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Radnice do jeho tvorby zapojí i občany



Pavel Matoška
místostarosta

Vážení přátelé, sousedé, Říčaňáci, 

jak víte, na říčanské radnici došlo k přes rok plánované výměně na pozici starosty. Náš dlouholetý Pan starosta, 
kolega a přítel předal pomyslné žezlo mladšímu kolegovi Davidu Michaličkovi. Myslím, že Vladimír svého ná-
stupce do funkce velmi dobře připravil a nový starosta si povede stejně úspěšně, jako doposud. Za sebe osobně 
Vláďovi děkuji za deset let krásné a úspěšné spolupráce, za motivaci, přátelství. Přeji mu, aby si po deseti letech 
náročné práce na radnici odpočinul, nabral sílu a pozitivní energii do další životní etapy.

Novou funkci jsem „přebral“ i já, když jsem byl zvolen místostarostou. Všem, kteří mne volili, děkuji za proje-
venou důvěru a vynasnažím se, abych ji nezklamal a naděje do mne vložené naplnil.

Členem Klidného města jsem od jeho založení před deseti lety. Od té doby jako zastupitel a poslední dva roky 
jako radní poctivě a důsledně prosazuji všechny jeho klíčové myšlenky.

Úkoly a kompetence, které spadly na moje bedra, jsou spojeny především s nastavením procesů, které mají ze-
fektivnit práci úřadu. Dále mám na starosti, nastavení hospodaření s městskými byty, spolupráci s říčanskými 
podnikateli a živnostníky a také komunikaci a spolupráci na rozvoji říčanské nemocnice.

Mojí ambicí je především poskytnout nové pohledy na procesy s maximálním využitím selského rozumu a mini-
malizací zbytečné administrativy a byrokracie.

Na závěr bych všem rád popřál, aby se nám v Říčanech žilo i nadále stejně dobře nebo ještě lépe než dosud. Je to 
smělé přání, zvláště v době, kdy do našich životů zasahuje covidová epidemie. Přeji nám tedy, abychom zůstali 
zdraví a nepropadali depresím, protože „to“ už trvá dlouho. Na radnici vymýšlíme, jak nahradit nedostatečnou 
podporu státu a postarat se o nejrizikovější skupiny. Aktuálně probíhají jednání o způsobu, jak co nejrychleji 
a nejpohodlněji zajistit našim seniorům možnost očkování. V plánu je i podpora restauračních a ubytovacích 
zařízení formou inzerce v Říčanském kurýru. Všem ostatním přeji, aby našli sílu a osobní zodpovědnost a dělali 
rozumně všechno pro to, aby se případné nákaze virem co nejúčinněji dokázali ubránit pomocí vlastní posílené 
imunity. Pobývejme proto na čerstvém vzduchu, cvičme, otužujme se, nezapomínejme na vitamíny, udržujme si 
zdravý nadhled a dobrou náladu. Spolu to dokážeme. 

Přeji vám krásné dny.

Slovo úvodem
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Informace z radnice

Krátce z rady města Říčany  
14. 12. 2020
rada přijala celkem 1 usnesení

u Rada schválila uzavření darovací smlouvy se společ-
ností BILLA spol. s r. o., jejímž předmětem je poskytnutí 
účelového finančního daru ve výši 1.500.000 Kč na reali-
zaci Industriálního parku Říčany.

Hlasy: pro: 6  nepřítomno: 1 

Krátce z rady města Říčany  
17. 12. 2020
rada přijala celkem 46 usnesení

u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo mezi měs-
tem Říčany a Petrem Brožkem, jejímž předmětem je zpra-
cování územní studie Vysoká.

Hlasy: pro: 7
u Rada souhlasila s uzavřením SOD na realizaci vodo-
rovného dopravního značení – piktogramy a další značení 
na cyklostezce se zhotovitelem H. U. P. Stavby, s.r.o., v cel-
kové výši 153.002,52 Kč vč. DPH.

Hlasy pro: 6, zdrželi se: 1
u Rada souhlasila schvaluje smlouvu s KVB advokátní 
kanceláří, s.r.o., jejímž předmětem bude poskytování práv-
ních služeb v souvislosti se soudním sporem vedeným u 
Okresního soudu Praha-východ pod sp. zn. 8 C 395/2020 
o žalobě na určení neplatnosti smlouvy o uzavření budoucí 
smlouvy o převodu vlastnictví jednotky, včetně převzetí za-
stoupení za smluvní odměnu ve výši 2.350,- Kč za 1 hodinu 
poskytování právní služby plus DPH a dále včetně náhrady 
hotových výdajů a náhrady za promeškaný čas dle vyhlášky 
Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., s tím, že sazba 
náhrady za každou započatou hodinu promeškaného času 
činí 500,- Kč a na dobu určitou do rozhodnutí příslušného 
soudu o posledním uplatněném řádném či mimořádném 
opravném prostředku, případně do rozhodnutí Ústavního 
soudu o ústavní stížnosti.

Hlasy pro: 5, zdrželi se: 2

u Rada schválila upravené znění vzorové nájemní smlouvy 
na pronájem sportovišť dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

Hlasy pro: 7 
u Rada schválila nájemní smlouvu s Povodím Vltavy, stát-
ní podnik, jejímž předmětem bude pronájem části pozem-
ku parc. č. 1691/36 o výměře cca 17 m² a části pozemku 
parc. č. 1691/29 o výměře cca 18 m² za účelem umístění 
městského mobiliáře – přístřešku s cyklostojanem pro od-
kládání kol a odpočinkové lavičky pro užívání veřejností 
za úplatu ve výši 560,- Kč ročně + inflační doložka (a za 
rok 2020 s doplatkem za užívání pozemku ve výši 130,- Kč 
od 8. 10. 2020 do 31. 12. 2020) a na dobu neurčitou.

Hlasy pro: 7
u Rada schválila uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o ve-
řejných službách v přepravě cestujících k zajištění dopravní 
obslužnosti a školních autobusů městskou autobusovou do-
pravou města Říčany. Předmětem dodatku je finanční kom-
penzace ve výši 544.000,- Kč za neujeté kilometry v roce 2020, 
kterou provozovatel investuje do modernizace našich vozidel.

Hlasy pro: 5, zdrželi se: 2
u Rada schválila realizaci dopravního opatření č. 
30/2020 – místní úprava provozu v lokalitě Pod Drahou 
v Říčanech spočívající v umístění svislého dopravního 
značení dle přiložené projektové dokumentace, a uložila 
tajemníkovi MěÚ Říčany zajistit zahájení úkonů směřu-
jících k naplnění tohoto opatření. Tímto usnesením není 
dotčeno rozhodování příslušných orgánů státní správy. 
Dopravní řešení odsouhlasili občané dané z lokality.

Hlasy pro: 7 

Krátce z rady města Říčany  
7. 1. 2021
rada přijala celkem 12 usnesení

u Rada souhlasila s vyhlášením veřejné zakázky č. 1/2021 
– Plug-in hybrid pro město Říčany, formou zjednoduše-
ného podlimitního řízení na dodávky dle § 53 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a schvaluje 
zadávací dokumentaci této veřejné zakázky dle příloh.

Hlasy pro: 7
u Rada schválila znění nájemní smlouvy s p. Davidem Fry-
drychem jako nájemcem na prostory prodejny potravin na 
Komenského náměstí a souhlasila s jejím podpisem.

Hlasy pro: 6, vyloučeni: 1
u Rada města Říčany zvolila členem správní rady Medi-
álního a komunikačního servisu Říčany, o. p. s., starostu 
Davida Michaličku.

Hlasy pro: 6, zdržel se: 1
u Rada svěřila starostovi města pravomoc schvalo-
vat změny smluv, jejichž předmětem jsou vícepráce a/
nebo méněpráce s celkovým cenovým nárůstem nepřesa-
hujícím 20 % původní ceny zakázky a maximálně 200 000 
Kč bez DPH v rámci jednoho dodatku ke smlouvě, a zmoc-
nila ho k uzavření příslušného dodatku ke smlouvě, a to na 
základě ustanovení článku XV odst. 2 směrnice města č. 
2/2020 o zadávání veřejných zakázek.

