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Město ve spolupráci s nemocnicí chystá 
testovací místo na onemocnění covid-19



Hana Bolcková
manažerka svazku Ladův kraj

Je nám tu dobře…

Druhá „kovidová“ krize, nejistota, neustálé změny ve školách, smutný vývoj ekonomiky a mnoho dalšího. 

Vím, je toho opět dost a zachovat klid stojí nemalé úsilí. Máme však Ladův kraj a možná si ani neuvědo-
mujeme, jak velkým přínosem je pro nás v této době jeho malebná členitá krajina, rozkládající se na území 
jižně od Prahy až k řece Sázavě. 

Pobyt v přírodě, a to i na čerstvém podzimním vzduchu, umí odehnat všelijaké chmury, dokáže povzbudit 
a třeba i inspirovat k něčemu novému. Vím to, musí to tak být, přece jinak by se nám neozývali stálí a 
z Ladova kraje nadšení turisté. Zkuste se i vy třeba trochu více toulat po méně známém a vzdálenějším 
okolí. Můžete poznat stezky a cyklostezky Ladova kraje, kde nemusíte mít obavu, že bude přelidněno, a kde 
ozdravíte nejen své tělo, ale „vyčistíte“ si i hlavu. 

Ať už jste pěší či cyklisté, do vzdálenějších míst se můžete snadno dostat vlakem. Od severu k jihu vede 
Ladovým krajem železniční trať z pražského Hlavního nádraží do Benešova, se zastávkami v Říčanech, 
Světicích, Strančicích, Mnichovicích, Mirošovicích, Senohrabech, Pyšelích a Čerčanech. Dopravíte se pří-
mo tam, kde vás to zajímá, nebo se naopak necháte po delším výletě odvézt domů. 

A víte, které obce se hlásí k odkazu výjimečného malíře Josefa Lady? Jsou to Černé Voděrady, Čestlice, 
Hrusice, Kaliště, Kamenice, Klokočná, Kostelec u Křížků, Kunice, Louňovice, Mirošovice, Mnichovice, 
Mukařov, Nupaky, Ondřejov, Říčany, Senohraby, Struhařov, Světice, Svojetice, Tehov, Tehovec, Velké Po-
povice, Všestary a Zvánovice. Znáte je? Některé umí překvapit téměř nedotčenou romantickou přírodou, 
jiné zajímavým kostelem, návsí, památkou, sportovištěm nebo třeba útulnou hospůdkou, prostě každý si 
najde to své. 

Kromě zcela nové čtrnáctikilometrové stezky pro cyklisty, in-line bruslaře a pěší Do Prahy na kole z Mni-
chovic do Kolovrat můžete vyzkoušet třeba nejdelší okružní trasu s názvem Krajem Josefa Lady. Je dlouhá 
76 kilometrů a výškový rozdíl činí 222 metrů. Spojuje svazkové obce, je značena červeným květem a nabízí 
spoustu menších i méně náročných okruhů a odboček. Pak je tu pětadvacetikilometrový Hrusický okruh 
s větším stoupáním k Ondřejovu. Trasa o délce 18,5 kilometru vede Voděradskými bučinami, kde projedete 
či projdete Svojeticemi, Louňovicemi a relaxaci najdete třeba v pohostinných Lesních lázních u Zvánovic. 
Můžete se podívat i do okolí Velkých Popovic a Kamenice. Začátek trasy (37 km) je na vlakovém nádra-
ží v Mirošovicích. Po cestě poznáte například Senohraby s jejich zříceninou Hláska nebo kunický zámek 
Berchtold s restaurací, rozsáhlým parkem a sportovištěm. Naučných pěších tras je zde mnohem více. In-
spiraci lze najít nejen na webových stránkách Ladova kraje, ale třeba i v říčanském infocentru. 

Možná pak zjistíte, že zas není až tak špatně. Přeji nám všem, ať nám je v Ladově kraji dobře, i když slunce 
už zrovna letně nesvítí. 

Slovo úvodem
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Informace z radnice

Krátce z rady města Říčany  
dne 13. 8. 2020
rada přijala celkem 23 usnesení
u Rada schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě se zhotovi-
telem STREETs.r.o. - Výstavba cyklostezky v ulici Kamenická, 
Říčany. Předmětem je navýšení o 131 000 Kč bez DPH, z re-
zervy Rady města Říčany na vícepráce. Cena díla upravená 
tímto dodatkem tudíž činí 1 007 710,54 Kč bez DPH.  

Hlasy pro: 4, nepřítomno: 3
u Rada schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy s Aktiv-
Kid, z.s, o poskytnutí individuální dotace ve výši 20 000 
Kč na reprezentaci říčanské členky cyklistického oddílu 
AktivKid na sérii závodů Světového a Evropského poháru 
juniorů a Českého poháru v roce 2020.

Hlasy pro: 4, nepřítomno: 3

u Rada schválila uvolnění částky 675 tis. Kč z rezervy na 
motivační složku pro učitele na nákup 45 ks počítačů, kte-
ré budou následně bezúplatně předány základním školám.

Hlasy pro: 4, nepřítomno: 3

u Rada souhlasila s uzavřením 4 smluv o spolupráci na 
projektu Posílení technického vybavení pro školní výuku. 
Smluvními stranami jsou 1. ZŠ Masarykovo nám. Říčany, 
2. ZŠ Bezručova Říčany, 3. ZŠ u Říčanského lesa Říčany, 
4. základní škola Nerudova Říčany, jako příjemci dotace, 
a město Říčany, jako partner projektu.

Hlasy: pro: 4, nepřítomno: 3

u Rada souhlasila s uzavřením Smlouvy o spolupráci 
mezi městem a MŠ U Slunečních hodin na projektu Re-
konstrukce umýváren a realizace zámkové dlažby. 

Hlasy pro: 4, nepřítomno: 3

u Rada souhlasila s předloženým zněním vyjádření města 
Říčany k projektové dokumentaci pro přeložku II/101.

Hlasy pro: 4, nepřítomno: 3

Krátce z rady města Říčany  
dne 20. 8. 2020
rada přijala celkem 13 usnesení

u Rada schválila rozpočtové opatření, kterým se upravuje 
rozpočet města o tyto účelové prostředky: 
- dotace a účelový příspěvek pro DPS Senior a stacionář 
Olga Říčany z rozpočtu Středočeského kraje Humanitár-
ního fondu ve výši 250 000 Kč na nákup osobního auto-
mobilu pro potřeby Pečovatelské služby.
- dotace a účelový příspěvek z MPSV pro DPS Senior a 
stacionář Olga Říčany ve výši 432 918 Kč na úhradu mi-
mořádné odměny ke mzdě a platu za práci ve ztíženém 
pracovním prostředí v souvislosti s aplikací opatření proti 
šíření nákazy COVID 19.
- dotace a účelový příspěvek pro Muzeum ze Středočeského 
kraje na projekt „Tvoř a hraj si venku“ ve výši 162 420 Kč.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

u Radní doporučili ZMŘ schválit investiční záměr 
„Umístění FVE na střechu budovy 3.ZŠ U Říčanského 
lesa“.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2
u Rada zrušila zadávací řízení na veřejnou zakázku Ob-
novení bezbariérového přístupu k podchodu trati Praha 
– Benešov, neboť se do veřejného řízení nepřihlásil žádný 
zájemce.

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

u Rada jmenovala členy školských rad na dobu tří let do 
4 základních škol.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

Krátce z rady města Říčany  
dne 27. 8. 2020
rada přijala celkem 10 usnesení

u Rada schválila uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě se spo-
lečností T4 Building s.r.o., kterým se stanovují vícepráce 
a méněpráce pro realizaci díla Vodovod a kanalizace Vo-
děrádky, osazení druhé linky ČOV Voděrádky a veřejné 
části přípojek. Navýšení činí 391 224, 93 Kč bez DPH z 
rezervy Rady města Říčany na vícepráce. Cena díla upra-
vená tímto dodatkem č. 4 tudíž činí 23 039 631,40 Kč bez 
DPH.

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

u Rada schválila uzavření dodatku č. 1 k SOD na akci 
Rekonstrukce areálu FK Říčany na více a méněpráce 
mezi FK Říčany jako objednatelem a zhotovitelem firmou 
HOSS a.s., s navýšením o 10,50Kč bez DPH a souhlasí s 
jeho podpisem.  Nyní je celková cena díla 7 025 376,18 Kč 
s DPH.

Hlasy pro: 4, nepřítomno: 3
u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o zajištění licencí 
Microsoft mezi městem Říčany, a F.F.T. , s.r.o., za cenu 427 
928,60 Kč vč. DPH.
 Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

Informace z radnice

Pozvánka 
pro říčanskou veřejnost na

zasedání
Zastupitelstva města Říčany

14. října 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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Informace z radnice

Krátce z rady města Říčany  
dne 3. 9. 2020
rada přijala celkem 13 usnesení
u Rada schválila uzavření smlouvy o dílo s firmou Tech-
tex, s.r.o., na montáž sportovní přetlakové haly na sporto-
višti u Říčanského lesa za cenu 339 064 Kč bez DPH.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

u Rada souhlasila s uzavřením SOD na projektovou do-
kumentaci Park v ul. Bílá Říčany, související inženýrskou 
činnost a činnost autorského dozoru na stavbě projekč-
ním atelierem NOZA s.r.o, cenu díla 198 900 Kč bez DPH, 
tj. 240 669 Kč vč. DPH.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

u Rada souhlasila se zahájením zadávacího řízení na 
podlimitní veřejnou zakázku č. 11/2020 Obnovení bez-
bariérového přístupu k podchodu pod tratí Praha – Bene-
šov II, formou otevřeného řízení dle § 52 a § 56 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

Krátce z rady města Říčany  
dne 10. 9. 2020
rada přijala celkem 10 usnesení

u Rada souhlasila s přijetím dvou sponzorských darů 
příspěvkovou organizací 1. základní škola Říčany, ve výši  
5 000 Kč a 50 000 Kč určených na financování rekon-
strukcí a oprav ve škole.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

u Rada zrušuje výběrové řízení na pronájem prostor 
sloužících podnikání v čp. 1619 Komenského nám. v Ří-
čanech, které se uskutečnilo za základě zveřejněného zá-
měru v termínu od 24.6.2020 do 24.7.2020, a to v celém 
rozsahu.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

Krátce z rady města Říčany  
dne 17. 9. 2020
rada přijala celkem 50 usnesení

u Rada souhlasila s údržbou cyklostezky v Říčanech po 
dobu jednoho spol. Robick services s.r.o., za cenu 658 
541,77 Kč vč. DPH. 

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

u Rada schválila poskytnutí účelového příspěvku na jed-
norázový stabilizační příspěvek, včetně zákonných odvo-
dů, pro pedagogické pracovníky škol zřizovaných městem 

Říčany podle 6-2017 Pravidel města Říčany – varianta C 
v celkové výši 1 060 607 Kč.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

u Rada odsouhlasila poskytnutí účelového příspěvku na 
jednorázový náborový příspěvek, včetně zákonných odvo-
dů, pro pedagogické pracovníky škol zřizovaných městem 
Říčany podle 6-2017 Pravidel města Říčany – varianta C 
v celkové výši 682 086 Kč.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

u Rada schválila poskytnutí účelového příspěvku na do-
pravu, včetně zákonných odvodů, pro pedagogické pracov-
níky škol zřizovaných městem Říčany podle 6-2017 Pravi-
del města Říčany – varianta C v celkové výši 102 068 Kč

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

u Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na realizaci 
zpevněných ploch pro stání separovaného odpadu za cenu 
365 595,45 Kč vč. DPH a s uzavřením smlouvy o dílo na 
realizaci zámečnických konstrukcí pro stání separované-
ho odpadu za cenu 386 768,91 Kč vč. DPH, zhotovitelem 
M. Lébl – zámečnictví.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

u Rada schválila materiál Provoz koncertního a výstav-
ního sálu nacházejícího se v budově čp. 83 Masarykovo 
náměstí. Schválila také ceník pronájmu koncertního sálu.
Hlasy pro: 5, zdrželi se: 1, nepřítomno: 1. 

Hlasy pro: 6, zdrželi se: 1

 Informace z radnice

Vítání občánků se v Říčanech do konce  
roku 2020 konat nebude
Vzhledem k nepříznivé epidemické situaci ve vztahu k šíření nemoci Covid-19 
nebude město Říčany pořádat vítání občánků, a to minimálně do konce roku 
2020. Tímto opatřením chceme předejít zvýšenému riziku šíření nemoci, kte-
ré plyne ze shromažďování dětí, rodičů a zaměstnanců úřadu.
Město se k pořádání této milé společenské události vrátí, jakmile vyhodnotí 
situaci za méně rizikovou. Přihlášky odevzdané na matriku zůstávají v plat-
nosti, pokud rodiče projeví zájem, jejich děti bychom přivítali v příštím roce.

Pravidelná setkání s vedením města 
se v uvedených časech konají v budově 
MěÚ č. 53, přímo v pracovně starosty, 
místostarosty a místostarostky.

Z  
OČí  
DO  
OČí

u  se starostou Vladimírem Kořenem  
každou třetí středu v měsíci, 17–18 h. 
Tento měsíc nebude.

u  s místostarostkou Hanou Špačkovou 
každou čtvrtou středu v měsíci, 17–18 h. 
Tento měsíc nebude.

u  s místostarostou Davidem Michaličkou  
každou první středu v měsíci, 17–18 h. 
Tento měsíc bude 7. 10.
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Informace z radnice

Krátce ze Zastupitelstva města  
Říčany dne 9. 9. 2020
Zastupitestvo přijalo celkem 42 usnesení

u Zastupitelstvo vzalo na vědomí předžalobní výzvy k 
uzavření smlouvy o převodu vlastnictví k bytu prostřed-
nictvím právního zástupce s tím, že Zastupitelstvo města 
Říčany vyčká ve věci jednání o převodu bytových jednotek 
v budově čp. 1910, Komenského nám., Říčany, se svým 
konečným stanoviskem na pravomocné rozhodnutí v říze-
ní vedeném u Okresního soudu pro Prahu – východ pod 
sp. zn. 3 C 423/2019 o určení platnosti smlouvy o smlouvě 
budoucí kupní.

Pro 16, zdrželi se 2, nepřítomni 3
u Zastupitelstvo schválilo úpravu rozpočtu města na rok 
2020: snížení rozpočtových příjmů         -  96 477 784,15 Kč, 
snížení provozních výdajů           -    3.752.997,23 Kč, snížení 
investičních výdajů       -104 471 165,85 Kč, navýšení splá-
tek úvěru + 4 166 666,67 Kč, posílení rozpočtových rezerv    
+ 7 579 712,26 Kč.

Pro 14, zdrželi se 3, nepřítomni 4
 
u Zastupitelstvo souhlasilo s poskytnutím slevy z nájem-
ného společnosti Nemocnice Říčany, a. s., ze smlouvy o 
nájmu podniku, jejímž je město vedlejším účastníkem, a 
to z důvodu vyhlášení nouzového stavu Vládou ČR v sou-
vislosti s epidemií COVID 19 za období od 16. 3. 2020 
do 30. 6. 2020 ve výši 30 %, což představuje částku 162 
615,60 Kč.

Pro 12, proti 1, zdrželi se 4, nepřítomni 4
 
u Zastupitelstvo schválilo investiční záměr Rekonstruk-
ce úpravny vody Radošovice a obnova vrtů.

Pro 16, nepřítomno 5
 
u Zastupitelstvo schválilo investiční záměr na rozšíření 
parkoviště v ul. Olivova v celkové předpokládané ceně 7,2 
mil. Kč.

Pro 16, zdržel se 1, nepřítomno 4
 
u Zastupitelstvo schválilo investiční záměr Chodník Voj-
kovská – Strašín.
 Pro 17, nepřítomni 4
 
u Zastupitelstvo schválilo investiční záměr Umístění 
FVE na střechu budovy 3. ZŠ u Říčanského lesa.
 Pro 14, zdrželi se 2, nepřítomno 5
u Zastupitelstvo schválilo investiční záměr Dostavba vo-
dovodu v lokalitě Rak.
 Pro 18, nepřítomni 3

u Zastupitelstvo schválilo rozdělení finančních prostřed-
ků na žádosti podané v programu Akce 2020 v celkové výši 
1 010 850 Kč, přičemž dle doporučení dotační komise do-
šlo ke snížení požadované částky dotace u vybraných pro-
jektů. Projekty, které se z důvodu koronavirové pandemie 
nemohly uskutečnit, podpořeny nebudou. Dále nebudou 

podpořeny projekty organizace FBC Draci, z. s., Den flor-
balu, organizace KPZ Říčany, z. s., Exkurze na Farmu a 
Stan pro vydávání zeleniny na Dvorku a projekt žadatele 
Aizen-japonská zahrada, o. p. s., s názvem Babí léto.
 Pro 16, zdrželi se 2, nepřítomni 3
 
u Zastupitelstvo schválilo alokaci na program Akce 2021 
ve výši 1 000 000 Kč.

Pro 14, zdrželi se 4, nepřítomni 3
 
u Zastupitelstvo schválilo snížení celkové částky na jed-
noho žadatele ze 115 000 na 70 000 Kč.

Pro 15, zdrželi se 3, nepřítomni 3
 
u Zastupitelstvo schválilo dotační program Akce na rok 
2021.

Pro 15, zdrželi se 3, nepřítomni 3
 
u Zastupitelstvo schválilo dotační program Provoz pro 
rok 2021 s tím, že hlavní hodnotící kritéria budou posuzo-
vána za období 2019-2020, tedy za poslední 2 roky.
 Pro 13, zdrželo se 5, nepřítomni 3
 
u Zastupitelstvo schválilo alokaci na program Provoz 
2021 ve výši 3 500 000 Kč.
 Pro 13, zdrželo se 5, nepřítomni 3
 
u Zastupitelstvo schválilo uzavření Smlouvy o bez-
úplatném převodu nemovité věci z vlastnictví České re-
publiky a z práva hospodařit pro Lesy České republiky 
č. DS/00397/2020/OMP (č. S 398/20) mezi Lesy České 
republiky a městem Říčany, jejímž předmětem bude bez-
úplatné nabytí pozemku parc. č. 1649/39 v k. ú. Říčany u 
Prahy o výměře 72 m2.
 Pro 18, nepřítomni 3
 
u Zastupitelstvo města Říčany schválilo bezúplatné na-
bytí pozemku parc. č. 112/4 k. ú. Voděrádky městem Ří-
čany od České republiky – Státního pozemkového úřadu.
 Pro 18, nepřítomni 3
 
u Zastupitelstvo souhlasilo s vyřazením stavby skladu v 
areálu ČOV, na pozemku st. 2927 v k. ú. Říčany u Prahy o 
výměře 296 m2, v pořizovací ceně 700 000 Kč z majetku 
města, a to z důvodu rekonstrukce areálu ČOV.
 Pro 18, nepřítomni 3

Přispějte říčanským 
skautům na obnovu 
vyhořelé klubovny:

2001617132/2010
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 Informace z radnice

V říčanské nemocnici se z iniciativy vedení 
radnice  má otevřít nové testovací místo

Počty pozitivně testovaných osob 
na nemoc covid-19 celorepublikově 
strmě rostou, stejně jako fronty na 
testovacích místech. Bývalý okres 
Praha-východ se nyní řadí k oblastem 
s největším počtem nemocných na 100 
tisíc obyvatel.  Může za to blízkost  me-
tropole, kam lidé jezdí za prací nebo 
do školy. Navíc je pravděpodobný ná-
růst jiných respiračních onemocnění, 
i proto se říčanská radnice dohodla 
s akciovou společností Nemocnice 
Říčany na otevření testovacího místa. 
Rada rozhodla také o uvolnění zhru-
ba 150 tisíc korun měsíčně na zajiště-
ní provozu tohoto místa.   
S návratem školáků do lavic se poměr-
ně poklidná situace s onemocněním 
covid-19 v Říčanech rychle změnila. 
Hned druhý týden došlo k uzavření 
státního gymnázia z důvodu šíření 
nemoci a postupně následovaly další 
případy na školách. Například 3. ZŠ 
U Říčanského lesa jsou v karanténě 
žáci třech tříd a někteří učitelé. Pozi-
tivní případy COVID-19 se vyskytly 
právě v pedagogickém sboru. Z tohoto 
důvodu doporučilo vedení města jako 
zřizovatel  ředitelské volno před pro-
dlouženým víkendem a ředitelé škol se 
dohodli na jednotném postupu. 
„V době před vytištěním Kurýru evido-
vali hygienici v Říčanech a v okolí do 
10 kilometrů kolem stovky pozitivních 
případů. Nařízení karantény rodinám 
školáků je mnohem delší opatření, než 
pět dní prodlouženého volna. Hygieni-
ci měli čas na to zjistit, jaká je realita,“ 
obhajuje rozhodnutí ředitelů starosta 
města Vladimír Kořen (Klidné měs-
to). Město jako zřizovatel nemůže 
školu zavřít, k tomuto kroku je kom-
petentní pouze stát nebo krajská hy-
giena.  
Krizové řízení města poskytuje školám 
a zaměstnancům ochranné pomůcky. 
O situaci jedná každý týden bezpeč-
nostní rada města. 
Zvyšující se počty pozitivních případů 
i dlouhé objednací lhůty do testova-
cích míst v Praze, Benešově či Kolíně 
vedly ke snaze  města otevřít testovací 
místo přímo v Říčanech. 

Od října bude říčanská nemocnice 
provádět odběry na testy nemoci 
Covid-19. Odběrové místo bude za-
řízeno jak pro pěší příchozí, tak pro 
klienty, kteří dorazí vozem, takzvaně 
drive-in. Na odběry se mohou dosta-
vit pacienti s indikací od KHS nebo 
svého ošetřujícího lékaře, ale také 
samoplátci. Pro ty byla cena stano-
vena na 1 900 Kč. Nemocnice počítá 
s přibližnou kapacitou 12 odběrů za 
hodinu a klienti budou mít přesný 
čas rezervovaný v systému. Tím by 
se mělo předejít dopravním kompli-
kacím s velkým počtem aut. Vjezd do 
odběrového místa z ulice Domažlické 
bude regulován dopravním opatře-
ním, kdy příjezd bude včetně povole-
ného stání ze směru od ulice Dukel-
ská ke křižovatce s ulicí Terronská, 
v ostatních částech ulice Domažlická 
bude zákaz zastavení a ze směru od 
ulice Smiřických bude zákaz odbo-
čení vlevo do vjezdu do nemocnice 
v ul. Domažlická. Uvedené opatření 
reflektuje ranní dopravní špičku v ná-
vaznosti na zachování průjezdnosti 
ulice a navedení vozidel jen z jednoho 
směru k odběrovému místu od uli-
ce Dukelská.  Po dobu odběrů bude 
v místě nezbytný dohled městské po-
licie a policie ČR.

Zhoršující se situace v souvislosti s epi-
demií dopadá i na úřad, kdy je část za-
městnanců v karanténě. Pro veřejnost 
úřad zatím stále funguje bez omezení, 
ale apelujeme na klienty úřadu, aby 
upřednostnili elektronickou komunika-
ci a využívali Portál občana Říčan, kde 
najdou ke stažení potřebné formuláře 
na celou řadu životních situací. Aktuál-
ní informace k nemoci covid-19 najdete 
na stránkách ministerstva zdravotnictví 
na webu www.koronavirus.mzcr.cz/. 
Zveřejněny jsou zde aktuálně platná 
opatření, kontakty na odběrová místa, 
nejčastější otázky a odpovědi, seznam 
zemí podle rizika a další. 
Stále platí, že v případě zdravotních 
obtíží s příznaky onemocnění covid-19 
nejprve kontaktujte svého ošetřujícího 
lékaře telefonicky. Veškeré dotazy na 
téma koronavir vám zodpoví na Bez-
platné informační lince 1221, je k dis-
pozici v pracovních dnech od 8 do 19 
hodin a o víkendu od 9 do 16.30 hodin.
Telefon na Krajskou hygienic-
kou stanici Středočeského kraje je 
314 000 405 denně 8 – 18 h.
V případě závažných problémů, jako 
špatné dýchání, volejte 155 a postu-
pujte podle instrukcí operátora..

Kateřina Lauerová, 
tisková zpráva města
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město navyšuje kapacitu mateřských škol
Říčany 1. září otevřely novou školku 

v místní části Kuří s maximální kapacitou pro 46 dětí. 
Další školku pro 96 dětí začalo město stavět v srpnu 
v ulici Bílá. 
O tom, jak velká je v Říčanech poptávka jak po před-
školním, tak školním vzdělávání svědčí fakt, že v roce 
2015 otevřelo město MŠ Zahrádka s kapacitou 112 
dětí. Po pěti letech otevřelo další mateřskou školu 
v Kuří a zahájilo stavbu další. Celková kapacita měst-
ských školek nyní činí 565 míst, přičemž většina měst-
ských MŠ má výjimku na 25 dětí ve třídě. Demogra-
fická studie věkové struktury obyvatelstva potvrzuje, 
že v Říčanech žijí mladší lidé než v jiných částech ČR. 
To klade velké nároky na kapacitu školských zařízení.

Školka v Kuří vznikla rekonstrukcí  
111 let staré budovy 

Obecná škola v Kuří již 55 let nesloužila svému úče-
lu a postupně chátrala. Rekonstrukci budovy město 
zahájilo předáním stavby v březnu 2019 a v září 2020 
přivítala školka na čtyři desítky dětí. V budově, kte-
rá prošla rozsáhlou rekonstrukcí, vznikly dvě nové 
třídy se zázemím pro chod školky. Budova si z venčí 
zachovala svůj původní historický ráz. Stavební fir-
ma Pazdera zcela nově postavila větší přístavbu po 
demolici té původní. Odstraněna a znovu vystavěna 
byla stropní konstrukce, dělníci kompletně opravili 
podlahy v celé původní budově, budova má nová okna 
a fasádu. Školka je díky výtahu bezbariérová. Vzniklo 
zde i školící centrum se samostatným vchodem, kte-
ré bude využívat osadní výbor v Kuří pro svá jednání. 
V přilehlé zahradě a předzahrádce mohou děti využí-
vat pískoviště, prolézačky a další hrací prvky. Nákla-

dy na rekonstrukci byly 24,7 milionu korun, z čehož 
dotace z fondů Evropské unie uhradila 18,5 milionu.

Začala stavba mŠ Větrník

V ulici Bílá začala stavba mateřské školy Větrník, kde 
vzniknou čtyři třídy pro celkem 96 dětí. Moderní dvojpod-
lažní budovu se zelenou střechou a z části i fasádou posta-
ví firma Zlínstav a. s. podle projektu kanceláře Architektu-
ra s. r. o. Město bude stát nová školka bezmála 67 milionů, 
z čehož Evropská unie spolufinancuje stavbu objektu 
částkou 41,5 milionu z fondu IROP a zelenou střechu a 
fasádu částkou 7,8 milionu korun z Operačního progra-
mu životní prostředí. Extenzivní zelená střecha o ploše 
356 m² a zelená fasáda je kromě estetické stránky také ve-
lice funkční, neboť optimalizují nakládání se srážkovými 
vodami, které budou zachyceny v souvrství vegetačních 
střech, akumulační nádrži a zasakovací galerii. Dešťová 
voda tak bude využita plně přímo v místě svého dopa-
du. Zelené stěny na severozápadní fasádě s popínavými 
rostlinami využijí závlahu akumulovanou dešťovou vo-
dou. Tato použitá unikátní přírodě blízká řešení zlepší mi-
kroklima přímo v areálu nové MŠ. Stavba mateřské školy 
by měla trvat zhruba 14 měsíců a další vyvolanou investicí 
ke stavbě je celková rekonstrukce ulice Bílá.

Kateřina Lauerová, tisková zpráva města

Rozšíření kapacit MŠ Říčany, Výstavba nového objektu MŠ Větrník, Říčany“, 
registrační číslo CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_041/0005230, v rámci Integrova-
ného regionálního operačního programu.

„Zelená střecha MŠ Větrník Říčany“, 
registrační číslo CZ.05.1.24/0.0/0.0
/19_119/0011395, v rámci Operač-
ního programu životní prostředí.
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Den otevřených dveří a první den v mŠ Kuřátko
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Překvapte Říčany a rozhodněte o pěti 
milionech v hlasování

Od 2. do 18. října může každý Říčaňák rozhodnout svý-
mi hlasy, který z námětů navržených našimi sousedy má 
město realizovat. Celkem tak říčanská veřejnost roz-
hodne o pěti milionech z rozpočtu města. Radnice pro-
věřila realizovatelnost 28 přihlášených projektů, které 
podle finanční náročnosti rozdělila do kategorií velké 
do 2 milionů a malé do 500 tisíc. Dva nejúspěšnější ná-
měty z každé kategorie vyberou občané Říčan starší 15 
let v elektronickém hlasování přes zvací email, případně 
papírově na kontaktních místech. 
Podílet se na rozhodování o investicích města a sami na-
vrhovat projekty mohou občané již ve čtvrtém ročníku 
participativního rozpočtování s názvem Překvapte Říčany. 
Sedm námětů postoupilo v kategorii velké a 12 v kategorii 
malé z celkem prezentovaných 28, které radnice prověřila.

Které projekty a proč do hlasování 
nepostoupily?
Tři projekty z devíti, které nepostoupily do hlasování, již město 
realizovalo. Jde o Rozšíření parkoviště u Sportoviště U lesa 
s výsadbou stromů, Přehlednější křižovatka Rýdlova X 
Politických vězňů a Elektronické tabule na autobusové za-
stávky. Po dohodě s navrhovatelkou byl stažen námět Biood-
pad, jelikož nakládání s bioodpadem město zajišťuje. Přistave-
ní kontejneru, pokud někdo shrabe listí z městského pozemku, 
se řeší individuálně požadavkem na technickou správu města, 
jako v tomto případě. Do hlasování pébéčka nemohl být zařa-
zen ani projekt Bezpečnost chodců v ulici Voděradská. Tato 
komunikace je ve správě kraje. Požadované umístění kamer 
úsekového měření podléhá schválení mnoha orgánů a není tu-
díž jisté, zda by tento projekt mohl být realizován i v případě, že 
by hlasování vyhrál. Problematika byla předána k projednání 
dopravní komisi. Námět na Revitalizaci tréninkového hřiště 
u sportovní haly nebyl v souladu s územním plánem, který ne-
umožňuje zasáhnout plochu vodního toku. Provoz Školního 
vláčku by značně přesáhl finanční rámec dvou milionů. Ná-
mět na Oživení budovy starého kina říčanskou hop arénou 
není možné realizovat, neboť na budovu starého kina je platný 
demoliční výměr a investice v řádu statisíců do budovy urče-
né k demolici je neekonomická. Záměr Vystavění chodníčku 
v křižovatce Rýdlova a Olivova, aby chodci nechodili travou, 
není možný z důvodu platných norem. Řešení křižovatky dle 
regulačního plánu, který má město zpracovaný, navrhovatele 
neoslovilo a od záměru odstoupil.

Sedm velkých projektů bojuje o vaše hlasy
Důstojný příchod k místu odpočinku svých blízkých poža-
duje projekt Výstavba nového chodníku ke hřbitovu, který 
je v hlasování již podruhé. Hlasující však vloni upřednostnili 
dopravní hřiště, úpravu separovaných stanovišť a hřiště v Po-
hodovém údolí. Opravu komunikací si přejí i další navrhující. 
Jeden požaduje nový asfaltový povrch dosud prašné cesty 
a vybudování chodníku v části ulice Březinova. Další navr-
huje pro stovky cestujících vlakem Rekonstruovat pěšinu 

od nádraží k Myší díře (do ulice Scheinerova). Město má 
již zpracovaný projekt od architektů, který je však součástí 
řešení celé lokality Přednádraží. Pokud rekonstrukce uspěje 
v hlasování, je možné ho realizovat nezávisle. Zájem o nový 
umělý povrch tréninkových hřišť mají jak fotbalisté z Rado-
šovic, tak z Říčan. Výměna povrchu na hřišti Strašínská by 
znamenala multifunkční povrch nahradit povrchem na fotbal. 
Na Lázeňské louce se již nyní fotbálek hraje, současný povrch 
je již 18 let starý a vykazuje značné opotřebení. Nový povrch, 
výsadbu stromů, úpravu parkovacích míst a doplnění mobiliá-
ře navrhuje projekt Revitalizace návsi na Strašíně. Pokud by 
tyto náměty vyhrály, jejich realizace začne v řádu několika mě-
síců. Výjimkou je projekt Krajina vzpomínek, který přichází 
s ideou vybudování přírodního hřbitova v remízu nad rybní-
kem Srnčí u ořechové aleje. Cílem projektu je vytvořit místo 
pro poslední rozloučení v náruči přírody. Popel zesnulých by 
byl rozptylován na loučce či uložen ke kořenům nedávno vy-
sazených stromů v biologicky rozložitelných obalech. Ovocný 
sad byl ovšem vysazen z dotací a zprovoznění celého projektu 
bude možné až po roce 2028.

