílem a tím není odstranění mé osoby z pozice ředitelky
školy, zejména pokud stojí za tolika změnami při zavádění moderních metod výuky s využitím ICT. Strategii
digitálního vzdělávání žáků jsem se věnovala již mnoho
let dříve před nástupem do funkce ředitelky školy a bylo
pro mě přirozené okamžitě po jmenování nastavit ve
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AIKIDO - bojové umění pro ty, co nechtějí bojovat

AIKIDO - Umění pro
zdraví fyzické, duševní
i sociální.
Připravujeme pro vás a vaše děti druhý týden v září týden otevřených dveří od 7. 9. do 11. 9. Přijďte se podívat,
nejlépe i zacvičit kdykoli podle rozpisu hodin, který najdete na našich
webových stránkách . V tomto týdnu
bude možné i přihlásit nové děti do
našeho aikido oddílu se slevou 20 %.
Zajišťujeme celkem 18 lekcí každý týden. Neváhejte, kapacita našeho malého Dojo je omezená.
Za Aikido Kenkyukai Říčany se na vás
těší Miroslav Skala.
W

Další info na www.aikidoricany.cz
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W

W
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KID O RICA

PŘEHLED CVIČENÍ V DOJO NA
CESTĚ:
PŘEDŠKOLNÍ DĚTI -PÍĎATA
Děti si zvykají na práci v kolektivu
a získávají správné morální a etické
návyky, také se zbavují strachu a získávají větší sebevědomí.
út nebo čt 16.00 – 17.00
ŠKOLNÍ DĚTI A MLÁDEŽ
Tak jako poslední roky, mají děti a
mládež možnost vybírat si ze cvičení AIKIDO

denně od pondělí
do čtvrtka.
po a st 16.00 –
17.20,  út a čt 17.30
– 18.50
CVIČENÍ PRO
DOSPĚLÉ
AIKIDO – po a čt  19.15  -  21.00
JÓGA každý pracovní den ráno:
8.15 – 9.35
odpoledne po, st, pá: 17.40 – 19.05
Další informace najdete na www.aikidoricany.cz , kde jsou krátká prezentační videa.

inzerce
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Klub šachistů Říčany 1925
www.sachyricany.cz

Po dvaceti letech opět v 1. lize
V minulém čísle jsme vás informovali o skvělých výsledcích našich
mládežnických družstev. Starost o
mládež se v letošním roce významně
zúročila i v soutěžích dospělých. Po
20 letech naše A družstvo zvítězilo
v 2. lize. A nejenom to. I družstvo B
postoupilo z Krajského přeboru do
2. ligy.
Soutěže družstev byly přerušeny
v březnu dvě kola před koncem.
Rozhodnutím svazu se soutěž dohrála v netradičním termínu, v červnu. I přes obavy jsme postupová
místa potvrdili.
Soutěže dospělých se hrají na osmi
šachovnicích. Sestava se předkládá
na začátku soutěže a pořadí na jednotlivých šachovnicích je po celou
sezonu nutné dodržovat.
Vítězná sestava A družstva od 1.
šachovnice (body/počty partií):
Braun 3/8, Stárek 6/9, Rut 4,5/8,
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Šťastný 1/2, Novotný 6/9, Šindler
1/4, Otruba 5,5/8, Maříková 5,5/7,
Vystrčil 3/5, Skalický 5,5/7, Pospíšil 1/2, Němec 5,5/9, Šmolík 8/9.
Z výčtu je patrno, že se celkem vystřídalo 13 hráčů. Daleko nejzajímavější fakt je, že naše družstvo
bylo jednoznačně a výrazně nejmladší. Neuvěřitelný výkon byl našich, ještě žáků, Němce a Šmolíka,
kteří se zásadně zasadili o postup.

KP mládeže v rapid „jen“
tři stříbrné
KP mládeže v šachu byl rovněž přesunut na červen. V Neratovicích se
hrálo o tituly a postupy na M ČR.
Naše mládež tentokrát přivezla medaile pouze tři. V kategorii H 12 let
získal stříbro Tobias Pressler. V soutěži dívek přivezly stříbrné medaile
v kategorii D 12 Veronika Myšková

a v D 10 Sophia Day. Na M ČR má
přímý postup ještě Jáchym Šmolík a
Jáchym Němec.

Pro všechny zájemce
o královskou hru:
Zahajujeme novou sezónu. Zveme
všechny zájemce bez rozdílu věku
a výkonnosti na společné setkání v KC Labuť ve čtvrtek 3. 9. v 2.
patře. Připraveny jsou soutěže bez
rozdílu výkonnosti, Sportovní den a
plánujeme oslavy 95+1 od založení
klubu.
Rodiče dětí –
stávající i noví zájemci - 18.00 hod.
Dospělí
členové KŠ i noví zájemci - 19.00
hod.
V případě potřeby použijte:
riha.sachy@volny.cz
Jaroslav Říha

texty.kuryr@ricany.cz
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KARATE
NÁBOR

TRADICE, ZKUŠENOST
SEBEOBRANA , SPOLEHLIVOST,
MEZINÁRODNÍ ÚSPĚCHY,
SPORTOVNÍ AKCE PRO DĚTI
Prostřednictvím pravidelného cvičení karate získá Vaše dítě
především rozvoj rychlosti, obratnosti, vytrvalosti
a celkové tělesné koordinace.

Staňte se součástí jednoho z největších
a nejúspěšnějších karate klubů v ČR
s tituly mistrů Evropy a světa.
Kurzy pro děti všech věkových kategorií + cvičení rodičů s dětmi
ZŠ U ŘÍČANSKÉHO LESA (ul. Školní 2400/4, Říčany)
První hodiny ZDARMA + NOVÉ AKČNÍ CENY

www.karate1.cz

+420 724 087 228
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TŠ TWIST - nábor dětí od 4 let

A co je Taneční škola
TWIST Říčany?

Informace na e-mailu: ts.twist@post.cz, nebo na Facebooku, či na www.tstwist.cz
nebo na telefonu 777 232118 - vedoucí Jiří Boháček
l zájmový klub s dvacetiletou tradicí, zabývající se tanJiří Boháček, vedoucí TŠ Twist Říčany
cem, zejména rokenrolem
l sdružuje děti od 4 let, 12 tréninkových skupin, páry i samotné dívky ve formacích
l skupiny podle věku i podle úrovně, na 200 členů, obětaví
trenéři s trenérskou licencí
l celoroční pravidelná činnost včetně jarních, podzimních
a letních soustředění
l 3x mistři světa a další světové medaile, dlouhodobě nejúspěšnější taneční oddíl v kraji
Nábor dětí od 4 let bude 4. a 7. září v ZŠ U Říčanského
lesa od 16.00 hodin. Tam se rodiče dozvědí, jak a kdy budou naše přípravky probíhat.

Abeceda praktického pohybu
Nábor nových členů
Chcete, aby se vaše děti rozvíjely co nejharmoničtěji a ne
pouze v úzké pohybové specializaci jednoho sportu? V našem oddílu učíme děti celé škále pohybových vzorců, které
pak používají v různých situacích, takže jsou pak mnohem
lépe připraveny na jakýkoliv další sport či pohyb, který se
rozhodnou dělat.