Hlasy pro: 6, zdržel se: 1

Informace z radnice

Pozvánka 
pro říčanskou veřejnost na

zasedání
Zastupitelstva města Říčany

ve středu 10. února 2021 od 18 hodin 
v zasedací síni městského úřadu v Říčanech, 

masarykovo náměstí 53/40.

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

   David Michalička, starosta města
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Informace z radnice
u Rada schválila realizaci dopravního opatření č. 23/2020 
– místní úprava provozu v lokalitě Za Větrníkem v Říčanech 
spočívající v doplnění vodorovného dopravního značení před 
přechodem, dle přiložené projektové dokumentace a uložila 
tajemníkovi MěÚ Ŕíčany zajistit zahájení úkonů směřujících 
k naplnění  tohoto opatření. Tímto usnesením  není dotčeno 
rozhodování příslušných orgánů státní správy.

Hlasy pro: 7
u Rada schválila realizaci dopravního opatření č. 
31/2020 – místní úprava provozu v lokalitě křížení ulic 

17. listopadu x Mánesova v Říčanech, spočívající v dopl-
nění vodorovného dopravního značení formou 3D pře-
chodu v plastu, a uložila tajemníkovi MěÚ Říčany zajistit 
zahájení úkonů směřujících k naplnění tohoto opatření. 
Tímto usnesením není dotčeno rozhodování příslušných 
orgánů státní správy.

Hlasy pro: 7.

 Informace z radnice

Z důvodu protiepidemických 
opatření a vládních nařízení 
se pravidelná setkání 
Z očí do očí v současnosti 
nekonají. Setkání s vedením 
města je možné po 
předchozí dohodě.

Z  
OČí  
DO  
OČí

PŘÍLOHA RESTAURACE  
A UBYTOVÁNÍ V ŘÍČANECH

Jakmile Vláda ČR uvolní opatření a dojde k otevření 
restauračních a ubytovacích zařízení ve městě, rádi 
bychom do nejbližšího možného vydání Říčanského 
kurýru připravili zvláštní přílohu o těchto zařízeních 

ve městě jako podporu místním podnikatelům 
z těchto odvětví. Prosíme provozovatele o zaslání 

svých kontaktů (e-mail, telefon,  
název zařízení, adresa) na e-mail  

andrea.tumova@ricany.cz. Před přípravou přílohy 
budou obesláni s žádostí o konkrétní informace, 

které budou v příloze otištěny.

Poděkování 
Děkujeme panu Jiřímu Černému z Pacova, který 
navrhl, vyrobil a věnoval městu Říčany putovní 
klíč pro starosty.
Jako první převzal pomyslný klíč od města z rukou 
odcházejícího starosty Vladimíra Kořena nově zvo-
lený starosta David Michalička.
Doufáme, že tradice zůstane dlouze zachována.
Ještě jednou velmi děkujeme. 

Odbor školství a kultury města Říčany
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Informace z radnice

Vážení spoluobčané, rád bych vás po-
stupně seznámil s bližšími detaily práce 
na radnici. Je totiž dle mého důležité, 
abyste věděli, co vaši volení zástupci 
vlastně dělají a co od nich můžete žá-
dat. Zvolil jsem formu série článků na 
pokračování, kdy se každý měsíc budu 

věnovat jednomu tématu. Dnešní úvod věnuji struktuře ve-
dení města a vysvětlení, „kdo je kdo“. Budu potěšen, když 
textům věnujete každý měsíc několik minut vašeho času. 
Je mi jasné, že většina z vás nemá čas dění na „městě“ pří-
liš řešit ani sledovat – máte svou rodinu, práci, povinnosti, 

starosti, koníčky. Do styku s radnicí či úřadem přijdete jen 
tehdy, když potřebujete něco vyřídit, anebo se nějaká akti-
vita děje ve vašem bezprostředním okolí. Radnice a úřad 
mají vytvářet podmínky pro spokojený život a poskyto-
vat servis pro vás, občany města. Ideálně tak, abyste si 
toho ani nevšimli a byli prostě spokojení. Ideální ale není, 
bohužel, skoro nic a nikdo, radnice, starosta ani občan.

Co je vlastně „radnice“?
Označení „radnice“ se kromě objektu, kde sídlí sta-
rosta a zasedá Rada města, používá také jako synony-
mum pro vedení města a místní samosprávu. Pozor 
ale, radnice NENÍ městský úřad. Úřad je výrazně širší 
pojem, který bývá s radnicí často zaměňován.  

Zastupitel není úředník
V Říčanech volíme jednou za čtyři roky 21 zastupitelů. 
Zastupitel se po svém zvolení nestává zaměstnancem 
úřadu a už vůbec ne úředníkem. Drtivá většina říčanských 
zastupitelů jsou NEuvolnění. To znamená, že nejsou tzv. 
uvolněni ze své soukromé práce a dostávají od města pou-
ze symbolickou finanční odměnu, tj. asi 2 300 Kč hrubého 
měsíčně. Činnost zastupitelů spočívá kromě volby sta-
rosty a radních zejména v rozhodování o materiálech na 
zastupitelstvu, na jejichž přípravě se mohou samozřejmě 
i sami podílet. 
V nejmenších obcích může být i sám starosta neuvolněný. 
V Říčanech toto samozřejmě není možné, aktuálně jsme tři 
zastupitelé uvolněni a máme práci na radnici jako hlavní a 
jediný úvazek. Jedná se o mě - starostu D. Michaličku, mís-
tostarostku H. Špačkovou a radní J. Voráčkovou.

Říčanská radnice pro vás – 1. díl

Zastupitelstvo města Říčany – 21 členů

D. Frydrych
radní

D. Michalička
starosta

 →  WWW KLIDNEMESTO.CZ

DO TŘETICE
DÍKY VÁM!

BEZ VÁS BY TOHLE MĚSTO
PROSTĚ NEBYLO TAKOVÉ!

NÁŠ POTLESK PATŘÍ 
VÁM. DĚKUJEME!

BEZ VAŠÍ POMOCI BYCHOM 
TO NIKDY NEDOKÁZALI!

BEZ VAŠICH NÁPADŮ, 
NADŠENÍ A ENERGIE BY 
TU BYLA STRAŠNÁ NUDA!

VÁŠEŇ PRO MĚSTO
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M. Gebauer
zastupitel

 →  WWW KLIDNEMESTO.CZ

DO TŘETICE
DÍKY VÁM!

BEZ VÁS BY TOHLE MĚSTO
PROSTĚ NEBYLO TAKOVÉ!

NÁŠ POTLESK PATŘÍ 
VÁM. DĚKUJEME!

BEZ VAŠÍ POMOCI BYCHOM 
TO NIKDY NEDOKÁZALI!

BEZ VAŠICH NÁPADŮ, 
NADŠENÍ A ENERGIE BY 
TU BYLA STRAŠNÁ NUDA!

VÁŠEŇ PRO MĚSTO

ŘÍČANY 2018–2022
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T. Skřivánek
zastupitel

 →  WWW KLIDNEMESTO.CZ

DO TŘETICE
DÍKY VÁM!

BEZ VÁS BY TOHLE MĚSTO
PROSTĚ NEBYLO TAKOVÉ!

NÁŠ POTLESK PATŘÍ 
VÁM. DĚKUJEME!

BEZ VAŠÍ POMOCI BYCHOM 
TO NIKDY NEDOKÁZALI!

BEZ VAŠICH NÁPADŮ, 
NADŠENÍ A ENERGIE BY 
TU BYLA STRAŠNÁ NUDA!

VÁŠEŇ PRO MĚSTO

ŘÍČANY 2018–2022
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V. Kořen
zastupitel

 →  WWW KLIDNEMESTO.CZ

DO TŘETICE
DÍKY VÁM!

BEZ VÁS BY TOHLE MĚSTO
PROSTĚ NEBYLO TAKOVÉ!

NÁŠ POTLESK PATŘÍ 
VÁM. DĚKUJEME!

BEZ VAŠÍ POMOCI BYCHOM 
TO NIKDY NEDOKÁZALI!

BEZ VAŠICH NÁPADŮ, 
NADŠENÍ A ENERGIE BY 
TU BYLA STRAŠNÁ NUDA!

VÁŠEŇ PRO MĚSTO

ŘÍČANY 2018–2022
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J. Doleželová
zastupitelka

 →  WWW KLIDNEMESTO.CZ

DO TŘETICE
DÍKY VÁM!