Dvanáct rozmanitých projektů do půl milionu 
Cestující hromadnou dopravou by určitě ocenili Zastřešení 
autobusových zastávek Marvánek, U Lípy a Štěfánikova, 
které slouží i autobusům PID nebo dokonce Zřízení nové 
zastávky Na Obci. Pěší, kteří musí vstupovat do vozovky 
v zatáčce mezi náměstím a podhradím v ulici Rooseveltova, 
by ocenili dobudování chodníku, které však závisí na souhlasu 
kraje, jemuž komunikace patří. Zájem o Komunitní zahra-
du či záhony mají v lokalitách na Komenského náměstí i Na 
Kavčí skále. Zde však o stejný pozemek usiluje i projekt Psí 
louka. Iniciativa místních tak jde proti možnosti vybudovat 
zde venkovní koupaliště, které má již vypracovanou a schvá-
lenou územní studii. Omezit počet toulavých koček a psů, 
končících často v zuboženém stavu v útulcích, by měl program 
Dobrovolné kastrace za zvýhodněnou cenu. K legální ploše 
pro začátečníky streetart umění byla vybrána dřevěná plocha u 
hřiště Strašínská. Organizovat vzájemnou sousedskou výpo-
moc by měl koordinátor projektu Sousedé plus. Ekologický a 
nízkonákladový dopravní prostředek, který by městská poli-
cie velmi uvítala ke své činnosti, je elektrická čtyřkolka, kte-
rou by ocenili zejména v hůře dostupných lokalitách a na cyk-
lostezce. Den za obnovu Říčanského lesa po nucené těžbě, 
z důvodu napadení kůrovcem, by byla příležitost pro veřejnost 
podílet se na výsadbě lesů naší budoucnosti. Zpracovat biood-
pad z vaší kuchyně vám pomohou kalifornské žížaly, pokud 
vyhraje projekt Žížalové kompostéry, město se postará o ná-
kup a distribuci vermikompostérů.

I tento rok vám předkládáme velmi zajímavé nápady vašich 
sousedů a jsme moc zvědaví, jak dopadne vaše hlasování, 
tak tedy Překvapte Říčany! Projekty podrobně na www.
prekvaptericany.cz a v příloze Kurýru.

Kateřina Lauerová, Koordinátorka PB
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Autovraky zmizí z Říčan
Město začne bojo-
vat proti dlouho-

době odstaveným autům. Ta blokují 
mnoho parkovacích míst na říčan-
ských ulicích a parkovištích. Týká 
se to nejen typických autovraků, 
ale obecně všech vozidel bez platné 
technické kontroly, která parkují 
na veřejných prostranstvích. 
Při kontrolách Městská policie zjis-
tila, že mnoho parkovacích míst je 
stále obsazeno stejnými vozy. Týká se 
to parkovišť v centru města, ale též na 
sídlištích a rezidenčních ulicích. Jde o 
několik desítek aut a vraků, které čas-
to hyzdí své okolí, brání úklidu, seká-
ní. Navíc běžný občan či návštěvník 
nemá kde zaparkovat. 
Podle zákona smí majitel zaparkovat 
své auto na parkovišti či vyznačeném 
parkovacím místě na komunikaci. 
Auto však musí mít platnou technic-
kou kontrolu. Pokud ji nemá, musí 
být odstaveno například na soukro-
mé zahradě či jiném pozemku mimo 
veřejnou komunikaci. V žádném pří-
padě nesmí auto stát na veřejné zele-
ni – bez ohledu na technický stav.
Vedení města se rozhodlo uvolnit blo-
kovaná parkovací místa. V listopadu 
2020 proběhne důkladná kontrola 
všech vozidel. Majitelé těch aut, kte-
rá nebudou mít platnou technickou, 
budou vyzváni k jejich odstranění. 
Pokud tak neučiní, bude s nimi za-
hájeno správní řízení a budou muset 
zaplatit pokutu. Žádáme tedy všech-
ny majitele, aby ve vlastním zájmu 
odstranili své vraky a odstavená 
auta z ulic a parkovišť. Město nabízí 
dočasnou odstavnou plochu s mini-
málním nájemným.

Co mám dělat, když mám autovrak?
Vyberte si vrakoviště v okolí a zajistěte 
odtah a likvidaci vozidla. Často je tato 
služba zcela zdarma. Kontakty na nej-
bližší vrakoviště najdete a této stránce.
NEBO
Odstavte vozidlo na svou zahradu či 
ke známému.
NEBO
Zavolejte Michalu Svobodovi na tel. 
323 618 123 / napište na michal.svo-
boda@ricany.cz a po dohodě odstavte 
vozidlo na městem vyhrazenou plochu 
v ulici Wolkerova (areál bývalých sběr-
ných surovin). Toto bude možné cca od 
1. 11. 2020. 

Chci nahlásit autovrak ve svém okolí 
Vyfoťte jej, prosím, přes aplikaci Ří-
čany v mobilu a pošlete jako „záva-
du“ z oblasti silnic.
Děkujeme, že nám pomůžete uklidit 
naše ulice a parkoviště.

David Michalička, 
místostarosta 

Autocentrum Vojkov s. r. o. eko-
logická likvidace vozidel zdarma 
- Likvidace Vojkov
K Nemocnici 50, 25162 Tehovec
Objednávky, informace: 
tel.: 605 238 887
Email: likvidace@vojkov.cz
Ekologická likvidace 
vozidel zdarma:
Máte doma vozidlo, kterého se 
chcete zbavit? My vám s tím rádi 
pomůžeme. Zajišťujeme zdarma 
ekologickou likvidaci vozidel všech 
značek (nákladních i osobních).
• Pro vozidlo si přijedeme a zdarma 
ho odtáhneme (Praha a Středočeský 
kraj), nebo s ním můžete přijet na 
naši provozovnu
• Vystavíme vám potvrzení o eko-
logické likvidaci vozidel, které je 
nutné doložit při vyřazení vozidla z 
registru vozidel 
• Zajistíme zdarma odhlášení z re-
gistru vozidel
• Za některé vozy vám zaplatíme 
(vykupujeme pojízdná i havarovaná 
vozidla od roku výroby 2000 těch-
to značek: Alfa Romeo, Fiat, Ford, 
Renault, Opel, Škoda, Volkswagen, 
Citroen, Peugeot)

Autoland - Autovrakoviště 
Sluštice
Sluštice, 10300 Sluštice
Tel.: 602 320 593
Email: autoland@autoland.cz
www.autoland.cz
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Pro naprostou právní jistotu jak zastupitelů, tak nájemní-
ků a budoucích majitelů bytů bylo rozhodnutím Zastupi-
telstva města Říčany na jednání v prosinci 2019 schváleno 
13 hlasy podání žaloby na určení neplatnosti smlouvy o 
smlouvě budoucí o převodu vlastnického práva k bytové 
jednotce v budově čp. 1910, uzavřené dne 11. 11. 2002. 
U Okresního soudu pro Prahu - východ byl dne 18. srp-
na 2020 vynesen rozsudek, který zamítl žalobu na určení 
neplatnosti smluv. Na zářijovém zastupitelstvu se většina 
zastupitelů vyslovila, že je písemné odůvodnění rozsudku 
klíčové pro jejich rozhodnutí, zda se má město odvolat 
proti rozsudku či ne. Písemné odůvodnění bylo doručeno 
18. září. Procesní úkony u soudních řízení - jako je odvo-
lání - může činit starosta nebo právní zástupce města na 
základě plné moci. Právní zástupce města, tedy kancelář 
advokátky Jany Zwyrtek Hamplové, odvolání jednoznač-
ně doporučuje a připravuje. Starosta Vladimír Kořen 
nicméně svolal v neplánovaném termínu jednání zastupi-
telstva, kde mohli zastupitelé odvolání ještě zvrátit. Zastu-
pitelstvo se sešlo 29. září, tedy po odeslání tohoto čísla do 
tisku. Na případné odvolání má město pouze 15 dnů. 
V kauze jsou na jedné straně ve velké nejistotě nájemníci, kte-
ří očekávají naplnění smlouvy z roku 2002 a na druhé straně 
současní zastupitelé, kteří se obávají trestněprávních důsled-
ků při převodu bytů v milionových hodnotách za 100 Kč. 

 Kateřina Lauerová, tisková zpráva města

reakce právního zástupce města Říčany na 
srovnání kauzy „byty Komenského náměstí“ 
s kauzou „H-Systém“ 
Případ, který vznikl před dvěma desítkami let a který se 
současné vedení snaží řešit maximálně odpovědně, se stal 
předmětem i  mediálního politického boje. Místní sdružení 
STAN rozeslalo médiím tiskovou zprávu s titulkem V Říča-
nech hrozí pod vedením starosty Kořena „nový H-systém“.  
Níže uvádíme reakci respektované odbornice, která se přes 
dvacet let specializuje na právo samospráv, právní zástup-
kyně města advokátky Jany Zwyrtek Hamplové, která se 
důrazně ohradila proti článku, který vyšel například v Par-
lamentních listech.

„Srovnávat snahu chránit majetek obcí a měst s H-Systé-
mem je žalovatelné“ 
„Když jsem si přečetla článek, dotýkající se bytů v Říčanech a 
srovnání snahy vedení radnice chránit majetek města s pří-
padem H-Systém, přinutilo mne to reagovat. To srovnání je 
totiž žalovatelné. H-Systém, jehož případ také sleduji, je za-
ložen na tom, že lidé svůj dům zaplatili v některých případech 
dvakrát, a ještě se jim přikazuje se z něj vystěhovat. Byty obcí 
a měst (protože Říčany nejsou v tomto státě jediný případ da-
ného druhu) mají být převáděny na základě smluv a jiných 
podivných příslibů v nájemních smlouvách z před dvaceti lety 

někde za 100 Kč, někde dokonce za 1 Kč. Ty byty přitom mají 
hodnotu často několika milionů. Tedy ve své podstatě jde o 
to, že obecní majetek se má rozdat zadarmo. Kdyby smlouvy 
tohoto druhu uzavřeli zastupitelé dnes, jsou povolání k trest-
ní odpovědnosti. O věci vím navíc vše, protože ji zastupuji, 
jako řadu jiných v republice.  Snažíme se bránit rozdávání 
obecního majetku, jak kdysi neuváženě a protiprávně slíbili 
radniční předchůdci, protože už tehdy byly smlouvy v roz-
poru se zákonem o obcích, a dodnes nechápu, jak mohly být 
uzavřeny. Smlouvy šly přitom už tehdy zpracovat v souladu se 
zákonem a rozumně – mohlo jít například o společné finan-
cování, kdy za to, že lidé se na výstavbě budou podílet, získají 
byty za 20 let za výhodnější cenu nebo za hodnotu roku 2002, 
apod., ale za to, že si jednorázově předplatili část nájemného 
(které by jinak běžně hradili), dostat byt po dvaceti letech od 
obce či města „za stovku“ nebo „za korunu“, nemůže bez mi-
mořádných důvodů obstát. Podobný závazek byl protiprávní 
už v době svého uzavření a je protiprávní i dnes. Navíc argu-
ment, že soud rozbil všechny argumenty v době, kdy ještě není 
k dispozici ani rozsudek, je nutné odmítnout. 
V obdobném jednání u jiného soudu, ovšem téměř v totož-
né situaci, soudce naopak vyslovil, že přece nemůže městu 
nařídit protiprávní jednání, tedy podobný prodej, a vyslovil 
v rámci předvídatelnosti rozhodnutí, že už tehdy podobné 
smlouvy nebyly v souladu se zákonem, tedy nemohou obstát 
ani dnes. 
Na jedné straně stíháme zastupitele, že prodali majetek 
levněji, než je znalecký posudek (kauza města Postolo-
prty), a to v situaci, kdy není jiný zájemce a město se chce 
budovy zbavit, na druhé straně bychom měli vnímat jako 
normální, že byt s hodnotou 2,5 – 3 miliony korun bude 
prodán za 100 Kč z důvodu neuváženého závazku z 
doby před dvaceti lety.  Chápu, že lidé za to, že si předpla-
tili nájem na několik let, a díky tomu obce a města mohla 
stavět, měli získat nějaký výrazný bonus - třeba ve výši 
úroků z toho nájemného, nebo pevné nájemné na dvacet 
let, nebo slevu z kupní ceny např. 20 až 30 % - už to jsou 
statisíce. Ale dostat byt od obcí a měst zcela zadarmo, tím 
popíráme celý princip hospodaření s veřejným majetkem. 
A je lhostejné, že na výstavbu dostala samospráva dotaci 
– nedostali ji ti lidé, ale právě obce a města, jejichž majet-
kem dnes byty jsou. 
Shledat platnou smlouvu, kdy se město zbavuje několikamili-
onového majetku za 100,- Kč, to nebude snadná věc. Smluvní 
volnost v samosprávě má totiž svá přísná omezení. A protože 
jsou názory soudů v celé ČR odlišné, patrně konečné verdikty 
vysloví až soudy vyšší. Sama jsem na to, jako člověk zabývají-
cí se samosprávou, zvědavá. Ovšem proti tomu srovnání s H 
systémem jsem se musela ohradit - je trestuhodné, nefér a jak 
jsem řekla v úvodu, žalovatelné jako hrubá urážka zastupite-
lů obcí a měst, kteří tyto smlouvy podědili, a převádět milio-
nové majetky zadarmo se prostě bojí. A já se jim nedivím - jiné 
za to totiž soudíme.“

Okresní soud vynesl rozsudek: Smlouvy budoucí  
na převod bytů za 100 Kč jsou podle něj platné
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Pohoda džez aneb týden jazzu v Říčanech 
zamával létu na rozloučenou už podesá-
té. K tradičně vystupujícím kapelám jako 

Jazzmazec, Elena Sonenshine Trio, Vít Švec Trio, Jazz in 
Deck Band se připojil Jan Smigmator, výjimečný akorde-
onista Vojtech Szsabó a nové seskupení Martina Červená 
& spol. Posluchači se sešli v restauracích na Marvánku, 
U Labutě, na Jurečku na Rychtě, v Říčanském pivovaru a 
v Latterii di Antonio. Nově pořádající restaurace Angolo 
della Piazza zvládla svou premiéru na jedničku.Mnohé 
další příběhy se dočtete na www.citychangers.eu

Jitka Bahenská

Pravý letní festival

Jan smigmator ovládl Jureček

Restaurace Na Rychtě přivítala výjimečného akordeonistu Vojtecha szabó

Jazzmazec na Marvánku

V restauraci u labutě opět Elena sonenshine Trio

K Říčanskému Pivovaru už téměř patří Jazz in deck Band Vít Švec Trio znovu potěšil posluchače v latterii di antonio

Premiérové angolo della Piazza s Martinou Červenou&spol. 
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PO CyKLOSTeZCe UŽ FrČíme OFICIáLNĚ
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Slavnostní otevření cyklostezky z Mni-
chovic do Prahy Kolovrat jsme spojili 
s říčanskými městskými slavnostmi 
a předáním dětského hřiště na 50. rov-
noběžce. Pohodové odpoledne zahájila 
v Mnichovicích „spanilá jízda“ cyklistů 
v čele s historickými bicykly. Zúčastnili 
se starostové z obcí na trase, odborníci 
z Městského úřadu Říčany, kteří ce-
lou velkou stavbu realizovali, a hosté 
z řad zhotovitelů. Na 50. rovnoběžce 
BILLA vybudovala dětské hřiště, pali-
sádový plot a podél něj vysázela ovoc-
né stromy. Slavnostní předání hřiště 
proběhlo za účasti generálního ředitele 
společnosti BILLA, pana Jaroslawa 

Szczypky. Historická skupina CIVITAS 
PRAGENSIS připomněla 600. výročí 
dobývání Říčanského hradu husitský-
mi vojsky. Po celou sobotu vykouzlila 
na louce pod hradem dobové ležení se 
všemi aspekty tehdejšího života.
Podél cyklostezky a na Lázeňské louce 
byly připraveny sportovní a zábavné 
aktivity pro všechny věkové kategorie. 
Prezentovaly se sportovní kluby, spolky 
a ostatní organizace - Sport Club Spirit, 
T. J. Sokol Říčany a Radošovice, Skaut-
ské středisko Lípa Říčany, Ant Parkour 
Deadly Team Říčany, Olivova dětská 
léčebna o.p.s., Rugby Club Mount-
field Říčany, Koloběh Říčany, Outdoor 

Brothers s.r.o. (in line brusle K2), Klub 
Cesta, Veteran Bicycle Club Zbraslav, 
MTB a TRIAL klub Mraveniště, Mu-
zeum Říčany, Handpan - workshop 
Jiřího Káše, Samba Band, TS DAN-
CE EB, TK Fuego, GJ Team, TŠ Twist 
a TAEKWONDO Říčany. Lázeňská 
louka žila nejen aktivitami na pódiu, ale 
také doprovodným programem plným 
atrakcí, které pro návštěvníky zajistila 
opět společnost BILLA.
Oficiální zahájení provozu na cyklos-
tezce proběhlo v Mnichovicích, Kolo-
vratech i na pódiu uprostřed Lázeňské 
louky. Společnost BILLA ještě přidala 
opravdu sladkou třešničku v podobě 

Veteran Bicycle Club Zbraslav

atrakce od společnosti BIlla
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šeku na 50 000 Kč pro děti ze zne-
výhodněných sociálních podmí-
nek. Ani město Říčany nezůstalo 
pozadu a stejně jako loňský rok 
věnovalo výtěžek ze vstupného 
za Letní kino 2020 nadaci Kapka 
naděje, letos ve výši 35 680 korun. 
Poděkování patří také České spo-
řitelně, a.s. za předfinancování 
celého projektu stavby cyklostez-
ky. Stavba cyklostezky Do Prahy 
na kole je spolufinancována z Ev-
ropského fondu pro regionální 
rozvoj (IROP). Městské slavnosti 
finančně podpořil Středočeský 
kraj. Děkujeme všem, kteří se 
na stavbě cyklostezky, která pro-
pojuje Prahu Kolovraty - Říčany 
– Světice – Strančice – Všestary 
a Mnichovice podíleli.

Jitka Bahenská

Příspěvek nadaci Kapka naděje Taneční škola Twist

Řemesla v husitském táboře

dárek společnosti BIlla pro sociálně znevýhodněné děti

hřiště a sad financovala spo-
lečnost BIlla Česká republika
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Nabízíme dvanáct volných stání v šesti 
dřevěných cykloboxech u říčanského 

nádraží. Své žádosti posílejte emailem na adresu: po-
datelna@ricany.cz do 22. 10. 2020.
Rozhoduje čas podání žádosti a požadovaná délka zá-
půjčky. Přednostně bude uspokojen zájem říčanských 
občanů.
Cykloboxy nad rondelem mají bytelnou kovovou kon-
strukci, která je pevně spojená s podložím. Boxy jsou 
uzamykatelné bezpečnostní vložkou FAB. Navíc lze 
kola zabezpečit uvnitř boxu jejich upevněním ke kon-
strukci boxu i vlastním zámkem. Prostor cykloparko-
viště je sledován kamerovým systémem. Jeden cyklo-

box pojme dvě kola, elektrokola, nebo koloběžky včetně 
výbavy. Cyklobox můžete užívat jako jednotlivec, nebo 
s někým sdílet. 
V žádosti uveďte:
• jméno, příjmení, bydliště
• požadovaná déka zápůjčky (min. 3 měsíce v řadě ma-
ximálně 12 měsíců)
Cykloboxy byly spolufinancovány z Evropského fon-
du pro regionální rozvoj.

Volné cykloboxy u nádraží
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Entrée pro spanilou jízdu – Ts daNCE EB a samba Band
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Parklet v Říčanech odstartoval diskusi na téma revita-
lizace náměstí. Stalo se tak u příležitosti Evropského 
týdne mobility. Akce odstartovala v Senátu ČR setká-
ním jeho předsedy Miloše Vystrčila se zástupci inicia-
tivy CityChangers. V Říčanech pak akce pokračovala 
diskusí na téma udržitelná mobilita. Kromě parkletu 
byl představen projekt Uniqway studentský carsharing 
nebo nákladní jízdní kola. Výstava poputuje i do dal-
ších měst ČR.
V Říčanech se letos otevřela cyklostezka z pražských Ko-
lovrat do Mnichovic, mohlo by se zdát, že to bude stěžejní 
akce v rámci Evropského týdne mobility. Říčanská radni-
ce však hledí dál a v rámci startu celostátní kampaně ETM 
otevřela diskusi na téma revitalizace náměstí. Symbolicky 
právě na vestavěném sezení, které zabralo jedno parko-
vací místo před místní pizzerií. Gesto, které, jak už víme, 
rozpoutává diskusi ohledně využití veřejného prostoru.
„Jedná se o dočasnou instalaci, která se bude stěhovat do 
dalších měst. Naše plány jsou ambicióznější a nespočívají 
v rušení parkovacích míst před poštou. V rámci přípravy 
revitalizace Masarykova náměstí chceme kromě nových 
povrchů, vodních prvků, zeleně či míst pro předzahrádky 
prověřit i možnost podzemních garáží pod hlavní plochou. 
Nejen vhodnou organizaci parkování a průjezdu nám 
navrhnou odborníci a urbanisté v rámci architektonické 
soutěže po předchozí diskusi s občany. Funkční, ale též pří-
jemné a bezpečné prostředí pomůže obchůdkům, službám, 
restauracím. Náměstí se pak znovu stane přirozeným cen-
trem Říčan,“ přibližuje plány radnice místostarosta David 
Michalička (Klidné město).  
O tom, že říčanské náměstí změnu potřebuje, svědčí 
mnohé ohlasy obyvatel v rámci debat, které u parkletu 
proběhly. Představena byla i další řešení, která mohou 
přispět k udržitelné dopravě, jako projekt sdílených aut 
pro studenty vysokých škol nebo nákladní jízdní kola pro 

zásobování obchodů. Všechny tyto projekty a další příkla-
dy dobré praxe ukazují, že změna je možná, když je pro ni 
podpora a odvaha radnic. Důležité přitom je najít správ-
nou rovnováhu. Právě proto musí probíhat veřejná debata 
o budoucí podobě říčanského náměstí se všemi zúčast-
něnými, tedy rezidenty, obchodníky, žáky školy, uživateli 
a ostatními obyvateli města.
Má náměstí sloužit primárně automobilům, proto-
že ty vozí klienty k obchodům a službám? Má být ná-
městí pohodlnější pro jízdu školáků na koloběžkách 
a podpatky dam? Má zde být i místo na dětské hry? 
A co návštěvníci, kteří chtějí veřejný prostor využívat 
ke společným setkáváním a posezením v restauracích, 
mají prostor a příležitost? Je naše náměstí přívětivé pro 
všechny jeho uživatele? Co ponechat a co změnit? Co 
na náměstí chybí? Je to i otázka pro vás. Přemýšlejte, 
již brzy se vás zeptáme.
Doprava je jedním z nejpalčivějších témat většiny evrop-
ských měst. Mnohá z nich řeší obdobné problémy a mají 
již zkušenosti a výsledky. Je důležité tyto zkušenosti a ře-
šení sdílet a dostat do povědomí nejen veřejnosti odbor-
né, ale i laické. Napomáhá tomu iniciativa CityChangers, 
která vznikla mezi členy spolku Partnerství pro městskou 
mobilitu. Říčany se jako člen spolku zapojily do této inici-
ativy a sdílejí spolu s ostatními příklady dobré praxe, jako 
je například řešení ulice Školní před školou u Říčanského 
lesa nebo již zmíněná cyklostezka.
Mobilní výstava – parklet - vznikla v rámci projektu MO-
BILMAN - Humanitní rozměr plánů udržitelné měst-
ské a regionální mobility za finanční podpory TAČR 
(TL02000400), na kterém se podílejí tři univerzity (FD 
ČVUT v Praze, Univerzita Pardubice a VŠE v Praze) ve 
spolupráci se spolkem Partnerství pro městskou mobilitu.
Mnohé další příběhy se dočtete na www.citychangers.eu.

Kateřina Lauerová, tisková zpráva města

Říčanské náměstí má být jedno velké 
parkoviště – opravdu?
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Zastupitelstvo města Říčany schválilo na svém zářijovém za-
sedání dne 9. 9. 2020 programy AKCE a PROVOZ pro po-
skytování dotací z rozpočtu města na rok 2021. V případě, že 
žadatel nenajde vhodný dotační program, ve kterém by mohl o 
dotaci z rozpočtu města požádat, poskytuje město Říčany také 
individuální dotace. Všichni žadatelé o dotaci budou, tak jako 
v předchozím roce, podávat svoji žádost pouze elektronicky, 
prostřednictvím dotačního portálu Grantys na adrese www.
ricany.grantys.cz.
Grantys je pro žadatele o dotaci z programu Provoz 2021 
zpřístupněn od 1. 11. 2020. Konečný termín pro podání 
žádostí je 31. 12. 2020. Lhůta pro podání žádostí o dota-

ci z programu Akce 2021 začíná také 1. 11. 2020 a končí  
30. 11. 2020! Žadatel v programu Akce 2021 má možnost 
podat žádost celkem na pět projektů v max. souhrnné část-
ce 70 000,- Kč. O individuální dotaci lze zažádat v průběhu 
celého roku. Schválené programy jsou vyvěšeny na úřední 
desce a na webu města www.ricany.cz v sekci Město a samo-
správa - Dotace města (dříve granty). Zde je umístěn i ma-
nuál k systému Grantys, který obsahuje podrobné informace 
k registraci do systému a k vyhotovení žádosti. Dotazy a kon-
zultace ke zpracování žádostí vyřizuje Lenka Urbanová, tel. 
323 618 172, e-mail: lenka.urbanova@ricany.cz.

Lenka Urbanová, referentka OKS

DOTAČNí PrOGrAmy mĚSTA ŘíČANy 
NA rOK 2021 SCHVáLeNy

Informace z radnice

	 Schválený	 Upravený	 Skutečnost		 %	plnění
	 rozpočet	 rozpočet	 k	31.	8.	2020	 k	uprav.
	 v	Kč	 v	Kč	 v	Kč	 rozpočtu

Plnění rozpočtu 
města

PŘÍJMY

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

301	217	000,00 318	822	710,00 197	947	216,09 62,09

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

127	250	400,00 131	016	688,68 86	620	445,08 66,11

Kapitálové příjmy (příjmy	z	prodeje	majetku) 8	810	150,00 8	931	150,00 2	795	435,80 31,30

Přijaté dotace 263	381	202,00 279	657	085,16 109	404	746,14 39,12

Přijaté splátky půjček 985	000,00 985	000,00 356	800,00 36,22

Rozpočtové příjmy  
běžného roku celkem

701 643 752,00 739 412 633,84 397 124 643,11 53,71

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

Termínovaný	vklad 20	000	000,00 20	000	000,00 100,00

Úvěr	na	nákup	nemovitostí,	cyklostezka	 28	646	000,00 102	648	372,18 102	424	390,45 99,78

Příjmy celkem vč. přebytku hospodaření 840 289 752,00 1 002 138 865,73 659 626 893,27 65,82

VÝDAJE	

Běžné	(provozní)	výdaje 405	415	644,00 435	359	715,64 245	147	164,46 56,31

Rozpisové	rezervy 11	107	000,00 8	444	632,13 0,00 0,00

Běžné výdaje celkem 416 522 644,00 443 804 347,77 245 147 164,46 55,24

Kapitálové	(investiční)	výdaje 337	403	186,00 415	233	267,83 144	171	300,40 34,72

Rezervy	na	investice 17	801	040,00 14	952	829,51 0,00 0,00

rezerva	na	investice	krytá	úvěrem		
(opatření	COVID)

50	000	000,00 0,00

Investiční výdaje celkem 355 204 226,00 480 186 097,34 144 171 300,40 30,02

Rozpočtové výdaje běžného roku 
celkem

771 726 870,00 923 990 445,11 389 318 464,86 42,13

Splátky	úvěru 68	562	882,00 78	148	420,62 26	790	339,80 34,28

Výdaje vč. splátky půjčky 840 289 752,00 1 002 138 865,73 416 108 804,66 41,52

rozdíl příjmy - výdaje (BV s kons.) 0,00 0,00 243 518 088,61

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

Podzimní svoz velkoobjemového odpadu
Město Říčany ve spolupráci se svozovou spo-
lečností Marius Pedersen a.s. připravuje mo-

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

PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA V ZIMNÍM 
OBDOBÍ (od 1. 11. do 31. 3.)
pondělí, středa, pátek: 12.00 – 16.00 hodin, sobota: 9.00 
– 14.00 hodin

V případě, že otevírací den ve sběrném dvoře připadne na 
den státního svátku či ostatní svátky, kdy je státem uznaný 
den pracovního klidu, bude sběrný dvůr uzavřen.

Mezi velkoobjemový odpad nepat-
ří zahradní odpad (větve, ořezané 
dřeviny, posekaná tráva apod.), sta-
vební suť, nebezpečný odpad (oleje, 
plechovky s barvami) a spotřebiče, 
které je možno odevzdat bezplatně 
na místo zpětného odběru k dalšímu 
využití.
Prosíme všechny obyvatele, aby neza-
plňovali kontejner uvedenými odpady 
a umožnili všem zájemcům odložit 
nadměrný odpad z domácností, ze-
jména starším občanům, kteří mají 
omezenou možnost navštívit sběrný 
dvůr. Připomínáme, že v podmínkách 
našeho sběrného dvora nelze provádět 
dotřídění. 
Předpokládaná doba setrvání velkoob-
jemových kontejnerů na jednotlivých 
stanovištích je 2 hodiny. V případě, že 
k naplnění kontejneru dojde v kratším 

čase, bude odvezen dříve, než je uvede-
no v rozpise.
Dále připomínáme možnost přista-
vení velkoobjemových kontejnerů 
pro zájmové organizace působící na 
území Říčan. Město na vyžádání za-
řídí bezplatné přistavení kontejneru 

a likvidaci odpadu. Kontakt: referent-
ka odpadového hospodářství Malíková 
Barbora, telefon: 323 618 130 nebo 
email: barbora.malikova@ricany.cz

Město Říčany,  
oddělení technické správy

14. listopadu  21. listopadu  
07:00-09:00
07:30-09:30
08:00-10:00
08:30-10:30
09:00-11:00
09:30-11:30
10:00-12:00

Táborská (x smiřických)
scheinerova (u separ. sběru)
5. května (kotelna)
Na Kavčí skále (u separ. sběru)
K Podjezdu (x Bezručovou)
sokolská (u hřiště)
Zborovská (x Táborská)

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

u Olivovny (sídliště)
Verdunská (u rest. Oliva)
domažlická (x Chodská)
Bezručova (x dukelská)
stará náves (u Památné lípy)
Jureček
Nové Březí (horní u paseky)              
Na Vysoké (u přejezdu)

31. října     7. listopadu  
  07:00-09:00
  07:30-09:30
  08:00-10:00
  08:30-10:30
  09:00-11:00
  09:30-11:30
  10:00-12:00
  10:30-12:30

Podhrázská (u separ. sběru)
Na obci (x s Voděradskou)
Olivova (u parkoviště)
u kina (Komenského nám.)
u hřiště (x V Chobotě a Řípské)
Marvánek
Otavská (x labskou)
Nám. Čsa

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

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

Podzimní termíny přistavení VOK
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Informace z radnice

Město Říčany hledá 

schopné pracovníky do dobŘe zavedeného kolektivu  
na následující pracovní pozice:

uPozornění: výběrová řízení budou konána dle 

Požadavků aktuální „koronavirové“ situace

1.  reFerent odboru kancelář starostY  
– dotace a veřeJné zakázkY

POŽADujeme: Vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vysokoškolské 

vzdělání v magisterském studijním programu 

LHŮTA PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠeK: 13. 10. 2020 do 15.00 hod.

TeRmÍN VÝBĚROVÉHO ŘÍZeNÍ: 19. 10. 2020 ve 13.00 hod. – účast na VŘ je závazná podáním 

přihlášky včetně všech náležitostí – účastníci nebudou k účasti vyzýváni. .

3.  Právník odboru stavební úřad
POŽADujeme: VŠ vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v 

magisterském studijním programu právnického směru

LHŮTA PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠeK: 13. 10. 2020 do 15.00 hod. 

TeRmÍN VÝBĚROVÉHO ŘÍZeNÍ: 19. 10. 2020 v 9.00 hod. – účast na VŘ je závazná podáním přihlášky 
včetně všech náležitostí – účastníci nebudou k účasti vyzýváni.

4.  reFerent oddělení investic
POŽADujeme: Vyšší odborné vzdělání nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu  

LHŮTA PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠeK: 7. 10. 2020 do 18.00 hod.

TeRmÍN VÝBĚROVÉHO ŘÍZeNÍ: 13. 10. 2020 v 9,00 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
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Nenechte se šmírovat. NAinstalujte si eroušku
„Naši kartičku máte?“ Otázka, po 
které velká část z nás sáhne v obcho-
dě do peněženky a vyndá kus plastu, 
aby získala drobnou slevu na nákup. 
Pro mnohé zákazníky příjemný bo-
nus, pro obchodní řetězce důmyslný 
způsob, jak podrobně sledovat naše 

každodenní návyky a chování za účelem maximaliza-
ce vlastního zisku. Tyto plastové kartičky nás „šmíro-
valy“ už dávno před tím, než se z části přemístily do 

příslušných aplikací mobilních telefonů nebo třeba 
„fanouškovských“ stránek na Facebooku. 
Patří už k paradoxu doby, že ochranu soukromí a nářky 
o šmírování někteří řeší na Facebooku, který v tu samou 
chvíli provádí analýzu jejich příspěvků, lajků i hejtů a ge-
neruje podle ní reklamu, která daného uživatele nejlépe 
zasáhne. Je samozřejmostí, že informace vyhledáváme 
na Googlu nebo na Seznamu, přihlášeni pod svým jmé-
nem a navigujeme se přes Google Mapy nebo Mapy.cz. 
V Mountain View v Kalifornii a v Praze na Smíchově tak o 

První říjnový víkend se konají v 15 vo-
lebních okrscích v Říčanech volby do 
Zastupitelstva Středočeského kraje. 
Sídla volebních okrsků zůstávají ve 
stejných volebních místnostech jako 
v předešlých letech. Mapu volebních 
okrsků najdete na webu města.
Přijít volit můžete v pátek 2. října od 
14.00 hodin do 22.00 hodin a v so-
botu 3. října od 8.00 do 14.00 hodin. 
Při vstupu do volební místnosti je 
povinnost zakrytí dýchacích cest 
(rouška, šátek, apod.)!