Na trénincích se děti učí zdolávat překážky, plazit či lézt
po čtyřech, zdolávat hrazdu či šplhat tak, aby si byly časem schopny poradit s jakoukoliv překážkou. Našim cílem je vychovat v dětech lásku k pohybu obecně, spíše než
dosahovat výkonost v jedné sportovní disciplíně.
Od září opět přibíráme nové členy. Přijímáme děti od 6 let
až do cca 13 let. Tréninky probíhají každé úterý v tělocvičně Gymnázia v Říčanech. Mladší žáci 16:30 – 17:30, starší
17:30-18:30.
Více informací naleznete na webu www.praktickypohyb.cz
Kryštof Radek
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Letní gymnastické prázdniny
Dva měsíce letních prázdnin bývaly
v minulých letech ve znamení odpočinku, především pro všechny děti. Protože se ale v poslední době nic nedělo
podle klasického programu, i u nás letos v létě nastala
změna. Závodní gymnastky měly možnost trénovat každý týden minimálně dvakrát, tréninky byly dobrovolné a
nahradily dobu, kdy jsme nemohly trávit čas v tělocvičně.
Letošní léto byl na každý týden prázdnin připraven program pro příměstské tábory, které probíhaly v Říčanech,
Mnichovicích i Strančicích. Převážně se jednalo o příměstské tábory s gymnastikou, měli jsme zde ale poprvé
i velmi úspěšný tábor s parkourem a nechyběla ani soustředění pro závodní děvčata a chlapce. Během léta se
nám v tělocvičnách vystřídalo téměř 300 dětí. Kdo s námi
nestihl být toto léto, nemusí být smutný, i za rok se určitě
budeme scházet a už nyní se moc těšíme!
Od září cvičíme opět v Říčanech a ve Strančicích, kde jsme
loni otevřeli svou novou gymnastickou tělocvičnu a letos
přibude díky velkému zájmu druhý prostor. Zájemci o přihlášení do kurzů v novém školním roce najdou rozvrhy na
www.gymnastika-ricany.cz, více informací rády poskytneme na emailu gymnastika-ricany@seznam.cz.
Jitka Jechová a Barbora Bernardová

Dejte starosti k ledu – pojďte bruslit k nám
Letní prázdniny jsou za námi a my vstupujeme do druhé sezóny. Zveme všechny, kteří
mají zájem o krasobruslení, na ukázkovou
hodinu zdarma. Trénujeme děti i dospělé, začátečníky i pokročilé.
Pokud to myslíte s bruslením opravdu vážně a chcete jednou fandit
svému dítěti na závodech, doporučujeme začít ve věku čtyř až šesti
let. Tréninkové skupiny jsou u nás rozděleny podle věku i výkonosti.
Hobby bruslařům jakéhokoliv věku jsou dveře otevřené neustále.
Veškeré informace, včetně přihlašovacího formuláře na ukázkovou
hodinu zdarma, najdete na webových stránkách www.iceskate.cz
Do nové sezóny vstupujeme obohaceni o zkušenosti rovnou ze čtyř
letních kempů, kterých jsme se během prázdnin zúčastnili. Těšíme
se, až je budeme moci zúročit během závodní sezóny.
Skladba závodních jízd je nyní v plném proudu a my doufáme, že
nám je koronavirová situace dovolí předvést v rámci některé z akcí,
které pro veřejnost v nadcházejícím období chystáme.
Těšíme se na vás.
KLUB BRUSLENÍ ŘÍČANY z. s.

Koloběžková Grand Prix Říčany
Jak už se po řadu let stalo tradicí, druhá sobota
v září byla vždy vyhrazena pro konání koloběžkových závodů na Masarykově náměstí v Říčanech pod
názvem Koloběžková Grand Prix Říčany. Nejinak
tomu mělo být i letos a to celkem již po 18. Bohužel,
letošní rok je celý tak trošku jiný, doba je silně nejis-

tá, virus řádí vesele dál a dnes nikdo nedokáže odhadnout, jak to bude s kdejakou větší akcí po prázdninách. Jsem tedy nucen touto cestou oznámit, že
letošní závody jsou zrušeny. Snad tedy
příští rok.
Hlavní pořadatel Ladislav Musil
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T. J. Sokol Říčany a Radošovice
Oddíly všestrannos0 začínají cvičit 2. týden v září
Budeme rádi, když rozšíříte naše řady

Rodiče a děti
středa

9:30 - 10:30

sokolovna

pátek

9:30 -10:30

sokolovna

září - sokolské hřiště

eva.jung@volny.cz
lacinovaluc@gmail.com

Předškoláci
začíná 15.9.

kreslin@seznam.cz

4 - 6 let

úterý

17:00 - 18:00

I. ZŠ

5 - 7 let

středa

17:00 - 18:00

sokolovna

3 - 6 let

sobota

10:30 - 11:30

gymnázium

září - sokolské hřiště

dandovadagmar@seznam.cz

sokolovna

září - sokolské hřiště

janouskova.monika@gmail.com

daniela.frankova@contera.cz

Předškoláci a mladší žactvo
5 - 8 let

čtvrtek

16:00-17:00

zaměřeno na gymnasLku

Žactvo
6 - 8 let

16:00 - 17:00

I. ZŠ

září - sokolské hřiště

8 - 11 let čtvrtek

16:00 - 17:00

I. ZŠ

září - sokolské hřiště

8 - 14 let pátek

úterý

17:00 - 18:30

sokolovna

zaměřeno na míčové hry

helena.wills@awisc.eu
katerina.belohlavkova@mvcr.cz

začíná 4. 9.

Joga
od 6 let

úterý

16:30 - 17:30

malý sál

senioři

úterý

15:00 - 16:30

malý sál

čtvrtek
dospělí

16:00 - 17:30

ZŠ Nerudova

pondělí 20:00 - 21:30

ZŠ Nerudova

pátek

malý sál

20:00 - 21:30

erzika.g@seznam.cz

Kondiční cvičení muži a ženy
září - sokolské hřiště

mates.ssss@seznam.cz

pátek

19:00-20:00

sokolovna

úterý

17:45 - 18:50

malý sál

jaruska.vor@post.cz

úterý

19:00 - 20:00

malý sál

emilie.valentova@seznam.cz

pátek

10:00 - 11:00

malý sál

han.dob@seznam.cz

středa

8:00 - 9:00

sokolovna

malikovavendula@seznam.cz

pátek

8:00 - 9:00

sokolovna

libusekom@seznam.cz

Ženy

Přijďte si s námi zacvičit na Sokolák
23. 9. 9:30 – tradiční české hry pro děti a rodiče

24. 9. 15:30 – tradiční české hry pro školáky
25. 9. 19:00 – kondiční cvičení pro muže a ženy
26. 9. 10:00 – tradiční české hry pro celou rodinu
29. 9. 19:00 – cvičení pro aktivní seniory

www.sokolricany.cz

www.sokolricany.cz

1

SK Slunéčko s chutí do nové sezóny
Soutěžní sezóna po nedokončené poslední se neúprosně
blíží. Vstupujeme do ní s pěti družstvy. Jako každý rok
jsme i letos zahájily v Horním Poříčí na Otavě ve výcvikovém středisku UK, kde sice trénujeme pouze venku,
ale zato v krásném prostředí jižních Čech. Areál je plně
vybaven pro různé druhy sportu, které jsou doplňkovou
činností naší hlavní aktivity – basketbalu.
Doufám, že do letošní sezóny nezasáhne vyšší moc jako
do loňské, bylo by to pro sportování dětí a mládeže nepříjemné. Trávení volného času s vrstevníky za určitým cílem
je pro rozvoj osobnosti dost důležité, tento kontakt žádná
moderní technologie nenahradí a nezbývá tedy než věřit,

že se podobná téměř bezkontaktní situace nebude opakovat a nebude třeba sportovat doma za zavřenými dveřmi,
viz odkaz na naše U 15. https://www.facebook.com/BasketRicanySkSlunecko/videos/674649913366702
Jana Machová, SK Slunéčko, z. s.

BASKETBALOVÝ KLUB
SK SLUNÉČKO
POŘÁDÁ NÁBORY DÍVEK
TRÉNINKY:

U17 (2000-2001)

ZÁPASY V MĚSTSKÉ HALE ŘÍČANY 2015:

20.9. TURNAJ ŠMOULINKA od 9.00-15.00 70
3.10. Liga U14 od 9.30 ŘÍČANY-LITOMĚŘICE
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FK Říčansko- Osamostatnění fotbalové mládeže
Dlouhodobě připravovaný projekt FK Říčansko startuje díky zakládajícím organizacím FK Radošovice
a T.J.Sokol Pacov. Cílem je rozvoj mládežnického
fotbalu a důstojná reprezentace říčanského regionu
v české fotbalové kotlině. K přechodu jednotlivých
týmů bude docházet postupně s cílem, aby veškerá
mládež startovala pod označením FK Říčansko od
příštího roku.