BEZ VÁS BY TOHLE MĚSTO
PROSTĚ NEBYLO TAKOVÉ!

NÁŠ POTLESK PATŘÍ 
VÁM. DĚKUJEME!

BEZ VAŠÍ POMOCI BYCHOM 
TO NIKDY NEDOKÁZALI!

BEZ VAŠICH NÁPADŮ, 
NADŠENÍ A ENERGIE BY 
TU BYLA STRAŠNÁ NUDA!

VÁŠEŇ PRO MĚSTO

ŘÍČANY 2018–2022
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J.Kužník
zastupitel

 →  WWW KLIDNEMESTO.CZ

DO TŘETICE
DÍKY VÁM!

BEZ VÁS BY TOHLE MĚSTO
PROSTĚ NEBYLO TAKOVÉ!

NÁŠ POTLESK PATŘÍ 
VÁM. DĚKUJEME!

BEZ VAŠÍ POMOCI BYCHOM 
TO NIKDY NEDOKÁZALI!

BEZ VAŠICH NÁPADŮ, 
NADŠENÍ A ENERGIE BY 
TU BYLA STRAŠNÁ NUDA!

VÁŠEŇ PRO MĚSTO

ŘÍČANY 2018–2022
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J. Antoš
zastupitel

 →  WWW KLIDNEMESTO.CZ

DO TŘETICE
DÍKY VÁM!

BEZ VÁS BY TOHLE MĚSTO
PROSTĚ NEBYLO TAKOVÉ!

NÁŠ POTLESK PATŘÍ 
VÁM. DĚKUJEME!

BEZ VAŠÍ POMOCI BYCHOM 
TO NIKDY NEDOKÁZALI!

BEZ VAŠICH NÁPADŮ, 
NADŠENÍ A ENERGIE BY 
TU BYLA STRAŠNÁ NUDA!

VÁŠEŇ PRO MĚSTO

ŘÍČANY 2018–2022
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P. Matoška
1. místostarosta

 →  WWW KLIDNEMESTO.CZ

DO TŘETICE
DÍKY VÁM!

BEZ VÁS BY TOHLE MĚSTO
PROSTĚ NEBYLO TAKOVÉ!

NÁŠ POTLESK PATŘÍ 
VÁM. DĚKUJEME!

BEZ VAŠÍ POMOCI BYCHOM 
TO NIKDY NEDOKÁZALI!

BEZ VAŠICH NÁPADŮ, 
NADŠENÍ A ENERGIE BY 
TU BYLA STRAŠNÁ NUDA!

VÁŠEŇ PRO MĚSTO

ŘÍČANY 2018–2022
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H. Špačková
2. místostarostka

 →  WWW KLIDNEMESTO.CZ

DO TŘETICE
DÍKY VÁM!

BEZ VÁS BY TOHLE MĚSTO
PROSTĚ NEBYLO TAKOVÉ!

NÁŠ POTLESK PATŘÍ 
VÁM. DĚKUJEME!

BEZ VAŠÍ POMOCI BYCHOM 
TO NIKDY NEDOKÁZALI!

BEZ VAŠICH NÁPADŮ, 
NADŠENÍ A ENERGIE BY 
TU BYLA STRAŠNÁ NUDA!

VÁŠEŇ PRO MĚSTO

ŘÍČANY 2018–2022
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J. Voráčková
radní

 →  WWW KLIDNEMESTO.CZ

DO TŘETICE
DÍKY VÁM!

BEZ VÁS BY TOHLE MĚSTO
PROSTĚ NEBYLO TAKOVÉ!

NÁŠ POTLESK PATŘÍ 
VÁM. DĚKUJEME!

BEZ VAŠÍ POMOCI BYCHOM 
TO NIKDY NEDOKÁZALI!

BEZ VAŠICH NÁPADŮ, 
NADŠENÍ A ENERGIE BY 
TU BYLA STRAŠNÁ NUDA!

VÁŠEŇ PRO MĚSTO

ŘÍČANY 2018–2022
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P. Auředník
radní

 →  WWW KLIDNEMESTO.CZ

DO TŘETICE
DÍKY VÁM!

BEZ VÁS BY TOHLE MĚSTO
PROSTĚ NEBYLO TAKOVÉ!

NÁŠ POTLESK PATŘÍ 
VÁM. DĚKUJEME!

BEZ VAŠÍ POMOCI BYCHOM 
TO NIKDY NEDOKÁZALI!

BEZ VAŠICH NÁPADŮ, 
NADŠENÍ A ENERGIE BY 
TU BYLA STRAŠNÁ NUDA!

VÁŠEŇ PRO MĚSTO

ŘÍČANY 2018–2022
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M. Anelt
radní

 →  WWW KLIDNEMESTO.CZ

DO TŘETICE
DÍKY VÁM!

BEZ VÁS BY TOHLE MĚSTO
PROSTĚ NEBYLO TAKOVÉ!

NÁŠ POTLESK PATŘÍ 
VÁM. DĚKUJEME!

BEZ VAŠÍ POMOCI BYCHOM 
TO NIKDY NEDOKÁZALI!

BEZ VAŠICH NÁPADŮ, 
NADŠENÍ A ENERGIE BY 
TU BYLA STRAŠNÁ NUDA!

VÁŠEŇ PRO MĚSTO

ŘÍČANY 2018–2022
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M. Mrázek
zastupitel

Z. Hraba
zastupitel a senátor

A. Polánský
zastupitel

T. Krebs
zastupitel

J. Jančíková
zastupitelka

M. Šmolík
zastupitel

K. Egidová
zastupitelka

J. Kozák
zastupitel

R
A

D
A

 M
Ě

S
TA

Klidné město - 12, Unie pro sport a zdraví - 1, STAN Říčany - 5, ODS - 3
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 Informace z radnice
Starosta a místostarostové
Statutárním orgánem města je starosta, kterého v době 
jeho nepřítomnosti zastupují dva místostarostové. Všich-
ni jsou na začátku období voleni z řad zastupitelů. Spo-
lečně tvoříme tzv. nejužší vedení města, zastupujeme 
ho, podepisujeme důležité smlouvy, činíme rozhodnutí. 
S trochou nadsázky se dá říci (pozitivně i negativně), že za 
všechno, co se v Říčanech stane, odpovídáme my tři. Naše 
pracovní doba nikdy nekončí – na vycházce, v restauraci 
ani na sobotním trhu. Někdy je to příjemné, když jste spo-
kojeni a řeknete nám to. Jindy zase čelíme kritice, obhaju-
jeme, vysvětlujeme. To k naší práci ale patří.

Rada města 
Říčany i města podobné velikosti mají zřízenu i radu 
města. Je to kvůli množství projednávaných materiá-
lů a operativnějšímu scházení a rozhodování. V radě 
města Říčany zasedá sedm radních. Radními jsou 
automaticky starosta a dva místostarostové, další čty-
ři členy rady volí mezi sebou sami zastupitelé. Rada 
schvaluje každý týden mnoho materiálů, avšak ty nej-
důležitější musí postoupit celému zastupitelstvu, kte-
ré se schází měsíčně.  

MěStSký úřad říčany
Samospráva – rozhoduje starosta
Městský úřad je instituce, která pro občany zajišťuje pri-
márně chod, údržbu a rozvoj města. Tomu se říká místní 
samospráva a rozhoduje o ní starosta, potažmo rada a 

zastupitelstvo. Jedná se například o údržbu a opravy ulic v 
majetku města, vodovody a kanalizace, svoz popelnic, po-
platky ze psů či městskou policii. Mezi nejdůležitější patří 
územní plán, nakládání s pozemky nebo investice města.