Hlasovací lístky vám budou doruče-
ny Českou poštou do vašich poštov-
ních schránek, případně vám budou 
na požádání vydány přímo ve voleb-
ní místnosti. Své kandidáty budete 
vybírat z 16 politických stran/poli-
tických hnutí/koalic.
Každý volič musí prokázat svou to-
tožnost a státní občanství platným 
občanským průkazem, případně 
platným cestovním pasem. 
Pokud jste právě v karanténě 
z důvodu onemocnění Covid-19, 

pak máte možnost volit prostřed-
nictvím speciální komise pro 
hlasování, kterou zajišťuje stát 
prostřednictvím Středočeského 
kraje a Armády ČR již od 30. září. 
Městský úřad pro tyto občany hla-
sování nezajišťuje. 
Děkujeme všem členům volebních 
komisí, že i v této epidemiologicky 
závažné době jsou ochotni zased-
nout v našich volebních komisích 
a přispějí tak k úspěšnému konání 
krajských voleb.

Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje 2. a 3. října 2020 
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zastupitelé

byty na Komenského náměstí
V srpnu se zdálo, že se nešťastná kauza kolem převodu 
bytů na Komenského náměstí brzy uzavře. Okresní soud 
pro Prahu-východ vydal rozhodnutí, podle kterého jsou 
očekávání současných nájemníků opodstatněná a je mož-
né schválit převod bytů v parametrech původních smluv. 
Rozsudek je jednoznačný a odpovídá zdravému rozumu. 
Město v době uzávěrky tohoto čísla obdrželo jeho písemné 
odůvodnění. Jistotu, že v den, kdy čtete tento Kurýr, budou 
mít nájemníci vyhráno, však nemáme. Místo aby se za ně 
město od samého počátku kauzy postavilo, tak jako se to 
v podobných případech stalo v jiných městech – např. v 
Liberci, vyčkávalo a stále hovořilo o případném odvolání. 
Jsme proto rádi, že se kolem posledního zastupitelstva 
rozproudila živá debata – nadlouho to také mohlo být 
kvůli situaci kolem koronaviru poslední, kterého se mohla 
veřejnost zúčastnit. Zdá se, že i díky této diskuzi se najde 
dostatek zastupitelů napříč spektrem, kteří se na stranu 
mravnosti a nájemníků přikloní, a že se na nejbližším jed-
nání odsouhlasí usnesení na vyhlášení prodeje v intencích 
uzavřených smluv. 

Panem starostou jsme byli veřejně obviněni z toho, že 
se v kauze angažujeme z toho důvodu, že v dotčeném 
domě mají byty naši kandidáti. Ve skutečnosti to není 
ani jeden z kandidátů STAN do voleb 2018. Stejný vý-
pad předvedl v listopadu 2018, kdy byli lidé z kandidát-
ky STAN nepravdivě obviněni, že zahajují developerský 
projekt. Starosta se ale omlouvat nechce nebo neumí. 
Vzhledem k tomu, že podle naší zkušenosti je Kurýr čím 
dál více plátkem ve stylu Pištíkovy propagandy z Farmy 
zvířat a že chceme ušetřit redakční radě práci, aby ne-
musela po uzávěrce předělávat celý věstník s tím, že pan 
starosta musí ex post a proti pravidlům reagovat, bude-
me se nadále k celému případu vyjadřovat už jen na fa-
cebooku a dalších platformách. Pro ty, kterých se kauza 
dotýká, nabízíme samozřejmě možnost konzultací po 
mailu nebo osobních schůzek (po předchozí domluvě) 
v kanceláři Zdeňka Hraby v Kamlerově ulici.

Členové zastupitelského klubu STAN

V Říčanech se hrál charitativní fotbal
První zářijová sobota byla v Říčanech 
ve znamení charitativního fotbalového 
zápasu. Ten se rozhodl na místním hřiš-
ti uspořádat poslanec Jan Skopeček. 
Zápas byl tak zakončením série letních 

charitativních turnajů, které se hrály v několika středočes-
kých městech. 
Podle poslance Skopečka patří k práci a úkolům poslance 
i to, aby pomáhal rozvíjet sportovní či kulturní život v regio-
nu, za který je zvolen. Po koronavirové karanténě uvažoval, 
jakou sportovní akci letos vymyslí. V minulých letech totiž 
pořádal například cyklo výlety do Brd, ale letos chtěl zorga-
nizovat něco, u čeho si všichni dají více do těla. A jako velký 
fanoušek fotbalu se rozhodl právě pro něj.
I přes horké dopoledne se zápasu zúčastnila řada fotbalo-
vých nadšenců napříč věkovými kategoriemi. Na hřišti se 
tak stejně jako i na minulých turnajích sešla pestrá sestava 
a podány byly skvělé výkony. Mimo jiné se do dresu oblé-

kl i tentokrát poslanec Skopeček a stal se posilou jednoho 
z týmů. Stejně jako na předchozích turnajích ale nešlo jen 
o podání sportovního výkonu, šlo především o dobrou věc. 
Výtěžek z říčanského zápasu byl totiž darován na základní 
a mateřskou školu, která je zaměřena na děti s kombinova-
ným postižením.
Díky přihlášeným fotbalistům se v Říčanech podařilo na 
dobrou věc vybrat hned několik tisíc korun. Současná ko-
vidová situace mnoha sociálním zařízením ztěžuje jejich 
hospodaření, protože náklady na ochranné pomůcky a další 
věci, potřebné k chodu, nejsou malé. Proto se poslanec Sko-
peček rozhodl pomoci, alespoň tímto způsobem. Na minu-
lých turnajích bylo startovné věnováno například na dětský 
domov Pepa v Příbrami, nebo na dětský tábor a školní po-
můcky pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin v Hořo-
vicích a Benešově. Snad i peníze vybrané v Říčanech pomo-
hou a usnadní každodenní chod zařízení. 

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

nás poměrně přesně vědí, kdy, kam, jak, proč a co jezdíme 
nakupovat i třeba to, jak často chodíme k lékaři. Nejtlustší 
a nejpodrobnější složku s podrobnostmi o našem životě 
pak vlastní jistý Mark Zuckerberg a rozhodně se ji nebojí 
komukoliv prodat.
Ano, jsme sledováni. Přesněji řečeno, necháváme se dob-
rovolně sledovat výměnou za slevy, dárečky a vůbec jakýsi 
životní komfort. Mobil nás včas upozorní kdy a kudy vyra-
zit na schůzku i přes ty největší zácpy, vybere restauraci, ve 
které zrovna nejlépe vaří a naopak varuje před tou, kde se 
kuchař špatně vyspal, atd. 
A pak je tady aplikace eRouška, která nic z výše uvedené-

ho neumí. Nešmíruje a ani vám nebude cpát reklamy. „Na 
oplátku” vás však varuje před možnou nákazou nemocí 
Covid-19. Zatímco pro vás nemusí být toto onemocnění 
fatální, pro vaše prarodiče už třeba ano. Díky včasnému 
upozornění z aplikace jim tak doslova můžete zachránit 
život, protože je jednoduše tentokrát nepůjdete navštívit.
Doba je složitá, ale tohle je jednoduché. Nainstalujte si 
prosím aplikaci eRouška, nezabere vám to víc než minutu. 
Je sice dost možné, že současná vláda zase všechno poka-
zí, ale to ještě neznamená, že my občané se budeme chovat 
nezodpovědně. Právě naopak. Buďme k sobě ohleduplní. 

Jan Kužník, zastupitel (Klidné město)
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zastupitelé

Říčanský Hafan 2020
Zdravím psím 
pozdravem haf haf 
všechny pejskaře a 
přátele nás pejsků. 
Po roce jsme se 

zase sešli na Marvánku, ne v červnu jak bývalo zvykem, ale 
kvůli koronaviru až v září. 
Vůbec to ovšem nebylo znát na účasti. Bylo krásné počasí a 
lidí bylo opravdu hodně. I když je pravda, že tam přišli i ti, 
kteří o nás nic nevěděli a šli se jen tak v neděli projít. Když 
se tedy na chvíli zastavili, tak jsme se jim moc líbili a zůstali 
se na nás dívat.  K mé velké radosti jsem našel zase naši 
veterinářku Alču, která mi loni moc chyběla. 
K soutěži se přihlásilo 20 pejsků, které Alča prohlédla, pohladi-
la a podrbala za ušima, protože to mají pejsci moc rádi. Radostí 
jsem zaštěkal, protože o naší soutěži se již ví i mimo Říčany a 
zavítali k nám pejsci z bližšího i vzdálenějšího okolí. Letos tam 
bylo i hodně štěňátek. Jedno celé černé s jedním černobílým se 
neustále pošťuchovala a bylo z nich často jen klubíčko černobí-
lých chlupů. My staří mazáci jsme se na ně dívali rádoby s nad-
hledem, co to vyvádějí, ale stranou jsme se jim smáli a moc se 
nám to líbilo.  Naši dvounozí páníčci nám zase postavili výběh 
pro naše předvádění a pro malé dvounožce tam byl postavený 
skákací hrad. Skoro jsem si chtěl také zaskákat, ale protože 
mám drápky, které nejdou sundat, na hrad jsem nesměl. 
Ve výběhu jsme se všichni snažili předvést to nejlepší, co umí-
me, k čemuž nás vybízel a chválil Míla Šmolík, který si u toho 
s páníčky povídal. Hodně jich ale tvrdilo, že nejvíc ze všeho se 
umíme válet na gauči. Snad se mi podaří svoji paničku pře-
svědčit, aby příští rok nějaký gauč přivezla. Ale musí být hodně 
velký, abychom se na něj všichni vešli. I letos jsme mohli obdi-
vovat výcvik pejsků i ukázky výcviku a tance psích kamarádů 
dog dancing od Martiny Irglové a jejich dcer. A představte si, 
že agility ovládali i někteří pejsci, co soutěžili. Jen jsem jim tiše 
záviděl, protože to já neumím. 
Protože, jak víte, od poloviny března byly všechny základní a 
mateřské školy zavřeny a před prázdninami to nebylo nic moc, 
oslovili jsme letos pro výtvarnou soutěž pouze mateřské školky. 
Přišlo sice méně výkresů, ale všechny byly krásné a porota měla 
zamotanou hlavu, které výkresy vybrat a ocenit. Nakonec vy-
brala z každé MŠ tři nejhezčí, ale všem ostatním udělila zvláštní 
cenu. Každé dítě našlo v tašce nějaký dárek a lístek na zmrzlinu. 
Ceny předávali Martin Kupka a Míla Šmolík, který celý den 
hezky moderoval.   
Náš Hafan popsal průběh letošního ročníku a nám nezbývá 
nic jiného, než se rozloučit s poděkováním všem, kteří jste se 
zúčastnili, nebo přišli jen tak na kukandu. Náš dík patří všem, 
kteří se na hezkém odpoledni podíleli. Veterinářce Alče, firmě 
Obojky, která věnovala poukaz na 10 % slevu na nákup v ka-
menné prodejně a cenu do soutěže pro psího sympaťáka, obo-
jek se jménem i známkou naší soutěže, nově i firmě Zampi, od 
které každý účastník obdržel psí známku s QR kódem, který 
slouží k okamžitému zjištění údajů o pejskovi. Vlastně se jedná 
o takovou modernizovanou psí známku. Mobil máme praktic-
ky skoro každý vždy u sebe, tak se můžeme rychle dozvědět, 
komu pes patří, i další důležité informace, a v neposlední řadě 

všem členům a kolegům z naší říčanské skupiny, kteří se podí-
leli na veselém dětském odpoledni.

VÝTVARNÁ sOuTĚŽ:

mŠ SrDíČKO 	 1.	místo		 Laura	Dunajová
	 2.	místo	 Gábinka	Stolařová	
	 3.	místo	 Anežka	Kykalová
Zvláštní cena: Honzík	Jedlinský,	Tomášek	Jedlinský,	Sebík	Sko-
ták,	Nelinka	Matoušková,		Tomáš	Túry,	Sofinka	Skotáková

mŠ U SLUNeČNíCH HODIN	 1.	místo	 Pavlína	Kružíková
	 2.	místo	 Valerie	Votrubová
	 3.	místo	 Beata	Mastá
Zvláštní cena: Vojtěch	 Němeček,	 David	 Franěk,	 Ondřej	 Něme-
ček,	Natálie	Čechová

mŠ ZAHráDKA	 1.	místo	 Beata	Byrtus	
	 2.	místo	 Anna	Zemánková	
	 3.	místo	 Valerie	Prellová
Zvláštní cena:	Annette	Prellová,	František	Zezula,
Sára	Zemánková

Naše psí porota ve složení Douša Jakub, egidová Karla, 
Kořán Tomáš, Kozák Jiří a rejzek Jakub vybrala za vítěze:
mALí PSI:	 1.	místo	 Eddie,	majitelka	
	 	 Lucie	Každová,	Srbín
	 2.	místo	 Kora,	majitelka	Anna	
	 	 Štůlová,	Senohraby
	 3.	místo	 Ewa,	majitelka	
	 	 Linda	Víšková,	Praha
VeLCí PSI:	 1.	místo	 Gaya,	majitelka	
	 	 Ivana	Cikánková,	Říčany
	 2.	místo	 Marvin,	majitel		
	 	 Tomáš	Šenk,	Říčany
	 3.	místo	 Manny,	majitelka	
	 	 Šárka	Hájková,	Říčany
miss sympatie/psí sympaták: 
Manny,	majitelka	Šárka	Hájková,	Říčany						.

Miloslav Šmolík a Karla Egidová, zastupitelé (ODS)
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Info z osadních výborů

Škola v Kuří opět žije!
Po více než 50 letech ožila budova školy v Kuří opět dětským 
hlaholem a smíchem. Rekonstrukce školy započala na jaře 
roku 2019 a po úspěšné kolaudaci v srpnu tohoto roku byla 
jako mateřská škola Kuřátko otevřena 1. září. Slavnostního 
zahájení a přivítání malých školáčků se zúčastnilo vedení 
města v čele se starostou, celý učitelský sbor ve slušivých 
žlutých tričkách a zástupci Osadního výboru Kuří a míst-
ních hasičů v neméně slušivých tričkách barvy bledě modré.
Více než 110 let stará budova školy i přilehlé prostory 
prošly zásadní změnou a je třeba všem, kteří se na zda-
řilé rekonstrukci podíleli, ještě jednou poděkovat. Sou-
částí projektu byly drobné opravy povrchu a vodorovné 
dopravní značení na návsi a v ul. U Zbrojnice, oprava 
chodníku od školy směrem k rybníku a například i přesun 
stanoviště separovaného odpadu. A byť to občas lehce 
zaskřípalo v komunikaci a některé čáry byly na vozovku 
namalovány dříve, než se nad jejich logikou stačil někdo 
zamyslet, lze považovat proběhlé úpravy za užitečné.  
Poměrně významnou změnou je pak dílčí regulace par-
kování v obci v souvislosti se zvýšeným provozem aut 
rodičů malých předškoláků v ranní a odpolední špičce. 
V současné době probíhají přípravné práce na rozšíření 
počtu parkovacích míst jak pro potřeby školky, tak i re-
zidentů. Neméně významnou změnou bude i plánované 
vybudování nové zastávky MHD (ve směru na Nupaky) 
přímo naproti škole. O prospěšnosti tohoto umístění, 
zejména z pohledu bezpečnosti provozu, není pochyb a 
jsem rád, že představitelé města sdílí stejné přesvědčení 
a nové důstojné zastávce pomohou v krátké době na svět-
lo světa. Jako poslední rozpracovaný projekt, který ač 
také není vyvolanou investicí v souvislosti s rekonstrukcí 

školy, ale lze v něm nalézt jistou synergii, je třeba zmínit 
nové dětské a sportovní hřiště, které OV Kuří prosazuje 
již od roku 2016. Jediné místo pro sportovní vyžití dětí 
i dospělých obyvatel Kuří, a nyní i dětí z mateřské školy, 
má vzniknout v lokalitě V Roklích a jeho výstavba byla 
z důvodu úspor momentálně etapizována. Věřím, že se 
podaří tento dlouho připravovaný projekt během letošní-
ho a příštího roku úspěšně zrealizovat.
Nově opravená historická budova školy je skutečnou oz-
dobou naší návsi a pevně doufám, že se k ní velmi brzy 
připojí i zdařilá zastávka MHD a v nedaleké budoucnosti 
se škola stane i důstojnou dominantou nového, koncepč-
ně zrekonstruovaného prostoru celé návsi.         
 Tomáš Kořán, předseda OV Kuří

Příkladnou žlutomodrou symbiózu ani GdPR nezastaví...

Nové podélné dopravní značení na návsi
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Bezpečnost a infrastruktura

Městská policie říčany
Komenského nám. 1619/3, 251 01 Říčany 

e-mail: mestska.policie@ricany.cz

tel. 323 618 150  
Mob. 725 022 765

Přechody pro chodce v blízkosti škol
S novým školním rokem se opět strážníci zaměřují v ranních 
hodinách na zajištění dozoru na přechodech pro chodce v blíz-
kosti škol. Rovněž mají strážníci pod dohledem preventivní 
akci v ulici Školní, kde je uzavírka pro všechna motorová vo-
zidla, vyjma autobusů, ve dnech školního vyučování v čase od 
7:30 do 9:00 hod. Smyslem uvedeného je zklidnění dopravy 
v místě bezprostředně před školou. Strážníci v místě, kde bylo 
zvykem zajíždět do ulice před školu, upozorňují řidiče - rodi-
če vozící děti do školy, aby uvedenou změnu akceptovali a pro 
vysazení dítěte využili nově zřízená parkoviště z druhé strany 
školy. I přes dohled strážníků v místě, někteří rodiče stále vy-
sazují děti v křižovatce a tím ohrožuji jak svoje děti, tak i bez-
pečnost ostatních účastníků silničního provozu, nehledě na 
to, že se dopouští nedovoleného zastavení a stání v křižovatce. 
Aktuálně strážníci řešili chování řidičů domluvou, s odstupem 
času však může dojít i na pokuty, pokud by domluva neposta-
čila. Ke zvýraznění nového zákazu je nyní v místě v uvedené 
době umisťována technická zábrana, v budoucnu by však měla 
zmizet a řidiči by si měli zvyknout a plně respektovat současně 
umístěnou dopravní značku Zákaz vjezdu všech vozidel mimo 
BUS. Na uvedené bude průběžně dohlížet hlídka strážníků.

městská policie radí a informuje 
Z KNIHy uDÁLOsTÍ
4. srpna, 09.20
Na základě výzvy Policie ČR pátrají strážníci po nezletilé 
osobě, která se pohádala s rodiči, utekla z domova a hrozí 
pokusem sebevraždy. Hlídky strážníků pátrají po nezle-
tilé osobě v celém katastru města ve společné koordinaci 
s hlídkami policie. Do pátrání je zapojen i městský kame-
rový dohlížecí systém. V průběhu pátrání jsou vytipovány 
lokality, kde se nezletilá osoba zdržuje nejčastěji ve svém 
volném čase. Zanedlouho si strážníci na nově vzniklé cyk-
lostezce v prostoru odpočinkového altánu všímají dvou 
osob, z nichž jedna odpovídá popisu nezletilé osoby, po 
které je vyhlášeno pátrání. Následnou kontrolou osob je 
domněnka potvrzena. Informace je neprodleně předána 

Policii ČR, která se dostavuje na místo a nezletilou osobu 
si přebírá k provedení dalších úkonů a opatření.
5. srpna, 06.49
Strážníci jsou přivoláni k požáru dřevěného domku, který se 
nachází nedaleko železničního koridoru v ulici Na Vysoké. 
Na místě se již nacházejí hasiči, kteří provádějí hašení požáru 
a předávají informaci, že se pravděpodobně jedná o úmyslné 
založení požáru. Na místě požáru strážníci kontaktují muže, 
který se dle sdělení hasičů na místě nacházel již v době jejich 
příjezdu. Jedná se u muže bez domova, od kterého je zjištěno, 
že v chatce přebýval a to i se spolubydlícím, který je strážní-
kům z místní znalosti znám. Dle výpovědi muže bez domova 
je právě spolubydlící pachatelem, který dřevěný domek zapálil. 
Zjištěné poznatky včetně totožnosti spolubydlícího strážníci 
předávají Policii ČR, která ve věci dále šetří.

11. srpna, 16.02
Personál drogerie na Masarykově náměstí strážníkům telefo-
nicky oznamuje osamocené asi čtyřleté dítě, které se nachází 
v prodejně. Strážníci na místě zjišťují, že dítě se pohybovalo 
zprvu v doprovodu druhého staršího dítěte, které následně 
prodejnu opustilo. Dítě sděluje strážníkům svou totožnost i 
místo pobytu. Ve věci je kontaktována Policie ČR, zda není 
vyhlášeno pátrání po dítěti. Ve stejný okamžik místem události 
projíždí cyklista, který sděluje, že otec dítě již usilovně hledá. 
Naštěstí se jedná o sousedy. Cyklista tak zprostředkovává te-
lefonický kontakt na otce, který se dostavuje na místo a dítě si 
přebírá zpět do své péče. 
 14. srpna, 15.26
Na základě všímavosti projíždějícího řidiče vozidla jsou stráž-
níci vysláni na parkoviště u obchodního řetězce v ulici Říčan-
ská. Zde se mladý muž pokouší dostat do kontejnerů pro odlo-
žení již nepotřebného oblečení v rámci charitativní sbírky. Než 
hlídka strážníků dorazí na místo, je na kontejnery nasměrován 
i městský kamerový dohlížecí systém. Mladý muž je již pod 
dohledem a celé jeho jednání je zaznamenáváno. Zprvu se po-
kouší dostat do kontejnerů otvorem pro vložení oblečení. Toto 
se mu ale nedaří. Následně jeden z kontejnerů v zadní části 
odsunutím krycího plechu pootevírá a krade z jeho útrob pytle 
s odloženým oblečením. Z místa ihned urychleně odchází. Po 
spatření přijíždějící autohlídky městské policie zahazuje ukra-
dené pytle a dává se na útěk do ulice Arbesova. Zde je strážníky 
zadržen. Ukradené pytle oblečení jsou následně vráceny zpět 
do kontejneru a mladý muž strážníky předveden na Policii ČR, 
jelikož není schopen hodnověrně prokázat svou totožnost. Po 
zjištění totožnosti je počínání mladého muže kvalifikováno 
jako přestupek a dořešeno strážníky uložením pokuty.
 Jindřich Joch, zástupce vedoucího Městské policie Říčany 
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Vážení čtenáři našich pravidelných příspěvků a příznivci 
našeho sboru,
máme za sebou několik prvních podzimních dnů, ale ještě 
než bude létu úplný konec, podařilo se nám oženit dva členy 
našeho sboru. Oba si pro tuto slavnost vybrali termín 19. 9. 
2020. Počasí bylo v ten den krásné a oba manželské páry si 
tak mohly užít svůj den bez jediné kapky deště a s hroma-
dou přátel. Jelikož jsou oba součástí hasičské rodiny, byla 
přítomna i naše nazdobená technika. Když si páry řekly své 
„Ano“, nervozita ze všech opadla a mohla začít ta správná 
zábava. Nemohl chybět koňský chomout, aby ženich věděl, 
do čeho „vlezl“ a že manželství je také někdy pěkně těžké, 
pokud manželé nepotáhnou spolu. Co by to bylo za přáte-
le, pokud by chyběla železná koule, přivázaná ženichovi na 
nohu. Když se ženich nakonec vyplatil ze svých mladických 
hříchů, mohli se všichni vesele odebrat na hostinu.  Tímto 
bych chtěl moc popřát oběma novomanželským párům 
mnoho krásných chvil při společné cestě životem a užívání 
společného příjmení Pojezní a Molinaro.
Výjezdy naši jednotku neminuly ani tentokrát a některé 
byly opravdu náročné. Dne 26. 8. jsme byli povolání k po-
žáru bývalé elektrorozvodny. Velitel zásahu byl na místě 
jako první a rozhodl, že rozsah požáru nevyžaduje pomoc 
naší jednotky, proto jsme se vrátili zpět na základnu. Dále 
jsme 31. 8. zálohovali na vlastní zbrojnici. A následující 
den, 1. 9. ve velmi brzkých ranních hodinách, jsme vyjeli 
k nahlášenému požáru srubu. Bohužel, objekt byl zasažen 
požárem v plném rozsahu, zásah byl tak celkem náročný 
a probíhal v dýchací technice. Následovalo rozebrání čás-

Co nového u hasičů
www.sdhricany.cz

ti střechy a poté se z rozhodnutí velitele zásahu jednotka 
odebrala zpět na základnu. Na místě byla určena dohlídka 
místní dobrovolné jednotce. Po dobu zásahu jsme ještě dr-
želi zálohu na vlastní zbrojnici a byli tak připraveni vyjet 
k případné další mimořádné situaci. Jeden z posledních 
výjezdů byl z 2. 9., kdy jsme ve večerních hodinách byli 
povoláni k požáru chaty. Už dle popisu jsme tušili, že se 
jedná o původní skautskou klubovnu. Po příjezdu na mís-
to události jsme zasahovali v dýchací technice a prováděli 
společně s ostatními jednotkami hasební práce. Následně 
se dohledávala skrytá ohniska požáru a v cca 23:00 byla 
ustanovena dohlídka naší jednotce do 9. hodiny ranní. 
Pravidelně jsme tak celou noc objekt procházeli a monito-
rovali termokamerou.
Září bylo pro náš sbor významné ještě z jednoho důvodu, 
a to především, pořádali jsme Shromáždění představitelů 
sborů. V KC Labuť se tak 4. 9. 2020 sešli téměř všichni de-
legáti sborů z celé Prahy – východ. Jednalo se o neveřejnou 
akci, ale o to důležitější byla; protože se jednalo o volební 
období, byli členové sborů voleni do různých funkcí v rám-
ci okresního sdružení pro Prahu- východ.
No a naši nejmladší jako každý rok měli letní soustředění, 
které proběhlo na jedničku. Protože bylo letos mnoho účast-
níků, měli jsme i mnoho pomocníků. Za celý týden toho děti 
zvládly opravdu hodně a samozřejmě byla kromě zábavy i 
odborná příprava. Nemohla chybět zdravověda, topologie, 
běh a uzly. Dále proběhla příprava na  Závod požárnické vše-
strannosti. Na konci celého soustředění si všichni vyzkoušeli, 
co se za celý týden naučili. Všichni se ve zdraví vrátili a už teď 
se těší na další rok. Děkuji všem, co se podíleli na přípravě 
soustředění a rodičům, že nám děti svěřili.

Nakonec chci popřát hlavně to zdraví, abychom si hravě 
poradili s příchodem sychravého počasí.
 David Pojezný, jednatel SDH  Říčany
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Původní smíšený les

Jak by vypadalo území Říčan, kdyby 
krajina zůstala nedotčená? Jaký les 
by dnes rostl třeba na náměstí?
Během předešlých tisíciletí se tvář 
krajiny hned několikrát zásadně pro-
měnila. Ještě na sklonku poslední 
doby ledové, před 25 000 lety, byly 
v oblasti budoucích Říčan pláně spra-
šové stepi téměř bez dřevin. Pásli se 
tu např. mamuti a srstnatí nosorož-
ci. Následně dochází ke kolísavému 
oteplení klimatu a k vymření nebo 
ústupu většiny druhů naší tehdejší 
přírody. Současný ekosystém se začal 
tvořit teprve před 11 000 lety, kdy se 
klima ustálilo na dnešních hodno-
tách. 
Původní bezlesí se postupně vyvíjelo 
v lesostep s borovicí a břízou, později 
s lískou. Posléze, asi před 8 000 lety, 
ustupuje borovice a do smíšených 
lesů přibývá dub, jilm, lípa a jasan. 
V době asi před 3 000 lety se do lesů 
rostoucích na místě budoucích Říčan 
šíří buk, později jedle a jako poslední 
habr.
Smíšený dubohabrový les s lípou, 
bukem, jedlí a další příměsí by tak 
zřejmě přirozeně rostl v Říčanech 
a okolí, nebýt přítomnosti člověka. 
V podrostu by kvetly byliny jako čer-
nýš hajní, jaterník podléška, sasanka 
hajní nebo jestřábník zední.
Lidé však zdejší lesy začali silně ovliv-

ňovat už na přelomu letopočtu. Po 
staletí se praktikovalo hospodaření, 
díky kterému se druhová skladba mě-
nila, nebo ve 20. století zcela změnila 
na umělé smrčiny.
Ve středověku byl les obhospodařo-
ván jako pařezina neboli výmladkový 
les. Vždy po cca 10 až 30 letech byly 
stromy mýceny na palivo. Les se ob-

novoval výmladky z pařezů. Habr 
z pařezin dobře zmlazuje, mohl se tak 
ve výmladkových lesích šířit.
Výrazným prvkem bylo také zane-
chávání jednotlivých stromů jako 
„výstavky“ do dospělosti. Sloužily 
jednak jako semenné stromy, posléze 
se využily jako zdroj tvrdého dřeva 
pro výrobu nábytku, trámů, podlah a 
sudů. V tomto využití se dávala před-
nost dubům před bukem. 
V lesích se dříve také pásl dobytek, 
hrabalo stelivo atd. Současné duboha-
břiny jsou tedy díky vlivu člověka jiné 
než lesy, které by tu rostly přirozeně.
Chcete přispět k obnově původních 
lesních druhů?  V neděli 25. října 
budeme rozsazovat semenáčky jedle, 
které vyrostly v Říčanském lese. Při-
hlaste se na stránkách muzea, počet 
míst je omezen.
 Jakub Halaš
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PŘÍRODA 
Říčanska

stará habrová pařezina
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Údržba zelených ploch ve městě
Také během září jste mohli potkat malé i 
velké dobrovolníky, kteří vysekávali ost-
ružiny a kopřivy a kosili a hrabali pešuňk 
u trati. Díky jejich péči tu kvetou chrpy, 
hvozdíky a poslední trsy mateřídoušky 
v širokém okolí. Můžete se tudy projít a 
nasbírat si ořechy nebo poslední jablka 
a švestky. Brousíme si zuby, mačety, 
nůžky a kosy na péči o louku pod školou 
U Lesa, která je teď zcela zarostlá ame-
rickými zlatobýly. Ještě v 90. letech byla 
jedním z posledních stanovišť druhů 
mokrých luk včetně orchidejí. Pokud se 
chcete přidat, ozvěte se na e-mail kateri-
na.cihakova@muzeum.ricany.cz.

Strom ve městě – veřejný zájem
V letním čísle Kurýru jsem psala o 
americkém Ann Arboru jako o inspi-
raci pro přístup ke stromům v zástav-
bě. V Říčanech se připravují výsadby 
nových stromů do ulic, ale současně 

sílí tlaky na kácení vzrostlých stromů 
ve „veřejném zájmu“. Hodně jasanů 
teď prosychá v důsledku napadení 
houbovou infekcí, ale je tu i spous-
ta zcela zdravých stromů, které jsou 
ohroženy kácením. Rozhlédněte se 
kolem sebe na svých cestách říčan-
skými ulicemi a všimněte si, kde jsou 
ještě dnes zelená místa mimo soukro-
mé zahrady. Považujete tato místa za 
důležitá, nebo je to pro vás jen poza-
dí, prázdné místo pro stavbu, nebo 
zarostlý kout pro odhození odpadků?
Každý strom ve městě nám všem po-
skytuje služby: klimatizaci, odbou-
rávání přízemního ozónu, filtrování 
prachu, tlumení hluku. Stromům mů-
žeme říkat „zelená infrastruktura“ a 
při projektování nových parkovišť, sil-
nic nebo staveb racionálně vážit jejich 
hodnotu oproti užitku z jiného využití 
daného místa. Jsou na to metodiky a 
výpočty (např. Metodika hodnocení 
ekosystémových služeb v sídlech v 
České republice, MŽP 2016). Pokud 
se podíváte na satelitní snímek Říčan, 
bude vám jasné, že asfaltu a betonu 
tu je už dost. Ale vraťme se na zem. 
Když půjdete okolo stromu s malým 
dítětem, nebude rozumět vašim vý-
počtům. Ale může vám ukázat: „Hele, 
tady po kůře leze mravenec, ve větvích 
hnízdí sojka, a padají z něho kaštany a 
listí. Na jaře zase listy narostou a strom 
rozkvete. Jak je asi starý?“ 

Strom je živá bytost. Hledejme cesty, 
jak chránit každý vzrostlý strom ve 
městě. Pokud roste na půdě vlastně-
né obcí, krajem nebo státem, je nás 
všech, a to není důvod k tomu, aby 
byl obětován pro několik lidí, kteří 
chtějí projet autem nebo zaparkovat. 
Rostl tu 50 nebo 80 let a ten čas nikdo 
zaplatit neumí. Pokud je to možné, 
tak tedy raději vykoupit pro rozšíření 
silnice kus soukromého pozemku bez 
stromů. Nebo zvolit řešení, kdy lze 
parkovat přímo pod stromy.

Kateřina Čiháková

Pohodové údolí získává konečnou podobu
První vize Pohodového údolí vznikla v roce 2008, postupem 
času byl vypracován projekt, projektová dokumentace a bylo 
získáno stavební povolení. Součástí celého projektu byly 
dvě stavby, které bychom bez pomoci Města Říčany nebyli 
schopni zrealizovat. Jedná se o multifunkční sportovní hřiště 
ve Wolkerově ulici a stezka vedoucí podél Říčanského poto-
ka v úseku od hráze Mlýnského rybníka až k podjezdu pod 
silnicí 101, která se stala součástí projektu „ Do Prahy na 
kole“. Zbývají už jen hrací prvky a mobiliář. Celý prostor je 
využíván širokou veřejností a to byl cíl, kterého jsme chtěli 
dosáhnout. Aby se z neudržovaného prostoru stalo místo, 
kam se vyplatí zajít.  

Jan a Jana Machovi, SK Slunéčko, z.s.
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Den 
stromů

Vlastní 
hrneček 
a talířek 
s sebou.

Parkování
ve Světicích 
není možné!

18/10 2020
14—17
ŘÍČANSKÁ HÁJOVNA

Přijďte 
pěšky 
nebo na 
kole.