Letní soustředění a kempy

Velmi jsme si oddechli, že letos nedošlo ke zrušení dlouhodobě připravovaných letních akcí našeho klubu. Pro
hodně hráčů byla letní příprava klíčová vzhledem k tréninkovému výpadku během jarní pauzy. Největší akcí
bylo tradiční soustředění v Horním Bradle v srdci Železných hor u přehrady Seč v prvním srpnovém týdnu.
80 účastníků v letošním roce bylo rekordním počtem.
Jsme rádi, že soustředění proběhlo bez zranění. Děti si
letos užily velké sportovní zázemí areálu, skládajícího se
z čtyř hřišť, koupaliště se skluzavkami, vyhřívaného bazénu a wellness. Kromě dvou deštivých dnů bylo krásné
počasí. Musíme ocenit i skvělou partu dětí, kterou to,
doufáme, ještě víc stmelilo.
V druhé polovině srpna proběhly kempy pro kategorie starších
žáků a školičky v Říčanech na Radu a v Pacově. Kluci a holky
ukázali nadšení do fotbalu, kterého si letos příliš neužili.

Restartování fotbalových soutěží

Od konce srpna dochází k zahájení oficiálních soutěží, které pro většinu věkových kategorií skončily na podzim minulého roku. Doufáme, že se nedojde k opětovné eskalaci
epidemie koronaviru. Do nového soutěžního ročníku vstupujeme s vrcholnými ambicemi ve všech věkových kategoriích v okrese Praha-Východ. Současně chceme důstojně
reprezentovat Říčany v celostátní soutěži Ondrášovka Cup.
Na zimu připravujeme rekordní počet zimních turnajů Ra-

doCup v hale u Lesa, kde většina turnajů bude v kategorii
hobby a menší část bude s účastí české fotbalové elity okořeněné zahraničními týmy, které si za poslední dva ročníky
již našly cestu do Říčan. Připravujeme i účast na zahraničních turnajích pro příští rok u našich partnerských klubů
a partnerských měst Říčan.

Nový oddíl předškoličky
ročníku 2016 - 2018
Fotbalovou Předškoličku připravujeme pro děti ve věku
2 až 4 let. Rádi bychom seznámily s míčem a hrou nejenom
samotné děti, ale i jejich doprovod. S dětmi v tomto věku,
daleko častěji než trenéři, hrají právě rodiče nebo prarodiče. Budeme se tedy snažit i jim ukázat možnosti rozvoje
a cvičení. Například zapojovat do hry obě nohy, obě ruce,
cvičit obratnost, koordinaci těla, rychlost.
Přivítáme, když se k trénování přidá máma, táta, děda nebo
babička. Děti v tomto věku často chtějí, aby s nimi rodiče
cvičili a sdíleli hru. Trénink je naplánován 60 minut jednou
týdně ve středu od 16:30 do 17:30 na hřišti na Radu. Pro
některé hráče či hráčky to může být opravdu dlouhá doba
pro řízenou činnost. Pokud si tedy dítě určí individuální
pauzu třeba na rohlík, dojde si na svačinu a po chvíli se opět
zapojí. Hlavní trenér Marek Hojný se na vás těší.

Nábor do školičky ročník 2014 - 2015

Hlavní nábor našeho klubu bude zaměřen na děti ve věku
5 až 6 let do našeho týmu fotbalové školičky. Trénovat plánujeme každé úterý a čtvrtek od 17:30 na Hřišti v Pacově
pod hlavním trenérem Lukášem Daškem a bývalým slovenským reprezentantem Marošem Klimplem.
Snad nám situace dovolí a po prázdninách si na trávě společně zahrajeme a zakopeme. Těšíme se na všechny spoluhráče a spoluhráčky.
www.fkricansko.cz www.fkradosovice.cz
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Rugby Club Mountfield Říčany
www.rugbyricany.cz, www.twitter.com/rugbyricany, www.facebook.com/rcricany
Mountfield zná svůj podzimní program
Koronavirovou pandemií zkrácená ligová sezóna začne Mountfieldu v druhé
polovině srpna. Prvním soupeřem bude
v sobotu 22. srpna na domácím stadionu Josefa Kohouta brněnský Dragon.
Mistrovská Sparta se v Říčanech představí 12. září, Přelouč 26. září, Praga
3. října. Všechna utkání začínají od 14
hodin.
Trenér Mountfieldu Miroslav Němeček
se i přes ohledy na náročnost zúženého
programu netají vysokými ambicemi:
„Chceme skončit výše než loni (pozn.:
loni získal Mountfield bronz), prvním
postupným cílem je ale postup do play-off. Tím, že nám půl ligové sezóny škrtla
pandemie koronaviru, bude důležitý od
začátku každý bod. Je tedy velmi důležité
dobře odstartovat, týmy, které nebudou
na začátku soutěže fyzicky i herně na
úrovni, mohou mít velký problém vůbec
do play-off postoupit.“
Dres Mountfield opustil Jakub Homer,
který přestoupil do francouzského profesionálního klubu Valence Romans
Drome Rugby. Naopak se ve velmi dobrém světle ukazují mladíci, kteří přešli
do A týmu z juniorky: Jakub Selix, Matěj
Formánek a Sam Dupuy.
Dovede
nejlepší hráč
Mountfieldu
roku 2019
Robert Trefný
svůj tým do
letošního
finále ligy?

CENTRUM MLÁDEŽE

Na soustředění reprezentace nominováni i hráči Mountfieldu
V prvním srpnovém víkendu se na nově
instalované umělé trávě na pražské
Markétě uskutečnilo společné soustředění národních týmů mužů a hráčů do
20 let. V obou týmech se představilo
několik hráčů Mountfieldu, s jedinou
výjimkou (Robert Trefný) členů Sportovního centra mládeže při ragbyovém
klubu v Říčanech.
Hráči Mountfieldu na soupisce mužů:
Tomáš Adámek, Tomáš Stránský, Robert Trefný.
Hráči Mountfieldu na soupisce U20:
Sam Dupuy, Jan Matěj Haš, Patrik Ráž,
David Mašek.
Soustředění zhodnotil trenér reprezentace mužů Miroslav Němeček, který
na klubové úrovni trénuje u nás v Říčanech: „K soustředění byli pozváni pouze
hráči působící v Česku. V první řadě nám
šlo o to hráče otestovat po fyzické stránce,
abychom viděli, v jaké se nacházejí formě
po dlouhé pauze. Co se týče silových disciplín, tak jsou na tom naši hráči poměrně
dobře, máme však co dohánět v běhu a
vytrvalosti.

Bohužel nám nebyli k dispozici všichni
pozvaní hráči, ať již z důvodu zranění,
nebo dovolených. Na druhou stranu se
nám velice dobře představili mladí hráči,
kteří k nám přišli z U20 a kteří jsou velkým příslibem do budoucna.
Cílem soustředění bylo jednak si znovu
oživit náš herní plán a pracovat na vzájemné souhře, ale také hlavně vybrat do
širší nominace hráče, kteří mají zájem
a chuť reprezentovat a s kterými budeme
moci pravidelně pracovat do budoucna.
Další soustředění se uskuteční na začátku září, kam budou pozváni i hráči ze
zahraničí.“

DĚTI

Příměstské kempy proběhly úspěšně
Dva týdenní turnusy pilování individuálních dovedností,
hledání prostoru v
útoku nebo komunikace se spoluhráči v herních situacích.
To byly hlavní body programu příměstských ragbyových kempů v Říčanech.
Tentokrát chyběly vzhledem k obtížnostem v cestování zahraniční trenérské
hvězdy, ale pod vedením našich zkušených koučů Němečka, Kohouta a Fořta,
proběhly kempy i tak k plné spokojenosti stodvaadvaceti mladých ragbistek a
ragbistů v kategoriích 5 až 19 let.