Státní správa – rozhoduje tajemník
Říčany jsou však navíc jednou ze 205 obcí s rozšířenou pů-
sobností (ORP). To znamená něco jako dříve okresní měs-
to, přičemž pod Říčanské ORP spadá celkem 52 okolních 
obcí. Pro tyto obce a jejich občany je v Říčanech zajišťo-
vána v takzvané přenesené působnosti státní správa. Zde 
naopak nemá starosta ani zastupitelstvo města prak-
ticky žádný vliv. Jedná se o jakousi prodlouženou ruku 
státu. V našem městě mezi státní správu řadíme zejména 
stavební úřad, životní prostředí, dopravní agendy, osobní 
doklady, školský, živnostenský či sociální odbor. Vedou-
cím celého úřadu je tajemník, který současně má rozho-
dující slovo v procesech týkajících se právě státní správy. 
Bohužel si často lidé myslí, že například stavební po-
volení, kácení stromu či vydání nové RZ na auto má 
řešit starosta. Není tomu tak. Žádné agendy státní 
správy skutečně nemůže vedení města (kromě tajem-
níka) ovlivňovat.  
Na závěr bych rád vyslovil velký dík nejen všem za-
stupitelům, ale zejména zaměstnancům městského 
úřadu i našich příspěvkových organizací za jejich 
obětavou práci pro město. Buďte hrdí na svou práci, 
zejména díky vám jsou Říčany tam, kde jsou.

Váš starosta David Michalička

volejte linku MěÚ Říčany 607 056 495
všední dny od 8 do 17 hodin

MĚSTO ŘÍČANY VÁM POMŮŽE

Pomoc pro osamělé seniory  80+

Pomůžeme Vám 
s registrací a případně 
zajistíme dopravu na 
očkovací místo.

Neváhejte se na nás obrátit, nenecháme Vás v tom!
A5_ockovani_mesto.indd   1 20.01.21   12:587



Informace z radnice

Vážení spoluobčané,
dovoluji si vás, tak jako každý rok, již po-
jedenácté, oslovit a informovat o schvá-
leném rozpočtu města Říčany na rok 
2021 a celkové finanční situaci našeho 
města.  

Vzhledem k bezprecedentní situaci vyvolané virem Co-
vid, které čelí celý svět, je velmi složité jakkoliv odha-
dovat vývoj ekonomiky. Navíc došlo na poslední chvíli 
ke změně v daňových zákonech, které budou mít vý-
razný dopad na příjmy měst a obcí v následujících le-
tech. S ohledem na tyto skutečnosti a nejistotu budou-
cích vládních kompenzací jsme připravili rozpočet, 
který přistupuje k příjmům a výdajům konzervativ-
ně, abychom byli schopni udržet stabilitu městských 
financí. Jak jsem vás již informoval na jaře 2020 při 
první covidové vlně, posílili jsme likviditu, tj. zvýšili 
jsme volné peněžní prostředky na bankovních účtech 
a provedli řadu rozpočtových opatření, která rozpočet 
v loňském roce stabilizovala a umožnila udržet reali-
zaci klíčových investičních projektů v roce 2021. 

rozpočet města v roce 2021 je silně 
ovlivněn covidovou situací a s ní spojenou 

finanční nejistotou. Dlouho připravovaná výstavba 
nové školy bude i v těchto podmínkách pokračovat

Zpomalování ekonomiky z důvodu covidové 
situace a změny v daních z příjmů fyzických 
osob povedou ke snižování příjmů města
Vzhledem k stále nejasnému vývoji pandemie koronaviru je 
velmi obtížné odhadovat vývoj ekonomiky pro následující 
období. Očekáváme, že příjmy města poklesnou oproti loň-
skému roku o cca 100 milionů Kč, což se výrazně projeví na 
výdajové struktuře rozpočtu a hlavně pozastavení nových na-
plánovaných investic. Nevíme, zda bude vláda kompenzovat 
městům výpadek příjmů a v jaké výši. Proto bychom případ-
né kompenzační příjmy zohlednili při pravidelné úpravě roz-
počtu v průběhu roku a použili. Případné přebytky z přeplně-
ní daňových příjmů by se použily na pozastavené investiční 
projekty a další opravy silnic, chodníků a městské infrastruk-
tury, které nejsou zahrnuty do výdajů pro tento fiskální rok.

Vlastní příjmy města budou klesat kvůli slevám komerč-
ních pronájmů v nemovitostech vlastněných městem, 
očekávaným snížením výběrů poplatků v souvislosti se 
sníženou aktivitou úřadu během koronavirových opat-
ření, předpokládaným snížením výběru dopravních po-
kut a výstavbových příspěvků na infrastrukturu.  
Neinvestiční dotace klesají kvůli nižším účelovým dota-

 Klasifikace příjmů:
• Příjmy z celostátního přerozdělení daní – alokace daní z příjmů a DPH ze státního rozpočtu převážně podle počtu obyvatel; daň z ne-
movitosti, jejíž výše je určována městem a její výběr plyne přímo do městského rozpočtu.
• Vlastní příjmy města – místní a správní poplatky, nájemné z nemovitostí a příjmy z pokut.
• Neinvestiční dotace a příspěvky – dotace na výkon státní správy, sociální dávky do r. 2011, dotace na volby – průběžné položky stejná 
výše je v mandatorních výdajích. 
• Investiční dotace – vázané prostředky na veřejně prospěšné stavby – většinou kryjí 60 až 85 % potřebných výdajů, zbytek je krytý 
z rozpočtu města.

Výše příjmů schválených městských 
rozpočtů v letech 2013 až 2021

8 texty.kuryr@ricany.cz



 Informace z radnice
cím k převážně sociálním projektům.  Vzhledem k tomu, 
že se jedná o průběžnou a zúčtovatelnou položku, nemá 
tato změna žádný dopad na vlastní rozpočet města.

rozpočet se snaží šetřit na provozu úřadu, 
ale nemělo by se to ve větší míře dotknout 
služeb občanům města, tj městské 
policie, zajišťující bezpečnost ve městě, 
dopravní obslužnosti, úklidu a odpadového 
hospodářství, seniorů či školství.

Dlouhodobým cílem zůstává snižování provozních 
výdajů, ať již přejednáváním stávajících smluv nebo 
změnou jejich rozsahu, a naopak posilování výdajů s 
pozitivním vlivem na kvalitu služeb občanům. To zna-
mená promyšleně šetřit na chodu městského úřadu a 
naopak posílit prostředky na služby a údržbu města. 

Výše výdajů schválených městských 
rozpočtů v letech 2013 až 2021:

Rozpočet počítá s úsporou 6 % z provozních výdajů 
úřadu a příspěvkových organizací u těch položek, kte-
ré nejsou zasmluvněny. Dále počítá se stagnací mezd 
a odměn. Přes tato úsporná opatření celkové provozní 
výdaje oproti loňskému roku opticky rostou, a to z dů-
vodu nárůstu dopravní agendy a personálnímu posíle-
ní útvaru investic. 

VVzhledem k výraznému poklesu příjmů dochází ke 
krácení prostředků na opravy a údržbu města, ale cel-

kové výdaje na provoz města mírně rostou. Je to dáno 
inflační indexací některých služeb, jako jsou odpady 
nebo úklid, dále zvětšujícím se rozsahem některých 
služeb, kompenzací dopravcům zajišťujícím dopravní 
obslužnost, nebo také naplněním stavu městských po-
licistů díky větší konkurenci na trhu práce.

Rozpočet stále počítá s částkami na městské granty a 
sociální fond. 

Významně klesá dluhová služba, tj. splátky úvěrů a 
úroků z úvěrů z důvodu jejich splacení. 

Přes velkou finanční nejistotu pokračujeme 
v dlouho připravovaných a finančně 
náročných projektech nové školy, školky 
a další, což svědčí o efektivním finančním 
řízení města

V roce 2020 zaznamenal rozpočet nejvyšší investice za 
poslední dvě volební období. Důraz na investice vede ke 
zlepšování kvality života říčanských občanů s maximální 
snahou o získání dotační podpory všech projektů.
Přes covidovou krizi je 332 milionů Kč v investičním roz-
počtu 2021 skoro rekordní. Výše získaných dotací, takřka 
161 milionů Kč, je výsledkem plánovaných dlouhodobých 
aktivit minulých let a je výbornou vizitkou práce vedení 
města a zaměstnanců městského úřadu.