Vstup zdarma 

Aktivity pro 
děti 50 Kč

Divadlo Puk („Haló, Jácíčku“)
Kapela Park Q (gypsy swing)
Podzimní dílničky pro děti
Moštování
Oheň
Opékání vlastních dobrot
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Y

Pořádá Muzeum Říčany 
a Lesní klub Pramínek. 
Za podporu akce děkujeme městu 
Říčany a  Středočeskému kraji.

Plakát_Kurýr.indd   1 15.09.2020   10:02:53

sleduJte aktuální situaci na 
Webu a Facebooku Muzea
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PODLeTí – začátek včelařského roku

Včelařský rok není klasickým kalendářním rokem tak, 
jak ho známe, má sedm období, vychází z vývojového 
cyklu včel. Podletí je prvním obdobím, které nemá přes-
né datum, začíná s časovým posunem v době obilních 
žní, z hlediska včelaře na konci poslední hlavní snůšky. 
Je to čas, který nejvíce ovlivňuje budoucnost všech včel-
stev s ohledem na kvalitní přezimování. Tomuto období 
se též říká období regenerace. Je to období, které začíná 
v polovině července a končí během září. Podletí je spo-
jeno s vytáčením posledního medu, přípravou včelstev 
na zimu a krmením. Je to období, kdy včelaři mají velmi 
mnoho práce. Provádí se kontroly včelstev a jejich matek, 
úpravy v úlech. Toto období je též spojeno s líhnutím první 
generace zimních dlouhověkých včel. Včely v tomto obdo-
bí hledají v přírodě nejusilovněji z celého roku zdroj pas-
tvy. Začíná se ve větší míře projevovat slídění včel, které 
mnohdy přechází až v loupež. Jedno včelstvo je schopno 
vybrat zásoby jinému včelstvu bez ohledu na souboje, kte-
ré při takových situacích vznikají. Postupně přestává klást 
matka, včely si upravují prostor úlu tak, aby mohly přežít 
dlouhé období zimy a i včelař se připravuje na další období 
včelařského roku.

A co čeká včelaře dále? Následuje období včelařského 
podzimu, kdy odkvétají poslední nektarodárné rostliny. 
Blíží se zima neboli období vegetačního klidu, kdy včel-
stva přežívají ve svých chomáčích a živí se zásobami, které 
jim musí vydržet celou zimu. Čtvrtým obdobím je předjaří 
– období prvních proletů včel a nastává jaro se svým bouř-
livým rozvojem včelstev. Léto rozdělujeme na časné, cha-
rakteristické medobraním a pozdní, při kterém se raduje 
včelař, mimo jiné, více či méně ze svých výsledků. 
Každý včelař ví, že každá sezóna je jiná a někdy dobře začí-
nající může dopadnout hůře, ať už z hlediska síly včelstev, 
tak z hlediska množství vytočeného medu. I ta letošní,  
a myslím, že mně to potvrdí většina včelařů, začala velmi 
nadějně s velmi dobrým výsledkem květového medu. Na 
přelomu jara a léta si počasí s námi zahrávalo, přišly tolik 
potřebné deště, které však z hlediska našich včel neměly 
dobrý efekt. Pršelo relativně dlouho a včely nemohly po-
tencionální snůšku využít  a v podletí  bylo nedostatek 
pylu. Výsledkem je letos  málo, nebo skoro žádný medo-
vicový med. 

Vaši říčanští včelaři na www.vcelyricany.cz

Český svaz včelařů, z. s.
Základní organizace Říčany

www.vcelyricany.cz založeno 13. 9. 1908 

Děkujeme Olivově nadaci, která nám poskytla finanční 
příspěvek ve výši 20.000 Kč. Finanční dar byl ihned použit 
na nákup ultrazvukového inhalátoru PROFISONIC. Pří-
stroj bude používán k inhalacím dětských pacientů, kteří 
se u nás léčí s nemocemi respiračního ústrojí. Děkujeme 

Olivova dětská léčebna

30 texty.kuryr@ricany.cz



Životní prostředí a zdraví
in

ze
rc

e

www.olivovna.cz Olivova dětská léčebna 323 619 111, 734 852 663

Olivova dětská léčebna, o.p.s., Olivova 224, 251 01 Říčany u Prahy

REKOP - REdukční KOndiční Program 
Pro děti s nadváhou ve věku 7-15 let.

Co vaše dítě účastí v programu získá?

Nadváha i obezita poškozují zdraví a významně snižují kvalitu života.  
REKOP je cílené cvičení na redukci váhy pod odborným vedením, spojené  
s nutričním poradenstvím.

● Zhubne
● Naučí se správně cvičit
● Získá informace, proč a jak je důležité správně jíst
● Zažije zábavu při cvičení v kolektivu dětí
● Zvýší si sebevědomí

Termíny: 
05. 10. - 06. 11. 2020
16. 11. - 18. 12. 2020
Vždy v úterý a ve čtvrtek 15:30 – 16:30 hod.  
v Olivově dětské léčebně, Olivova 224, Říčany.
Cena za 10 návštěv činí celkem 1600 Kč  
(10x cvičení + nutriční poradenství 600 Kč).
Přihlaste se na rehabilitace@olivovna.cz.

Těší se fyzioterapeutka Mgr. Edita Knotková a trenérka Mgr. Kateřina Brzoňová.
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Aplikace nejen pro tento podzim
Kdybyste si měli v těchto dnech 
do vašeho telefonu nainstalovat 
jen jednu jedinou aplikaci, zvolte 
prosím eRoušku. Zvládnete to za 
necelou minutu a pomůžete tím 
nejen sobě a svým blízkým, ale 
doslova všem. Nemusíte přitom 
dělat nic dalšího. Stačí jen na tele-
fonu zapnout Bluetooth (který už 
máte dost možná stejně zapnutý) 
a jednoduše nainstalovat aplikaci 
eRouška. Funguje na všech telefo-
nech s operačním systémem An-
droid (od verze 6.0) nebo iOS (od 
verze 13.5).

Co erouška umí
Aplikace vás upozorní ve chvíli, 
kdy se setkáte s osobou, která je 
nakažena virem Covid-19. Pokud 

onemocníte i vy, pošle anonymně 
tuto informaci (pokud jí to ovšem 
povolíte) všem, se kterými jste byli 
ve styku po určitou dobu a na ur-
čitou vzdálenost. eRouška tedy 
automaticky, a hlavně přesně, vy-
konává to, co nyní musí ručně a 
zdlouhavě dělat zaměstnanci hygi-
enických stanic po celé republice. 
Trasuje virus a umožňuje nám 
všem včas na jeho přítomnost re-
agovat. 

Co erouška rozhodně 
neumí a nedělá 
eRouška vás nešmíruje. 
eRouška nikomu neprozradí, že 
zrovna vy jste nemocní. 
eRouška nezatíží váš telefon. 

Jak erouška funguje
Aplikace, kterou si z Google Play nebo 
App Store nyní stáhnete a nainstalujete 
do vašeho telefonu, vás nedokáže sledo-
vat. Skrze technologii Bluetooth (která 
je součástí každého telefonu) si pouze 
zapisuje identifikátory všech telefonů, 
které po cestě na kritickou dobu a vzdá-
lenost potká (nezapíše si telefon z druhé 
strany ulice, který při chůzi minete bě-
hem pěti sekund). Tyto identifikátory si 
můžete představit jako náhodně vyge-
nerovaná čísla, která se navíc neustále 
mění, takže v danou chvíli ani váš tele-
fon ani nikdo jiný neví, komu patří. 
Jednou za čas (obvykle jednou denně) 
se vaše aplikace spojí se serverem Mi-
nisterstva zdravotnictví, který ji pošle 
identifikátory všech telefonů od naka-
žených osob (jde o nepatrné množství 
dat). Pokud se některý identifikátor 
bude shodovat s tím, který máte ulo-
žený ve svém přístroji, aplikace vás 
upozorní na možné nebezpečí. Ani 
v tomto okamžiku nepoznáte, kdo je 
onen nemocný a neví to ani na minis-
terstvu, ani na hygienické stanici. 

Co erouška udělá, když 
onemocním
Pokud nemocí Covid-19 sami one-
mocníte, přijde vám z hygieny SMS 
s pozitivním testem. Její součástí 
bude i unikátní kód, který zadáte do 
aplikace eRouška a ta informaci ro-
zešle všem majitelům telefonů, jejichž 
identifikátory máte ve svém přístroji 
uloženy a existuje tedy riziko, že se 
od vás mohli nakazit. Nikdo z kon-
taktovaných opět žádným způsobem 
nedokáže poznat, od koho mu nákaza 
hrozí. Bohužel, nejprve vás zprávou s 
výsledkem testu kontaktuje přímo od-
běrová laboratoř, nicméně v ní potřeb-
ný kód není. Na ten musíte počkat až 
vás obešle přímo hygienická stanice. 
V každém případě je pouze na vás, zda 
si po přijatém varování zajdete na tes-
ty a v případě „pozitivního výsledku“ 
umožníte aplikaci varovat i ostatní. 
Buďte ohleduplní. Včasné varování a 
následná karanténa může zachránit 
život i vašim blízkým.

 Jan Kužník
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Doba koronavirová nás učí přemýšlet „až 
za desátý roh“ a hledat alternativní řešení 

Doba koronavirová je dobrý učitel.
Letos v září bylo všechno jinak. Pořád 
ještě je. Organizace všech událostí v Do-
mově mají punc zvýšené opatrnosti, běž-
né události a setkání se snažíme pořádat 
zejména venku na zahradě, když to poča-
sí dovolí. Letos je k nám milosrdné, krás-
ných dní bylo v září bezpočet. Díky tomu 
hned zkraje měsíce proběhl už desátý 
ročník sportovních her. Do Domova 
byly pozvány týmy seniorů i z jiných za-
řízení a celý den soutěžili v pohybových 
i mentálních disciplínách uzpůsobených 
jejich věku. Letos jsme do soutěže za náš 
Domov postavili týmy dva a dokonce 
jeden z nich díky intenzívnímu tréninku 
s paní aktivizační obsadil první místo.  
Odpoledne je zakončeno pečenou kýtou, 
nealko pivem a kdo si troufá, tak i burčá-
kem. Klienti i hosté se na něj každoročně 
těší. Jako již tradičně nás navštívil i tým 
z DPS Říčany s paní ředitelkou. Ti jsou 
u nás vždy srdečně vítanými hosty. Až na 
pár úsměvných situací, „co a jak s rouš-
kou“, vše proběhlo báječně. 
 Půlka měsíce září přinesla jednu z nej-
výraznějších událostí v Domově.  Čtvrtý 
ročník dobročinného běžeckého zá-
vodu Běh pro Domov Pod Kavčí Ská-
lou byl letos připraven na 13. 9. Avšak 
hlavní, veřejný závod byli organizátoři 
nuceni s ohledem na epidemiologickou 
situaci a ochranu zdraví obyvatel Do-
mova zrušit. Zachovali pouze nezávodní 
klání místních seniorů ve čtyřech kate-
goriích „účastníci s vozíčky, s rolátory, 
s chodítky a chodci“. Seniorům sice 
chyběla masivní podpora a atmosféra 
fandících běžců, ale uvědomovali si, že 
je to pro ochranu jejich zdraví správné 

rozhodnutí. I tak si to užili. Organizátoři 
uspořádali po seniorském minizávodě 
zahradní slavnost na zahradě Domo-
va. Byla to taková náplast za chybějící 
podporu veřejnosti. Na trati seniorům 
zafandili alespoň zaměstnanci, sousedé 
z balkónů protějšího domu a děti z ma-
teřské školky Čtyřlístek, které přivedla 
jejich paní učitelka navzdory tomu, že 
byl víkend. To udělalo seniorům velkou 
radost. Jejich snažení podpořilo i vědo-
mí, že jejich klání natáčíme a zveřejníme 
na stránkách Běhu a tudíž, že je „jejich 
běžci“ uvidí.  Stránky běhu totiž žijí vel-
mi čilým životem. 
Organizátoři se rozhodli letos pro jinou 
formu pořádání veřejného běhu. Místo 
jedno dne, který zrušili, uspořádali za 
pomoci moderních technologií virtuál-
ní závod, který probíhá po dobu celého 
měsíce září. Využívají síly sociálních sítí 
a prostřednictvím facebookové skupiny 
Měsíc běhu pro Domov Pod Kavčí Ská-
lou – virtuální závod propojují účastnící 
se běžce a seniory z Domova. Bezpro-
střední kontakt sice chybí, ale srdečné 
vzkazy, které běžci našim seniorům na 
stránky píší, a které seniorům v domo-
vě čteme, nesou spoustu radosti. S o to 
větším nadšením obyvatelé Domova vy-
rábí pro účastníky běhu ceny za umístění 
v závodě. Tento měsíc se nese ve znamení 
zavařování ovoce, marmelád. 
Na stránkách běhu uveřejňujeme nejen 
reportáže z chystání cen. Mezi obyvateli 
Domova se našli bývalí aktivní sportovci 
a tak jsme se rozhodli, že je vyzpovídáme 
a rozhovory na stránky běhu umístíme. 
Velké množství komentářů pod rozho-
vory ukazují, že to je zajímavý nápad a že 
běžci nás skutečně sledují.  Budujeme 
kontakt na dálku a daří se nám to. Vel-
mi masivní byly i reakce na uveřejněná 

videa ze závodního klání seniorů.  Lidé 
jsou nadšení z toho, že do toho naši 
obyvatelé jdou, obdivují jejich nasazení 
a vůli. A našim obyvatelům dělá ten ob-
div a zájem velmi dobře na duši. Stejně 
tak dobře jim udělala i možnost pozvat si 
na zahradní slavnost, kterou dobrovolní-
ci z řad zaměstnanců pro ně uspořádali, 
své hosty. Oficiální vyhlášení výsledků 
proběhlo před zraky rodinných přísluš-
níků a přátel právě při této slavnosti 
a všichni si navíc velmi pochutnali. Roz-
pálili jsme gril, narazili soudek, pozvali 
harmonikáře a svépomocí přichystali 
medaile, diplomy a dárky za účast. Ve-
čer před slavností někteří zaměstnanci 
doma napekli bábovky, koláče, štrůdly 
a stejně tak v sobotu obyvatelé Domova 
za pomoci jejich paní aktivizační pekli 
dobroty v Domově. Je skvělé, že se chtěli 
na přípravě zahradní slavnosti alespoň 
trochu podílet. Dopadlo to na výbornou, 
počasí, atmosféra, radost, přítomnost 
rodin, pohoda a bohaté občerstvení, 
ještě i k snídani si obyvatelé mohli přilep-
šit. Na takovou krásnou neděli budeme 
všichni rádi vzpomínat, jak my zaměst-
nanci, tak i klienti. Popravdě… během 
Domov žije dodnes. A taky jsme se po-
učili, že i alternativní řešení, ke kterému 
nás donutila doba koronavirová, nemusí 
být horší, než to původní. Může být také 
skvělé.  Všichni už se těšíme na pátý roč-
ník, který snad bude probíhat v normál-
ním duchu. 
A skvělá zpráva na závěr, k 17. 9. 2020 
proběhla další várka testování zaměst-
nanců i obyvatel Domova na přítomnost 
protilátek vůči onemocnění Covid-19. 
A všichni jsme negativní. Hodně zdraví 
a skvělé nálady všem přejeme z Domova 
Pod Kavčí Skálou. 
 Petra Suchánková, zástupkyně ředitele

Pro seniory
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Pro seniory

Příjemné zářijové dny 
jsme v rámci rekon-
dičního pobytu prožili 
v jižních Čechách na Pí-
secku. Ubytováni jsme 

byli v penzionu ve Strážovicích. Na pro-
gramu bylo poznávání místních pamě-
tihodností jako Písek (zejména Zemský 
hřebčinec v Písku byl velice zajímavý), 
Chanovice (zámek), Vysoký Chlumec 
(skanzen) a mnoho dalšího. V příštím 
roce bychom rádi jarní rekondiční pobyt 
uskutečnili znovu ve Strážovicích. V říjnu 
máme naplánován ještě dvoudenní pobyt 
na jižní Moravě, ale zatím není zcela jas-

né, jestli se uskuteční, a to s ohledem na 
situaci s koronavirem. Určitě se neusku-
teční žádné setkání v KC U Labutě, jak 
jsme již v minulých číslech informovali. 
V každém případě ti, kteří mají zaplacenu 
zálohu na pobyt na Moravě, o ni nepři-
jdou, bude se jim vracet. Těšíme se na 
viděnou v trochu lepších časech...
Irena Moudrá, předsedkyně správní rady

Telefon: 732 383 424, 
702 987 742 (8 – 12:00h)

E-mail:  
seniorcentrumricany@centrum.cz

www.seniorcentrum- 
ricany.webnode.cz/

seniorcentruM Říčany

ww

27. října 2020 od 18 h

Přijmeme brigádníka/ci 
 na dvanáctihodinové 

víkendové a noční 
směny ke klientům na 

odlehčovacích pobytech. 
Vhodné pro zdravotní sestry, 

studenty VŠ, důchodce i 
ženy na Md.
Bližší informace: 

Kateřina Čamrdová 
tel. 323 604 244-6

e-mail: 
stacionar@dps.ricany.cz , 

iveta.zavodska@dps.ricany.cz

PODĚKOVáNí
Náboženská obec Církve československé 
husitské v Říčanech velice děkuje Městu 
Říčany a paní místostarostce haně Špač-
kové za možnost uvedení komponované-
ho pořadu o Charlottě Garrique Masary-
kové v krásném Koncertním sále staré 
radnice k 100. výročí založení Církve 
československé husitské a obnovení živo-
ta v Náboženské obci CČsh v Říčanech.
 skupina Česká duše v režii Marie Ne-
udorflové a s hostem Jaroslavou Kret-
schmerovou dojala svým upřímným po-
dáním osudu Ch. G. Masarykové přítomné 
diváky k slzám. děkujeme všem, kdo přišli.

Jana Šmardová Koulová
farářka Církve československé husitské 

v Říčanech a ve Tmani
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Skautská klubovna shořela 
aneb příběh jedné chaty

Psal se rok 1968 a já jsem stála v Radošovicích na staveništi 
„bytovek“. Bývala jsem krásnou chatou s výhledem na Ří-
čany a stala se ze mne stavební bouda, kterou měli zbourat 
- hrozný konec. Přišel podzim a najednou se kolem mne za-
čali hemžit říčanští skauti. Co se to děje? Zaslechla jsem, že 
obnovili po 20 letech komunistického zákazu svou činnost 
a neměli kde hlavu složit. Citlivě mě rozebrali a uložili na 
zimu. Přišlo jaro 1969 a já čekala, až mi připraví základy, na 
kterých budu zase stát v plné kráse. Stalo se to 1. 11. 1969 
a byla okolo toho velká sláva. Všichni se moc radovali a ří-
kali, že mají konečně svůj „skautský domov“. Na podzim 
1970 skauty komunisti zase zakázali a já začala mít strach 
-  co se mnou bude? Naštěstí se pár skautů „na zapřenou“ 
rozhodlo, že mě ochrání a já jsem přečkala dalších 20 let, 
kdy jsem sloužila dětem, i když nebyly skauty. Přišel rok 
1989 a já zase mohla být „skautským útočištěm“.  Nastaly 
krásné časy: zkolaudovali mě a konečně jsem dostala číslo 
popisné, taky novou střechu, podlahy a okna s okenicemi, 
WC a mnoho dalšího. Mými dveřmi prošlo mnoho generací 
dětí, kterým jsem se snažila být dobrým druhým domovem. 
Trvalo to více než 50 let. Pak se to stalo... 2. 9. 2020 jsem den 
před zahájením nového skautského roku vyhořela. Nevím 
přesně, jak se to stalo - byla noc, ale moc to bolelo. Taky jsem 
viděla, jak moc to bolelo ty, kteří ráno přišli. Měli ve tvářích 
velký smutek a někteří plakali. Říkali, že jim shořelo dětství 
a tak podobně. Také jsem zaslechla, že už je sbírka na novou 
klubovnu a přispívají i úplně cizí lidé. Mám z toho velkou ra-
dost. Neskončila jsem jako stavební bouda, ale 50 let jsem 
sloužila dětem. Přeju mojí následovnici, aby si to taky dlou-
ho užila - stojí to za to.

Mirko Veselý - Balů

Děkujeme všem, co nám posílají dary na obnovu staré klu-
bovny a píší povzbudivé zprávy i krásné vzpomínky na roky 
skautování v Říčanech. Na obnovu již přispěly stovky z vás 
jednotlivců i říčanské organizace, například fotbalový klub 
FK Říčany. Pokud byste nás chtěli také podpořit, můžete nám 
zaslat dar na transparentní účet 2001617132/2010, nebo 
přes stránky www.skaut-ricany.cz  a zde odkaz na darujme.
cz. Moc děkujeme.

Říčanští oldskauti: blatná
Říčanští oldskauti se po padesáti letech vydali na místo své-
ho druhého skautského tábora, který se konal v roce 1969 na 
Blaténce nedaleko Blatné v Jižních Čechách. Jako v loňském 
roce nesměla chybět horská kola ani hudební nástroje. První 
večer jsme to roztočili v místní sokolovně a zapěli jsme písně 
staré 50 let i mladší. Druhý den nám pak nezbylo než roztočit 
také pedály kol a tak jsme jeli hledat místo původního tábora. 
Počasí bylo více než příznivé a cesta rychle ubíhala. Tábořiště 
bylo již zarostlé stromy a bylo docela obtížné si vybavit, kde 
stávala táborová kuchyně. Zub času zapracoval nejen na tá-
bořišti, ale nutno podotknout, že ani bývalá vlčata už nejsou 
to, co bývala dříve. To ale nevadilo a večer byla sokolovna opět 
naše. Ráno jsme vyrazili na další výlet do okolí, který jsme za-
končili na country festiválku ve vedlejší vesnici. Celkově se dá 
říci, že se akce opět zdařila a že jsme ukázali, že ještě nepatří-
me do starého železa. Už teď se těšíme na další dobrodružství 
po stopách tábora, který se uskutečnil v roce 1974 ve Vyso-
kých Tatrách. Petr Smejkal - Pítrs

Touto dobou vám již obvykle přinášíme spoustu novinek 
ze života Mraveniště. Letos jsme se bohužel vzhledem 
k vývoji epidemiologické situace rozhodli odložit start 
nového školního roku. Plánujeme spustit všechny naše 
aktivity 5. 10., pokud však vládní nařízení nebo stav 
pandemie neurčí jinak. Všechny zrušené lekce není po-
třeba omlouvat, jsou automaticky přesouvány na konec 
kurzu a budou odučeny na počátku druhého pololetí. Už 
teď se velmi těšíme na všechny naše studenty. 
 Nina Šafránek, koordinátor Mraveniště
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Občanská poradna
Říčany 
Občanská poradna sídlící na Masary-
kově náměstí v Říčanech má své místo 
v sociálních službách nejenom v Ří-
čanech. Jedná se o místo nestran-
né, nezávislé, důvěrné a bezplatné 
právní pomoci. Poskytujeme odborné 
rady, informace a pomoc lidem, kteří 
se dostali do krizové či nepříznivé so-
ciální situace nebo jim hrozí. Neznají 
svá práva a povinnosti, dostupné a 
návazné služby či nejsou schopni vyjá-
dřit své potřeby a hájit své oprávněné 
zájmy. V rámci OP Říčany nabízíme 

odborné sociální a právní poraden-
ství především v oblastech rodinného 
práva, pracovního práva, občanského 
práva, sociálního systému, ochrany 
spotřebitele a finančních záležitostí. 
Další oblastí je tématika domácího 
násilí a trestné činnosti. Velmi čas-
tým tématem v poradně je aktuálně 
dluhová problematika. Máme akre-
ditaci od Ministerstva spravedlnosti 
ČR na podání návrhu oddlužení. Dlu-
hová poradna je určena pro všechny 
z Říčanska, kteří řeší, nebo jim hrozí, 
finanční problémy spojené s půjčka-
mi, splácením, dluhy, exekucemi a 
potažmo s bydlením či zaměstnáním a 

potřebují poradit směr, jak své problé-
my řešit, a to včetně případného podá-
ní návrhu na oddlužení dle zákona o 
insolvenci.
Koronavirová krize naše bezplatné 
služby nezastavila, osobní poraden-
ství se přesunulo během jara převáž-
ně na emailové či telefonické řešení 
aktuálních témat klientů. Během 
léta a nyní v podzimních měsících 
fungujeme stále v plném nasaze-
ní, opět převažuje zájem o osobní 
konzultace. Do poradny je lepší se 
objednat, ať nemusíte čekat. Samo-
zřejmostí je vstup v roušce.  
Najdete nás na Masarykově nám. 
6/17, Říčany,  v 1. patře. Otevírací 
doba - pondělí a středa vždy od 9 - 
12, 13 - 17 hodin. Poradenství pak 
nabízíme i v úterý a čtvrtek jen po 
předchozím objednání.  Můžete 
navštívit naše pobočky i v Mnicho-
vicích či Benešově. Více informací 
na www.cestaintegrace.cz.
Kontakt pro objednání: 312 315 284, 
721 516 274, poradnaricany@cesta-
integrace.cz
Provoz Občanské poradny dlouho-
době finančně podporují Středočes-
ký kraj, Ministerstvo spravedlnosti, 
Ministerstvo práce a sociálních věcí a 
Město Říčany. Dluhové poradenství 
v rámci projektu „Cesta z dluhů na 
Říčansku II.“, číslo projektu: CZ.03.2
.65/0.0/0.0/16_047/0011916 podpo-
ruje Operační program Zaměstnanost 
v rámci dotací přes MAS Říčansko, 
o.p.s. Děkujeme.

Obecně prospěšná společnost
Masarykovo náměstí 6, Říčany  •   Na Obci 2049, Říčany  •  www.cestaintegrace.cz
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Doprovázení pěstounských rodin
Slyšeli jste někdy o 
doprovázení pěs-
tounských rodin? 

Právě tomuto tématu se dlouhodobě věnuje organizace Ro-
zum aCit, z. s., jejíž pobočku najdete na samém konci Říčan 
v ulici Na výsluní. Ojejím poslání se rozpovídala ředitelka 
organizace Daniela Kuhnová. „S pěstounskými rodinami 
spolupracujeme od r. 1996, kdy byl založen Nadační fond 
Rozum a Cit s cílem podporovat pěstouny a děti v náhradní 
rodinné péči zejména finančně a materiálně. O pár let poz-
ději bylo založeno občanské sdružení a my zaměřili svou 
pozornost na pěstounské rodiny komplexně.“ Organizace v 
současné chvíli podporuje více než 220 pěstounských rodin 
nejen na území Prahy východ, ale také na Benešovsku, Kut-
nohorsku, Plzeňsku a na území hl. města Prahy.
Pěstounská péče nahrazuje funkci biologické rodiny, avšak 
na rozdíl od osvojitele není pěstoun zákonným zástupcem 
dítěte. Tím stále zůstává biologický rodič. Hlavní motivací 
pěstounů je touha pomoci dítěti, které nemůže vyrůstat ve 

své rodině, poskytnout mu péči a zázemí. Krom běžné vý-
chovy ho mnohdy čeká nelehký úkol. Pracuje na zmírnění 
psychické deprivace a prožitých traumat dětí, podporuje 
kontakt s biologickou rodinou či pomáhá zpracovat historii 
a identitu dítěte. Oporou při této roli bývá především do-

odloženo na lePŠí ČasY

provázející organizace jako je Rozum aCit. 
Doprovázení pěstounů znamená podporu 
dobrého fungování rodiny, vztahů mezi 
všemi členy a rozvíjení jejího potenciálu.
Doprovázející pracovník je s rodinou v kon-
taktu minimálně jednou za dva měsíce a roz-
hovorem mapuje aktuální potřeby rodiny. 
Dává dítěti prostor vyjádřit své myšlenky a 
přání, přináší nápady, jak s dítětem v rodině 
pracovat. Krom toho Rozum a Cit pořádá 
pravidelné vzdělávání pěstounů a odlehčo-
vací akce pro děti, zprostředkovává kontakt 
s biologickou rodinou v bezpečném prostře-
dí a spolupracuje se sociálními odbory obec-
ních a krajských úřadů. „Přáli bychom si, 
aby pěstounská péče byla vnímána jako cen-
ná služba nejen dětem, ale i celé společnosti. 
Pěstouni totiž vychovávají novou generaci 
lidí, kteří by za jiných okolností pravděpodob-
ně trpěli sociálním znevýhodněním v důsled-
ku ústavní péče. Podle nás si proto zaslouží 
všestrannou podporu a uznání nás všech,“ 
doplňuje Daniela Kuhnová. Projekt je rea-
lizován například prostřednictvím dotace 
MPSV v oblasti podpory rodiny, s finanč-
ním přispěním Středočeského kraje, měst 
Benešov aKutná Hora, nebo za přispění 
Nadace ČEZ a nadace Naše dítě. Chcete se 
stát pěstounem nebo hledáte doprovázející 
organizaci? Ozvěte se nám, máme volné ka-
pacity a vaše dotazy rádi zodpovíme! www.
rozumacit.org rozumacit@rozumacit.org, 
Na výsluní 2271, Říčany

www.rozumacit.org
rozumacit@rozumacit.org, 

Na výsluní 2271, Říčany
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V Příbězích našich sousedů 
děti pracovaly i na dálku  

Saunafest v Aquapalace Praha

Žákovské týmy z Říčan a z Mnichovic zapojené do Příběhů 
našich sousedů statečně dokončily své výstupy. Průběh vzdě-
lávacího projektu Post Bellum, který se realizuje v rámci im-
plementačních aktivit projektu ORP Říčany – Místní akční 
plány rozvoje vzdělávání II, reg. číslo projektu CZ.02.3.68/0
.0/0.0/17_047/0008643, v minulém školním roce ovlivnilo 
uzavření škol během epidemie koronaviru. Všech sedm týmů 
natočilo během zimních měsíců celoživotní vyprávění vybra-
ného pamětníka, ale tři týmy nestihly na jaře dokončit důle-
žitou část své práce: audio nebo video reportáž. Rozhlasovou 
reportáž šlo vyřešit „na dálku“. Pod vedením vedoucích týmů 
(paní učitelek) děti nahrávaly průvodní slovo v domácích 
podmínkách do mobilních telefonů. Technik ve vzdáleném 
studiu tyto úryvky smíchal s vybranými pamětnickými vzpo-
mínkami. S video reportáží to bylo svízelnější. Děti se u k do-
končovacích prací potřebovaly sejít osobně, tedy až v zářijo-
vých týdnech. Vše se nakonec podařilo! Jak žákovské práce 
dopadly, se můžete podívat i vy na www.pribehynasichsoude-
du.cz/ricany. Týmy čeká v říjnu slavnostní uzavření projektu 

a zhodnocení jejich práce. 
Rádi vás o něm budeme 
v Kurýru informovat.   

Renata Skalošová, místní 
koordinátorka projektu, 

a Linda Kůstková, expert 
projektu MAP

Mezinárodní festival zážitkového sau-
nování proběhl v polovině září v Aqua-
palace Praha v Čestlicích. Sešli se na 
něm odborníci a saunoví mistři z něko-
lika zemí, kteří před zraky návštěvníků 
předvedli saunové ceremoniály světové 
úrovně. Tváří letošního Saunafestu byla 
moderátorka Gábina Partyšová.
V Aquapalace Praha vystoupilo 20 
českých saunérů, 5 saunových týmů 
i řada zahraničních hostů, například 
polský mistr světa Łukasz Dużniew-
ski nebo Robert Heinevetter ze Švý-
carska. Součástí Saunafestu bylo 

Mistrovství ČR v saunových ceremo-
niálech.
Mistrovská vystoupení doplnil dopro-
vodný program, který přinesl celou 
řadu zajímavých a netradičních sauno-
vých zážitků. Návštěvníci se mohli vy-
hřát například v cedrové sudové sauně, 
saunové maringotce i několika sauno-
vých stanech. Již tradiční účastníci byli 
mistři metličkování z Litvy, mystickou 
atmosféru nastínil japonský vonný ri-
tuál KODO. Relax a netradiční zážitek 
nabídl i český unikát – Peelingový bar 
Aquapalace Praha. Návštěvníci si zde 
nyní nově mohou vytvořit vlastní sau-
nový peeling s výběrem ingrediencí dle 
svých preferencí.  

Cílem festivalu je upozornit na potřebu 
pravidelného saunování jako součásti 
zdravého životního stylu. Napomáhá 
k lepší obranyschopnosti organismu 
i posílení imunitního systému. Je pre-
vencí proti nachlazení a onemocněním, 
zejména pak respiračním i virovým 
nebo bakteriálním infekcím.

ze života škol(ek)

Žákyně ZŠ T.  G. Masaryka Mnichovice navštívily Emilii Škábovou ve stran-
čicích. dětství pamětnice prožila v Říčanech, vzpomínala také na to, jak si 
s vrstevníky hrála v okolí Kolovratské ulice 

Žáci 1. ZŠ Masarykovo náměstí Říčany se ptali na životní příběh Jany 
Černohorské. Zaujalo je, v jakých prostředích se někdejší rozhlasová 
reportérka ocitla 

Tým ze ZŠ s rozšířenou výukou jazyků Magic hill natáčel video reportáž 
o osudu Jaromíra Jecha, který vedl město Říčany v období po sametové 
revoluci  
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Tento rok bu-
deme slavit 10 let od vzniku naší 
školky. Věková hranice našich dětí 
se stále snižuje a přicházejí si k nám 
hrát dětičky již od 18 měsíců věku. 