POZVÁNKA NA RAGBY STADION JOSEFA KOHOUTA

Foto: archiv RCMŘ
Mediální komise RC Mountfield Říčany

Muži

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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VOLEJBAL
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IRIT
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MINIVOLEJBAL
NÁBOR

TRADICE
ZKUŠENOST
SPOLEHLIVOST
PROFESIONALITA
SPORTOVNÍ AKCE PRO DĚTI
Prostřednictvím pravidelného
cvičení získá Vaše dítě především rozvoj
rychlosti, obratnosti, vytrvalosti a celkové
tělesné koordinace.

Naučte se u nás jeden z nejpopulárnějších
sportů současnosti a dostaňte se s námi
třeba až na olympiádu.
Kurzy pro děti všech věkových kategorií
ZŠ BEZRUČOVA (ul. Bezručova 94/11, Říčany)
První hodiny ZDARMA

www.volejbal-spirit.cz
+420 724 087 228
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Startuje nová sezona Floorball Academy. Čekají
vás tréninky, turnaje i mnoho dalších aktivit
Začíná nový školní rok a s ním i další florbalová sezona. Floorball Academy u toho ani letos v Říčanech nebude chybět.
Holkám a klukům, kteří jsou našimi členy nebo se jimi letos
rozhodnou stát, nabídneme během roku spoustu sportu,
zábavy i nových dovedností. Co konkrétně nás letos čeká?

TRÉNINKY
Florbalové tréninky jsou základním pilířem naší akademie.
Letos startují na konci září a potrvají až do června. Probíhat
budou ve sportovní hale Na Fialce. Mladší skupina dětí od
6 do 8 let bude trénovat v pondělí od 14:00 do 15:00. Starší skupina holek a kluků od 9 do 11 let bude mít tréninky o
hodinu později. Od 16 do 17 potom bude hala vyhrazena
pro nejstarší školáky od 12 do 15 let. Na trénincích budeme
pilovat základní florbalové dovednosti počínaje vedením

míčku, přes přihrávky až po střelbu. Těšit se ale můžete i na
další doplňkové sporty a jiné pohybové aktivity. Přihlašovat
se můžete na www.floorballacademy.cz

TURNAJE
I letos se můžete těšit na oblíbené turnaje Floorball Academy
Tour. Holky a kluci ze všech našich kroužků se na nich o medaile a jiné ceny utkají celkem čtyřikrát v halách Na Fialce a
Dolních Břežanech. Vrcholem sezony bude open air turnaj
v Průhonicích v sobotu 12. června 2021. Podzimní halové
turnaje se odehrají 17. 10. a 12. 12. 2020, jarní proběhnou
20. 3. a 15. 5. 2021.

GYM ACADEMY
Novinkou v portfoliu naší akademie je letos GYM Academy.
V Říčanech bude probíhat vždy ve středu od 16 do 17 hodin
v hale Na Fialce a bude určena všem dětem z prvního stupně ZŠ. Projekt má za cíl přimět děti k přirozenému pohybu.
Na trénincích se budou moci těšit na různé hry s prvky atletiky, gymnastiky i míčových sportů. GYM Academy může
sloužit jako doplněk a kompenzace našich florbalových tréninků a určena je rovněž všem, kteří dávají před florbalem
přednost jiným sportům.
Všechny důležité informace o trénincích, turnajích i dalších aktivitách Floorball Academy najdete na našem webu
www.floorballacademy.cz.
Domov Pod Kavčí Skálou a Báječné
ženy v běhu s lítostí oznamují, že 4.ročník
dobročinného závodu Běh pro Domov Pod
Kavčí Skálou dne 13. 9. 2020 je s ohledem
na epidemiologickou situaci a ochranu zdraví
našich seniorů zrušen.
Přinášíme Vám však alternativu. Připojte se na facebooku ke
skupině MĚSÍC BĚHU PRO DOMOV POD KAVČÍ SKÁLOU a zažijte
s námi měsíc závodění s lidským přesahem jinak.
Měsíc září je rozdělen na 4 týdenní etapy. Vyhrává účastník, který v dané
etapě naběhá nejvíce kilometrů. 30.9.2020 vyhlásíme i absolutní vítěze za
celý měsíc září.
Kategorie: Dospělí: • Ženy • Muži • Junioři (studenti do 18 let)
• Juniorky (studentky do 18 let) Děti: • Kluci (předškolní) • Holčičky
(předškolní) • Chlapci (školáci) • Dívky (školačky)
Jak budeme evidovat/načítat kilometry?
Každou etapu budeme evidovat samostatně. Detaily evidence naběhaných
kilometrů naleznete v úvodním příspěvku ve skupině.
Na konci každé budou kilometry sečteny a vyhlásíme vítěze
daného týdne. Věcné ceny od našich sponzorů a ručně vyrobené dárky od
našich obyvatel budou vítězům odeslány poštou nebo předány osobně, dle
dohody. Sledujte dění ve skupině a pojďte do toho s námi.
Kilometry začínáme počítat už 1.9.2020, přidat
se můžete během celého měsíce září a věřte, že
ceny za umístění stojí za to :-)
Těšíme se na Vás.
FB: Běh Pro Domov Pod Kavčí Skálou
FB: Měsíc Běhu Pro Domov Pod Kavčí Skálou
– virtuální závod

Dobrobeh_2020_HRSC_01_A4V.indd 1
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Ze sportu

KARATE PRO DĚTI
Děti z našeho říčanského oddílu karate
Kamiwaza klubu SC
SPIRIT ŘÍČANY mají již, po jarním
pro všechny náročném období, letní
prázdniny za sebou a s nedočkavostí se
těší na novou sezónu. Jako každý rok i
letošní sezóna bude velmi nabitá, plná
soutěží, akcí a skvělých tréninků. Ale
nejen tréninky v době školního roku
jsou parádní. I o prázdninách jedeme
na plný plyn.
A co naše děti z klubu o prázdninách
zažily? Nejprve proběhlo týdenní letní soustředění v Krkonoších, které je
velmi oblíbené a každým rokem si děti
odsud odváží parádní zážitky.
Ke konci prázdnin také proběhl příměstský tábor, který se každým rokem
setkává s větším a větším zájmem, což
nás velmi těší. Děti si zde připomněly
základy karate a jsou připraveny vstoupit do nové sezóny 2020/2021.
Nesmíme zapomenout ani na naše
závodní skupiny, které letos opět ab-

solvovaly speciální letní campy, kde se
pečlivě připravovaly na soutěže, které
proběhnou v letošním roce, a jako každý rok i letos v prosinci proběhne Mistrovství ČR 2020.
Děti i všichni trenéři se již těší na tréninky v novém školním roce, které tradičně
probíhají v  ZŠ u Říčanského lesa. Kurzy jsou rozděleny do několika věkových
kategorií, ze kterých si vybere úplně každý. Velice oblíbené jsou kurzy pro mladší
děti, kde se děti učí zábavnou formou
bojové umění karate, všeobecnou pohybovou průpravu a zlepšují si fyzickou
kondici a koordinaci těla, a to již od pěti
let věku. Otevřené jsou také populární
kurzy „Karate rodičů s dětmi“, kde rodiče cvičí s dětmi (od čtyř let) a hravou
formou s nimi aktivně tráví čas.
Velkou novinkou v letošním roce pro
naše členy bude podzimní soustředění,
které proběhne na konci září a také poprvé náš klub bude pořádat v listopadu
MČR Karate pro mládež.
Karate rozvíjí děti, utváří je, pomáhá jim

s lepší koordinací těla. Náš sportovní
klub během roku navíc pořádá, kromě
samotných tréninků, různé doprovodné akce republikového významu. Díky
tomu, že klub je součástí olympijského
hnutí, patří k největším organizacím svého druhu v ČR a členové klubu jsou součástí reprezentace ČR, mají členové možnost dlouhodobého rozvoje. Přijďte si i vy
vyzkoušet zcela nezávazně a ZDARMA
lekce karate. Program na novou sezónu
2020/2021 je nabitý, tak se přidej k nám,
budeme se na tebe těšit.
Více informací naleznete na
www.KARATE1.cz.