Z celkové sumy investic 332 milionů Kč je více než 280 
milionů Kč již zasmluvněných s dodavateli projektů vy-
braných ve výběrových řízeních.  Z těchto čísel je patr-
né, že vzhledem k poklesu příjmů města v roce 2021 je 
prostor pro nové investice značně omezen, soustředíme 
se především na stávající projekty, které ale nepostrádají 
ambici: 

 Klasifikace výdajů:
• Výdaje na chod městského úřadu – obsahuje zejména mzdy 
a příslušné sociální a zdravotní pojištění všech zaměstnanců, 
provozní náklady kanceláří a dalších nákladů nezbytných 
k zajištění chodu úřadu.
• Výdaje na provoz města – patří sem služby nezbytné k údržbě 
města, mezi jinými odpadové hospodářství, úklid a údržba 
komunikací, zeleně a veřejného prostoru, veřejné osvětlení, 
opravy silnic, chodníků a městského majetku, městská policie 
apod.
• Dluhová služba – splátky úroků a jistiny úvěrů; největší část je 
za úvěr na novou školu.
• Neinvestiční dotace a příspěvky – účelově vázané prostředky, 
které jsou vypláceny příspěvkovým a dalším organizacím, jejichž 
je město zřizovatelem, jako školky, školy, knihovna, muzeum 
a další. Tyto prostředky převážně slouží k úhradě provozních 
výdajů a údržby, v některých případech i mzdových výdajů. 
• Mandatorní výdaje – povinné výdaje, které musí město hradit 
ze zákona, zdaleka největší položkou jsou sociální dávky různých 
typů, tento výdaj je plně hrazen státním rozpočtem a z pohledu 
města je to pouze průběžná položka.

 Poznámka: Investiční rozpočet obsahuje převody 
nedočerpaných  probíhajících investic z roku 2019. Vzhledem 
k velikosti investic je také ponechána odpovídající rezerva na 
vícepráce a nepředvídatelné výdaje.  

Nejvýznamnější projekty Výdaj mKč Dotace  
zŠ Komenského, 1.rok projektu 123,6 69.0
MŠ Větrník 57,0 45,0
Vyvolané investice MŠ – komunikace a park 18,4
ČOV – dokončení projektu navýšení kapacity 43,0 32,0
Učebna botanické centrum  14,0 7,0
Obnova inž. sítí ul. Černokotelecká 38,0
Obnova podchodu pod tratí 8,0 6,0
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Díky zodpovědnému hospodaření je finanční 
situace města stabilní i přes přicházející 
finanční krizi
Občanské hnutí Klidné město (KM) po dvě volební období 
zodpovědně hospodařilo a po osmi letech takřka splatilo 
všechny staré dluhy. Přes vysoké zadlužení města, které do-
sahovalo v roce 2010 cca 270 milionů Kč a bylo způsobeno 
hlavně výstavbou nové školy U lesa, jsme dokázali zachovat 
růst kvality života místních občanů a najít peníze na nové in-
vestice. Jak je to možné?
• Město žilo pouze za „své“, nevyužívalo až do roku 2017 
žádné nové dlouhodobé úvěry
• Podrobné sledování a řízení příjmů a výdajů vedlo každý rok 
k přebytkovému hospodaření
• Přebytky rozpočtu byly směrovány zpět do investic, na zlep-
šování infrastruktury města
• Došlo a dochází k efektivnímu využívání peněžních pro-
středků na provoz úřadu a městských služeb

Nyní nás čeká znovu výstavba nové školy a to ve velmi složi-
tých ekonomických podmínkách. Díky dobrému finančnímu 
plánování (a to i s výhledem do následujících let) se nechce-
me spoléhat na další zadlužování města a část vlastních fi-
nančních prostředků potřebných pro výstavbu školy budeme 
průběžně přidělovat z naplánovaných investičních výdajů 
letošního a příštích rozpočtů.

Vývoj zadluženosti města ukazuje níže 
připravený graf:  

Graf zadlužení města ukazuje dlouhodobě stabilní finanč-
ní situaci a prostor pro případné další úvěrování v případě 
krize či potřeby.

Pečlivé finanční řízení je nutností

Vzhledem k velmi složité finanční situaci bude důležité peč-
livé řízení peněžních toků, a to hlavně z důvodu koordinace 
čerpání několika typů dotací na novou školu a časové návaz-
nosti dotačních plateb. Pro případ potřeby má město vyjed-
náno velmi výhodné překlenovací financování, tak aby nedo-
šlo k dočasnému nedostatku hotovosti.

Plnění rozpočtu bude vedením města i finančním výborem 
bedlivě sledováno, aby byla stabilita rozpočtu v této krizové 
situaci zachována po celé fiskální období tak jako v minulosti.  

Martin Gebauer
zastupitel za KM a předseda finančního výboru

 Graf ukazuje, jaké procento z výdajů na roční provoz města 
by muselo být zaplaceno, aby došlo k úplnému splacení všech 
úvěrů.  Nárůst úvěrů v roce 2018 představuje nový dlouhodobý 
úvěr na nákup strategických nemovitostí.

Nádoby na tříděný odpad slouží občanům
Nejen Říčany se potýkají s problémy odkládání tříděného i netříděného, v některých 
případech i nebezpečného odpadu vedle nádob na tříděný odpad. Osoby, které 
odloží odpad vedle těchto nádob, se přitom vystavují nebezpečí postihu za přestu-
pek pod pokutou až 50.000,- Kč. Současně neoprávněně využívají tyto nádoby na 
tříděný odpad i některé firmy nebo podnikatelé, kteří ze zákona nesmí využívat tato 
zařízení ke sběru a svozu odpadu bez písemné smlouvy s obcí, za což jim hrozí 
pokuta až 1.000.000,- Kč. Strážníci Městské policie Říčany se během své činnosti 
zaměřují na tyto prohřešky a předávají je k dalšímu řešení správním orgánům. Pro 
kontrolu mj. využívají kamerový systém města nebo fotopasti. Z praxe ohledně uve-
dené problematiky pomáhají nejvíce oznámení od občanů, kterým není lhostejný 
stav pořádku kolem stanovišť separovaného odpadu. Díky jejich všímavosti již bylo 
řešeno několik přestupků, kdy byl pachatel přistižen přímo na místě nebo zpětně 
dohledán prostřednictvím kamerových systémů.  
� Václav�Řezáč,�vedoucí Městské policie Říčany

Město ve spoluprá-
ci se státní správou 
kontroluje na zákla-

dě zákona o odpadech právnické 
a podnikající fyzické osoby, zda 
využívají městský systém pouze 
na základě písemné smlouvy s 
městem a v souladu s ní. 
Ke konci roku 2019 bylo v rámci 
kontrolní akce fyzicky provedeno 
celkem 25 kontrol podnikatelů na 

území města. Další fyzické kontro-
ly jsou průběžně prováděny v rámci 
běžné agendy státní správy.  
Městský úřad má také přehled o 
dalších podnikatelských subjek-
tech na území města a v rámci celé 
ORP Říčany (51 okolních obcí), 
jak mají řešeno nakládání s odpa-
dy, a to i bez provedení fyzické kon-
troly díky ohlašovací povinnosti 
řady původců odpadů, kde mj. uvá-

dějí, jaký odpad v jakém množství a 
komu předali. 
Městský úřad v Říčanech je úřadem 
obce s rozšířenou působností, který 
podle zákona o odpadech vede a zpra-
covává evidenci jím vydaných souhla-
sů, dalších rozhodnutí podle tohoto 
zákona, kontroluje evidenci odpadů a 
obecně komplexně nakládání s odpa-
dy u podnikatelských subjektů. 

Tisková zpráva města

Kontroly podnikatelských subjektů podle odpadového zákona
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Vize Říčany 2040
Město Říčany spustilo 
přípravu nového stra-
tegického plánu „Vize 

Říčany 2040“. Strategický plán města 
je dokument, který plánuje rozvoj měs-
ta v horizontu výrazně delším než jedno 
volební období. Definuje vizi či přání nás 
všech, jaké Říčany chceme mít za 10 a za 20 let a říká, jak se 
k této vizi můžeme dostat. Aktuálně platný strategický plán 
města je z roku 2005, je tedy potřeba připravit plán na další 
období.

Vize Říčan pro rok 2030 a 2040
Každé město by mělo mít dlouhodobou vizi, kam směřuje a jak 
má město vypadat za deset či dvacet let. Měli bychom si společ-
ně naplánovat, kde má město růst a kde ne, jakou infrastruk-
turu pro to potřebujeme vybudovat. Chceme se zamyslet, jak 
a kde se budemex bavit a kam budeme chodit odpočívat, jaký 
charakter má město mít, jaké má mít školství, jak bude vypa-
dat doprava, zdravotní péče, služby. Vize města říká, zda chce-
me město pro obyvatele nebo pro služby či průmysl, pro turisty 
a přespolní nebo pro domácí. Chceme si ujasnit, jakou roli mají 
mít Říčany vůči svému okolí. Chceme vědět, na co budeme 
v budoucnu hrdí a co musíme udělat, abychom byli spokojení 
nebo dokonce nadšení z našeho města. Je potřeba pojmenovat 
klíčové problémy, které nás dnes tíží a které mohou vyžadovat 
složitá a drahá řešení nebo řešení, které trvají řadu let.