Proto jsme také upravili celý kon-
cept, aby vyhovoval právě našim 
nejmenším.
 Hlavní myšlenkou je vytvořit laskavé 
prostředí, kam se děti rády vracejí.
V první řadě se snažíme našim nej-
menším poskytovat ve školce pocit 
jistoty a spokojenosti. Trénujeme 
sebeobsluhu, hrajeme si a velký 
důraz klademe na hudbu, pohyb a 
tvořivou činnost. Máme velkou ra-
dost z toho, že se velmi zdárně roz-
víjí spolupráce školky s rodiči. Toto 
je pro nás velice důležité a pozitivní 
ohlasy rodičů nás velmi motivují.
Zbylo nám ještě několik volných míst 

za dotovanou cenu 4500,-Kč/celoden-
ní měsíční docházka.
Maminky, máte-li někdo zájem, ne-
závazně zavolejte a přijďte se k nám 
podívat.
Těší se na vás TETY z KOLOVRÁTKU

www.facebook.com/skolkakolovra-
tek,
nebo nás kontaktujte :
tel. č. 605 555 009 (MŠ Kolovrátek)
tel. č. 602 484 921 (p. Jonáková – ma-
jitelka MŠ)

V naší školce jsme prožili krásné léto 
plné dobrodružství a nových kamará-
dů. Bylo to úžasné a máme zase na co 
vzpomínat.
Nyní jsme, ale společně vkročili do 
7. školního roku. Zdá se mi to sko-

ro neuvěřitelné, ale je to tak. Musím 
podotknout, že máme obrovské štěs-
tí na děti i jejich rodiče a věřím, že i 
nadále nás budou provázet setkání 
se samými úžasnými lidmi a hlavně 
dětmi. 
Tímto nabízíme poslední tři volná mís-
ta na naší společné cestě do života. 
Neváhejte nás kontaktovat.

Věřím, že tento rok úspěšně zvládne-
me, i navzdory všem nástrahám, ke 
spokojenosti nás všech a hlavně na-
šich malých kamarádů, pro které to 
vlastně celé děláme a kteří u nás musí 
být šťastní a spokojení. 
Krásný podzim a těšíme se na setkání. 

Petra Hůlová

Září v Pramínku ve znamení odvahy

Září v lesní školce je jedním z nejkrásnějších měsíců. Letos 
nám počasí přeje, je krásné babí léto. Děti jsou venku sko-
ro nepřetržitě a užívají si podzimní les. Tvoříme ze žaludů, 
jeřabin a kaštanů, sbíráme houby, vaříme na ohni podzimní 

polévku. V Pramínku je září ve znamení odvahy, posilování 
vůle, odhodlání a prožitku sklizně. S dětmi v lese překoná-
váme nejrůznější překážky, často děti překonávají své vlast-
ní strachy. Vyprávíme si pohádky, které inspirují k odvaze k 
překonávání sil zla. 
Přejeme vám klidné babí léto a sílu a odhodlání utkat se se 
svými strachy. 
 Olga Jarkovská, koordinátorka

Lesní dopoledne pro maminky  
s malými dětmi 

Dopoledne se konají ve čtvrtek od 10 do 12 hodin v bílém 
domě, Lesní 47, Světice.
Více informací na www.lesniklubpraminek.cz.

24. 9. hrátky s dětmi (lenka formánková)
1. 10. Znakování s miminky – sdílení zkušeností (Marie Vacíková)
8. 10. Šicí dílna – pytlíky nejen na nákup (Jana Bernsteinová)
15. 10. Bavíme se v rovnováze – principy P.E.T. (Jan Vávra)
22. 10. souznění – ctíme moudrost dětí a tím i svou (sofie sarras)
5. 11. sv. Martin – výroba lucerničky (lucka Beránková)
12. 11. Zdraví strava Paní dýně (lenka Rojíková)
19. 11. Polévka na ohni a písně (lucka Beránková, Jana Bernsteinová)
26. 11. Zdobená miska s adventními svíčkami (lucka Beránková)

KOLOVráTeK JIŽ 10 LeT PrO VáS

Info z Dráčku
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Plujeme s Vámi 

již 15 let

Děkujeme za přízeň,
Vaše MŠ a ZŠ Nemo

www. nemoricany.cz
více o nás najdete na

Nad Bahnivkou 140/2, Říčany
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Zprávičky ze školičky Kuřátko
Tak se dobrá věc podařila! Po 55 letech 
ožila škola v Kuří dětskými hlásky. Po 
kamenném schodišti capkají dětské no-
žičky. 27. srpna v den otevřených dveří 

si návštěvníci mohli prohlédnout zrekonstruované pro-
story v budově nové mateřské školy. Měli jsme radost, 
že zde procházelo množství lidí a pamětníci se zasta-
vovali u starých fotografií, na kterých se někteří pozná-
vali. Těšilo nás, že obdivovali dopoledne dokončené 
akátové hřiště na zahradě školy, byť ještě s cedulkami 
– pozor, čerstvě natřeno. Následně 1. září proběhlo ve 
školce slavnostní otevření školy za přítomnosti před-
stavitelů města Říčany. Slavnosti se zúčastnili všichni, 
kdo se zasloužili o to, že je v Kuří nyní nová a  krásná 
mateřská škola. Pan starosta města ve svém proslovu 
vzpomněl na začátky a průběh stavby a poděkoval všem 
za jejich práci na tomto úspěšném projektu. Pak samy 
děti rozvázaly žlutou mašli do školičky a hurá – školka 
je naše.  Zajímavostí je, že mašli rozvazoval předškolá-
ček, prapravnuk prapradědečka, který původní školu 
v roce 1905 pomáhal stavět…

Hana Koubková, ředitelka

Město Říčany poskytlo žákům již v minu-
lých letech možnost rozšířené výuky anglic-
kého jazyka v podobě výukového programu 
DynEd. Děti mají možnost studovat nejen 

ve škole (každý týden využívají počítačovou učebnu právě 
pro studium AJ), ale i doma. V době, kdy se vše ve školství 
točilo a točí okolo distanční výuky, je pro děti tento pro-
gram velkou pomocí pro studium jazyka.  
V rámci projektu byly školám vybaveny počítačové učebny. 
Součástí projektu je také setkávání našich dětí školou po-
vinných s menšími dětmi z mateřských škol. 
V letošním školním roce plánujeme tato setkání pro před-
školáky ze dvou  blízkých MŠ  - Srdíčko a Čtyřlístek. Chce-
me dětem přiblížit práci s IT technikou tak, aby byla do 
budoucna hlavně jejich pomocníkem. Pevně věříme, že se 

i přes současnou nejednoduchou situaci tato setkání usku-
teční a děti tak budou mít společný zážitek.

Koordinátor projektu ve škole
 

UČeNí Je mATKA mOUDrOSTI

Učení je matka moudrosti. Učení-mučení. Učení je ra-
dost. Učit se, učit se, učit se! Jistě si každý z nás vybaví 
při slově „učit se“ celou řadu úsloví, pořekadel, růz-
ných situací, které jsme zažili a na které vždy s láskou 
vzpomínáme. 
Po jarní anabázi, kdy jsme všichni hozeni do vody distanč-
ní výuky plavali, seč nám síly stačily, nabírali dech spolu 
s nabývanými dovednostmi, jež se nám ještě měsíc před-
tím zdály být hodné IT specialisty nadnárodní firmy, a po-
stupně zjišťovali, jak moc nám chybí živá interakce s dětmi 
dychtícími po vzdělávání… V tuto chvíli se třepeme jako 
osiky obavami, abychom mohli učit ve škole, abychom 
mohli pomáhat našim žákům při překonávání nástrah růz-
ných předmětů, abychom se společně s nimi mohli smát a 
radovat, že 2 x 2 je čtyři – až na výjimky. Ale vážení čtenáři, 
UČÍME! Roušky nás nezastaví, i když se nám mlží brýle a 
není nám moc rozumět.
Jsme vděčni všem zúčastněným za podporu a pomoc! 
Vám, rodičům, městu, nám svěřeným žákům. A já děku-
ji všem našim učitelům, s jakou grácií se vypořádávají se 
změnami a neztrácí přitom optimismus.

ZŘŠ pro 1. stupeň

Dyned - co chystá bezručka
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Začátek školního roku u prvňáčků 
Příprava na zahájení školního roku 2020/2021 byla pro 
nové prvňáčky výjimečná už od jara. V uplynulých letech 
bylo u nás ve škole tradicí setkávat se s dětmi přijatými po 
zápisu do 1. třídy už v jarních měsících ve Škole nanečisto. 
Děti měly během několika týdnů příležitost seznámit se se 
svou budoucí třídní paní učitelkou i budoucími spolužáky. 
Z důvodu hrozící nákazy koronavirem nám toto setkávání 
nebylo umožněno a proběhlo jen krátké vzájemné seznáme-
ní na zahradě školy.
Přes všechny nesnáze jsme se 1. září sešli v plném počtu ve 
vyzdobených třídách, kde žáčky přivítali nejen jejich paní 
učitelky, ale také paní místostarostka Špačková a pan ředi-
tel Bednář.
První školní den a i ty následující tedy probíhají zatím u prv-
ňáčků „normálně“, i když jak to vypadá, čeká nás i letos 
v mnoha ohledech zvláštní a mimořádný školní rok….

Iva Skořepová, Iva Slezáková, Zuzana Pacovská

Volby do školské rady
Volby do školské rady proběhly v den konání třídních 
schůzek 10. září 2020 v hlavní budově školy na Masary-
kově náměstí č. p. 71, kde byla k dispozici volební urna 
i volební lístky se seznamem kandidátů.
Své zástupce mohli rodiče našich žáků volit už během 
dne a v průběhu schůzek až do 19 hodin.
Z pěti přihlášených kandidátů volilo 202 účastníků 
a podle výsledků byli vybráni tři s nejvyšším počtem hla-
sů – paní Petra Borová a Jana Salaj a pan Josef Bláha.
Školská rada se schází dvakrát ročně a její členové se 
mohou svými iniciativami podílet na chodu a koncepci 
školy – např. se vyjadřovat k výroční zprávě a výsledkům 
hospodaření, k návrhu rozpočtu, ke změnám ve školním 
řádu apod.

 
 
  
 
 jak přežít v divočině?

Blíží se konec civilizace? Nefunguje elektrický proud.  Ni-
kde nic nesvítí, topení netopí, čerpadla nefungují, ani dveře 
se neotevírají… Mobil se právě vybil a ani baterka v note-
booku nevypadá dobře. Dochází voda, zásoby i naděje… Co 
s tím? Na tuto extrémní situaci žáky 6. A připravil adaptační 
kurz „Jak přežít v divočině“.  V podmínkách Hájovny se žáci 
učili a snad i naučili, „jak přežít“. Ve skupinkách vymýšleli 
postupy čištění vody, stavbu přístřešku, sběr potravy, a kdy-
by se něco nepovedlo, prošli si i první pomocí. Večerní tábo-
rák byl jen zajímavým doplněním celé akce. Noví spolužáci 
se spolu seznámili, poznali se a naučili se společně praco-
vat. Naštěstí elektrický proud funguje, Hájovna stojí, ale 
kdyby něco… Jsme připraveni!  

Jana Kolková, třídní uč. 6. A

ZŠ Nerudova – Jedeme hned od začátku
Náš školní rok začal velmi netradič-
ně- ať to byly projektové dny pro žáky 
1. a 2. stupně, komunitně osvětové 
setkání nebo workshopy primární 
prevence pro celou školu.
Zároveň jsme se všichni, učitelé, žáci 
i rodiče, začali připravovat na případ-
nou distanční výuku. Pro tento typ 
byly zvoleny tzv. „Teamsy“, se který-
mi se učíme všichni pracovat. V sou-
časné době jsou vytvořené adresy 

pro všechny účastníky- učitele i žáky, 
v hodinách se žáci učí přihlašovat a 
komunikovat v tomto systému. Pro 
pracovníky školy proběhlo školení a 
následně první pracovní porada- opět 
online.
Vedení školy zjišťovalo případnou 
materiální pomoc - zajištění noteboo-
ků, tabletů pro žáky školy k zajištění 
distanční výuky.  Za pomoci zřizo-
vatele byla připravena a vyhlášena 

první zakázka na dodávku nových 
notebooků, druhá se v současné době 
připravuje.
 Jak se tedy zdá, začali jsme pra-
covat a doufáme, že budeme moci 
v budoucnosti uskutečnit i další 
akce, které jsou naplánované - 
např. medové snídaně, projektový 
den se sklářem, pracovní worksho-
py s Muzeem Říčany,… 
 Jitka Macháčková
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ZáKLADNí ŠKOLA u ŘíČANSKéHO LeSA

NeCeLý mĚSíC, CO Se OTeVŘeLA ŠKOLA
Když mi bylo pět let, moje mamka říkala, že štěstí je klíčem 
k životu. Když jsem šel do školy, zeptali se mě, čím bych 
chtěl být, až vyrostu. Napsal jsem „šťastný“. Řekli mi, že 
jsem nepochopil zadání a já jim řekl, že nepochopili život. 
Prostý příběh opsaný z internetu. V září začala škola. Je 
jiná, než před půl rokem?

Po šesti měsících se vyučování navrátilo zpět z virtuálního pro-
storu do učeben a školní brána se k úlevě všech znovu otevřela. 
Při té příležitosti dorazil z vyšších míst do ředitelny manuál. 
Píše se v něm (mimo jiné), že by kantoři měli klást větší důraz 
na znalosti a dovednosti nutné pro život. Nemají žáky zahlco-
vat spoustou informací a místo toho je učit tak, aby byli schop-
ni přizpůsobit se technologickému i společenskému vývoji. 

Na novou výuku jsme připraveni. Na chodbě s rouškou, ve tří-
dě bez roušky nebo s rouškou. Frantíku, to je desinfekce, s tím 
nemůžeš stříkat na Jiřinku. Pan učitel X se stává koordiná-
torem školního týmu Covid a správcem školní marodky bude 
paní učitelka Y. Jo a také dostaneme nové počítače, které je 
možné zapůjčit, pokud by došlo opět k přesunu do virtuálu… 

Drahé kolegyně, drazí kolegové,
přeji vám pevné zdraví a dostatek energie. A k tomu víc než 
špetku trpělivosti. Některé děti mají z pochopitelných dů-
vodů potíže se soustředěním i s běžnou výukou. Dlouho to 
viselo na rodičích, kteří k tomu pracovali, pak přišly dvou-
měsíční prázdniny...

Vážení rodiče, 
neklesejte na mysli. Škola, i když je možná trochu jiná, než 
bývalo zvykem, tady je a zůstane. S trochou štěstí a toleran-
ce projdeme všichni tímto zvláštním časem bez většího šrá-
mu. K tomu vám přeji dostatek sil a pevné zdraví... 

Milé děti,
věřte tomu nebo ne, ale začala škola. A vlastně se moc ne-
liší od té, kterou jste před půl rokem opustily. Zůstala řada 

úkolů a k tomu se přidalo pár úplně nových povinností. Při 
troše štěstí to snad s námi dospělými nějak dáte. Což vám, a 
ostatně i sobě, z celého srdce přeji...

Dalibor Dudek (ředitel ZŠ U Říčanského lesa)

TŘíDNí SCHŮZKy TrOCHU JINAK
Při volbě termínů pro třídní schůzky jsme letos neměli úpl-
ně šťastnou ruku… anebo taky ano. Den před jejich koná-
ním vyhlásila vláda zpřísněná hygienická opatření, která 
se týkala i škol. Nastala situace, od března již poněkoliká-
té, kdy bylo třeba rychle zareagovat na změněnou situaci. 
Většina kolegů se chtěla s rodiči osobně setkat, a protože 
nám počasí přálo, rozdělili jsme pozemek školy na několik 
sektorů, kam si třídní učitelé nanosili židle, lavičky nebo 
s rodiči postáli v kroužku a přivítali je v novém školním roce 
pod širým nebem. Někteří třídní učitelé zvolili online for-
mu skrze MS Teams nebo jiné kanály, které se jim osvědčily 
v době distanční výuky. Děkujeme učitelům za zvládnutí 
nového způsobu schůzek a rodičům za hojnou účast!
 Zuzana Pokorná

PrOJeKT STArS (Successfully Teaching 
Astronomy in Schools)
Od listopadu 2017 do září 2020 byla naše škola zapojena do 
mezinárodního projektu STARS, jehož hlavním cílem bylo vy-
tvoření metodiky a online platformy pro výuku astronomie na 
základních a středních školách. Úkolem naší školy bylo spo-
luvytváření výukových materiálů a jejich testování na žácích a 
překlad všech materiálů do českého jazyka. Cílovou skupinou 
projektu STARS jsou zejména učitelé na 2. stupni základních 
škol, žáci ve věku 10 – 14 let, popř. jejich rodiče. Cílem pro-
jektu je poskytnout učitelům databázi inovativních metod, 
vědomostí, kompetencí a nástrojů k výuce astronomie smys-
luplným a pro žáky přitažlivým způsobem. Výstupy projektu 
jsou metodická příručka pro učitele, tréninkový program pro 
učitele, online platforma pro učitele, žáky a rodiče a koncept 
edukačního programu pro výuku astronomie.  Webové strán-
ky pro zájemce jsou: https://project-stars.com/

Zuzana Pokorná
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Do třetice všeho dobrého i zlého
Psalo se úterý desátého března a celé gymnázium tančilo již 
od počátku výuky do rytmu nadcházejícího maturitního ple-
su. Nejvíce jsme tanec prožívali samozřejmě my, maturanti; 
v aule pilně nacvičoval čtvrtý ročník, který dolaďoval poslední 
detaily svého předtančení, zatímco v kmenové třídě V8 probí-
hala frustrující názorová výměna o tom, kdo nás oktavány v ne-
přítomnosti naší třídní paní profesorky ošerpuje. Veškerá tíha 
měsíců příprav na nás dopadala v plné míře, ale i přesto jsme ke 
středečnímu večeru vzhlíželi s nadějí v očích.
Náš sen se ovšem rozplynul rychleji, než si kdokoliv stačil uvě-
domit, co se vlastně děje. Ples byl zrušen a veškeré nadšení jsme 
ve zbytku dopoledne utopili v moři slz.
Nicméně, zde náš příběh neskončil. Díky týmovému duchu 
celého ročníku jsme mohli začít stavět vor, který nás přes moře 
dostal zpátky na břeh, a školu jsme opouštěli se slovy, že ples se 
ještě uskuteční. Na naše slova došlo pátého září, kdy se na zám-
ku Berchtold odehrála zahradní slavnost, která naše studium 
na Gymnáziu Říčany konečně řádně ukončila.
Ani nejsem schopná spočítat, kolikrát jsem v souvislosti s na-
ším zářijovým plesem slyšela slovo „netradiční“. Je zcela 
opodstatněné, protože akce byla alternativní snad v každém 
ohledu – ať už se jedná o datum konání, program, dresscode 
či místo. Je ale třeba konstatovat, že plesové kouzlo se v zahra-
dách Berchtoldu neztratilo. A ona odlehčená forma plesu byla 
vlastně nakonec to, co udělalo sobotní večer tak unikátním 
zážitkem. Sešli jsme se s úsměvy na tváři a po celou dobu jsme 
si je i udrželi. Při šerpování se nebrečelo, nám dívkám neděla-
ly problém vysoké podpatky a spodničky, plachtění bylo snad 
ještě o to divočejší (tři přípitkové skleničky jej nepřežily) a dlou-
hý taneční blok, kterým akce končila, byl plný zábavy, zpěvu a 
zejména také kreativních pohybů na kamenném parketu, které 
byly často motivovány kapkou tekuté kuráže jménem alkohol.
Možná je to ironicky tím, v jak těžké a nejisté situaci se nyní 
svět nachází, že naše uplynulá zahradní slavnost vyčnívá jako 
opravdu velký úspěch a krásné zakončení našeho gymnaziální-
ho života. Stojí za ní totiž příběh postavený na slzách a frustra-
ci; příběh bezmála šedesáti maturantů, kterým vyšší moc vzala 
spoustu toho, na co se těšili roky. Bojovali ale i přesto dále a na-
konec dali všem najevo, že naděje umírá jako poslední.

Natalie Drahomíra Najdenová, abiturientka V8

Cyklistický kurz druháku a sexty 2020

Ačkoliv to na začátku 
tohoto roku nevypa-
dalo vzhledem k pan-
demii vůbec příznivě, 
přesto se nám poda-
řilo vyrazit v pondělí 
7. září 2020 do nád-
herných koutů Jižních 
Čech. Zúčastnili jsme 
se pětidenního sportovně rekreačního cyklistického kurzu.
I přes všelijaké obavy jsme se všichni sešli na autobusové za-
stávce v ulici Wolkerova, odkud jsme měli zajištěnou dopravu 
tam i zpět, a vydali se na cestu do tichého kempu nedaleko 
zámku Jemčina. Ubytování na dvou až čtyřlůžkových chatkách 
zahrnovalo výživné snídaně i večeře.
Rozdělili jsme do čtyř výkonnostně podobných skupin a pod 
vedením členů pedagogického dozoru jsme se vydali objevovat 
krásy Jižních Čech a zlepšovat si svou kondici. Během pěti slu-
nečných dní jsme navštívili spoustu překrásných i historických 
míst, jako například Jindřichův Hradec a jeho zámek, soukro-
mé schwarzenberské apartmá s hrobkou Schwarzenbergů v 
Třeboni nebo zámek Červená Lhota. Vzhledem k dobré výkon-
nosti nás všech jsme každý den ujeli 40 - 80 km a všechna druž-
stva měla během těchto krásných dní najeto okolo 280 km. Vol-
ný čas jsme strávili v kempu na Jemčině hraním stolního tenisu, 
regenerací v řece Nežárce, pádlováním na kánoích či opékáním 
špekáčků, hraním her a vyprávěním vtipů u táboráku.
Kurz jsme absolvovali bez větších problémů a ve zdraví si 
domů vezeme spousty krásných zážitků a nových zkušeností či 
poznatků. Už se všichni moc těšíme na další výlety v průběhu 
roku a na vodácký kurz ve třetím ročníku a v septimě. Děkuje-
me všem zúčastněným profesorům za krásné společné chvíle.

 Julie Doležilová, C2 
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Nový školní rok v ZUŠ?
Vážení rodiče, milí žáci, vážení 
příznivci říčanské ZUŠky!
Tak konečně - vyučujeme! Sice 
s omezeními, ale přesto, a doufá-
me, že naši výuku nic nepřeruší.
Vzhledem k současné situaci ne-
plánujeme pro tento školní rok 
žádné větší akce, soutěže ani zá-
jezdy do zahraničí. Chceme se 
letos plně soustředit na výuku a 
na naše žáky, věnovat se jim a ale-
spoň částečně jim nahradit minu-
lé pololetí. 
I tento rok jsme se snažili přijít 
s něčím novým. V letošním roce 
otvíráme nové hudební zaměření 
Hra na elektrickou kytaru. Za-
tím je toto zaměření určeno pou-
ze žákům naší školy, ale pokud 
se učební plán osvědčí otevřeme 
zaměření i dalším zájemcům.
Připravujeme Absolventské 
koncerty a také doufáme, že nic 
nenaruší náš slib absolventům 
jim absolventské koncerty uspo-
řádat v říjnu. Doufáme, že nám to 
hygienická opatření dovolí. Posí-
láme pozvánku.
Ve skrytu duše také doufáme, že 
se podaří jednou pro vždy vyřešit 
naše suterénní prostory a že se 
bicí nástroje opět vrátí pod naší 
domácí střechu. Vyučují se na 
ZŠ Masarykovo náměstí v pro-
vizorních podmínkách. Chtěli 
bychom během roku vytvořit pro 
tento obor odpovídající podmín-
ky. Se zřizovatelem jsme v inten-
zivním jednání, ale jsme si vědo-
mi toho, že financí není v tomto 
roce nazbyt.
Každopádně děkujeme panu ře-
diteli Pavlu Bednářovi a paní 
zástupkyni Ladě Kubáskové ze 
ZŠ Masarykovo náměstí za mi-
mořádně vstřícný přístup a po-
moc při řešení našeho problému: 
,,Kam s ním?“
Přejeme nám všem, abychom 
touto složitou dobou prošli bez 
větších problémů. Pojďme pro to 
společně udělat  maximum.

Vaše ZUŠ Říčany
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Milí zákazníci a příznivci Koloběhu,
 vládu již definitivně převzal podzim a my se ohlížíme 
za uplynulým obdobím v říčanském charitativním ob-
chůdku.
Do naší první letní sezóny jsme vstupovali se zvěda-
vostí a lehkou dávkou nejistoty. Bude k nám někdo 
chodit? Nebude čas prázdnin a dovolených časem vy-
lidněných ulic a marného vyhlížení zákazníků? Bude 
mít v létě vůbec někdo čas a chuť přerovnávat doma 
skříně a zamířit s darem do Koloběhu? 
Hned první týdny ukázaly, že naše obavy byly zby-
tečné. Proud nakupujících nezeslábl, spíše naopak. 
Dopoledne přicházely hlavně maminky s kočárky či 
babičky s vnoučaty, odpoledne se v obchůdku zasta-
vovali lidé cestou z práce. Naši nejmladší zákazníci 
u nás často hledali ten nejhezčí dárek pro maminku, 
tátu či sourozence. Vždy moc rádi  pomůžeme s výbě-
rem! Stabilně největší chuť utrácet přicházela v pátek 
odpoledne - čím jiným oslavit konec pracovního týdne 
než milou drobností z Koloběhu? - a v sobotu během 
farmářských trhů, kdy návštěva obchůdku příjemně 
završila rodinný nákup. K našemu překvapení však 
neustala ani štědrost dárců. Těch přišlo možná nejvíce 
za dosavadní existenci Koloběhu. Jejich zásluhou jste 
si od nás odnášeli krásné letní šaty, halenky, kabelky, 
sportovní potřeby, zajímavé hračky, četbu k letnímu 
lenošení, hudební nástroje a spoustu dalších potěše-
ní. Nezřídka nákup proběhl téměř „ z ruky do ruky“ 
- ještě jsme ani nestačili umístit zboží na regál a již si 
je odnášel nadšený nový majitel. Někteří z vás se stali 
již našimi pravidelnými zákazníky, přicházejícími pro 
zajímavé a kvalitní kousky za rozumnou cenu. Jak jiná 
je atmosféra v obchodě, kam lidé přicházejí udělat ra-
dost sobě i jiným, než při nudném týdenním nákupu...  
A tak jsme spolu s vámi mohli i v prázdninovém čase 
dostát myšlenkám, na nichž se projekt Koloběh zro-
dil: filozofii neplýtvání a vracení stále kvalitních věcí 

do oběhu, podpoře potřebných rodin i jednotlivců v 
oblasti Říčanska a v neposlední řadě využití ochoty a 
sil našich dobrovolníků – zejména seniorů, kterým se 
opravdu nechce stárnout.
 Z výtěžku prodeje vašich darů bylo nakoupeno vyba-
vení pro potřebné rodiny - pračka, počítače dětem pro 
distanční výuku, vysavač, postel. Říčanským skautům 
byl poskytnut příspěvek na výstavbu nové klubovny. 
Ve spolupráci s městem připravujeme projekt „Kolo-
běh pomáhá dětem“ na podporu distanční výuky pro 
děti z nemajetných rodin.
  Nejbližší plánované aktivity Koloběhu budou nevy-
hnutelně omezeny aktuální epidemiologickou situací, 
ale bude-li to možné, zveme každého, kdo by si chtěl 
procvičit svou angličtinu příjemnou konverzací: kaž-
dý pátek od 10:30 v Koloběhu. Hodina konverzace v 
angličtině s p. Vařekovou za příspěvek 100 Kč.
Houbařský kroužek se uskuteční 8. října v 18 hodin, 
přednášet opět bude p. Petr Souček, člen výboru České 
mykologické společnosti.
Koloběh hledá dobrovolníky 
Chcete věnovat své síly a čas prospěšné věci? Hledáte 
nové přátele a zážitky? Chcete poznat lidi ve městě, 
kam jste se nově přistěhovali? Přijďte pracovat jako 
dobrovolník do charitativního obchůdku Koloběh! 
Sídlíme přímo v srdci Říčan, od nás uvidíte život ve 
městě jako na dlani. Vhodné pro seniory i studenty. 
Informace na adrese Koloběh, Masarykovo nám. 1312  
Říčany  tel. 733 273 344  739 989 672.

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

facebook.com/kolobehricany

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

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

OTÁZKA: Dobrý den, je pravda, že se při prodeji bytu 
s garážovým stáním musí garážové stání nabídnout 
ostatním lidem v domě?  Rudolf Š.

ODPOVěď: To už neplatí, předkupní právo bylo zruše-
no od 1.7. letošního roku. Dříve, to tak bylo, pokud bylo  
garážové stání definováno jako podíl na společných 
prostorách v domě. To značně komplikovalo prodej 
např. bytů, s nimiž souviselo i spoluvlastnictví garážo-
vých stání, sklepů apod. a platila zákonná povinnost při 

jeho prodeji nejdříve nabídnout tento podíl ostatním 
spoluvlastníkům za stejných podmínek, jako se bude 
podíl následně prodávat. To už nyní neplatí a prodej 
bytu s garážovým stáním je tak jednodušší.

OTÁZKA: Dobrý den, mám dotaz ohledně rezervace 
bytu. Sepsal jsem s realitní kanceláří smlouvu o re-
zervaci s tím, že rezervační poplatek složím do 3 dnů. 
Druhý den od sepsání jsem se dozvěděl od sousedů ně-
kolik skutečností, které mě od koupě odradily a chci 
rezervaci zrušit. Musím i tak zaplatit zálohu, když již 
nemám o byt zájem?   Petr N.

ODPOVěď: Dobrý den, pokud jste ještě neuhradil re-
zervaci, máte právo od smlouvy odstoupit. Jen si pečlivě 
pročtěte dohodu o rezervaci, abyste dodržel podmínky. 
Pravděpodobně tam bude uvedeno, že pokud částku neu-
hradíte do určitého data, tak se smlouva od počátku ruší. 
Nicméně tam může být také uvedená smluvní pokuta za 
neuhrazení, tak pozor! 

Vaše dotazy k realitní problematice můžete posílat na 
e-mail:  jana.karlachova@re-max.cz 
nebo dotazy volejte na tel.: 606 792 574

in
ze

rc
e

in
ze

rc
e

KOUZELNÝ 
PODZIM 
VODA 30 °C
VZDUCH 33 °C 

aquapalace.cz
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Humanitární sbírka pro Diakonii broumov
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Pěšky i na kole za razítky Ladova kraje 
Děkujeme všem, kteří se zapojili do pi-
lotního ročníku letní razítkovací hry. 
Účastnili se rodiny s dětmi, páry i jednot-
livci všech věkových kategorií. Ceny byly 
různorodé a tak jsme snad vylosovaným 
soutěžícím udělali radost. Děkujeme 
všem partnerům hry, díky kterým jsme 
mohli štědře odměňovat, například Hru-
sický Památník Ladova kraje věnoval 
plyšové kocoury Mikeše, Infocentrum 
Mnichovice hrníčky s Ladovými obráz-
ky, Říčanské infocentrum poukázky na 
zapůjčení koloběžek a Muzeum Říčany 
volné vstupenky do své moderní a inter-
aktivní expozice. Velkopopovické infor-
mační centrum s kavárnou připravilo 
balíčky s čerstvě praženou kávou, místní 
pivovar volné vstupy do expozice a ply-
šové kozlíky. Ondřejovská Hvězdárna 
přispěla také „volňásky“ do svého jedi-
nečného areálu. Rozdali jsme i velmi za-
jímavé vouchery, přenocování na zámku 
Berchtold v Kunicích, slevu do restaura-
ce či celoroční vstup do zámeckého zá-
bavního parku. Předali jsme i jednodenní 
skipas na sjezdovku Šibeniční vrch, po-
ukázky na procedury v Lesních lázních 
Zvánovice nebo na bruslení, solárium a 
vstup do posilovny zdarma ve sportov-
ním areálu 171 v Kostelci u Křížků. A my, 
svazek obcí, jsme věnovali výhercům ba-
revná „ladovská“ trička. 

Věříme, že letní hra, kromě honby za ra-
zítky a odměnami, přichystala všem pří-
jemné chvíle spojené s poznáním nejen 
malebné krajiny, ale právě i toho, co ji oži-
vuje. Máme totiž velké štěstí, že výletník 
se v Ladově kraji může na mnohých mís-
tech kvalitně občerstvit a potěšit spor-
tovního či kulturního ducha. Děkujeme, 
že spolu s námi fandíte všem svazkovým 
obcím a těm, kteří v nich něco prospěšné-
ho podnikají. I díky vám se snad příští rok 
s razítky opět ozveme. 

Pobyt venku léčí i na podzim 
Příjemné procházky či výlety na kole se 
dají uskutečňovat nejen v létě. Zvláště na 
podzim a v zimě by je předepsal, jako nej-
jednodušší a nejlevnější recept na zdraví 
snad každý lékař. Vhodně se oblečte a 
vyrazte ven. Z Říčan je možné jet vlakem 

například do Strančic a autobusem do 
Hrusic. Vede tudy stezka „Cesta kocoura 
Mikeše“, je zde rodiště a muzeum Jose-
fa Lady i obecní stezka vhodná pro děti 
„Pohádkové Hrusice“. Pohodlně opět 
vlakem a autobusem se dostanete do 
Kamenice, kde mají vždy jednu sobotu 
v měsíci Ringhofferovy farmářské trhy; 
konají se také ve Velkých Popovicích, 
kudy prochází naučná stezka „Krajinou 
barona Ringhoffera“, vedoucí až do Mi-
rošovic. Hlady a žízní byste na cestě trpět 
neměli, téměř ve všech obcích Ladova 
kraje se lze občerstvit. 

V každé obci je mnoho k vidění  
a hodně se toho děje 
Už v sobotu 10. října si můžete za-
běhnout v Říčanech – Radošovicích  
2. závod 5. ročníku Poháru Ladova 
kraje – Lesní běh Říčany a 7. listopa-
du pak 3. závod - Svatováclavský běh 
na zámku v Kunicích. Více zjistíte na 
www.laduv-kraj.cz/pohar-ladova-
-kraje/ a v kalendáři akcí na www.la-
duv-kraj.cz/akce. Tak ať je nám v La-
dově kraji i na podzim dobře! 