SC SPIRIT ŘÍČANY

VOLEJBAL A MINIVOLEJBAL ŘÍČANY
Děti z našeho říčanského oddílu volejbalu SC SPIRIT ŘÍČANY mají letní volno
za sebou a již nyní se těší na nové zážitky v další sezóně
2020/2021. Věříme, že bude ještě lepší, než ty doposud.
Po nuceném volnu a opětovném vrácení do tělocvičen
jsme letní sezónu zahájili tradičně letním soustředěním,
které v letošním roce bylo v novém prostředí Jestřebích
hor. Na konci srpna tradičně proběhl náš velmi oblíbený
příměstský tábor, který se koná u nás v Říčanech. Trenéři připravili dětem opět pestrý program a spoustu trénování. Takže na novou sezónu jsou děti připravené.

A co nás čeká a nemine v sezóně 2020/2021?
Doufáme, že všechny soutěže a akce, které jsou připravené,
proběhnou bez omezení a tak si budeme moci všechno užít
naplno. A to u nás v klubu děláme vždycky!
Opět se zúčastníme mnoha soutěží, a to v minivolejbalu
s mladšími dětmi i šestkových soutěžích, kde hrají naše
žákyně a dorostenky. Připraven je rovněž turnaj volejbalu
rodičů s dětmi, který jsme v minulé sezóně museli zrušit.
Kromě aktivit pro stávající členy je také v září připraven nábor nových členů. S volejbalem mohou začít děti
v každém věku. Klub nabízí možnost začít s volejbalem
dětem od sedmi let, a to v rámci tréninkového programu
minivolejbalu, kde se děti učí pracovat s vlastním tělem
a míčem. Při tréninku jsou používány například menší a
měkčí volejbalové míče, které dětem usnadní práci s ním.
Děti se učí poznávat sport, fair play, práci v kolektivu a
v neposlední řadě jak každý může pracovat sám na sobě a
posouvat se dál. Volejbal mohou začít hrát i náctiletí, kteří
nemají herní zkušenost. V předchozích letech byl o kurzy
enormní zájem, proto doporučujeme rodičům o včasný
zápis dětí do kurzů.
Více informací naleznete na webu www.volejbal-spirit.cz.

SC SPIRIT ŘÍČANY - oddíl volejbalu
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Co se děje v kultuře
Oddělení pro dospělé

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

Oddělení pro děti

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

www.knihovna.ricany.cz
Úvodem je vhodné poznamenat, že
ve chvíli, kdy se toto vydání Kurýru
dostává ke čtenářům, jde o informace
cca 14 dní staré. Epidemiologická situace zdaleka nevypadá tak nadějně,
jak se ještě před nedávnem zdálo, a
režim v zařízeních poskytujících služby veřejnosti se může v důsledku vládních nařízení měnit. Nelze tedy vyloučit, že v provozu knihovny ještě dojde
oproti níže uvedenému ke změnám.

Výpůjční hodiny:

Oddělení pro dospělé: pondělí až
pátek od 8.30 do 18.00, sobota 8.30
– 12.00
Oddělení pro děti: pondělí od 12.00
do 18.00, úterý od 12.00 do 17.00,
středa a čtvrtek od 8.30 do 18.00, pátek od 12.00 do 17.00 a každou první
sobotu v měsíci od 8.30 do 12.00.
O prázdninách naše knihovna poskytovala služby bez větších omezení,
oproti minulosti provoz probíhal kontinuálně bez přerušení celé prázdniny
s výjimkou sobot. Oproti minulému
roku jsme bohužel nemohli uskutečnit
letní pořady na zahradě z důvodu probíhajících stavebních prací na vedlejším domě, které k nám zasahovaly.
Významnou událostí byl upgrade našeho knihovnického softwaru. Nová
verze, nazvaná Tritius, je koncipována
jako online webový systém. Její zavedení bylo spojeno s kompletním přenastavením naší počítačové sítě a všeho s tím
souvisejícího. Využití systémů odpovídajících současným nárokům je nutné,
pokud má knihovna ambice udržet si
své důstojné postavení mezi dobrými
knihovnami v celorepublikovém měřítku. Tritius splňuje veškeré současné
nároky jak po stránce uživatelské, tak
i technické, související s kompatibilitou v nových datových prostředích.
Tato relativně nákladná modernizace
se mohla uskutečnit díky prostředkům
z grantového programu Ministerstva
kultury, do kterého se naše knihovna

77

přihlásila. Ministerstvu tedy patří naše
poděkování.
Věříme, že čtenáři přijmou s pochopením další zprávu – drobnou „úpravu
cen“ registračních poplatků, ke které
dochází po neuvěřitelně dlouhé době
15 let. Za tuto dobu došlo prakticky
ke zdvojnásobení cen; toho se ale naši
čtenáři opravdu nemusejí obávat. Od
roku 2006 dosud činil registrační poplatek pro dospělé (bez slev) 150 Kč,
od září se zvyšuje na 180 Kč. Ještě o
něco méně (většinou o 20 Kč) se zvyšují registrační poplatky pro ty, kteří
mají nárok na slevu z důvodu věku či
studia, pro seniory od 80 let zůstávají
služby knihovny zcela bezplatné. Více
informací je na našich stránkách. Věříme, že naše služby zůstávají přístupné
pro každého. I ten základní registrační
poplatek (bez slev) na celý rok je značně nižší, než je průměrná cena jedné
knihy. Naši čtenáři mají přitom možnost výběru z fondu téměř 130 000
knih, každý rok knihovna nakupuje 3
000 – 5 000 nových.

nu. Obrázky si následně na náměstí
vystavíme a uděláme tak Galerii pod
širým nebem. Pastelky a podložky na
kreslení budou zajištěny knihovnou.
V případě nepříznivého počasí bude
akce přesunuta do KC Labuť.

Připravujeme:

Čtvrtek 22. října, 18.00 – Jakub
Greschl – Cestování s handicapem aneb nic není nemožné. Americký sen – cesta za mé vlastní hranice.
Unikátní pohled na obrovskou třítýdenní cestu mladého člověka s handicapem – narodil se s dětskou mozkovou obrnou – po západním pobřeží
USA. Ukazuje lidem nejen cestu po
krásné destinaci, ale především sílu
motivace, důležitost vzdělání a také
cestu za své vlastní hranice.

Zářijové autorské čtení:

Čtvrtek 22. září, 18.00 – Vlastimil Vondruška – autorské čtení, pořad „Oldřich z Chlumu – román
a skutečnost“ (několikrát přeloženo,
věříme, že tento
termín už vyjde).
Oddělení pro
dospělé – Masarykovo nám. 66
Vstup volný

Malování na rynku:
Již po dvacáté čtvrté vás zveme na
Malování na rynku, které bude probíhat od 9 do 14 hodin ve středu
16. 9. 2020. Akci tradičně pořádá Husova knihovna Říčany na Masarykově
náměstí. Děti na ní budou opět kreslit
na knihovnou zadané téma, kterým
letos bude PŘÍRODA. Za obrázek
děti dostanou malou sladkou odmě-

Balení učebnic „na míru“
Služba knihovny pro všechny, kteří nechtějí běhat po papírnictvích
a shánět atypické obaly na sešity a
učebnice. Balíme do průsvitné fólie,
nejpozději do tří dnů od převzetí, za
exkluzivní cenu 5,- Kč za kus.
Knihy a sešity můžete přinést do oddělení pro dospělé i do oddělení pro
děti do 15. září. O přijetí zakázky rozhoduje pracovnice knihovny, službu
zajišťujeme do naplnění kapacit.

Vladimír Levický

texty.kuryr@ricany.cz

Co se děje v kultuře

díte na unikátním funkčním modelu
deskové tektoniky zapůjčeném z Geofyzikálního ústavu AV ČR.
Povede Jana Švandová a Jana Kreidlová
Vstupné 80/40/200 Kč

Vstupné
80/40/200 Kč.
Vstupenka platí
i na výstavu
Proměny krajiny (v den akce).