20 let není dlouhá doba
Rok 2040 se může zdát velmi vzdálený, ale je potřeba si uvě-
domit, že řada projektů se chystá a realizuje několik let. A 
nelze realizovat vše naráz, proto potřebujeme mít zásobník 
projektů a jejich priorit, které město začne postupně při-
pravovat. Takovým počinům je potřeba přizpůsobit územní 
plán, vykoupit pozemky, … Kdybychom plánovali jen na 10 
let, můžeme zjistit, že na některé věci už je pozdě. 

Co obsahuje strategický plán
Strategický plán kromě vlastní vize a zásobníku projektů 
obsahuje ještě priority, principy a zásady rozvoje města. 
Strategický plán je navíc potřeba pro čerpání dotací. Na 

řadu projektů lze totiž získat dotace jen pokud jsou obsa-
ženy ve schváleném strategickém plánu. 

Strategický plán potřebuje širokou shodu
Strategický plán není manifestem jedné strany. Je to z princi-
pu dokument, který musí mít co nejširší shodu, aby dokázal 
zajistit realizaci své vize i v budoucích volebních obdobích. 
Pokud na něm nepanuje široká shoda, tak se rychle stane ne-
funkčním. Proto musí být společným dílem všech Říčaňáků. 
Do tvorby strategického plánu plánujeme zahrnout všechny – 
zástupce města i úřadu, zastupitele, ale především širokou ve-
řejnost. Výsledný plán doufáme bude takový, se kterým bude 
co největší většina Říčaňáků souhlasit. Cílem plánu není pola-
rizovat, ale naopak naplánovat ty akce a projekty nebo stanovit 
takové zásady, které všichni chceme a na kterých se shodneme. 

Postup tvorby plánu
Tvorbu nového strategického plánu odhlasovalo zastupi-
telstvo na svém zasedání v prosinci. Do dnešního dne se 
podařilo uskutečnit workshopy se zástupci městského úřa-
du. Cílem bylo posbírat od jednotlivých odborů městského 
úřadu existující podklady a sepsat existující potřeby města. 
Následovat bude sběr vize města od všech zastupitelů.
Pak přijde fáze zapojení veřejnosti – proběhne veřejná pre-
zentace a řada workshopů a diskuzí s veřejností v jednotlivých 
částech města včetně osad. Když nepůjde workshopy udělat 
fyzicky, uspořádáme je online. Cílem diskuzí bude posbírat 
náměty a zjistit představy obyvatel o budoucnosti města. Vedle 
workshopů plánujeme provést i dotazníkový průzkum.
Na základě všech těchto vstupů bude připraven návrh 
strategického plánu, který pak znova projde kolečkem 
diskuzí a připomínek jak na městském úřadě, tak na ve-
řejnosti pro vyladění finální podoby.  

Dívejme se do budoucna s nadějí
Pokud to situace dovolí, chceme mít nový strategický plán 
schválený do konce roku 2021. I přes těžký rok tak doufáme, 
že se nám podaří oprostit od aktuální tíživé situace a podívat 
se s nadějí do budoucna. Je jen na nás, jakou budoucnost si 
naplánujeme a zda najdeme způsob, jak jí realizovat.

Jan Antoš, zastupitel za KM
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V letošním roce při-
pravujeme na rad-
nici několik změn 

v oblasti údržby a úklidu města. 
Chystáme projekt pro aktivní část 
veřejnosti, která ráda připojí ruku 
k dílu. Víme, že lidí, kterým není 
lhostejné, jak vypadají veřejné pro-
story a neváhají se sami zapojit, je 
mezi říčanskou veřejností dost. Na 
tomto místě bych za radnici těmto 
jednotlivcům i skupinám velmi rád 
poděkoval. Jedná se o drobné práce, 
jako sekání trávy, úklid spadaného 
listí či sněhu, péče o květinovou vý-
zdobu a podobně, v lokalitách, které 
plán údržby města nemá zařazený ve 
svých prioritách. 
Rádi bychom vám pomohli vytvořit 
podmínky, které budou snahu kaž-
dého obyvatele v tomto směru uleh-
čovat a podporovat. Cílem je, aby 
se občané, spolky, sdružení a další 
aktivně dle svých možností a schop-
ností zapojili a pomohli tak ještě více 
zkrášlit naše město. O podrobnos-
tech a výsledcích tohoto projektu vás 
budu pravidelně informovat nejen na 
stránkách Říčanského Kurýru.
Již dnes má každý občan možnost 
se aktivně podílet na vylepšení na-
šeho města. Například zjistí-li při 
procházce městem závadu či ne-
pořádek, jednoduchým způsobem 
prostřednictvím ikonky ZÁVADY 

v aplikaci Říčany v mobilu nahlásí 
záležitost k odstranění. Stačí vyfotit 
a ihned s aktuální polohou zaslat 
dle druhu závady prostřednictvím 
této aplikace na úřad. Pozor, pokud 
pošlete foto až doma z obýváku, 
změňte adresu, neboť pak se nám 
nahlášená poloha závady špatně 
hledá. Zpětně budete mít informa-
ci o tom, jak a kdy je závada řešena. 
Jednoduché závady odstraňujeme 
obratem, některé však vyžadují ob-
jednání servisní firmy. Jsou i takové, 
jejichž řešení nejsme schopni zajis-
tit, neboť nejsou na majetku města. 
Pak se snažíme upozornit majitele. 
Apeluji na všímavost každého z vás, 
aby se aktivně podílel na řešení pro-

blémů ve svém okolí a na vylepšení 
podmínek pro příjemný život ve 
městě. 
Jednou z oblastí, která mnohé z nás 
trápí, jsou místa stanovišť tříděné-
ho odpadu. Bohužel se stále najdou 
tací, kteří se domnívají, že na tato 
místa mohou odkládat vše, co doma 
nepotřebují, včetně starých pneu-
matik, rozbitých elektrospotřebi-
čů, nábytku atp. Místa stanovišť 
tříděného odpadu nejsou k tomuto 
účelu určena a mají sloužit pouze 
pro odevzdávání vytříděného odpa-
du. Je-li třeba odevzdat jiný odpad, 
může každý občan ZDARMA vyu-
žít Sběrný dvůr Říčany na adrese 
Říčanská 1754. Provozní doba je 

Říčanská rukavice

Sběrný dvůr Říčany
Adresa: Březinova 1650, Říčany, 251 01
Call centrum:  493 647 702
E-mail: mpricany@mariuspedersen.cz
Web: www.mariuspedersen.cz/sberny-
dvur-ricany
 
PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA 
V LETNÍM OBDOBÍ
(v období 1. 4. - 31. 10.)
pondělí, středa, pátek:  
13.00 – 18.00 hodin
sobota: 9.00 – 16.00 hodin
neděle: 14.00 – 18.00 hodin

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
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www. r i c a n y . c z

ŘíčanY v Mobilu

foCEní ZÁvaD

ÚŘEDní DEska akCE v ŘíčanECH
PraktiCké inforMaCE

vEŘEjné ZakÁZkY

DoPrava a kolonY

kontaktYZPoŽDění MHD

Android iOSAndroid iOS

uvedena v aplikaci Říčany v mobilu 
nebo na webu města. Navíc město 
třikrát do roka přistavuje velkoob-
jemové kontejnery po městě zdar-
ma.
Mnohdy stačí málo, záleží na pří-
stupu jednotlivce. Každý může 
zlepšit situaci už jen třeba tím, že 
před vyhozením tříděného papíru 
nebo plastu odpad sešlápne, aby 
se ho do kontejneru vešlo výrazně 

více. Muže tak předejít situaci, kdy 
jsou kontejnerová stání obložená 
dalším odpadem, který se nevešel, 
a hyzdí společný veřejný prostor.
Chtěl bych na tomto místě poděko-
vat zaměstnancům oddělení tech-
nické správy, kteří se mimo jiné 
příkladně starají o pořádek v našem 
městě. Například ve velmi brzkých 
ranních hodinách před Štědrým 
dnem zajistili úklid Masarykova ná-

městí, při kterém sesbírali a odvezli 
kolem osmi kubíků spadaného listí a 
odpadků.
Pokud máte podněty či návrhy, jak 
zlepšit či upravit vaše okolí, můžete 
se na mne obrátit písemně na adre-
se: petr.aurednik@ricany.cz
Přeji všem Říčaňákům pevné zdraví 
i v roce 2021.