Hana Bolcková, Ladův kraj 
www.laduv-kraj.cz 
facebook.com/laduvkraj 
instagram.com/la-
duvkraj.   

 Sbírka proběhne v 
úterý 6. 10. 2020 od 
12,00 do 17,00 ho-
din u kostela na Ma-
sarykově náměstí 
v Říčanech. Pokud 
by se současná ko-

ronavirová  krize zhoršila natolik, že 
bychom sbírku nemohli uskutečnit, 
uvedeme to na webových stránkách 
farnosti a v charitní skříňce u kostela.  
Jako obvykle můžete přinášet oblečení 
(neroztrhané, s funkčními zipy), lůžko-
viny, prostěradla, ručníky, utěrky (tyto 

čtyři druhy mohou být i mírně poškoze-
né), péřové přikrývky a polštáře, spacá-
ky s nepoškozeným zipem, použitelné 
záclony a závěsy, látky (alespoň 1 m2), 
nepoškozenou obuv (páry svázané, aby 
se boty neztratily nebo dát zvlášť do 
igelitové tašky), hračky (nepoškozené a 
čisté), drobné fungující elektrické spo-
třebiče do domácnosti (vařič, remoska, 
konvice, žehlička, apod.). Pokud nám 
přidáte k darovaným věcem 10,- Kč, 
použijeme část jako příspěvek na odvoz 
sbírky a podporu Diakonie, zbytek na 
naši další činnost. 

Sbírkou podpoříme nejen potřebné 
lidi, ale i organizaci Diakonie Brou-
mov, sociální družstvo, která daro-
vané věci převezme, ve vlastní třídír-
ně vytřídí a většinu věcí dále použije 
(pomoc pro lidi s nízkým příjmem či 
na sociálních dávkách, pomoc obě-
tem živelních pohrom i jiných krizo-
vých situací), nepoužitelné věci pak 
zpracuje na čistící plachetky. 
Děkujeme, že nám pomáháte po-
máhat.
 Marie Junková, 
 Farní charita Říčany  

Ohlédnutí za letní razítkovací hrou a podzim v Ladově kraji  

MikroreGion

LADŮV KRAj
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l Kancelář MAS se neustále vzdě-
lává, abychom byli dobře připra-
veni na nové programové období 
2021+. Koncem srpna proběhlo 
školení v Praze a také dvoudenní 
seminář Místních akčních skupin 
Středočeského kraje v Martini-
cích, kde byly zveřejněny informa-
ce ohledně standardizace MAS a 
k tvorbě strategie našeho území. 
Dozvěděli jsme se, jak to pravdě-
podobně bude vypadat s dotač-
ními možnostmi v novém období  
2021+. Náš Středočeský kraj je 
zařazen do tzv. přechodového re-
gionu, což znamená, že výše dota-
ce bude 70 % (původní návrh byl 
jen 55 %), spoluúčast tedy 30 %. 
Je předpoklad, že první výzvy by 
mohly proběhnout ve 2. pololetí 
2021. MAS bude mít v území v ná-
sledujícím období více animační 
úlohu, budeme pracovat s vašimi 
projektovými záměry, abyste měli 
větší šanci v dotacích uspět.
l Podali jsme žádost o standardi-
zaci, která je nezbytně nutná pro 
další období. Po jejím schválení 
budeme moc připravit a podat žá-
dost o Strategii MAS 21+. Prosím 
najděte si čas náš dotazník, aby-
chom s vámi v novém období ve 
strategii počítali a měli jste mož-
nost být podpořeni prostřednic-
tvím výzev MAS. Dotazník zabere 
pár minut a je možné ho vyplnit 
do 15. 10. 2020. Najdete jej na 
našich stránkách https://mas.ri-
cansko.eu/dotaznik-jak-dale-roz-
vijet-nas-region/.
l Do výzvy PRV jsme přijali 5 
projektů na investice do země-
dělských podniků a 17 žádostí na 
investice do škol, obcí a také na 
zázemí nově budované skautské 

klubovny v Říčanech. Seznam 
všech projektů najdete na strán-
kách MAS. Samotné hodnocení 
se uskutečnilo 29. 9. 2020. Všem 
hodnotitelům velice děkuji za je-
jich čas a spolupráci. 
l Na územní plánování v rámci 
10. výzvy IROP byly zaregistrová-
ny čtyři projekty a to obcí Herink, 
Hrusice, Velké Popovice a Vyžlov-
ka. Ze strany MAS probíhá admi-
nistrativní kontrola.
l Jelikož alokace 10. výzvy nebyla 
vyčerpána, provedli jsme změnu 
finančního plánu a přesunuli pe-
níze na 8. výzvu - Doprava, kde 
tak může být podpořen náhradní 
projekt města Říčany Výstavba 
chodníku v ulici Květná, Říčany 
– Kuří, v celkové požadované výši 
dotace za cca 3 mil. Kč. 
l Přesun finančních prostředků 
byl schválen také na opatření tý-
kající se infrastruktury do škol. 
Začátkem příštího roku tedy MAS 
vyhlásí poslední 11. výzvu na ma-
teřské a základní školy v celkové 
výši 3,8 mil. Kč. 

l Příjem žádostí pro zájemce o 
regionální značku Zápraží ori-
ginální produkt® běží do 31. 10. 
2020.
l Pobavit jste se s námi mohli 
první zářijovou sobotu na akci 
pořádané v Japonské zahradě Ai-
zen v Říčanech, kde jsme z dětí 
pomocí barviček udělali pravé in-
diány. Účast byla hojná a náladu 
nezkazil ani chvilkový déšť. Také 
jste nás mohli vidět na hudebním 
festivalu Strančické záření 2020 
v sobotu 19. 9. 2020. Jsme rádi, 
že to v našem regionu na podzim 
i přes pandemii žije! 
l Na zámku Berchtold v Kuni-
cích mělo proběhnout v polovině 
září dvoudenní výjezdní zasedání 
starostů a zastupitelů obcí. Bohu-
žel, v důsledku zhoršující se epi-
demiologické situace jsme museli 
setkání, které jsme organizovali 
společně s Ladovým krajem a tý-
mem MAP, zrušit. 
Za MAS Říčansko o.p.s.

Pavlína Šantorová Filková 

Střípky z mASky
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Společný projekt Okrašlovacího spolku v Říčanech a Osadního výboru Pacov

Pomník padlým v Pacově
Pomníky padlým spoluobčanům ze 
světových válek najdeme v každém 
městě, na každé sebemenší vesni-
ci. Byly instalovány po první svě-
tové válce jako připomínka téměř 
138 000 zemřelých vojáků z našich 
zemí. Neměly žádný jednotný vzor 
a mají mnoho různých podob. Co 
pomník, to originál. Spatříme je na 
náměstích, návsích, v parcích či na 
hřbitovech.
Pacovský pomník padlým otcům a sy-
nům v první světové válce se nachází v 
centru obce, na návsi u rybníka. Je vy-
tesán ze žuly a jeho součástí je lev jako 
symbol české státnosti. 
Z Pacova narukovalo v letech 1914 - 15 
celkem 42 mužů a jedenáct se ne-
vrátilo. Padli v Rusku či Srbsku, 
dva zůstali nezvěstní, jeden zahynul 
uchvácen vlnami Dryny při ústupu 
jednotky... Ruce kameníka vytvo-
řily před sto lety jedenáct rámečků 

na fotografie zemřelých vojáků, ale 
portrétů bylo osazeno pouze šest.
Péče o pomníky a drobné sakrální pa-
mátky patří do náplně činnosti Okrašlo-
vacího spolku Říčany. Společně s Osad-
ním výborem Pacov bylo naší snahou 
v tomto roce doplnit zbylé rámečky 
padlých a provést celkovou rekonstruk-
ci pomníku. Protože se nám nepodařilo 
sehnat chybějící portréty vojáků, byly 
nahrazeny symbolickým obrázkem a 
doplněny o jména a data narození a 
úmrtí. Stávající poškozené portréty byly 
vyměněny za nové díky firmě Obelisk 
z Horních Počernic. Odborné vyčištění 
kamenného pomníku provedla firma 
Kamenictví Jordán ze Svojetic. Po sto le-
tech se tato pacovská památka dočkala 
nejen rekonstrukce, ale především his-
torického doplnění identifikace a datace 
všech padlých vojáků.
Minulé století bylo ve znamení dvou 
světových válek, které poznamenaly 

životy našich předků. Je naší povin-
ností nejen připomínat tyto události, 
ale také pečovat o důstojnou památku 
zmařených životů.
 Andrea Klapálková

! 																																																									! 	

KČT Odbor Říčany - Radošovice  
ve spolupráci s Muzeem Říčany a podporou Města Říčany 

pořádá 7. ročník turistického pochodu  

  50. rovnoběžka NS Říčany	

Datum konání:       sobota 17. října 2020  	

Délka trasy:    10 km, přes 50. rovnoběžku	

Většinou po naučné stezce Říčansko, lesem, okolo rybníků i volnou krajinou. Vhodné pro 
rodinnou turistiku a školní mládež, s poučením o místních zajímavostech. 

	 	 	 	
Start:       Říčany nádraží ČD 8-10 hod. 	

Startovné:         Dospělí 30 Kč, členové KČT 25 Kč, děti do 15 let 15 Kč 	

Cíl:   Říčany Muzeum Říčany 11 - 15 hod. 

V letošním roce mohou účastníci pochodu navštívit 
v Muzeu Říčany výstavu 

Proměny krajiny: Je to ve vašich rukou 
za snížené vstupné. 

Při cestě na start, nebo po skončení v cíli je možno využít novou cyklostezku 
Mnichovice – Strančice – Říčany - Praha Kolovraty 

při dodržení ohleduplnosti k ostatním uživatelům. 
Mezi Říčany a Kolovraty přejdete znovu přes 50. rovnoběžku. 

Dodržujte prosím aktuální doporučení zdravotníků. 

Občerstvení z  vlastních zdrojů nebo v restauracích na trase. 

Informace:   www.kct-ricany.cz	
   kct.ricany@seznam.cz 

Na	vaši	účast	se	těší	pořadatelé	

Pavel Charvát, Žižkova 1483/33, 251 01 Říčany 
Telefon: 603545369, e-mail: charvatpav@email.cz
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Sluší se 
připomí-
nat osudy 
lidí, kteří 
v našem 
m ě s t ě 
žili před 
n á m i . 
K r o n i k y 
o d h a l u j í 
i n s p i -
r a t i v n í 
příběhy a osobnosti, které spolu-
vytvářely kulturní prostředí Říčan. 
Především díky dobře vedené kro-
nice školy v Radošovicích se dozví-
dáme o kantorovi a divadelníkovi, 
který zde působil v prvních desetile-
tích 20. století. Jan Pešek byl velmi 
činorodý a okolí si ho vážilo. 
Narodil se v Ondřejově v domě čp. 
64 dne 25. dubna 1889 jako nej-
mladší z deseti dětí Františka a Ma-
rie Peškových.  Dospělosti se však 
dožilo jen šest sourozenců, dětská 
úmrtnost tehdy bývala vysoká. Tatí-
nek František byl truhlářským mis-
trem, vlohy k učitelství mohl ovšem 
Jan získat od ostatních mužů v rodi-
ně. Dědeček z otcovy strany byl uči-
telem ve Vranově. Stejné povolání 
vykonával také strýc, a to v pozici 
řídícího učitele v Ondřejově. Oba 
byli také Janové. 
Jan Pešek vystudoval c. k. reálku na 
Žižkově a zkoušku dospělosti i způso-
bilost složil na c. k. učitelském ústavu 
v Praze. Působil jako „výpomocný 
učitel“ v Mnichovicích, „zatimní uči-
tel“ v Průhonicích a v Běchovicích. 
První zmínka v radošovické školní 
kronice je ze školního roku 1913–
1914. Tehdy nastoupil do školy, kte-
rou dnes známe jako 2. ZŠ Bezručova 
Říčany, coby „zatimní učitel“ I. třídy, 
a tak si polepšil od poslední pozice, 
kterou zastával ve Starých Strašni-
cích. Téměř celou dobu první světové 
války prožil jako správce jednotřídní 
školy v Kuří. V září 1915 se oženil s o 
tři roky mladší Marií Vocelovou, dce-
rou hoteliéra Václava Vocela. Víme, 
že měli syna Milana (jako malý chla-
pec zemřel na záškrt) a dceru Milenu.    
V srpnu 1916 Jan Pešek nastoupil 

radošovický učitel Jan Pešek MINIMÁLNÍ OKRAJ
INVERZNÍ 

PRUH

MINIMÁLNÍ OKRAJ
POZITIV

domobranskou službu, na podzim 
1917 byl povolán k vojenské službě a 
prodělal výcvik v Uhrách, ale v lednu 
1918 byl vojenské služby zproštěn a 
opět učil v kuřské škole.  Do radošo-
vické školy se vrátil v lednu 1919. An-
gažoval se při slavnostním vysazová-
ní dvou lip svobody „Na Plácku“ před 
domkem čp. 128 Emílie Strnadové 
(pravděpodobně v prostoru dnešního 
náměstí Československé armády). 
O velikonoční neděli 20. dubna vedl 
zpěv sedmi ochotníků, kteří zazpívali 
dílo Bedřicha Smetany, Věno. 
V tomto období se zúčastnil kon-
kurzu na místo „definitivního uči-
tele“ v Radošovicích a stálé místo 
získal.  Ve školním roce 1920–1921 
byl vedle řídícího učitele Václava 
Budínského zvolen do místní školní 
rady. V době Budínského zdravotní 
dovolené na jaře 1923 dokonce pře-
jal jeho povinnosti týkající se řízení 
školy. Po odchodu Václava Budín-
ského do penze byl ve školním roce 
1935–1936 Jan Pešek prozatímně 
jmenovaným řídícím učitelem. Ve 
výběrovém řízení byl ale nakonec 
na místo ředitele vybrán jeden 
z nejstarších uchazečů, zasloužilý 
učitel Josef Palla.
Ve volném čase Pešek působil jako 
knihovník obecní knihovny. Stál u 
vzniku ochotnického spolku Drama-
tika – od jeho počátku v roce 1933 
do roku 1937 ho vedl.  V rukopisném 
dokumentu z té doby se píše: „Byla to 

práce těžká plná sebezapření, kraj-
ních osobních obětí, práce nevděčná, 
ale užitečná.“ Jan Pešek neměl rád 
plané řeči a často svízelné situace 
řešil sám: „Mnohou práci udělal bez 
předchozích slibů jako překvapení, 
které mu dělalo zvláštní radost.“ Ze 
zápisů vyplývá, že práci odváděl na 
výbornou a na jeho slovo se dalo plně 
spolehnout.    
Jako režisér se ve třicátých letech 
uplatnil ve čtyřech inscenacích (Fi-
lozof na verpánku, Její pastorkyňa, 
Dědečkovy housle, Krev se nezapře) 
a v další měl na starosti hudební 
stránku (Na Viktorce).  Od začát-
ku padesátých let pak v Dramatice 
ochotničila Peškova dcera Milena. 
Jan Pešek se aktivně zapojil také 
do činnosti dobrovolných hasičů, 
Okrašlovacího spolku nebo místní 
sokolské jednoty.  Jeho životní cesta 
byla krátká – srdce mu selhalo 18. 
října 1938 v nedožitých padesáti 
letech. Na pohřeb se do Strašnic 
sjeli kolegové učitelé, členové orga-
nizací, ve kterých působil, a značný 
počet obyvatel Říčan a Radošovic.    

Šárka Vydrařová 

Jako zdroj informací pro tento text 
posloužily podklady uložené v Muzeu 
Říčany, na internetu veřejně přístupné 
matriční knihy a radošovická školní 
kronika z let 1906–1940 a 1945–
1953 uložená ve Státním okresním 
archivu Prahy-východ. 

Jan Pešek (1889–1938)

Jan Pešek mezi ochotníky, kteří secvičili 
Maryšu bratří Mrštíků. Na snímku z roku 
1932 ho vidíme v druhé řadě uprostřed 
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Prémiové řeznictví a bistro bůůček děkuje Říčanům!
Tři měsíce od otevření uběhly jako voda 
a podnik Bůůček - řeznictví & bistro 
(v obchodní zóně u OC Tesco na Čer-
nokostelecké) pro své zákazníky chystá 
na začátek podzimu řadu novinek a od-
měn. V průběhu celého října se můžete 
těšit na bezplatnou ochutnávku uzenin 
řeznického mistra Václava, domácí 
bistro (především řízečky smažené na 
sádle a náš bramborový salát jste si vel-
mi oblíbili) a v neposlední řadě také na 
speciální akci, kdy od nás ke každému 
nákupu nad 1000 Kč dostanete pou-
kázku na další nákup v hodnotě 250 Kč. 
Děkujeme za vaši přízeň a těšíme se na 
vaši návštěvu.
„Velmi nás potěšil zájem o naše vlastní 
výrobky. Vyrábíme poctivě, bez zbyteč-
ných éček a jenom z masa. Je super, že 
v Říčanech lidé o kvalitní maso a uze-
niny stojí a je radost vidět, že vám u nás 
chutná,“ hodnotí prvních pár měsíců 
po otevření spokojenost zákazníků 
spolumajitel Josef Dvořák.
Jako velkou novinku zavedl Bůůček 
na své pulty v Říčanech stařené maso. 
O vepřovou krkovičku stařenou 14 
dní, nebo hovězí steak stařený až 50 
dní, byl a je velký zájem.
„Maso staříme při teplotě 2°C, při 
správné cirkulaci vzduchu a vlhkosti. 
Na talíř tak dostanete křehké a šťav-
naté maso výrazné chuti. A je to oprav-
du velký rozdíl - s běžným steakem se 
to nedá vůbec porovnat. Upřímně jsme 
ani nečekali, že stařené maso zmizí 
z pultů tak rychle, takže jsme na za-
čátku nestíhali ani doplňovat. Teď už 
ale máme připravené pořádné zásoby,“ 
vysvětluje Josef.

Tím ale novinky nekončí - už brzy bu-
dete moci ochutnat sezónní jitrničky, 
jelítka a prejt. V bistru se s přícho-
dem podzimu objeví ovárky, dršťková 
polévka, nebo dlouho tažené hovězí 
vývary a gulášky. Z uzenin se můžete 

nově těšit například na sušené čabajky 
a lovecké salámy, které patří v síti pro-
dejen Bůůček (Říčany jsou třetí po-
bočkou) mezi nejoblíbenější výrobky.
„V létě lidi ocení grilovací klobásy 
a dobré steakové maso, na podzim 
pak přicházejí na chuť výrobky trochu 
těžšího výživového kalibru. Jednou ze 
špiček je pro nás svátek svatého Mar-
tina. Už na jaře jsme pro vás vybírali 
husičky v eko farmě na Kokořínsku 
a věříme, že vám takto pečlivě vybraná 
svatomartinská pochoutka udělá na 
talíři radost,“ doplňuje spolumajitel 
Václav Sítař - řezník a uzenář, který na 
přípravu hus osobně dohlíží.

Na celý říjen si pak v Bůůčku pro vás 
připravili dvě speciální akce. První je 
měsíční ochutnávka uzenin (více než 
90 druhů výrobků) a druhou je dár-
ková poukázka v hodnotě 250 korun 
na nákupy v Bůůčku. Získá ji každý 
klient, který za jeden nákup utratí více 
než 1000 korun.
„Zákazníci v Říčanech nám v létě udě-
lali obrovskou radost a doufám, že my 
jim našimi dobrotami také. Proto jsme 
na říjen připravili tuhle akci, kterou by-
chom chtěli poděkovat za jejich zájem 
o naše výrobky. A slibujeme, že budeme 
přistupovat k výrobě našich specialit 
nadále tak zodpovědně a především 
s láskou,“ uzavírá Josef.
Info o podniku: Bůůček - řeznictví & 
bistro je na trhu od roku 2018 a v sou-
časnosti provozuje prodejny v Lito-
měřicích, Praze Vršovicích a Říčanech 
u Prahy. Za výrobou většiny dobrot stojí 
spolumajitel Václav Sítař, mistr řezník 
a uzenář. Výrobky jsou pouze z masa, 
bez náhražek a zbytečných éček. Každý 
Bůůček si pak vyváří vlastní bistro - od 
bezlepkové sekané přes polévky a gu-
lášky až po řízečky na sádle smažené. 
Přijďte ochutnat kvalitu, máte to kou-
sek. V Říčanech Bůůček najdete v ob-
chodní zóně Tesco na Černokostelecké 
- parkování bez problému, ve všední 
den otevřeno od 9 do 19 a v sobotu od 
9 do 12. Více info se dozvíte na www.
facebook.com/reznictvbuucek, nebo na  
www.buucek.cz. Těšíme se na vás!
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Contera Park Říčany dostává novou tvář
Rekonstrukce budovy Sanitas zahájila proměnu 
významné části říčanského Contera Parku. Její sou-
částí bude na jaře příštího roku také obchodní zóna, 
která vznikne rekonstrukcí a přístavbou dalšího ob-
jektu, v přímém sousedství prodejny Billa. Tam by 
pro obyvatele Říčan měly vyrůst nové obchody, ale 
i kancelářské prostory s coworkingovým centrem. 
Součástí druhé etapy by měla být také nová restaura-
ce. Obě přestavby chce společnost Contera dokončit 
ve třetím čtvrtletí 2021.  
V první etapě započaté rekonstrukce budovy Sanitas, 
s celkovou plochou více než 14 000 m2, budou zrekon-
struovány a dostavěny zejména kancelářské a obchod-
ní prostory. Významnou část si pronajme společnost 
FAST ČR, která zde umístí nové kancelářské prostory 
a showroom. 
Ostatní nově vzniklé prostory si pronajmou společnos-
ti pro své obchodní nebo kancelářské zázemí. Součástí 
bude také kantýna, která poslouží pro celý areál. Pro tu 
se bude hledat nový provozovatel. Druhá fáze rekon-
strukce budovy Sanitas se bude týkat zejména sklado-
vých prostor a je plánována na rok 2022/2023.
Přízemí budovy Sanitas bude upraveno pro potřeby 
obchodních jednotek, showroomů, výdejních skladů a 
kanceláří. „Celkem vznikne asi 4000 m2, přičemž každá 
z jednotek nabídne flexibilní prostor s přímým vstupem z 
ulice a se samostatným vjezdem. Velká část prostor je již 
v tuto chvíli pronajata budoucím uživatelům, ale několik 
jednotek je stále k dispozici,“ říká Lucie Havlíčková, le-
asing manager ze společnosti Contera.
„Jednotky umíme přizpůsobit konkrétním potřebám jed-
notlivých klientů. Už nyní ale můžeme říci, že tyto pro-
story s vlastním zásobovacím vjezdem jsou přímo ideální 
pro různé showroomy, prodejny či výdejny zboží,“ dodá-
vá František Nešpor, design manager Contery. 
Společně s rekonstrukcí budovy Sanitas vznikne v bez-
prostředním okolí nová obchodní zóna, která bude 
propojena i se stávající maloobchodní budovou spo-
lečnosti Billa. Rekonstrukce objektu bude rozdělena 
na dvě etapy. První etapa by měla začít na jaře příštího 

roku s termínem dokončení v září 2021. Druhá etapa 
je plánována na rok 2023. Contera plánuje, že vedle 
obchodních jednotek a kancelářských prostor by v této 
části objektu měla vzniknout i restaurace s kavárnou a 
coworkingové centrum. 
V Contera Parku Říčany je zaměstnáno více než 1500 
lidí zejména z Říčan a okolí. Přístup do areálu pro pěší 
a cyklisty výrazně usnadnila nová propojka z vlakové 
stanice, díky níž je to do obchodní zóny z centra měs-
ta jenom několik minut pěšky. Od srpna jsou rovněž 
v parku k využití sdílená kola firmy Nextbike, provoz 
čtyřiceti z nich financuje přímo společnost Contera. 
Orientaci v parku zlepšilo pojmenování ulic, které letos 
schválilo Zastupitelstvo města Říčan. Nově se zde na-
cházejí ulice Technická, Obchodní a U Sanitasu. 
 Erika Straškrabová
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Když chcete víc než

FITNESS
        KLUB
FITNESS
        KLUB

„Klub Park Holiday jsme objevili v roce 2015
a brzy se stal pevnou součástí našeho života. 

Oslovily nás zdejší široké možností sportovního 
vyžití, ale především klidná klubová atmosféra, 

která je protipólem všech masových zařízení.
To oceňujeme zvláště v současné době 

koronavirové infekce.

Jako členové klubu si užíváme wellness s bazénem, 
rádi si zahrajeme badminton a zacvičíme si ve 
fi tness, jehož vybavení a špičkové technologie

po nedávné rekonstrukci předčí vše,
s čím jsme se dosud setkali. V Parku Holiday

se cítíme opravdu skvěle“

Proč jsme členy klubu

fi tness, jehož vybavení a špičkové technologie
po nedávné rekonstrukci předčí vše,

s čím jsme se dosud setkali. V Parku Holidays čím jsme se dosud setkali. V Parku Holiday
se cítíme opravdu skvěle“

klubparkholiday.czBenice

AKCE

P
LATÍ DO

31. 10. 2020

Vyzkoušejte si

MĚSÍC
ZA PŮLKU!

Zaregistrujte se na
klubparkholiday.cz
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„Mami, co to je za nápad zakládat v centru města květnatou 
louku?“ pronesla moje patnáctiletá dcera při listování zářijo-
vým číslem Říčanského kurýru. „Louky přece mají význam 
kolem měst. Navíc Říčany potřebují vyřešit parkování aut.“
Po chvilce přemýšlení jsem pochopila, že má vlastně prav-
du. Ve svých představách jsem začala malovat patrový par-
kovací dům ve tvaru širšího rondelu, porostlý psím vínem 
nebo břečťanem, obklopený zelení. Podívala jsem se do 
Kurýru a zjistila, že Město uvažovalo o umístění parkova-
cího domu na tomto pozemku a plán pozastavilo. Myslím, 

že nedaleký park Václava Havla nabízí možnost odpočinku 
i prostor pro zábavu dětí stejně, jako novostavby na Fialce. 
Také umístění dalšího kontaktního místa městského úřadu 
mi přijde trochu jako plýtvání městskými pozemky, obzvlášť 
při tíživé situaci s parkováním aut. Zavedení placených zón 
není řešením, spíše odsouváním problému ze středu města 
do okrajových částí.
Chtěla bych požádat představitele města o zvážení rozum-
ného využití městského pozemku.

Andrea Klapálková

Překvapilo mě, že místo uvažova-
ného parkovacího domu u nádraží 
bude květinová louka. Zatímco jinde 
ve světě mají na takových místech 
parkovací domy, my budeme čichat 
k vůni květin a kolem budou jezdit 
auta, která se nedostanou do Prahy, 
a hledat, kde zaparkovat na ulici. 
Proto lidé chtějí zaparkovat a jet dále 
vlakem, jak je jinde ve světě zvykem. 
Smyslem parkovacích domů a pod-
zemních velkoplošných garáží je pře-
ce snaha dostat auta z ulic.
V Německu města naší velikosti mají 

běžně podzemní parkování na cen-
trálním náměstí. Zajeďte si kousek 
ze Železné Rudy do Degendorfu, jak 
to pak vypadá. Ve švýcarském Bernu 
jsem parkoval v podzemí pod fotba-
lovým hřištěm. Parkovací domy jsou 
běžné v Alpách v lyžařských středis-
cích.
Nechci být chronickým kritikem ří-
čanské radnice, protože mnoho věcí 
se zde povedlo. Příkladem je úžas-
ná cyklostezka. Příchod k nádraží 
z města je dnes velice důstojným 
navzdory mé kritice, že stromořa-

dí je přesně ve středu vchodu do 
podzemí. Květinová louka je stej-
ně nepovedený záměr, jako je park 
Václava Havla. Jezdím tam často na 
kole. V životě jsem v parku neviděl 
někoho, kdo by tam seděl, nebo se 
procházel. Obdobně nenarazíte na 
lidi v parku Koreše, nebo u Švehly. 
Lidé chtějí aktivity nebo hospody. 
Proto jsou lidé na cyklostezkách, na 
Jurečku nebo na Marvánku. Vytvá-
řet klidovou zónu u nádraží formou 
louky je nesmysl.

Ivo Petřík 

Louka

Květinová louka místo parkovacího domu?

Názory
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Reaguji na článek „Singletrek ko-
lem Říčan“, uveřejněný v červnovém 
Kurýru, kde město společně s pány 
Kabeláčem, Čiháčkem a Marošim 
prezentuje svůj záměr vybudovat 
v Říčanském lese tzv. singletracky. 
Ačkoli je cyklistika jedním z mých 
největších koníčků, zejména pak 
jízda na horském kole, nesouhla-
sím s návrhem na stavbu těchto cest 
v Říčanském lese. Důvodů je hned 
několik. 
Prvním z nich je zatížení již nyní 
značně zdevastovaného lesa, který je 
silně zasažen kůrovcovou kalamitou 
a s ní spojenou těžbou dřeva. Jízda le-
sem stovek až tisíců cyklistů týdně ne-
může prospět kořenovému systému 
již takto oslabené vegetace. Přestože 
není cílem autorů návrhu vybudovat 
velké centrum, cyklistů by v lese zcela 
jistě výrazně přibylo. 
Nelze ani očekávat avízované uvolně-
ní současných cest pro pěší a rodiny 
s dětmi. Po projetí singletracku totiž 
obvykle následuje přesun na další trať 

nebo parkoviště, k čemuž nejlépe po-
slouží právě tyto zpevněné cesty.  
Každý, kdo některé autory zmiňova-
né singletracky vyzkoušel, mi dá jistě 
za pravdu, že terén Říčanského lesa 
není ani pro jejich stavbu vhodný. 
Vždyť i nejmenší z jmenovaných are-
álů (Šemberské stezky) je vystavěn 
na mnohem prudším a delším svahu, 
než prostor našeho lesa nabízí. 
V neposlední řadě je nutné počítat 
i s nárůstem aut parkujících v okolí 
lesa a na přístupových cestách k lesu.
Domnívám se, že pro stavbu sing-
letracků by měla být vybrána jiná lo-
kalita – s delším a prudším svahem, 
vzdálenější od městské zástavby. 
Ponechte prosím Říčanský les pro 
klidné procházky rodinám s dětmi a 
seniorům.  

Jan Kohoutek

Mohu-li za nás jako případné stavi-
tele Singletreku reagovat, respektive 
i za sebe jako potencionálního uživa-
tele. 
Nemohu hodnotit, do jaké míry je les 

zdevastován či nikoliv kůrovcovou 
kalamitou. To by mělo být ponechá-
no na odbornících, kteří se tomuto 
tématu věnují a les spravují. Sing-
letrek v Říčanských lesích již svým 
způsobem je dávno. Existuje zde vel-
ký počet ilegálních trailů, odboček ze 
stávajících cest, skoků a i to je důvo-
dem, proč bychom myšlenku trailů 
rádi realizovali. Cyklistů již v lese 
hodně je a i díky aktuálnímu stavu 
jich bude přibývat, ať už Singletrek 
vznikne či nikoliv. Se vzrůstajícím 
počtem cyklistů bude nejen nebez-
pečnější se pohybovat po cestách v 
lese (což už v některých místech je), 
ale budou vznikat nové a nové cesty a 
traily. Singletreky jsou sice zásahem 
do lesa, ale zároveň drží cyklisty na 
„jednom místě“ a dávají prostor a 
čas na revitalizaci okolí. I to je jeden 
z důvodů, proč jsou Singletreky tole-
rovány na mnoha místech, třeba i v 
poloilegální formě.
Po projetí trailu, který je jednosměr-
ný, skutečně dojde u těch, kteří na 
trail přijedou autem, k přesunu. 

Singletracky v Říčanech?

Vážená paní Klapálková,
nejen vy se správně pozastavujete nad stávajícím využitím 
pozemku u křižovatky ulic Politických vězňů a Cesta Svo-
body. 
Aktuální stav JE PROVIZORNÍ A DOČASNÝ. Prá-
vě proto, že nedávno získaný stavební pozemek je svou 
polohou strategický, stojí za to pečlivě zvážit jeho finální 
využití. Město navíc jedná i o koupi pozemků sousedních. 
Odstranění vlnitého plechu z oplocení a zpřístupnění plo-
chy mělo za cíl podnítit veřejnou diskuzi o budoucí funkci 
území. Jsem rád, že se to podařilo.
Původní záměr města vystavět zde kapacitní parkovací 
dům nebyl zastupiteli schválen. V rámci veřejné diskuze 
zaznívaly zejména argumenty, že pro naše město není žá-
doucí zatahovat další auta „přespolních“ do centra a bez-
prostřední blízkosti bytových a rodinných domů. Pro vý-
stavbu mluvily naopak blízkost nádraží či volnočasového 
centra. Nejednoznačnost názorů na využití pozemku vedla 
radnici k zadání koncepční studie celé oblasti přednádraží. 
V rámci přípravy proběhlo několik veřejných projednání 
s veřejností i vlastníky klíčových pozemků.
Zmíněná studie samozřejmě parkování u nádraží řeší. 
Z více důvodů však navrhuje kapacitní parkoviště u křižo-
vatky ulic 17. listopadu a Politických vězňů. Počítá také se 
zachováním a rozšířením plochy přímo u kolejí, kde město 
po letech konečně získalo pozemky od Českých drah.
Nápad architektů umístit na pozemek pod nádražím kon-
taktní místo úřadu (přesunout sem některé agendy z Ko-
menského nám.) je jednou z variant. Není zatím jakkoliv 

schválen ani potvrzen. I tento záměr však počítá s podzem-
ními garážemi pro automobily.
Zpět ke květnaté louce – prozatímní podoba byla zvolena 
tak, aby byla levná, nekonfliktní a umožnila v budoucnu ja-
koukoliv proměnu. Realizaci na svůj náklad zajistila firma 
v rámci vyklizení zařízení staveniště po rekonstrukci ulice. 
Velmi brzy bude prostor zpřístupněn veřejnosti a bude slou-
žit jako relaxační zóna. Kromě květnaté louky bude na velké 
části sekaný parkový trávník, na asfaltové ploše vznikne ne-
formální hrací plocha pro mládež s možností posezení.