Kurzy šití pro dospělé

VÝSTAVA Proměny krajiny:
Je to ve vašich rukou
do 31. října 2020

Všimli jste si o prázdninách ve městě našich panelů s měnícími se obrázky krajiny či pestrých lučních kytic v říčanských
kavárnách a restauracích, ale výstavu
Proměny krajiny jste ještě nestihli? Nevadí! Přijďte k nám některé zářijové odpoledne. Zahrajete si netradiční deskovou hru, budete mikroskopovat motýlí
křídla a projdete se hejnem motýlů,
z muzea vylezete oknem ven na zahradu
a zahrajete si s dětmi dávno zapomenuté
hry nebo si vyrobíte hmyzí domek.
Otevřeno je pro vás každý den od 14 do
18 hodin až do konce října.

Dožínky 1945 – Vzpomínková
akce na slavné poválečné
říčanské dožínky
neděle 13. září, 15:00-16:30, muzeum
Před 75 lety, v euforii po skončení druhé světové války, se v Říčanech konaly
slavné dožínky. Z mlýna byl vypraven
alegorický vůz, u Marvánku se tancovalo. Na doprovodné akci k aktuální
výstavě vás seznámíme s fotografiemi
a lidovými kroji, které tehdy účastníci
oblékli. Součástí bude komentovaná
prohlídka zaměřená na říčanskou krajinu, jak vypadala v poválečných letech,
a její hospodáře.
Povede Renata Skalošová a Kateřina
Čiháková
Vstupné 60/30/150 Kč
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Pokročilí
Zdokonalíte se v technikách šití,
naučíte se pracovat se složitějšími
střihy a různými materiály, ušijete
si sukni nebo halenku nebo jiný váš
projekt. V kurzu budete pracovat
individuálně pod vedením zkušené krejčové. Podrobné informace
k průběhu kurzu dostanete na
úvodním setkání ve středu 7. října
v 18:00. Drobný
materiál je
v ceně
MINIMÁLNÍ
OKRAJ
kurzu, nezahrnuje cenu látek.

POZITIV

AKCE
O sopkách, zemětřeseních
a tsunami
neděle 6. září, 14:00-17:00, Geopark
Proč sopky soptí, země se třese a co
jsou vlny tsunami? Kdy bylo v Říčanech naposledy cítit zemětřesení a
kde tady máme sopku? Přijďte si vyzkoušet, co dělají otřesy země s budovami, vytvořit tsunami, která spláchne celé pobřeží a aktivovat sopku!
Dozvíte se, kde můžete podobné jevy
potkat a jak na ně správně reagovat.
Principy pohybu zemských desek uvi-

Začátečníci
Naučíte se ovládat šicí stroj, pracovat s různými materiály a střihy, na
každé lekci si ušijete jednodušší a
poté i náročnější výrobek. Šít budeme na šicích strojích Singer a Brother. Materiál je zahrnutý v ceně
kurzu.
Termíny: středy 14. 10., 4. 11., 18.
11., 2. 12., 16. 12., 13. 1., 27. 1., 10.
MINIMÁLNÍ
OKRAJ
2., 24. 2., 24.
3.
INVERZNÍ
Čas: 18:00-20:00
Cena kurzu: 3 000 Kč/10 lekcí

Králičí odpoledne na Dvorku

úterý 15. září, 15:00-17:00, Dvorek naproti muzeu
Jak hebký má králík kožíšek? Na čem
si nejvíc pochutná? A proč v noci
nespí? Přijďte se seznámit s našimi
ušáky. Pohladíte si je, pochováte, nakrmíte a dozvíte se o nich vše, co vás
bude zajímat.
Povede Marie Tvrdoňová

Termíny: středy 7.10. (úvodní
schůzka), 21. 10., 11. 11., 25. 11.,
9. 12., 6. 1., 20. 1., 3. 2., 17. 2., 17.
3., 7. 4.
Čas: 18:00-20:00
Cena kurzu: 4 000 Kč/10 lekcí +
úvodní setkání

texty.kuryr@ricany.cz

Co se děje v kultuře
Lektorka: Jana Šebestová
Místo konání: Výuková místnost
muzea ve sportovní hale v Říčanech, Škroupova 2026/2
Rezervace nutná! Kapacita kurzů
je limitovaná.
Účastnit se mohou i šikovné děti
starší 12 let – bez rodičů.

městem. Kromě Slunce a osmi planet
potkáte i dvě trpasličí planety – Ceres a
Pluto. Dětem cestu zpestří pracovní list
se zábavnými úkoly a puzzle.
Mapu s podrobným popisem trasy
a pracovní list pro děti si můžete
zakoupit na pokladně muzea, na akcích
muzea, v infocentru na Masarykově
náměstí a také on-line na webu muzea.

Zažijte na vlastní kůži, jaké jsou
skutečné vzdálenosti mezi Sluncem
a planetami a jak maličké planety
proti Slunci jsou! Připravili jsme
pro vás stezku, kde velikosti i
vzdálenosti planet přesně odpovídají
těm skutečným. Jen jsme je zmenšili
v měřítku 1 : 1 000 000 000, takže
každý metr, který ujdete, odpovídá
milionu kilometrů ve vesmíru.
Procházka, která je dlouhá asi 6
km a projdete ji do 2 hodin, spojuje
Geopark s hlavní budovou Muzea
Říčany. Vede kolem rybníků, lesem i

tvrdonova@muzeum.ricany.cz,
722 074 782, 323 603 161

Přírodovědný kroužek pro
starší školáky
Co potřebují k životu ledňáčci? Kde se
vyskytuje nejvíce druhů motýlů? Jako
správní přírodovědci si budeme klást
otázky a provádět pozorování a experimenty, abychom přišli na kloub tomu, jak
to v přírodě chodí. Budeme bádat i v minulosti přírody a krajiny s využitím starých map, muzejních sbírek a herbářů.
Kdy: čtvrtek 16:00-18:00
Pro koho: děti 10-15 let
Cena: 1 100 Kč za pololetí
Kontakt: Kateřina Čiháková, katerina.
cihakova@muzeum.ricany.cz
Přihlásit se můžete na webu muzea.
Kroužky připravuje Ekocentrum Říčany ve spolupráci s Muzeem Říčany.

Hledáme posily – brigádníky
na pokladnu muzea
Nabízíme příjemnou práci v hezkém
prostředí muzea.
l práce je vhodná pro studenty VŠ,
rodiče na rodičovské dovolené i seniory
z Říčan a okolí
l náplň práce: obsluha výstavy, prodej
vstupenek a zboží, aktivní komunikace
s návštěvníky
l hledáme spolehlivé, pečlivé a komunikativní zájemce se základy práce na PC
Těšíme se na Vás!
Kontakt: Marie Tvrdoňová, marie.

Ze sbírek muzea: Chomouty

Chomout je tradiční součástí koňského postroje, sloužící k zápřahu tažných zvířat (nejčastěji
koní a volů). Již v období raného středověku
nahradil, i když ne zcela, starší jho neboli jařmo.
V českých zemích jsou chomouty doloženy od
12. století. Díky chomoutu se dala lépe využít
síla tažného zvířete a efektivněji jej využít při
práci, nejčastěji orbě a tažení vozů. Díky tomu
se v českých zemích začala rozvíjet hloubková
orba, která umožnila větší zemědělské výnosy.
Nepřímo tak díky chomoutům došlo k velké
proměně středověké krajiny, která se z krajiny
přírodní stala krajinou kulturní. Až do mechanizace zemědělství byl chomout nezbytnou
výbavou každého zemědělce. Chomouty byly
a dodnes jsou tvořeny dřevěnými kleštinami,

tel.:

Přírodovědný kroužek pro mladší
školáky i řemeslný kroužek jsou již
pro letošní školní rok obsazené.



které jsou potažené kůží, a má různé kovové
součástky (spony, stříšky).
Říčanské muzeum uchovává ve své sbírce několik koňských a volských chomoutů, pocházejících převážně z 1. poloviny 20. století. U
většiny z nich ovšem neznáme jejich původ.
Dva chomouty (koňský a volský) daroval pan
Antonín Šíp z Říčan, který je zdědil po své dědečkovi, jenž byl kovářem v Tehově, a jeden
koňský pochází od Marka Holuba z Radošovic, jehož otec jej získal od statkáře Václava
Šindeláře ze Svojetic.
Jak se proměňovala krajina v okolí v Říčan za
posledních sto let? To se můžete dozvědět na aktuální výstavě Proměny krajiny: Je to ve vašich
rukou. 
Jan Boukal
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VÁ Žn Á H U D B a

19.30

ViLém VeVerka – hoboj,
kateřina engLichoVá
– harfa
st 02 / 09 / 2020 – 19.30
PřeložeNý koNceRt kRuhu Přátel hudby
PůvodNě 25.3.