Petr Auředník,  
radní (Klidné město)
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Informace k průběhu přípravy očkování 
proti onemocnění COVID – 19

Vážení občané, město Říčany se 
snaží aktivně pomáhat s organizací 
očkování proti onemocnění COVID 
– 19. Ke dni uzávěrky (14. ledna) 
ve spolupráci s říčanskou nemoc-
nicí již zajistilo očkovací látku a její 
aplikaci pro zdravotnický personál 
nemocnice, zdravotníky ambulant-
ních ordinací a zaměstnance a kli-
enty domovů seniorů. 
Současně město spustilo telefonní linku 
(+420 607 056 495), která poskytne 
říčanským seniorům pomoc s registrací 
do centrálního rezervačního systému, 
který byl 15. ledna 2021 spuštěn po 
občany ve věku 80+. Pro ty z nich, kteří 
mají vážný problém s dopravou do oč-
kovacího centra, město nabídne pomoc 
s jejím zajištěním.
Dále město Říčany ve spolupráci s Ne-
mocnicí AGEL Říčany, a. s., a Kraj-
ským úřadem Středočeského kraje 

připravuje očkovací centrum pro ob-
čany Říčan a okolí. Finální podoba a 
kapacita tohoto centra bude vytvořena 
na základě podmínek specifikovaných 
vládní očkovací strategií a možnostech 
města, zvláště pak personálních kapa-
cit našich zdravotníků. 
V době termínu uzávěrky jsou zvažo-
vány čtyři vhodné lokality, které spl-

ňují nutná kritéria, jako jsou vyhovu-
jící prostorové uspořádání objektu, 
dobrá dopravní dostupnost, dosta-
tečná kapacita parkovacích míst atd.
O dalším vývoji vás budeme informo-
vat na webových stránkách a face-
bookovém profilu města. 

Jiří Skočdopole,  
vedoucí krizového řízení

Mapa očkovacích center Středočeského kraje
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Odbor technické správy města Říčany 
vyzývá vlastníky, jejichž pozemkové 
parcely přiléhají k chodníkům a pozem-
ním komunikacím, aby dbali o údržbu 
svých dřevin a zeleně a v případě jejich 
přerůstajících částí, zasahujících do 
průchozích či průjezdních profilů po-
zemních komunikací, tyto části nepro-
dleně odstranili a průběžně udržovali. 
Současný stav je v některých ulicích 
takový, že přerůstající větve narušují 
běžné užívání místních komunikací 
(zakrývají dopravní značení) a ohrožují 
bezpečnost a plynulost provozu na nich 
(zhoršují rozhledové poměry), na chod-
nících znemožňují nejen běžný pohyb 
lidí, ale v současnosti zejména zame-
zují provádění zimní údržby.
Vyzýváme proto všechny, kterých se 
tento problém týká, aby zjednali ne-
prodleně nápravu a provedli údržbu 
svých stromů a keřů sousedících s po-
zemními komunikacemi a chodníky.

Tato povinnost údržby zeleně vyplý-
vá z § 35 zákona č. 13/1997 Sb. o 
pozemních komunikacích. Vlastník 
pozemku je povinen úpravy zeleně 
provádět na vlastní náklady.
Dále upozorňujeme, že, v případě 
vlastního zjištění (či podnětu) pře-
růstajících dřevin a zeleně, vlastník 
(správce) místní komunikace vy-
zve osobně vlastníka dřevin k jejich 
úpravě. Jestliže nebude zjednána 
náprava, zahájí příslušný silniční 
správní úřad s vlastníkem pozemku 
správní řízení ve smyslu § 35 zákona 
č. 13/1997 Sb., o pozemních komu-
nikacích, ve znění pozdějších před-
pisů. V případě, že ani tak nedojde 
k nápravě, zajistí město prořez pře-
rostlé zeleně na vlastní náklady a vy-
naložené náklady bude požadovat (či 
vymáhat) po vlastníkovi pozemku.

Ludmila Součková, 
referent správy zeleně

Výzva k údržbě dřevin a zeleně, zasahujících 
do chodníků, pozemních komunikací a 

zakrývajících dopravní značení a veřejné osvětlení

buďte opatrní! Odpovědnost obce za úrazy na 
chodníku není neomezená
Přišla opět zima a s ní i zhoršené pod-
mínky pro chůzi na chodnících a míst-
ních komunikacích v důsledku sněhu 
a náledí. V této souvislosti chce město 
opětovně upozornit své občany, že 
není odpovědné za jakýkoliv úraz, 
který se stane na chodníku či komuni-
kaci ve vlastnictví města.
Problematiku odpovědnosti za škodu 
vzniklou uživatelům pozemních ko-
munikací upravuje zákon o pozem-
ních komunikacích, který stanoví, 
že za škodu vzniklou uživatelům ko-
munikací odpovídá vlastník komu-
nikace, tj. ve většině případů obec. 
Odpovědnost obce však není neome-
zená. V zákoně je totiž stanoveno, že 
vlastník komunikace či chodníku ne-
odpovídá za škody, jejichž příčinou 
byla závada ve schůdnosti chodníku 
či komunikace, pokud prokáže, že 
nebylo v mezích jeho možností tuto 

závadu odstranit, zmírnit ji či na ni 
upozornit. Ze shora řečeného vyplý-
vá, že chodec je povinen přizpůso-
bit svou chůzi stavu komunikace 
a momentálnímu stavu počasí, tj. 
např. napadanému sněhu či ledu. 
Město Říčany vydalo nařízení č. 
2/2011 o údržbě místních komunika-
cí (dostupné na webových stránkách 
města), kde se každý může seznámit 
s tím, jak město zajišťuje zimní i letní 
údržbu místních komunikací, tj. kte-
ré komunikace se udržují přednostně 
a které až následně. Přílohou naříze-
ní je plán zimní i letní údržby.
Město Říčany je samozřejmě pojištěno 
pro případy shora uvedené odpověd-
nosti za škodu způsobenou úrazy na 
místních komunikacích. Pojišťovna 
posuzuje každý případ individuálně. 
V poslední době pojišťovna nepřizna-
la náhradu za většinu úrazů, protože 

dospěla k názoru, že nebyly naplněny 
podmínky objektivní odpovědnosti 
města za úraz, tj. že si poškození způ-
sobili úraz svou neopatrností. Poško-
zeným pak nezbývá, než se se svým 
nárokem na škodu obrátit na soud. 
Důkazní břemeno leží na poškozeném, 
tj. poškozený má povinnost vznik ško-
dy prokázat a doložit např. mapkou či 
fotografií se zakresleným místem úra-
zu, popisem příčiny úrazu, lékařskou 
zprávou, svědeckými výpověďmi apod.
Město chce tedy závěrem varovat 
především starší spoluobčany, aby 
v zimních měsících přizpůsobili 
svou chůzi zhoršeným povětrnost-
ním podmínkám, aby tak předešli 
nepříjemnému úrazu a následně i 
dohadování s pojišťovnou, případně 
soudnímu řízení.