David Michalička, místostarosta 
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 V každém vydání Kurýru píšeme o tom, jak jsme úspěšní na 
závodech, kde naši gymnasté bojují za město Říčany (oddíl 
v Říčanech funguje již více než 50 let), jak se nám daří na 
společných akcích – příměstských táborech, které pořádá-
me již osm let každé léto pro děti z Říčan i okolí. V současné 
době spíš řešíme otázku, zda bude náš oddíl nadále fungo-
vat a děti budou mít kde cvičit.
Jak naši příznivci jistě dobře vědí, trénování gymnastiky má svá 
specifika, nestačí jen prázdná tělocvična, ale je zapotřebí spous-
ty finančně nákladného vybavení. Tak jako fotbalisté, ragbisté a 
tenisté potřebují své hřiště/kurty, tak je zapotřebí pro gymnasti-
ku specializovaná tělocvična. Tu v Říčanech bohužel nemáme, 
přestože je v řešení již několik let. Je připravená stavební studie, 
do které oddíl investoval vlastní prostředky a na jejíž realizaci je 
připraven se podílet.
Jelikož jsou místní sportoviště přeplněná a město každý rok 
v dubnu (letos v srpnu/září) přerozděluje nájmy na další školní 
rok, rozhodli jsme se před šesti lety jít cestou placení komerč-
ních nájmů (bohužel za branami města) a prostor přizpůsobit 
pro náš sport. Došlo tak k uvolnění nemála hodin v městských 
tělocvičnách. Přestože máme jednu z největších základen 
malých sportovců v Říčanech vůbec, žádali jsme každý rok 
město o pouhých šest hodin týdně v malé tělocvičně v 1. ZŠ 

a dvě hodiny týdně v ZŠ U Lesa. Letos nás čekala dvě nemilá 
překvapení: Nájmy se rozdělovaly v rekordně pozdní době, na 
konci srpna. Ani dnes, tj. 17. 9., stále nejsou uzavřené nájemní 
smlouvy. Zároveň „se“ na nás údajně „zapomnělo“ a žádané 
hodiny ve velké tělocvičně po letech oddíl vůbec nedostal. Milí 
rodiče, ocitáme se v situaci, kdy musíme vaše děti bohužel od-
mítat.  Na 200 říčanských dětí opravdu není možné umístit do 
„mini“ tělocvičny na náměstí. 
Přestože proběhla několikerá jednání s městem, více hodin se 
nám vyjednat nepodařilo. Prý, co již odsouhlasila rada, nelze 
měnit, jak nám bylo řečeno. Asi ano. Ptáme se však, proč nejsou 
dodržována kritéria pro rozdělování místních sportovišť, která 
jsou uvedená na stránkách města? Proč si čtyřčlenná komise 
nenastuduje žadatele a nedrží se stanovených kritérií? Proč jsou 
radě předloženy nesprávné podklady pro schvalování? Proč jsou 
nájmy rozdělovány pozdě? Nejistota 
obrovská, podmínky téměř likvidační.
Před lety byl tento systém žádostí za-
veden právě pro nedůvěryhodnost roz-
dělování nájmů, což bylo v kompetenci 
ředitelů jednotlivých škol. Opravdu 
byla změna systému krokem správ-
ným, spravedlivým směrem?

Spravedlivý systém rozdělování městských tělocvičen?

Město Říčany disponuje s 177 539 časo-
prostorovými jednotkami v 11 krytých 
sportovištích. Pro období od 1.9.2020 
do 30.6.2021 podalo 34 právnických 
a fyzických osob s celkovým počtem 
4692 registrovaných členů celkem 125 
žádostí o pronájem 153 995 časoprosto-
rových jednotek.  Počet registrovaných 
členů jako jedno z hodnotících kritérií, 
uváděný žadateli v jednotlivých žádos-
tech město dosud nekontrolovalo a ža-
datelé jej často navzájem zpochybňují. 
Vzhledem k tomu, že žadatelé většinou 
požadují nájem v úzkém rozmezí od-
poledních hodin, některá sportoviště 
jsou pro některé sporty nevhodná buď 
svou světlou výškou, nebo svými ploš-
nými rozměry, nebo povrchovou vrst-
vou podlahy nebo vybavením, vznikají 
v žádostech souběhy, které je třeba 
v průběhu přípravy nájemních smluv 
s jednotlivými kluby řešit. Jednání jsou 
složitá a zdlouhavá a snaha dosáhnout 
co možná nejspravedlivějšího výsledku 
si může vyžádat delší časové období. 

Jiné požadavky jsou například kladeny 
na prostor u kolektivních sportů a jiné 
u individuálních sportů. A je zřejmé, že 
individuální sporty nebo pohybové akti-
vity mají ve srovnání s těmi kolektivními 
určitý handicap v počtu účastníků kurzu. 
Výsledek není a nemůže být ideální, ale je 
koncensem, který přijme většina žadate-
lů. Usnesením Rady města Říčany bylo 
schváleno uzavření nájemních smluv se 
všemi žadateli na celkový počet 120 598 
časoprostorových jednotek. Což před-
stavuje více než 78% podaných žádostí. 
Současně je tak i po uzavření smluv dis-
ponibilních 56 941 časoprostorových 
jednotek, což představuje cca 32 procent 
celkové disponibility. O pronájem těchto 
volných prostor může kterákoli práv-
nická či fyzická osoba tedy i TeamGym 
kdykoli požádat. Podstatou není to, že by 
nebyly pokryty požadavky tohoto klubu 
na přidělení prostor, ale to, že nemohly 
být na 100 % pokryty požadavky na dané 
sportoviště a danou dobu. Průměrná 
hodnota pokrytí požadavku klubů se 

pohybuje na 83%. Obecně lze říci, že 
pozitivní ohlasy na systém výběru pře-
važují. Dohadovací jednání a konečně 
i příspěvek zde uveřejněný ukazují, že 
v následujícím období je potřeba věnovat 
větší pozornost údajům uváděným v žá-
dostech, zejména co se týče počtu členů 
klubu, počtu členů klubu s trvalými 
bydlištěm v Říčanech a počtu účastníků 
jednotlivých kurzů. K tomu město v dal-
ším období zaměří namátkové kontroly 
a zpřesní kritéria hodnocení. Závěrem 
nám dovolte malou připomínku. Čtenáři 
Kurýra si jistě všimli, že gymnastky nej-
sou jediným klubem v Říčanech, který se 
může pochlubit výbornými výsledky jak 
na tuzemské, tak na mezinárodní scéně. 
Dokonce lze s velkým zadostučiněním 
říci, že převážná většina Říčanských 
sportovních klubů a klubů s ostatními 
pohybovými aktivitami vykazuje dlou-
hodobě velice dobré výsledky.

Evžen Heyrovský, 
vedoucí odboru správy majetku

Ten je ale již do kopce v pomalejším 
tempu a tím pádem znamená zvýšení 
bezpečnosti. 
I v největším náporu na již zmiňova-
né Šemberské stezky je na místě po 
celý den vidět 2 - 3 auta. Drtivá větši-

na uživatelů přijede na kole/vlakem. 
Většina Singletreků v ČR navazuje na 
aktuální městskou zástavbu tak, aby 
byly dostupné veřejnosti. Mimo měs-
ta vznikají především bikeparky, což 
není naším cílem. Singletrek nevyža-

duje prudké kopce, ale přizpůsobí se 
aktuálnímu terénu. Cílem také není 
vytvářet černou trať s prudkými sjezdy, 
ale většinu trailu zaměřit na běžného 
cyklistu na horském kole a děti. 

Vlastislav Kabeláč
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Nejlepší čeští hráči v mládežnických kategoriích se o ví-
kendu 5. 9. - 6. 9. sešli na Jihočeské univerzitě v Českých 
Budějovicích na Mistrovství ČR v rapid šachu. Hrálo se 
tempem 2 x 20 minut + 5 vteřin na tah. Do finále M ČR 
bylo nutné se probojovat z krajských kol, včetně děvčat, 
která mají často svá mistrovství OPEN. 
KŠ Říčany 1925 ovládli kategorii do 12 let. Mistrem ČR 
se stal Jáchym Němec a převahu našeho klubu potvrdil 4. 
místem Tobiás Pressler.  V kategorii do 14 let skončil na 
skvělém 6. místě Jáchym Šmolík.
V kategorii dívek jsme měli letos nejmenší zastoupení za 
poslední roky. I výsledek Sophie Day v kategorii do 10 let 
byl horší než loňské umístění v této kategorii. Letos prohra 
v posledním kole rozhodla až o 14. místě. 

ZAHrANIČNí VíTĚZ POHárU mĚSTA ŘíČANy
I přes nejasnosti okolo opatření COVID-19 se uskutečnil 
18. ročník Poháru města Říčany za velmi solidní účasti. 
Turnaje ve dnech 22. 8. - 29. 8. se zúčastnilo 137 hráčů. 
Poprvé v historii Poháru se stal vítězem zahraniční hráč, 
mezinárodní mistr Sebastian Plischki z Německa. Vel-
kým překvapením bylo 2. místo odchovance z Týnce nad 
Sázavou, devatenáctiletého Davida Zvolenského. Na 3. 
místě skončil opět dvojnásobný vítěz, mistr FIDE, Tomáš 
Vojta z Vlašimi. Nejlepší ženou byla Anna Lhotská z Oáza 
Praha.
Nejlepším domácím hráčem se stal Zdeněk Voráček na 
celkovém 15. místě.  
V rámci Poháru města Říčany se hrají turnaje dva. Turnaj 

B ovládl Pavel Sedláček z Viktorie Žižkov. Nejlepším do-
mácím hráčem byla v B turnaji Hanka Bartošová.
Turnaj se hrál také jako Krajský přebor. V kategorii mužů 
obsadil Zdeněk Voráček 5. místo. Marek Otruba byl v ka-
tegorii do 20 let třetí.  Lee Anh Dung se stal krajským pře-
borníkem do 18 let před Michaelem Strnadem. Krajskou 
přebornicí do 20 let se stala Hanka Bartošová a Monika 
Strnadová obhájila vítězství do 18 let. 
Domácího prostředí využilo 34 hráčů. Musím opět podě-
kovat stabilnímu organizačnímu výboru, který tento dlou-
hý turnaj zvládá. Jmenovitě se jedná o Marii Jirouškovou, 
Zdeňka Hegera, Milana Němce. Rovněž tak pochopení ve-
dení KC Labuť v rámci zajištění protiepidemických opat-
ření v hracím sále.
Naše nejúspěšnější mladí hráči se zúčastnili ve stejném 
termínu otevřeného M ČR mužů. Jáchym Němec skon-
čil na 43. místě (nasazen jako 54.), Martin Novotný skon-
čil na 57. místě a Jáchym Šmolík na 63. místě.

Jaroslav Říha

Jáchym Němec mistrem Čr

Klub šachistů Říčany 1925
www.sachyricany.cz
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S velkou pokorou jsme připravovali 18. roč-
ník opožděné Jarní ceny TŠ Twist Říčany 
v akrobatickém rokenrolu. Kromě anti-ko-

vidové přípravy přímo v místní hale jsme také spolupracovali 
s Hygienickou stanicí Středočeského kraje. Oddělili jsme sta-
vebně sektor pro diváky. Do sektoru pro aktéry se všichni (ta-
nečníci, funkcionáři, porotci) museli přihlásit dopředu. Počty a 
dokonce jména všech jsme museli znát předem, ale i tak se našel 
se jeden oddíl, který tuto povinnost nesplnil. Přímo na místě u 
vstupu odevzdávali všichni aktéři podepsaný formulář. Organi-
začně a finančně náročných zabezpečení jsme měli více. Byla to 
zřejmě první akce s diváky od zimy v hale. 
A bylo skvělé se zase setkat s kamarády a známými, byť tanečně-
-sportovní forma nemohla být úplně dostatečná. A to přesto, že 
jsme v srpnu trénovali o 106. Důležitější než kdy jindy bylo nyní 
heslo Pierre de Coubertina: „Není důležité vyhrát, ale zúčastnit 
se.“ Zúčastnily se skoro všechny české oddíly a také v hledišti 
bylo početné publikum.
Psát o tom, že TŠ Twist zase získala nejvíce medailí, by v této 
situaci bylo vychloubáním. Vždyť nevíme, jak mohli trénovat 
naši soupeři. 
Poděkování patří městu Říčany, které akci podpořilo 
finanční dotací.  Nicméně je nutné říci, že by se akce ne-
mohla uskutečnit, nebýt dobrovolných pomocníků, kteří se 
starali o občerstvení funkcionářů, o zajištění vstupu a pre-
zence, o stavbu, bourání a úklid haly, atd. atd. Všem patří 

od mne VELKÉ PODĚKOVÁNÍ. 
Taneční škola Twist Říčany je neúspěšnější taneční oddíl na 
Říčansku napříč všemi tanečními směry - počty titulů a medailí 
z mistrovství světa a Evropy, počty reprezentačních startů ho-
voří za vše. Jsme zaměřeni a vysoce specializovaní na rokenrol 
a boogie-woogie. 
Noví zájemci mají ještě šanci zařadit se do některé z na-
šich mnoha skupin, ale nejprve nám musí napsat na e-mail: 
ts.twist@post.cz . Posledních pár míst máme v pondělní i ve 
středeční přípravce pro děti od 4 let.  Ale nutné je se domluvit 
předem.
A ještě douška, bude-li příznivá epidemiologická situace: V so-
botu 17. 10. 2020 pořádáme jubilejní 20. ročník Poháru sta-
rosty města Říčany.
 Jiří Boháček, vedoucí TŠ Twist Říčany

Taneční restart se vydařil
ze sportu

inzerce

Florbalistům začala nová sezóna
Po půlroční pauze se opět rozběhly 
florbalové soutěže. Jako první nastou-

pili ke svým soutěžním zápasům junioři ve druhé lize. Sil-
ně oslabený tým čekali hned o prvním víkendu silní sou-
peři, s kterými se počítá v boji o nejvyšší příčky, konkrétně 
SKV z pražských Vinohrad a další pražský tým BUTCHIS. 
Zejména díky výborné práci v obraně slavili naši junioři 
na úvod dvě vítězství o gól, 2:1 a  3:2. Ostatní kategorie 
čekaly jejich první soutěžní zápasy až po uzávěrce, takže  
o tom až příště. 
Naše nejmladší kategorie, přípravka a elévové, se o dru-
hém zářijovém víkendu zúčastnily Junior Sokol Cupu 
v Pardubicích. A vedly si výborně. Tým přípravky i žlutý 

tým elévů si odvezly ve svých kategoriích stříbrné medai-
le. Gratulujeme. 
Všechny dračí týmy se naplno vrhly do tréninků. Nadše-
ní po dlouhé florbalové pauze je vidět na všech hráčích a 
hráčkách. Věříme, že naše úsilí nebude znovu přerušeno 
vynucenou pauzou. Uvítáme mezi námi další zájemce o 
florbal. Stále je možné si zkusit florbalové tréninky v na-
šem klubu pro všechny děti od 6 let, pravidelně ve čtvrtek 
od 15.00 v městské hale ve Škroupově ulici nebo po do-
mluvě na info@florbaldraci.cz.
Můžete naše týmy přijít podpořit na domácí turnaje, které 
budou probíhat v říjnu v Říčanech a okolí. Rádi vás uvi-
díme! 
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Lesní běh po devětatřicáté
Blíží se podzim a s ním je tradičně spojen Lesní běh Říča-
ny. Letos se poběží už po 39. Jeho termín jsme stanovili na 
10. 10. 2020, tradičně sobota dopoledne. Jelikož se jedná o 
tradiční akci, zachováváme také možnost zazávodit si všem 
zájemcům o aktivní pohyb v krásném přírodním prostředí, 
od nejmenších dětí po kmety. Každý si najde svoji věkovou 
kategorii a tím i případné sobě odpovídající soupeře.
Vše začne v 9:45 startem starších žákyň, následují postup-
ně další dětské kategorie a v 12:15 odstartují všechny ka-
tegorie dospělých, včetně dorostu na 5,7 km, resp. 11 km. 
Délky dětských kategorií jsou odstupňovány podle věku od 
350 m pro nejmenší do 1700 m pro starší žactvo. Všech-
ny tratě jsou vedeny v lesních partiích po šotolinových 
cestách, místy po pěšinách. Veškeré zázemí, včetně startu 
a cílového prostoru, je na dětském hřišti ve Strašínské ulici.
Vzhledem k tomu, že nám na poslední chvíli vypadla 
firma na čipové měření, jsme nuceni vrátit se k ruční-
mu měření. Proto letos nebudou předběžné přihlášky 
a všichni se budou přihlašovat až na místě. Proto pro-
sím, přijďte s časovou rezervou, zejména rodiče s dětmi, 
abyste se stihli přihlásit. Na druhou stranu to má pro vás 
jednu výhodu, že se pro závod můžete rozhodnout „na 
poslední chvíli”.

Přihlášky se uzavírají 15 minut před startem příslušné ka-
tegorie. Dodatečný start v jiné kategorii nebude možný.  
Podrobné informace naleznete na stránkách závodu:  
www.ricany.cz/org/bezeckyklub, v sekci lesní běh, a také 
na facebooku závodu.
Jsme také součástí regionálního Poháru Ladova kraje, kte-
rý letos odstartoval již do pátého ročníku a obsahuje celkem 
devět běžeckých závodů v našem kraji. Blíže na stránkách 
Ladova kraje a na fb.
Jsem rád, že se nám podařilo uspořádat i nyní tento závod  
a neporušit nepřetržitou řadu. Současná situace ukazuje, 
že i menší regionální závody mají své místo při pořádání 
závodů, zejména v době, kdy některé, hlavně agenturní, zá-
vody musí měnit termíny, případně rušit akce.

Text a foto: M. Smrčka

revitalizace multifunkčního hřiště na Lázeňské louce
„Výměna staré umělky u rugby“

„Umělka“ u ragby vás potřebuje. „Umělka“ u ragby 
potřebuje okamžitě vyměnit. Kdysi chlouba a vý-
dobytek moderní technologie, „mladá a nadějná“, 
je dnes vyšeptalou ozvěnou svých slavných časů 
- „stará a beznadějná“. V současném stavu nabízí 
plochu, kam se dá jít jen ve stavu nejvyšší nouze, 
pomalu na vlastní nebezpečí s hrozbou zranění. 
Pojďme to společně změnit. Vyměnily se generace 
sportovců, co po ní běhají, ale „umělka“ zůstává ve 
stavu generace 1. Pojďme tento projekt společně po-
sunout do 21. století. Pojďme dosloužilou „umělku“ 
vyměnit za zbrusu novou „umělku“ třetí generace, 
vyhovující aktuálním požadavkům šetrnosti k po-
hybovému aparátu sportovců. Pojďme toto multi-
fukční sportoviště v centru města na Lázeňské lou-
ce, otevřené nejen ragbistům, fotbalistům, ale také 
široké veřejnosti, revitalizovat tak, aby odpovídalo 
standardům své doby a mohlo zase naplno sloužit 
svému účelu a uživatelům. Výměna povrchu, opra-
va oplocení a bezprostředního okolí, instalace mo-
bilních juniorských bran na fotbal (5x2m). Pak zase 
bude možné na hřišti blbnout bez obavy o zdraví 
dětí, fotbalisté a ragbisté budou moci trénovat, hrát 
přátelská i mistrovská utkání. Podpořte náš projekt 
v hlasování. Každý hlas se počítá. Ten váš může roz-
hodnut. Díky!

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

mUŽI
Dvouletou neporazitelnost Sparty 
ukončil Mountfield
Ragbisté Mountfieldu Říčany skvěle 
vstoupili do ligové soutěže. Po výhrách 
nad papírově slabšími soupeři, Drago-
nem Brno 50:20 a Slavií Praha 36:24, 
zdolali doma úřadujícího mistra a dva 
roky neporaženého favorita soutěže 
pražskou Spartu 18:10. 
V prvních dvou zápasech nebyl trenér 
Miroslav Němeček i přes jasné výhry 
spokojen s obrannou fází. Jak Brňané, 
tak Slávisté se dokázali proti obraně 
Říčan poměrně výrazně prosazovat. Do 
utkání se Spartou vstoupil Mountfield 
s důrazem právě na důslednou obranu 
a nasazením v osobních soubojích. Do-
mácí na stadionu Josefa Kohouta těžili 
z chyb Sparťanů, které bezpečně trestal 
z trestných kopů Jihoafričan na útokové 
spojce Tristan Horak. V prvním polo-
čase proměnil Horak čtyři trestné kopy, 
Sparťané se ze stejné situace radovali 
pouze jednou a Mountfield po čtyřiceti 
minutách vedl 12:3. Ve druhé půli poslal 
Horak mezi tyče další dva kopy a dvacet 
minut před koncem svítil na ukazateli 
skóre stav 18:3. Pár minut před kon-
cem využili Sparťané jedné z mála chyb 
v obraně domácích a položili jedinou 
pětku utkání, která společně s kopem po 
položení ukončila utkání za stavu 18:10 
pro Říčany. 
„Jsem na tým velmi hrdý, dnes jsme měli 
velké nasazení v obraně a hráli jsme s 
nadšením. Mám také velkou radost z 
hráčů, kteří k nám přišli z juniorského 
týmu, ukazuje to na dobrou práci trenérů 

v klubu a Sportovním centru mládeže,“ 
pochvaloval si po zápase lodivod Říčan 
Němeček.

ŽeNy
Bronzové medaile z Mistrovství re-
publiky
Ragbistky Říčan získaly pro svůj klub 
a město další cenný kov. Mistrovství 
republiky v olympijských sedmičkách 
ovládly hráčky Tatry Smíchov, které 
prolomily šest let trvající hegemonii Pe-
trovic. Děvčata z Říčan se umístila na 
třetím místě, když ve finálovém turnaji 
porazila nejprve Olomouc 32:5 a Spartu 
28:12, aby v následujících bojích pod-
lehla stříbrným Petrovicím těsně 10:17 
a mistrovské Tatře 5:26. Pod vedením 
Jana Selixe vybojovaly říčanské ženy 
loni stříbro v sedmičkách i v patnáct-
kách a i letos tak drží úspěšnou šňůru.

CeNTrUm mLáDeŽe
Na soustředění reprezentace do 20 
let nechyběli říčanští mladíci
Druhé podzimní soustředění reprezen-
tace do 20 let se uskutečnilo v Praze za 
účasti hráčů Sportovního centra mlá-
deže při RC Mountfield Říčany. Hráči 
odtrénovali čtyři tréninkové jednotky 
pod vedením šéftrenéra České rugbyové 
unie Tomasze Putry. Z řad Říčan se zú-
častnili Vojtěch Buček, Michal Hřídel, 

Kryštof Kohout, Marek Langr, David 
Mašek a Ladislav Rada.

mLáDeŽ
Historický turnaj dívek do 15 let
Historický zápis do kroniky Rugby Clu-
bu Říčany zařídil tým děvčat do 15 let, 
který se pod vedením Davida Greena 
poprvé zúčastnil turnaje České rugbyo-
vé unie v Brně. Naše holky v moravské 
metropoli sehrály tři zápasy proti výbě-
rům jižní Moravy a zaznamenaly dvě 
výhry a jednu remízu.

UDáLOSTI 
Kohout na stadionu Josefa Kohouta
Ragbyový stadion v Říčanech nese jmé-
no zakladatele klubu Josefa Kohouta. 
Dnes se po stadionu prohání již čtvrtá 
generace ragbistů slavného příjmení. 
A tak nebylo pochyb, jakého maskota 
klub pro své domácí zápasy zvolí. Náš 
kohout nemá symbolizovat jen his-
torické kořeny klubu, ale i „kohoutí” 
vlastnosti, se kterými chtějí ragbisté a 
ragbistky Říčan hájit svůj domácí pažit. 
Odvahu a urputnost. Děti se ale nemusí 
bát, náš kohout se s nimi rád vyfotí nebo 
si s nimi po každé úspěšné akci našeho 
týmu plácne.

POZVáNKA NA 
rAGby 
- STADION 
JOSeFA KO-
HOUTA

3. října 2020 RC 
Mountfield Říčany 
- RC Praga Praha 
od 14:00 hodin

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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Hurá, balet už je i v našem klubu!
Nedílnou součástí 
sportovní přípravy 
každého krasobrus-
laře a krasobruslařky 

by měl být a je balet (správně klasický 
tanec). S velkou radostí proto ozna-
mujeme, že se nám od září tohoto roku 
podařilo navázat spolupráci s lektorkou 
baletu Terezou Olivia. Tereze je 23 let, 
vystudovala Konzervatoř Jaroslava Jež-
ka a následně pokračovala na pražské 
HAMU. Vedle pedagogické činnosti se 
věnuje přípravě studentů k talentovým 
zkouškám na konzervatoře a umělecké 
školy.
Naši krasobruslaři a krasobruslařky 
si tak od září pravidelně každý čtvrtek 

osvojují, základy správného držení 
těla, získávají preciznost a eleganci v 
pohybech, pracují na zvýšení flexibi-
lity
a rozvíjí smysl pro rovnováhu a ryt-
mus. 
Tímto bychom rádi přivítali naši no-
vou lektorku v trenérském týmu Klubu 
bruslení Říčany
a popřáli jí mnoho štěstí ve spolupráci 
s našimi členy. 
Už teď se těšíme, až se začnou nově 
získané dovednosti odrážet v pohybu 
na ledové ploše.
Vždyť co jiného je krasobruslení, než 
tanec na bruslích!
 KLUB BRUSLENÍ ŘÍČANY z. s.

Možná byste si mohli mys-
let, že se u nás teď nic nedě-
je, ale opak je pravdou. Ani 
koronavirus nás nezastavil 

(a nezastaví) v našem trénování a soutěžení. I přes 
nelehké podmínky si tak další náš pár vytančil vyšší 
třídu. Konkrétně to byli Filip Muk s Betty Plzen-
skou, kteří se nyní mohou pyšnit třídou B LAT zís-
kanou 12. 9. na soutěži ve Chvaleticích. V neděli 13. 
9. pak naše pozvání přijala Petra Kostovčíková a my 
tak mohli opět své tančení zlepšit pod vedením zku-
šené trenérky a bývalé mistryně ČR.
V tuto chvíli probíhají naplno přípravy, a pokud 
nevyjde nějaké nové nařízení, bude se v Říčanech 
11. 10. ve sportovní hale konat Mistrovství České 
republiky v 10 tancích kategorie Senior. Kvalitní 
zážitek bude tedy zaručen špičkovou úrovní star-
tujících párů. Mimo mistrovství v sobotu proběh-
ne ještě Taneční liga Juniorů a Mládeže, tedy další 
špičkové tancování. V sobotu pak před MČR pro-
běhnou klasické postupové soutěže různých vý-
konnostních kategorii i věkových tříd. Všichni jste 
srdečně zváni. Soutěže samozřejmě proběhnou za 
dodržení všech hygienických předpisů.
V současné době se nám již rozjíždějí i klasické 
kurzy pro dospělé. Máme jak normální taneční, 
tak Ladies Latin a pro letošní rok i novinku. Ve 
čtvrtek v rámci kurzu Latino+ bude probíhat 
i kurz Pro Am tanečních s našimi tanečníky, 
tedy kurz vhodný pro dámy bez partnera. Celou 
nabídku i s časy a podrobnostmi naleznete na 
stránkách www.fuego.cz nebo na naší faceboo-
kové stránce.

Vaše Fuego

Trénujeme, tančíme, neleníme
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Profesionální tenisová škola Oáza Říčany – přihlášky již nyní
Děkujeme za váš 
zájem o naše letní 
sportovní příměstské 
tábory a dovolte, aby-
chom vám připomně-
li, že již nyní můžete 
své děti přihlašovat do 
profesionální „zimní“ 
tenisové školy, která 
začne v říjnu 2020 na 
novém tenisovém po-
vrchu Rebound Ace. 
Neváhejte, místa se 
rychle plní. Přihlášky 
je možné podávat do 
10. října 2020.
 
Tenisová škola je ur-
čena pro děti ve věku 
od 4 do 18 let. Vybrat 
si můžete individuální 
výuku, či skupiny nej-
výše do pěti dětí (nebo 
můžete tréninky kom-
binovat – jednou in-
dividuálně, jednou ve 
skupině). Tréninky se 

konají na vnitřních profesionálních kurtech v hale pod 
vedením kvalifikovaných trenérů a jsou vhodné pro děti, 
které s tenisem teprve začínají, i pro ty, které hrají závodně 
a chtějí se zdokonalit. Pro nové zájemce jsou připraveny 
zkušební hodiny s trenérem zdarma.
Další výhody:
l Pravidelná kondiční příprava v tělocvičně.
l Možnost využití sauny v areálu OÁZY včetně sportov-
ních masáží.
l Pro všechny naše hráče připravujeme Vánoční tenisový 
turnaj.
l Veškeré informace ochotně zodpoví šéftrenér Vítek Ptá-
ček, tel.: 721 948 396

Začal nám nový školní rok a společně s ním odstartovaly i 
tréninky Floorball Academy. Potrvají až do června a malí flor-
balisté na nich budou pracovat na základních florbalových 
dovednostech. Mezi ty patří vedení míčku, technika, driblink, 
přihrávky nebo střelba. Trénovat budou také základní herní 
situace, jako přechod do útoku jeden na jednoho nebo dva na 
jednoho. 
Tréninky probíhají ve třech věkových kategoriích ve sportovní 
hale Na Fialce. Každé pondělí od 14 do 15 hodin trénuje nej-
mladší skupina školáků od první do třetí třídy. Starší skupina 
od čtvrté do šesté třídy následuje o hodinu později. Nejstarší 
skupina holek a kluků od sedmé do deváté třídy má potom 
tělocvičnu rezervovanou také v pondělí od 16 do 17 hodin.  
Všechny tréninky jsou určeny pro florbalové nadšence od za-
čátečníků po zkušené florbalisty. Letos v Říčanech nově nabí-
zíme také tréninky GYM Academy, věnované všestrannému 
sportovnímu rozvoji. Určeny jsou pro děti od první do páté 
třídy a probíhat budou ve středu od 16 do 17 hodin. Přihlásit 
se na všechny tréninky je ještě stále možné na webu sportovní 
haly nafialce.webooker.eu. Zbývají nám poslední volná místa. 
Pokud byste váhali, můžete jakýkoliv z tréninků navštívit a po-
dívat se, jak to u nás v akademii chodí.
V říjnu čeká všechny členy akademie rovněž první turnaj Flo-
orball Academy Tour v nové sezoně. Proběhne v sobotu 17. 

10. právě ve sportovní hale Na Fialce. Holky a kluci z Říčan na 
něm na domácím hřišti poměří síly se členy Floorball Acade-
my z ostatních lokalit a ukážou, co se naučili během prvních 
společných tréninků. Kromě toho ale také na turnaji potrénují 
týmovou podporu, smysl pro fair-play, bojovnost a pracovitost. 
Společně si užijí spoustu zábavy a také poznají nové kamarády 
z jiných kroužků Floorball Academy.

Další halové turnaje Floorball Academy Tour proběhnou v pro-
sinci, březnu a květnu. Nová sezona začíná, máte se na co těšit!
Vítek Voltr, Floorball Academy

Tréninky Floorball Academy odstartovaly.  
V říjnu nás čeká první turnaj
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rekonstrukce  hřiště Strašínská  
v projektu Překvapte Říčany

TK radošovice

V Náš klub navrhuje úpravu hřiště na Strašínské o rozmě-
rech 42x24 na povrch s umělou trávou 3. generace. Ideální 
by byla současná realizace vodního postřiku, které umožní 
kvalitní využití i v horkých letních měsících.
Multifunkční hřiště na Strašínské bylo vystavěno před ně-
kolika lety s následnou investicí do osvětlení na stožárech. 
Náš klub by rád toto hřiště využíval během zimy vzhledem 
výhodnému umístění hřiště a existujícímu osvětlení o tma-
vých podzimních a zimních večerech.
Bohužel je povrch nevhodný pro využití v zimě z důvodu 
velké kluzkosti. Dle dodavatelské firmy je povrch nebez-
pečný od teplot pod 10°C.
Výstavba UMT hřiště na našem pozemku v údolí potoka 
Rokytka by byla mnohem nákladnější vzhledem k nee-
xistujícímu pevnému podkladu a samozřejmě i osvětle-
ní. Přístup na hřiště v zimě večer po cestě bez veřejného 
osvětlení a vůbec vhodnost umístění umělého povrchu 
do krásné přírody by byla na pováženou. Místo toho náš 
klub pro veřejnost aktuálně upravuje část pozemku na 
dětské hřiště s řadou herních prvků a novým volejbalo-
vým hřištěm, které bude přístupné zdarma pro říčan-
skou veřejnost. Tedy nepřicházíme s prázdnými kapsami 
a jsme ochotni něco sami nabídnout.
Chtěli bychom modernizované hřiště na Strašínské využí-

vat v cca 80 % v časech mezi 17 - 20 hod. Zbytek by jistě 
rády využily i ostatní sportovní kluby. 
Na základě předběžné poptávky je výměna povrchu reali-
zovatelná s náklady kolem 1 mil Kč. Při srovnání investič-
ních nákladů vůči výstavbě zcela nového hřiště nebo haly 
a následných nízkých provozních nákladů se jedná pro 
město o velmi výhodnou investici. Aktuální situace využi-
tí sportovišť během zimy je totiž velmi nevyvážená. I přes 
dramatický nárůst nájemného v hale U Lesa (UMT) je zde 
zřejmý převis poptávky. Aktuálně se začínají objevovat ne-
obsazené kapacity v ostatních městských halách a otevřená 
sportoviště kromě UMT na Lázeňské louce zejí prázdno-
tou. Náš klub bude mít v nadcházejícím zimním období 
přístup pouze k pětině kapacit UMT ploch v Říčanech, což 
není proporcionální vůči ostatním spolkům. Rekonstrukcí 
hřiště Strašínská bude tento dlouhodobý problém odstra-
něn. 
Podporujeme současně podobný projekt Revitalizace již 
existující staré umělé trávy hřiště na Lázeňské louce. Vě-
říme, že by město mohlo dosáhnout úspory z rozsahu při 
souběžné realizaci obou projektů.
Prosíme celou říčanskou veřejnost o podporu projektu Re-
konstrukce hřiště v areálu Strašínská při říjnovém hlasová-
ní Překvapte Říčany! Dejte svůj hlas zdravým dětem

O víkendu 12. - 13. 9. se uskutečnil tenisový turnaj mladších žáků v 
Českém Brodu.
Zúčastnil se ho i hráč TK Radošovice Jiří Staněk, který tento turnaj 
nakonec vyhrál a to bez ztraceného setu. Jiří Staněk společně s Danem 
Macinauerem vyhráli na turnaji i celou čtyřhru.
Turnaje se zúčastnilo 20 hráčů.
1. kolo - Staněk J.  6:1 6:1  Cízner M.
2. kolo - Staněk J.  6:1 6:0  Babica L
semifinále - Staněk J.  6:0 6:0  Homola L.
finále - Staněk J.  6:1 6:4  Macinauer D.
Moc děkujeme tenisovému klubu v Radošovicích a zvláště pak trené-
rům Liborovi Nehasilovi a Mirkovi Kuběnovi. Miroslav Staněk

Fotbal Rado www.fkradosovice.cz

64 texty.kuryr@ricany.cz



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 vy-
dání 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 zaří-
zeních 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 a nově i třetí sobotu v mě-
síci od 8.30 do 12.00. Otevírací dobu tedy rozšiřujeme 
o další sobotu!