02
19:00

08
19:30

16

20:00

VIlÉM VeVeRK a – HoBoJ
K ateřIna englIcHoVÁ – HaRfa
st oba interpreti jsou výraznými osobnostmi a zcela právem patří k mediálně
nejznámějším hudebníkům v oboru „vážné“ hudby i mimo něj. koncert
z cyklu „Kruh přátel hudby”. Na tento koncert platí abonentní vstupenky
sezóny 2019/20 i zakoupené jednorázové vstupenky.
sP o l eČ n os t a ta n ec

PRVní říČansK Á VeřeJnÁ tanČíRna
út
Ko n c e R t Y

V. MeMoRIÁl JIříHo K aDlUse
st steamboat stompers a old timers Jazz Band. koncert z cyklu „Jazzové
večery v říčanech”.
Ko n c e R t Y

17

RaDůZa

19.30

lÁsK a a PÁReČKY

Čt koncert.
D I Va D lo

18
19:00

22

Pá mistrovsky napsaná francouzská komedie, pyšnící se titulem: „hra francie
roku 2004“. hrají: Jan RÉVaI, Karel ZIMa, Jarmil ŠKVRna, ernesto ČeKan,
Kateřina JaneČKoVÁ.
sP o l eČ n os t a ta n ec

PRVní říČansK Á VeřeJnÁ tanČíRna
út Prémiová tančírna.
VÁ Žn Á H U D B a

radůza
Čt 17 / 09 / 2020 – 20.00
koNceRt.

19.30

23
20.00

25

slaVIc tRIo
st Barbora trnčíková (hoboj), anna sysová (klarinet), Petr sedlák (fagot).
mladí, ale již úspěšní umělci. kromě jiného trio získalo v roce 2018 1. cenu
na mezinárodní soutěži komorních souborů v italském chieri. koncert z cyklu
„kruh přátel hudby”. Na tento koncert platí abonentní vstupenky sezóny
2019/20 i zakoupené jednorázové vstupenky.
Ko n c e R t Y

aBBa WoRlD ReVIVal
Pá koncert s hity legendární kapely aBBa.
DĚtI

15.00

27
19.00

30

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“.

ČIPeRKoVÉ
Ne 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.
Ko n c e R t Y

nIKDY to neVZDÁM
st letní koncert kytarového kurzu Jiřího Bardy a sboru Bardáček.

vážení návštěvníci a příznivci kc labuť,
tak jako mnoho kulturních institucí jsme se i my těšili, že po vynuceném
„koronavirovém“ přerušení obnovíme od září provoz a konečně
„to rozjedeme“. Naplánovali jsme mnoho pořadů bez kompromisů, v plném
rozsahu, s nadějí, že omezení pominou. situace se sice nevyvíjí tak příznivě,
jak jsme doufali, ale pořádat akce můžeme a budeme! všechny k nám
srdečně zveme.
v době uzávěrky tohoto čísla kurýra platí vládní nařízení, že při vnitřních
akcích s účastí přes 100 návštěvníků (což je tedy většina našich pořadů)
mají zúčastnění povinnost nosit roušky. Prosíme tedy o dodržování tohoto
opatření, kterým se návštěvníci vzájemně chrání.

říčany – 17. listopadu 214

+420 323 602 456

PŘIPRAVUJEME
kromě zde uváděných akcí odkazujeme ještě na plakát o nové sezóně kruhu
přátel hudby, uvedený v kurýru na jiném místě. stojí za pozornost (nejen) díky
jménům jako adam Plachetka, dasha, epoque kvartet, julie svěcená, matyáš
Novák a další.
Režim v zařízeních, poskytujících služby veřejnosti se může v důsledku
vládních nařízení měnit. Nelze tedy vyloučit, že v provozu kc labuť ještě dojde
oproti výše uvedenému ke změnám.

abba WorLd reViVaL
Pá 25 / 09 / 2020 – 20.00

ZÁPIsY Do KURZů

– hry na kytaru a sboru Bardáček u Jiřího Bardy
07/09 14.00–17.00
– hry na bicí nástroje u Zdeňka sýkory
03/09 14.00–17.00 a 09/09 15.00–18.00

koNceRt s hity legeNdáRNí kaPely abba.

taneČní ZÁKlaDní KURZY PRo MlÁDeŽ

čiperkoVé

– sezóna 2020

Přijímáme přihlášky chlapců do základních
kurzů
tance
a společenského chování od 17.00. kurzy budou zahájeny v sobotu
12. září 2020 v sále kc labuť v říčanech, ul. 17. listopadu 214.

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.

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”.

kouzeLná škoLka
– michaL je kVítko!
so 3 / 10 / 2020 – 10.30

KonceRt cYKlU KRUH PřÁtel HUDBY
– Kateřina englichová & Vilém Veverka

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

lÁsKa a PÁReČKY
– Úspěšné komedie v původním hereckém obsazení
autor: jean-luc lemoine, překlad a režie: jaromír janeček
mistrovsky napsaná francouzská komedie,pyšnící se titulem: „hra
francie roku 2004“ ovšem její nezapomenutelný divácký zážitek silně
ovlivní i vynikající překlad, režie a herecké výkony. ano, to jsou láska
a párečky, hra ve které se komickým způsobem demonstrují
problémy nastupující dospělosti.
těšíme se na vaši návštěvu!

www.kclabut.cz

info@kclabut.

neBUď
laBUť
a
zajdi N
a
kultuR
u!

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

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

čarodějky V kuchyni
út 27 / 10 / 2020 – 19.30
skuteČNé Pozadí televizNí
cookiNg show.

Co se děje v kultuře

LADŮV KRAJ a okolí...
KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ

www.laduv–kraj.cz

Změna programu vyhrazena
Vstupenky na veškeré akce získají zájemci u pořadatelů

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

do 31. 10.

Říčany

14.00 - 18.00

Proměny krajiny: Je to ve vašich rukou - Výstava o krajině na Říčansku, jak se změnila od doby, kdy byli naši nejstarší sousedé dětmi. Výstava je i v zahradě, otevřeno
denně. Muzeum Říčany.

2. 9.

Říčany

19.30

Vilém Veverka - hoboj, Kateřina Englichová - harfa - původní termín 25. 3. - Koncert interpretů, kteří patří k mediálně nejznámějším hudebníkům v oboru „vážné“
hudby i mimo něj. Koncert z cyklu „Kruh přátel hudby“. Kulturní centrum Labuť.

2. 9.

Říčany

19.30

Bürokrati - Kultovní autorské představení Jiřího Skalického v nastudování divadla
Excees. Na Fialce.

2. 9. - 30. 9.

Říčany

8.00 - 15.00

Místa utrpení, smrti a hrdinství - Vězni z českých zemí v nacistických koncetračních
táborech. Výstava v sále na Staré radnici, Masarykovo nám. 83. Výstava otevřena
pondělí až čtvrtek od 8 do 15 hod, pátek od 8 do 11 hod.

4. 9.

Štiřín

19.30

Boris Prýgl a Marta Vašková - Tenorům vstup zakázán. Letní setkání s operními
hvězdami. Zámek Štiřín. Více na www.stirin.cz.

5. 9.

Velké Popovice

11.00 - 17.00

Festival řemesel - Bude zde představeno kovářství, brašnářství, řezbářství, hrnčířství a další. Stáčení piva do patentních lahví, hudební program. Pivovar.

5. 9.