PŘIPrAVUJeme:
Čtvrtek 22. října, 18.00 – Jakub Greschl – Cestování 
s handicapem aneb nic není nemožné. Americký sen – ces-
ta 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, dů-
ležitost vzdělání a také cestu za své vlastní hranice.

S ohledem na epidemiologickou situaci bude kapacita sálu 
v knihovně zřejmě opět omezena, jak tomu bylo v případě 
zářijového autorského čtení s Vlastimilem Vondruškou. 
 Vladimír Levický

Divadelní spolek Tyl Říčany po-
řádá za grantové podpory Města 
Říčany a ve spolupráci s KC Labuť 
XXIV. ročník Divadelního podzi-
mu Jiřího Šatopleta, na který zve 
všechny milovníky divadla. 
V letošním roce nepořádáme pohád-
ková představení, vynasnažíme se 
to malým divákům vynahradit, až si 
budou moci divadlo užít bez roušek.
Na dospělé diváky se velice těšíme a 
doufáme, že se nám festival podaří 
uskutečnit.

5. až 26. listopadu 2020
Čtvrtek 5. 11. 19:30 
Bohumil Hrabal:  
OSTŘE SLEDOVANÉ VLAKy, 
komedie
Ty-já-tr/Hrobeso Praha
Čtvrtek 12. 11. 19:30
Pam Valentine: LÁSKA MEZI 
NEBEM A ZEMÍ, komedie
DS Svatopluk Benešov

Čtvrtek 19. 11. 19:30
Roland Schimmelpfennig:  
ŽENA Z DŘÍVĚJŠKA,  
tragikomedie 
DS Tyl Říčany

Čtvrtek 26. 11. 19:30
ÚL, včelařské divadelní rondo 
V.A.D. Kladno

Vstupné: večerní představení 130 
Kč, permanentka na všechny veče-
ry 400 Kč. Obyvatelé Domova pod 
Kavčí skálou, DPS Senior a držitelé 
průkazky ZTP vstup zdarma.  Před-
prodej v KC Labuť, tel: 323 602 456, 
on-line na https://www.kclabut.cz/
program. 
Permanentní vstupenky budou tra-
dičně zařazeny do slosování o Cenu 
vytrvalého diváka.
Děkujeme za finanční či hmotné 
přispění a pomoc:
Město Říčany, KC Labuť, Zoeller 
Systems s. r. o. – Říčany, 
Pekařství Frydrych – Říčany, Květi-
nářství Sedmikráska – Říčany, 
Galanterie Flachs – Říčany, Tiskár-
na M. Kříž – Říčany, Tomáš Hřivnáč 
– Říčany

DS Tyl Říčany srdečně zve na Divadelní podzim Jiřího Šatopleta
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VýSTAVA Proměny krajiny:  
Je to ve vašich rukou
do 31. října 2020 

Už jen v říjnu máte možnost navštívit 
výstavu Proměny krajiny. Přijďte si s dět-
mi vyrobit hmyzí domek, zahrát kuličky, 
mikroskopovat motýlí křídla, zahrát 
deskovku Pestrá krajina a inspirovat se, 
co ve svém okolí můžete pro pestrou kra-
jinu udělat právě vy.
V listopadu pro vás budeme připravovat 
novou vánoční výstavu, muzeum bude 
v tomto mezidobí pro veřejnost zavřeno 
(kromě akcí pro veřejnost).

Za pokladem do středověkých 
Říčan – nová dobrodružná 
geolokační hra pro rodiny 
s dětmi
Kudy vás provede dvanáctiletý siro-
tek Petr, abyste našli ztracený poklad? 
Ve středověkých Říčanech se potkáte 
i s dalšími historickými postavami 

a dozvíte se, jak tehdy lidé žili. Hra je 
vhodná především pro rodiny s dětmi, 
doporučený věk je 8+.  
Hráči si zdarma stáhnou hru do mobil-
ního telefonu (aplikace Geofun), přene-
sou se do období vlády Karla IV. a na cca 
2 km dlouhé trase procházejí rušnějším 
centrem i klidnými částmi Říčan. V mu-
zeu hráče čeká odměna a také možnost 
podívat se na 
vizualizaci říčan-
ského hradu ze 
14. století. Hra 
byla inspirová-
na nálezem 348 
pražských gro-
šů ve sklepení 
domu na Masa-
rykově náměstí.

Konference Pošli to dál – Jak 
na učení venku a metodou 
Tvořivé hry? 
úterý 20. října, 9:00-17:00, 
KC Labuť Říčany
Konference o tom, jak v praxi zavádět 
nové metody, aby se staly běžnou sou-
částí výuky – pro učitele, ředitele MŠ 
a ZŠ, lektory neformálního vzdělávání 
a všechny, kterým není vzdělávání v ČR 
lhostejné. 
Přijďte se inspirovat, přijďte disku-
tovat! Součástí konference budou 
praktické workshopy a diskusní 
skupiny s celostátně uznávanými 
odborníky.
Přestože se momentálně šíří spíše one-
mocnění COVID-19, my chceme posí-
lat dál především pozitivní informace 
a zkušenosti z praxe učitelů na Říčan-
sku a v širším okolí. V případě zhoršení 

epidemiologické situace konference 
proběhne v on-line přenosu.
Konferenci pořádá Muzeum Říčany ve 
spolupráci s městem Říčany, Společ-
ností pro kvalitu školy a MAP v ORP 
Říčany a je finančně podpořena Evrop-
skou unií.
Účast na konferenci je zdarma. Regis-
trace a podrobný program na webu 
muzea www.muzeumricany.cz.

Kurzy šití v muzeu 
Nabízíme poslední volná místa 
na kurzech šití pro začátečníky 
a pokročilé se zkušenou krejčo-
vou a lektorkou Janou Šebesto-
vou! V začátečnících se naučíte 
ovládat šicí stroj, pracovat s růz-
nými materiály a střihy, na každé 
lekci si ušijete nejprve jednoduš-
ší, a poté i náročnější výrobek. 
V pokročilých se zdokonalíte 
v technikách šití, naučíte se pra-
covat se složitějšími střihy a růz-
nými materiály, ušijete si sukni, 
halenku nebo jiný váš projekt. 
S přihlášením neváhejte, začíná-
me již v říjnu! Bližší informace 
najdete na našem webu.

Cyklus workshopů – 
Vyrobte si to sami 
Naučíte se, jak si doma upéct kvásko-
vý chléb, vyrobit jedlé dárky, připravit 
si domácí kosmetiku a drogerii, ušít si 
praktické pomůcky na opakované po-
užití nebo vyrobit voskové ubrousky. 
Dozvíte se spoustu praktických infor-
mací k tématu zero waste – jak snižovat 
množství odpadu a jak být soběstač-

MINIMÁLNÍ OKRAJ
INVERZNÍ 

PRUH

MINIMÁLNÍ OKRAJ
POZITIV
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Co se děje v kultuře
nější. Veškerý materiál a pomůcky jsou 
v ceně kurzu. 
Termíny (středy 18:00–20:00 v mu-
zeu):
11. 11. kvašená zelenina a jedlé dárky
9. 12. kváskový chléb
13. 1. domácí kosmetika
10. 2. domácí drogerie
3. 3. šití a voskové ubrousky
Povedou Petra Skřivánková, Jana 
Véghová a Alžběta Macková
Cena 1 700 Kč/ 5 workshopů
Rezervace přes web muzea nutná! 

Vypěstuj si krystal 

sobota 10. října, 14:00-17:00, 
Geopark
Naučte se pěstovat krystaly! Dozvíte se, 
jak je možné vypěstovat krystaly doma 
snadno, rychle a za pár korun. Sami si 
jeden z postupů vyzkoušíte a krystaly 
si druhý den odnesete domů. Dozvíte 
se, jak vznikají krystaly v přírodě, kde 
a jaké můžete najít v Říčanech a uvidíte 
růst krystaly pod mikroskopem přímo 
před očima.
Rezervace přes web muzea nutná! 

Vypěstované krystaly budou k vyzved-
nutí v neděli 11. října od 16 do 17 h 
v geoparku.
Vstupné 80/40/200 Kč

Poslední letošní Řezání 
a broušení kamenů v Geo-
parku 
sobota 17. října, 14:00-17:00,
Geopark Říčany
Přineste si vlastní kamínek. V geologic-
ké laboratoři ho rozřízneme a sami si 
jej vyleštíte. Rezervace nutná na tel.: 
323 603 161 nebo přes formulář na 
webu muzea.
Cena dle velikosti kamenů

Sázení stromů 
neděle 25. října, 9:30-12:00, 
Říčanský les
Pojďte s námi sázet stromy! Čeká nás 
přesazování sazenic jedlí v Říčanském 
lese. Díky tomu u nás na pasekách 
vyrostou nové smíšené porosty jedlí, 
kterým se na Říčansku daří, společně 
s buky, duby a javory. Vhodné i pro rodi-
ny s dětmi. Vlastní nářadí (rýče, lopatky) 
vítáno, rukavice budou zajištěny.
Rezervace přes web muzea nutná! Mís-

to srazu bude upřesněno přihlášeným 
účastníkům.
Akci pořádáme ve spolupráci s městem 
Říčany.

rodinné odpoledne s ježky

neděle 25. října, 14:00-18:00, muzeum
Přijďte s dětmi do muzea na ježčí odpo-
ledne s živým ježkem i tvořivou dílnou 
s ježčí tematikou! Dozvíte se také, jak 
poznat v přírodě ježka, který potřebuje 
vaši pomoc, a jak se o něj postarat. 
Povede Edita Ježková
Vstupné 80/40/200 Kč
V ceně akce je vstup na výstavu Promě-
ny krajiny (platí v den akce).

Na všech našich akcích pro veřejnost 
doporučujeme účast v rouškách.

Ze SbíreK mUZeA: CePy 
    

Cep je zemědělské nářadí, které je známé již od starověku, a 
používalo se k oddělování „zrna od plev“, tedy vymlacování 
obilí.  Sestává ze dvou dřevěných částí – držadla (z měkkého, 
například smrkového dřeva) a bijáku (z tvrdého, např. bu-
kového dřeva). Obě tyto části jsou navzájem propojeny – na 
držadle se nachází očko, biják je opatřen koženým páskem, 
jemuž se říká ošití. Cepy si většinou vyráběli zemědělci sami 
pomocí běžného truhlářského náčiní.  Během husitských 
válek a pozdějších novověkých selských bouří se cepy moh-
ly okovat a posloužit i jako zbraň. Obvykle se mlátilo cepy ve 
dvou až osmi lidech, přičemž různý počet „mlatců“ vyžado-
val rozličný rytmus mlácení. Rytmus se udával pomocí jed-
noduchých říkadel. Cepy se používaly běžně do přelomu 19. 
a 20. století, kdy je nahradily mlátičky. Příležitostně se však 
cepy používaly i v první polovině 20. století.  
Říčanské muzeum uchovává ve své sbírce tři cepy, které po-

chází z 1. poloviny 20. století.  V případě dvou cepů jejich pů-
vod neznáme, třetí cep daroval muzeu roku 1961 pan Josef 
Čech z Říčan. Cepy byly v minulosti neodmyslitelnou součástí 
zemědělství a nechyběly ve výbavě každého hospodářství.  
Mechanizace a zánik soukromého hospodaření znamenaly 
postupné vymizení cepů z živé kultury. Cepy skončily v lep-
ších případech v muzeích a skanzenech, nebo jako dekorace.   
O proměně zemědělství a osudech lidí, kteří přišli o svá políč-
ka, se můžete až do konce října dozvědět na výstavě Proměny 
krajiny: Je to ve vašich rukou.   Jan Boukal  

fO
TO

: E
. s

Os
NO

VC
OV

á

fO
TO

: J
. Š

Va
Nd

OV
á

fO
TO

: J
. h

al
aŠ

J. 
KR

EI
dl

OV
á

67



10 říjen
PRogRam 2020

PŘIPRAVU-
JEME

Čarodějky v kuchyni
 Út 27 / 10 / 2020 – 19.30
   Skutečné Pozadí televizní  
     cooking Show.  

 
  
 

www.kclabut.cz

Marta jandová
 Pá 16 / 10 / 2020 – 20.30
   náhRadní teRmín Přeloženého  
   konceRtu S kaPelou.  

ivan Mládek  
a Banjo Band
 St 21 / 10 / 2020 – 19.30
   Přeložený konceRt jednoho  
   z nejlePších čeSkých komiků  
   Se Svojí kaPelou.   

 DĚ TI 

Kouzelná šKolKa  
– MIchal je KvíTKo!
So michal, bez ohledu na počasí i roční období dokáže, že během představení 
rozkvete celé jeviště. mění nejen scénu, ale i sám sebe. Roztančí sál v různých 
rytmech třeba letní plážové Samby, tančit tak budou nejen děti, ale i květiny!
 KonceRT Y 

huMpolecKý DIxIelanD pavla KouTa
Út koncert z cyklu „jazzové večery v Říčanech”.
 vá Žn á huDBa 

epoque quaRTeT & Dasha
St koncert z cyklu „Kruh přátel hudby”. 
 KonceRT Y 

MaRTa janDová
Pá koncert s kapelou.
 KonceRT Y 

Ivan MláDeK a Banjo BanD
St Přeložený koncert jednoho z nejlepších českých komiků se svojí kapelou.
 DĚ TI  

Míša RůŽIčKová – lesní KRálovsTví
ne míša Růžičková se svojí písničkovou šou přináší zábavu pro naše nejmenší 
diváky. v hodinovém programu si zazpívají její nejznámější dětské hity a zatančí 
si na nejoblíbenější písničky Sloník toník, hasičská, Popeláři, tanec princezen 
a spoustu dalších.
 DIvaDlo 

čaRoDĚjKY v KuchYnI
Út caroline Smith čaRodĚjkY v kuchYni. Skutečné pozadí televizní cooking 
show. Režie: Roman štolpa, překlad: martin Fahrner. hrají: veronika Žilková, 
Michaela Dolinová, vincent navrátil / ladislav ondřej, Milan Duchek.

 DIvaDlo 

Bohumil hrabal:  
osTŘe sleDované vlaKY, komedie
čt ty-já-tr/hrobeso Praha.
 DIvaDlo 

pam valentine:  
lásKa MezI neBeM a zeMí, komedie
čt dS Svatopluk Benešov.
 DIvaDlo 

Roland schimmelpfennig:  
Žena z DŘívĚjšKa, tragikomedie
čt dS tyl říčany.
 DIvaDlo 

Úl, včelařské divadelní rondo
čt v.a.d. kladno.

těšíme se na vaši návštěvu!

19.30

27

info@kclabut.

neBuď laBuť a  zajdi na kultuRu!

zahájení nové sezónY Kph
 Přestože ještě neskončila minulá sezóna (zbývá ještě odložený 
koncert klavíristy tomáše vrány), 14. října proběhne zahajovací 
koncert sezóny nadcházející. Bude to zahájení, jak se patří, s umělci 
zvučných jmen. navíc se toto představení bude trochu vymykat 
z běžného schématu našich abonentních koncertů. Půjde spíše  
o multižánrovou záležitost. Své síly spojí smyčcový epoque kvartet  
a zpěvačka dasha, kterou známe zejména z oblasti muzikálu a jazzu. 
ale i „vážný“ epoque kvartet se nevyhýbá výletům do různých žánrů, 
účinkuje v televizních show, je dobře znám hudebním fandům, ale  
i široké veřejnosti.
 o dalších koncertech sezóny jsme informovali již v minulých číslech 
kurýra (mimo jiné). Půjde o jednu z „nejnabitějších“ sezón. z mnoha 
renomovaných jmen připomeňme basbarytonistu adama Plachetku, 
houslistku julii Svěcenou, klavíristu matyáše nováka, Prague Brass 
quintett a smyčcový apollón kvartet.

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”.

MaRTa janDová 
– Barvy
 Přeložený koncert marty jandové, který se měl původně 
odehrát 10. dubna 2020 a měl být zároveň oslavou narozenin hlavní 
interpretky se neobejde bez drobných „koronavirových” opatření. 
vzhledem k situaci, kdy si divák bohužel nebude moci užít atmosféru 
pop-rockového koncertu ve stoje, nýbrž v sedu, se marta s kapelou 
rozhodli provést tento koncert netradičním způsobem, a to akusticky. 
je pro vás připraven zajímavý repertoár martiných písní, kde 
nebudou chybět písně z aktuální desky „BaRvY”. určitě zazní i nějaké  
to překvapení :)  těšíme se na vás!!! 
kapela: ondřej pátek – kytary, zpěv, Dalibor „joska” Mucha  
– basa, zpěv, jan zlatuška – klávesy, zpěv, zdeněk puchmeltr – bicí 
nástroje.

MIchal pRoKop & fRaMus fIve
Framus Five  se řadí mezi jednu z nejvýznamnějších skupin české 
rockové historie. Prapočátky skupiny lze najít už v roce 1963,  
ale skutečná historie pod stávajícím názvem se datuje od roku 1967, 
kdy se dosavadní kytarista michal Prokop poprvé postavil k mikrofonu 
jako zpěvák. Svou činnost přechodně ukončila dvakrát, jednou  
v roce 1971 a pak v roce 1990, kdy leader michal Prokop vstoupil  
do politiky. v roce 2006, po vydání desky Poprvé naposledy, Framus Five 
naplno obnovil svou koncertní činnost v této sestavě: Michal prokop, 
luboš andršt – kytara, jan hrubý – housle, jan Kolář – klávesy, zpěv 
(alternace pavel Drešer), jiří šíma – saxofony, zpěv, Roman němec 
– trubka, zdeněk Wimpy Tichota – basa, pavel Razím – bicí.

10.30

03

19.30

14

19:30

13

Michal ProkoP  
& FraMus Five
 St 11 / 11 / 2020 – 20.00
   konceRt jedné z nejvýznamnĚjších  
   čeSkých Rockových kaPel..  

Říčany – 17. listopadu 214 +420 323 602 456

Malina Brothers  
– 10 let na scéně!
 St 18 / 11 / 2020 – 20.00
   BRatři malinové, tedY BanjiSta luBoš  
   (dRuhá tRáva), kYtaRiSta Pavel a houSliSta  
   joSeF Se SPolečnĚ Sešli na Pódiu v unikátním  
   PRojektu nazvaném malina BRotheRS,  
   ke kteRému Přizvali ještĚ kontRaBaSiStu  
   Pavla PeRoutku (SPiRituál kvintet). 

Zdeněk iZer  
– na Plný coole!
 St 25 / 11 / 2020 – 19.30
   celovečeRní záBavný PRogRam  
   zdeňka izeRa na Plný coole!  

jaZZové vánoce
 St 16 / 12 / 2020 – 19.00

   The DIxIe hoT lIcKs plzeň  
   olD fashIon quInTeT víTI MaRKa   
   pRague RhYTM KIngs   
   pRůvoDní slovo MaRKéTa TanneRová   

Fleret 
& ZuZana Šuláková
 čt 03 / 12 / 2020 – 20.00
   vánoční konceRt  
   PoPuláRní valašSké SkuPinY.  

19.30

21

20:30

16

10:00

25

XXiv ŠatoPletův PodZiM
5. až 26. liStoPadu

19.30

26

19.30

12

19:30

05

19:30

19

the cotton GanG 
a darja kuncová
 Út 24 / 11 / 2020 – 19.30
   konceRt z cYklu  
   „jazzové večeRY v Říčanech”.  
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o multižánrovou záležitost. Své síly spojí smyčcový epoque kvartet  
a zpěvačka dasha, kterou známe zejména z oblasti muzikálu a jazzu. 
ale i „vážný“ epoque kvartet se nevyhýbá výletům do různých žánrů, 
účinkuje v televizních show, je dobře znám hudebním fandům, ale  
i široké veřejnosti.
 o dalších koncertech sezóny jsme informovali již v minulých číslech 
kurýra (mimo jiné). Půjde o jednu z „nejnabitějších“ sezón. z mnoha 
renomovaných jmen připomeňme basbarytonistu adama Plachetku, 
houslistku julii Svěcenou, klavíristu matyáše nováka, Prague Brass 
quintett a smyčcový apollón kvartet.

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”.

MaRTa janDová 
– Barvy
 Přeložený koncert marty jandové, který se měl původně 
odehrát 10. dubna 2020 a měl být zároveň oslavou narozenin hlavní 
interpretky se neobejde bez drobných „koronavirových” opatření. 
vzhledem k situaci, kdy si divák bohužel nebude moci užít atmosféru 
pop-rockového koncertu ve stoje, nýbrž v sedu, se marta s kapelou 
rozhodli provést tento koncert netradičním způsobem, a to akusticky. 
je pro vás připraven zajímavý repertoár martiných písní, kde 
nebudou chybět písně z aktuální desky „BaRvY”. určitě zazní i nějaké  
to překvapení :)  těšíme se na vás!!! 
kapela: ondřej pátek – kytary, zpěv, Dalibor „joska” Mucha  
– basa, zpěv, jan zlatuška – klávesy, zpěv, zdeněk puchmeltr – bicí 
nástroje.

MIchal pRoKop & fRaMus fIve
Framus Five  se řadí mezi jednu z nejvýznamnějších skupin české 
rockové historie. Prapočátky skupiny lze najít už v roce 1963,  
ale skutečná historie pod stávajícím názvem se datuje od roku 1967, 
kdy se dosavadní kytarista michal Prokop poprvé postavil k mikrofonu 
jako zpěvák. Svou činnost přechodně ukončila dvakrát, jednou  
v roce 1971 a pak v roce 1990, kdy leader michal Prokop vstoupil  
do politiky. v roce 2006, po vydání desky Poprvé naposledy, Framus Five 
naplno obnovil svou koncertní činnost v této sestavě: Michal prokop, 
luboš andršt – kytara, jan hrubý – housle, jan Kolář – klávesy, zpěv 
(alternace pavel Drešer), jiří šíma – saxofony, zpěv, Roman němec 
– trubka, zdeněk Wimpy Tichota – basa, pavel Razím – bicí.
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Michal ProkoP  
& FraMus Five
 St 11 / 11 / 2020 – 20.00
   konceRt jedné z nejvýznamnĚjších  
   čeSkých Rockových kaPel..  

Říčany – 17. listopadu 214 +420 323 602 456

Malina Brothers  
– 10 let na scéně!
 St 18 / 11 / 2020 – 20.00
   BRatři malinové, tedY BanjiSta luBoš  
   (dRuhá tRáva), kYtaRiSta Pavel a houSliSta  
   joSeF Se SPolečnĚ Sešli na Pódiu v unikátním  
   PRojektu nazvaném malina BRotheRS,  
   ke kteRému Přizvali ještĚ kontRaBaSiStu  
   Pavla PeRoutku (SPiRituál kvintet). 

Zdeněk iZer  
– na Plný coole!
 St 25 / 11 / 2020 – 19.30
   celovečeRní záBavný PRogRam  
   zdeňka izeRa na Plný coole!  

jaZZové vánoce
 St 16 / 12 / 2020 – 19.00

   The DIxIe hoT lIcKs plzeň  
   olD fashIon quInTeT víTI MaRKa   
   pRague RhYTM KIngs   
   pRůvoDní slovo MaRKéTa TanneRová   

Fleret 
& ZuZana Šuláková
 čt 03 / 12 / 2020 – 20.00
   vánoční konceRt  
   PoPuláRní valašSké SkuPinY.  
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XXiv ŠatoPletův PodZiM
5. až 26. liStoPadu
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the cotton GanG 
a darja kuncová
 Út 24 / 11 / 2020 – 19.30
   konceRt z cYklu  
   „jazzové večeRY v Říčanech”.  
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Informační centrum
Masarykovo nám. 83
251 01 Říčany
tel.:  323 618 169

ladŮv kraj a okolí...
kulturní a sPortovní kalendář 
www.laduv–kraj.cz
změna programu vyhrazena
Vstupenky na veškeré akce získají zájemci u pořadatelů

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.

5. 10. Říčany 17.00 BENEFICE pro KLUBOVNU – Benefice pro obnovu vyhořelé klubovny Skautů. Vystou-

pí: BOTOX, GREEN DAY REVIVAL PRAHA, MERLIN – DAN HORYNA, SABINA 

LUDÁNYIOVÁ a další. Předprodej vstupenek na www.kclabut.cz a v celé prodejní síti KC 

Labuť. Koncert se bude konat na Masarykově nám.

6. 10. Kolovraty 19.30 Sedmihradsko, tajemné Karpaty – Cestopisný večer z cyklu Sousedé sobě. Povídání 

Roberta Nového, fotografie, tajemná historie, mystická krajina. Klub U Boudů.

7. 10. Říčany 18.00 - 20.00 Kurz šití pro pokročilé – Úvodní setkání kurzu. Zdokonalíte se v technikách šití a 

naučíte se pracovat se složitějšími střihy a různými materiály. Cena 4000 Kč/ 10 lekcí. 

Rezervace nutná. Muzeum.

10. 10. Říčany 14.00 - 17.00 Vypěstuj si krystal – Naučíte se, jak vypěstovat krystaly a dozvíte se, jak krystaly vznikají 

v přírodě. Je třeba si rezervovat konkrétní čas. Geopark.

10. 10. Říčany 9.00 Lesní běh Říčany – 39. ročník běžeckého závodu pro všechny věkové kategorie. Start 

Sokolovna Říčany a Radošovice. Bližší informace: www.ricany.cz/org/bezeckyklub/.

10. 10. Velké Popovice 9.00 - 13.00 Podzimní trh s Blešákem – Pivovar.

10. 10. Průhonice 10.00 - 16.00 Den stromů – Dendrologická zahrada Průhonice. Více na www.dendrologickazahrada.cz.

11. 10. Říčany 8.33 Nedělní pochod s Líbou – Turistický pochod na trase: Český Šternberk – Ledečko - 

Sázava, délka pochodu: 9 - 11,5 - 15,5 km. Odjezd vlakem: Říčany 8.33 hod. Přihlášky na 

tel. 723 513 431, nebo na e-mail : libuše.rohoskova@centrum.cz. Další informace : www.

kct-ricany.cz.

14. 10. Říčany 18.00 - 20.00 Kurz šití pro začátečníky – Naučíte se ovládat šicí stroj a pracovat s různými materiály a 

střihy. Cena 3000 Kč/ 10 lekcí. Rezervace nutná. Muzeum.

14. 10. Říčany 19.30 Epoque quartet a Dasha – Koncert z cyklu „Kruh přátel hudby“. Multižánrový 

Epoque Quartet je širokému publiku známý také svým účinkováním v populární te-

levizní show Stardance. Hostem koncertu bude zpěvačka Dasha. Kulturní centrum 

Labuť.

16. 10. Říčany 20.00 Marta Jandová - narozeninový koncert  - přeloženo z 10. 4. - Marta Jandová představí 

své album Barvy a zazpívá spolu se svými hosty. Kulturní centrum Labuť.

16. 10. Kunice 19.30 Radek Jaroš - Koruna Himálaje - Beseda proběhne v budově Sport centra ve velkém 

sále. Prodej vstupenek na místě. Zámek Berchtold.

16. 10. Štiřín 19.30 Jan Smigmator - Král českého swingu zpívá světové evergreeny. Zámek Štiřín. Více na 

www.stirin.cz.

17. 10. Říčany 14.00 - 17.00 Řezání a broušení kamenů v Geoparku Říčany - Přineste si vlastní kamínek, který rozříz-

neme a sami si jej vyleštíte. Rezervace nutná přes formulář na stránkách Muzea. Geopark.

17. 10. Říčany 8.00 50. rovnoběžka NS Říčany - 7. ročník turistického pochodu. Délka trasy 10 km. Start 

Říčany nádraží ČD 8 - 10 hod. Cíl Muzeum Říčany. Informace www.kct-ricany.cz.

17. 10. Kamenice 9.00 - 14.00 Trhy + prodejní bazar - Ringhofferovo nám.

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

70 texty.kuryr@ricany.cz
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17. 10. Stříbrná 

Skalice

9.40 Charitativní běh Od nevidim do nevidim - PŘELOŽENO ze 4. 4. - 7. ročník běhu pořá-

dá nevidomý běžec a horolezec Honza Říha. Trail dlouhý 5,5 km a 12 km, pro děti a méně 

zdatné 1 km. Doprovodný program s lezeckou stěnou, hudební vystoupení. Registrace na 

www.odnevidimdonevidim.cz.

17. 10. Velké Popovice 14.00 Stromový nejen rodinný festival - Zábava pro lidi všech velikostí zajištěna - dílničky, 

divadla, ochutnávka starých odrůd, přednáška, hudba, noční stezka. Sokolovna Velké 

Popovice.

17. 10. Uhříněves 10.30 Sobotní pohádka: Noční skřítek - Náhradní termín za 14. 3. Pohádkový příběh o 

holčičce, které se nechtěly uklízet hračky. Divadlo U22.

17. 10. Průhonice 9.30 Nejkrásnější dřeviny a trvalky - Komentovaná prohlídka zahrady. Sraz v 9.30 hod. u 

hlavního vchodu do Dendrologické zahrady.

18. 10. Světice 14.00 - 17.00 Den stromů - Divadlo pro děti, živá hudba, podzimní úkoly a dílničky, moštování a další 

aktivity. Přijďte pěšky či na kole, parkování ve Světicích není možné. Vlastní hrneček a 

talířek s sebou. Hájovna Světice.

20. 10. Říčany 9.00 - 17.00 Konference Pošli to dál - Učení venku a metodou tvořivé hry. Přednášky a workshopy 

pro učitele, ředitele i rodiče o nových metodách výuky. Kulturní centrum Labuť. Pořádá 

Muzeum Říčany ve spolupráci s městem Říčany a MAP Říčansko.

20. 10. Kolovraty 19.30 Křeslo pro hosta -Ak. sochař Petr Skála promluví o znovuzrození Pražského orloje. Klub 

U Boudů.

21. 10. Říčany 19.30 Ivan Mládek a Banjo Band -  PŘELOŽENO z 20. 5. - Koncert. Kulturní centrum 

Labuť.

25. 10. Říčany 9.30 - 12.00 Sázení stromů -Přesazování sazenic jedlí v Říčanském lese. Vhodné i pro rodiny s dětmi. 

Vlastní nářadí vítáno (rýče, lopatky), rukavice budou zajištěny. Rezervace míst nutná. 

Pořádá Muzeum Říčany.

25. 10. Říčany 14.00 - 18.00 Rodinné odpoledne s ježky - Odpoledne s živým ježkem, tvořivou dílnou a povídáním o 

ježcích. Muzeum.

25. 10. Říčany 10.00 Zpíváme a tančíme s Míšou - Lesní království - PŘELOŽENO z 25. 4. - V hodinovém 

pořadu si děti zazpívají a zatančí na nejznámější dětské hity Míši Růžičkové. Představení 

je vhodné pro děti od 2 let. Kulturní centrum Labuť.

27. 10. Říčany 19.30 Čarodějky v kuchyni - přeloženo z 6. 5. - Skutečné pozadí televizní cooking show. Hrají: 

Veronika Žilková, Michaela Dolinová, Vincent Navrátil / Ladislav Ondřej, Milan Duchek. 

Kulturní centrum Labuť.

31. 10. Kunice 16.00 Halloween- Zámek Berchtold.
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Historie v obrázcích

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

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

Přispějete tak k dokum
entaci podoby m

ěsta a okolí. 
foto: archiv M

uzea Říčany

Na pohlednici z roku 1944 si můžete prohlédnout, jak vypadala dnešní ulice 17. listopadu, která se v minulosti nazývala husova a 
později Gottwaldova.  Ve středu snímku můžete spatřit prvorepublikový hotel „u labutě“ s charakteristickou reliéfní výzdobou v po-
době labutí. Vedle se pak nachází budovy v nedávné době zbořené – někdejší hodinářství antonína Novotného a klempířství Josefa 
linky, v pozadí pak lze spatřit bývalý chorobinec, zbudovaný roku 1874. Ten se dnes využívá k mnoha účelům, mimo jiné jako banka.  
Pohlednici zapůjčil muzeu k oskenování pan Vaněk z Říčan.  