Louňovice

19.00

Natěrač - Louňovická divadelní aktivita 2020. Areál restaurace u Henců.

5. - 6. 9.

Průhonice

8. 9.

Říčany

17.00

Charlotta Garrigue Masaryková - Komponovaný pořad z příběhů a dopisů Charlotty a Alice Masarykových, provázený lidovými písněmi a hudbou. Koncertní sál ve
Staré radnici. Vstup zdarma - rezervace vstupenek v infocentru ve Staré radnici.

12. 9.

Říčany

7.30

Říčanský atletický desetiboj - 23. ročník klasického atletického desetiboje pro
sportovce všech výkonnostních kategorií. Den můžete prožít jak v roli závodníků, tak
diváků. Není podmínkou absolvovat všechny disciplíny. Sokolské hřiště, Sokolská ul.
Bližší info a přihlášení na: www.atletika-ricany.cz.

12. 9.

Kolovraty

7.45

10. Kolovratské rybářské závody - Prezentace od 7.45 hod, dětské závody 8.30 - 11
hod, závody dospělých 12.30 - 15.30 hod. Kolovratský rybník. Rezervace na adrese:
rybykolovraty@seznam.cz, kapacita účastníků omezena.

12. - 13. 9.

Mnichovice

Mariánská pouť - Pouťové atrakce, stánky, zábava, občerstvení. V sobotu 12. 9.
hudební produkce - Mňága a Žďorp a další. Masarykovo nám.

12. - 13. 9.

Průhonice

Japonský den a trvalkový víkend - Malování v zahradě 10 - 17 hod., provázení po
sbírkách od 14 hod., výstava ikebany, workshopy, čajový obřad a další. Průhonický
park - Botanická zahrada na Chotobuzi. Informace na www.ibotky.cz.

13. 9.

Říčany

7.55

Nedělní pochod s Líbou - Srbsko - Sv. Ján pod Skalou - Solvayovy lomy - Srbsko.
Trasa 14,5 km. Odjezd vlakem: Říčany 7.55 hod. Přihlášky na tel. 723 513 431, nebo
na e-mail: libuše.rohoskova@centrum.cz. Další informace : www.kct-ricany.cz.

16. 9.

Říčany

9.00 - 14.00

Malování na rynku - Již po 24. vznikne Galerie pod širým nebem na Masarykově
nám. Letošním tématem bude namalovat PŘÍRODU. Výtvarné potřeby budou zajištěny. V případě nepříznivého počasí bude akce přesunuta do velkého sálu KC Labuť.

16. 9.

Říčany

19.30

V. Memoriál Jiřího Kadluse - Steamboat Stompers, Old Timers Jazz Band - Vzpomínkový pořad na Jiřího Kadluse. Kulturní centrum Labuť.

17. 9.

Říčany

20.00

Radůza - přeloženo z 15. 4. - Koncert. Kulturní centrum Labuť.

83

Podzim v zahradě, Pomologické dny - Krajové odrůdy ovoce, pomologická poradna, prodej přebytků kosatců, denivek a pivoněk, provázení po sbírkách od 14 hod.
Průhonický park - Botanická zahrada na Chotobuzi. Informace na www.ibotky.cz.

texty.kuryr@ricany.cz

Co se děje v kultuře
18. 9.

Říčany

19.30

Láska a párečky - přeloženo z 21. 4. - Mistrovsky napsaná francouzská komedie.
Kulturní centrum Labuť.

19. 9.

Mnichovice

8.00 - 19.00

Po stopách kocoura Mikeše - 17. ročník tradičního turistického pochodu. Start i cíl v
Turistickém informačním centru Mnichovice. Trasy 10 - 36 km. Návštěva hvězdárny
Ondřejov a Památníku J. Lady v Hrusicích zdarma.

19. 9.

Říčany

10.00

Městské slavnosti na cyklostezce - Aneb jak husité dobyli říčanský hrad. Spanilá
jízda s historickými bicykly (13 - 15 h), start v Mnichovicích ve 13 hod. Slavnostní
otevření nové cyklostezky - 15 hod - Lázeňská louka Říčany. Kulturní program na
Lázeňské louce. Husitské válečné ležení pod říčanským hradem.

19. 9.

Strančice

12.00 - 24.00

Strančické záření - Multižánrový rodinný hudební festival. Koncerty, divadlo,
workshopy a výtvarné aktivity. Vystoupení na krytém pódiu a několika otevřených
scénách. Areál Minigolfu ve Strančicích. www.strancickezareni.eu.

19. 9.

Kamenice

9.00 - 15.00

Trhy + Podzimní slavnosti - Ringhofferovo nám. -

19. 9.

Dubeč

7.30

Z Dubče do Dubče - 29. ročník turistického pochodu. Dětská trasa s pohádkovými
zastaveními. Okružní pěší trasy 10 - 45 km, cyklotrasy 40 a 65 km. Start v Praze-Dubči v klubovně oddílu Jestřábi. http://zdubcedodubce.unas.cz/

22. 9.

Říčany

18.00

Autorské čtení s Vlastimilem Vondruškou - Oldřich z Chlumu - román a skutečnost. Beseda s autorem. Husova knihovna.

23. 9.

Říčany

19.30

Slavic trio - přeloženo z 8.4. - Vystoupí mladí, ale již úspěšní umělci: Barbora Trnčíková (hoboj), Anna Sysová (klarinet) a Petr Sedlák (fagot). Kulturní centrum Labuť.

25. 9.

Říčany

20.00

ABBA WORLD REVIVAL - přeloženo z 27.3. - Koncert oblíbené revivalové kapely.
Přijďte si zatančit a zavzpomínat na hity legendární kapely. Kulturní centrum Labuť.

25. 9.

Říčany

20.30

Underground Comedy - Parta komiků z Underground Comedy připraví pořádnou
porci jejich humoru, který znáte z Comedy Clubu a jejich pořadu na Stream.cz. Na
Fialce.

26. 9.

Velké Popovice

10.00 - 17.00

Klobáskofest - Soutěž o nejlepší klobásu, nabídka klobásek od místních uzenářů,
stáčení piva do patentních lahví. Dopoledne trhy. Prohlídky pivovaru a hudební
doprovod. Pivovar.

26. 9.

Mnichovice

14.00

15. Mnichovický Oktoberfest - Paulaner Weissbier a česká oktoberfestová piva.
Historická bryčka J.Lady naložená sudy, soutěž v pití piva, pivní tombola… Šibeniční
vrch.

26. 9.

Kunice

10.00

Svatováclavské slavnosti - Tradiční svatováclavské slavnosti s burčákem a výstavou
veteránů. Zámek Berchtold.

27. 9.

Říčany

15.00

Čiperkové - přeloženo z 29. 3. - Přijďte si zazpívat a zatancovat s populární dětskou
kapelou. Kulturní centrum Labuť.

3. 10.

Říčany

10.30

Kouzelná školka - Michal je kvítko! - Aktivní a zábavné představení Michala Nesvatby pro děti 2 - 9 let. Kulturní centrum Labuť.

nová aplikace

Moje Fialka
přehledný rozvrh
pohodlné rezervace a platby
správa kreditu a další funkce

Historie v obrázcích
Prosíme vlastníky historických fotografií (od konce 19. století do doby po listopadu 1989), o zapůjčení či darování muzeu. Zapůjčené fotografie budou po naskenování v pořádku vráceny majiteli.
Přispějete tak k dokumentaci podoby města a okolí.Foto: Archiv Muzea Říčany

Pohlednice zachycuje centrum Říčan, jak vypadalo cca v roce 1909. Na Lázeňské louce je dobře patrný terénní reliéf zaniklého
Lázeňského rybníka. Zcela vpravo si můžete prohlédnout dodnes existující (byť přestavěný) mostek přes Říčanský potok v dnešní
Rooseveltově ulici, který se nachází v místě někdejší hráze rybníka. Prašná cesta se stopami po kolech vozů je dnešní Široká ulice,
tedy hlavní cesta směrem na Světice. Pohlednici zapůjčil muzeu k oskenování pan Vaněk z Říčan.
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