Eliška Špoková, vedoucí odboru 
právního MěÚ v Říčanech
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Činnost městské policie 
Říčany v době COVIDU - 19

Služba v době covidových opat-
ření během je jiná než běžná. 
Činnost je uzpůsobena tak, aby 
se omezil nadbytečný kontakt 
s dalšími osobami, řeší se jen 
závažnější události. Strážní-
ci zohledňují aktuální stav, při 
kterém mají občané ztížený ži-
vot v podobě protiepidemických 
opatření. Strážníci jsou tak tole-
rantnější při řešení parkování a 
jiných událostí. 
COVID situace se dotýká služby 
strážníků nejen z pohledu na jejich 
činnosti, ale i na zvládání celé si-
tuace. Počty strážníků jsou oslabe-
ny během průběžných nařízených 
karantén, které se nevyhnou ani 
strážníkům, a to navíc v situaci, kdy 
je stále podstav strážníků. Pracovní 
směny je nutné opakovaně upravo-
vat dle aktuálního stavu. Nejzávaž-
nější situace byla v době, kdy jeden 
z našich strážníků skončil s vážným 
průběhem onemocnění COVID – 
19 v nemocnici a u dalších strážní-
ků se řešila karanténa. I přes tato 
úskalí byla a je služba strážníků za-
jištěna, situace bohužel v současné 
době stále není ideální a vyčerpání 
je již na všech znát.   
TrANZIT – pravidelně kontrolujeme 
projíždějící kamiony
Tolerantnější nejsou strážníci při 
řešení např. nedovoleného tranzito-
vání nákladních vozidel přes město, 
někteří řidiči si stále ještě zkoušejí 
krátit cestu. Znovu je však potře-
ba upřesnit, že v katastru města je 
větší počet logistických areálů pro 
nákladní dopravu, kdy řidič náklad-
ního vozidla, pokud zde má vyklád-
ku, nakládku, výkon servisu vozidla, 
sídlo firmy, nebo trvalé bydliště, do 
města může zajíždět. Uvedené je ale 
potřeba neustále kontrolovat. 
Strážníci v loňském roce zkontrolo-
vali přibližně 500 nákladních vozi-
del, a to v situaci, kdy se zaměřovali 
na závažnější události během mimo-
řádných covidových opatření. Kon-
trol není nikdy dost, ale je potřeba 

si uvědomit, že strážníci plní i další 
úkoly. Perličkou při jedné z posled-
ních kontrol bylo zadržení řidiče, 
který nedovoleně tranzitoval a navíc 
měl zákaz řízení, dopustil se tak i 
trestného činu maření výkonu úřed-
ního rozhodnutí. Jízda přes Říčany 
se mu tedy rozhodně nevyplatila.
VrAKy – první nepojízdná auta zmi-
zela z ulic, další to brzy čeká
V druhé polovině loňského roku 
strážníci při cílené akci označili 33 
vozidel samolepkou – VRAK. Ná-
sledovalo provedení nezbytných 
dalších úkonů včetně předání ozná-
mení správci komunikace k zahájení 
řízení o likvidaci těchto vraků/vozi-
del z pozemní komunikace. Akce se 
dočkala odezvy, na samotné vylepe-
ní oznámení o VRAKU zareagovalo 
ihned šest vlastníků, kteří vozidla 
obratem odstranili. U vozidel, ke 
kterým se nikdo nepřihlásil, se dále 
pracuje na jejich odstranění. 
K uvedenému je nutno podot-
knout, že aktuální stav covidové 
situace zpomaluje většinu procesů. 
Lidé jsou nemocní nebo v karanté-
ně a následně se záležitosti hroma-
dí. V hledáčku mají strážníci ještě 
dalších cca 20 aut, z nichž u někte-
rých se podařilo kontaktovat maji-
tele a nechat vozidlo odstranit ještě 
před označením vraku. Akce má už 

své výsledky, postupně se uvolňují 
místa pro řádné parkování namísto 
odstavených vraků.

PArKOVáNí – neúnosnou situaci na-
vrhujeme konečně řešit 
Řádné parkování ve městě se prů-
běžně mění. Tam, kde jsme mírně 
zvolnili v činnosti z důvodu řešení 
závažnějších událostí, se situace 
zhoršila a dochází tak k častějšímu 
nedovolenému stání. Ulice jsou stří-
davě přeplněny odstavenými auty, 
protože mnozí zůstávají doma bě-
hem karantény. Následně do zahlce-
ných ulic dojíždějí tzv. přespolní ři-
diči, kteří zde buď pracují, nebo dále 
pokračuji např. vlakem do Prahy a 
zde jen odstaví své vozidlo. Situace 
ohledně parkování je dlouhodobě 
neúnosná, zejména v centrální části 
Říčan. Bohužel tento stávající stav 
se nyní ještě zhoršil, místní občan 
nemá mnohdy kde zaparkovat, tak 
stojí v místech, kde to není povo-
leno. I přestože strážníci řeší jen 
nejzávažnější situace, nelze se na to 
nadále spoléhat. Množí se oznámení 
o nepovoleném stání i tam, kde byla 
určitá místní zvyklost parkování, a 
to již musíme řešit. Problematika 
přeplněných ulic tíží většinu měst a 
nevyhýbá se ani Říčanům. Ve měs-
tech dochází k regulaci parkování, 
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Město Říčany hledá 

schopné pracovníky do dobŘe zavedeného kolektivu  
na následující pracovní pozice:

upoZoRnění: výběRová říZení budou konána dle 

požadavků aktuální „koRonaviRové“ SituaCe

1.  dělník čiŠtění MěSta 
BLižŠÍ iNFORMACE NA TEL. Č. 602 767 155, MiCHAL SVOBODA, vedoucí oddělení technické správy
BLižŠÍ iNFORMACE NA www.RiCANY.CZ/RADNiCE/VOLNÁ MÍSTA

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

vznikají parkovací zóny, kde jsou 
upřednostňováni občané města. 
Z dlouhodobého pohledu je nutné 
věc řešit. Přestože každá regulace 
nese určitá omezení a ne vždy se 
hned setká s kladnou odezvou, je 
potřeba si uvědomit, že čas přemýš-
let už tu byl a nyní je potřeba jednat. 
Jakékoliv oddalování řešení regula-
ce parkování ve městě bude jen při-
spívat k zahlcení města dopravou, 
nedovolenému stání. Ve výsledku se 

to nejvíce dotkne samotných občanů 
města. Ulice je potřeba zklidnit a 
nechat v nich parkovat jen povolený 
počet vozidel v souladu se zákonem 
o silničním provozu. 
Cílem je mít ulice bezpečnější, prů-
jezdné, s parkováním prioritně pro 
místní občany a až v druhé řadě pro 
návštěvníky města. A to bez regulace 
nejde. Jediná regulace parkování ve 
městě je v současné době na Masary-
kově náměstí prostřednictvím par-

kovacích automatů, které již neod-
povídají současným možnostem jak 
pro komfort řidiče/občana, tak pro 
obsluhu a vymáhání ze strany měst-
ské policie. Cestou je automatizace 
těchto systémů a rozšíření území 
pro regulaci parkování v návaznos-
ti na vytváření nových parkovacích 
ploch. Mělo by být standardem si 
parkovné zaplatit, ale i prodloužit 
jednoduše přes mobilní telefon bez 
nutnosti běhat s lístkem. Pro domácí 
by navíc bylo ideální, kdyby parko-
vací oprávnění měli na celý rok a dál 
by nemuseli řešit vůbec nic. 
Ze statistiky nedovoleného stání: za 
rok 2019 bylo řešeno 2 461 přestupků, 
v roce 2020 to bylo již méně, s ohle-
dem na omezené možnosti činností, 
tj. 1 741 přestupků. Informace uka-
zují, že je nutné brát problematiku 
parkování ve městě vážně. Závěrem 
lze uvést, že i přes veškeré další sku-
tečnosti, se občané/řidiči v této době 
chovají až na výjimky velmi ukázněně.   

Václav Řezáč,  
vedoucí Městské policie Říčany
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Stavba altánu na hrázi mlýnského rybníka
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Oprava chodníku v ulici Olšany

Následovat bude výstavba 
chodníku v ulici mánesova
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Agendu stížností, petic a ostatních podání podle orga-
nizačního řádu Městského úřadu v Říčanech zajišťuje 
útvar interního auditu v souladu s platnými právními a 
vnitřními předpisy. Útvar vede centrální evidenci agendy 
v softwaru TAS, kde sleduje dodržování lhůt pro vyříze-
ní a v případě potřeby organizuje koordinační schůzky 
ke zpracování odpovědi či místní šetření. Každoročně 
předkládá Radě města Říčany a kontrolnímu výboru Za-
stupitelstva města Říčany zprávu o stížnostech, peticích 
a ostatních podáních za příslušný kalendářní rok. 

Ve srovnání s obdobím roku 2019 vzrostl počet ostat-
ních podání, petic i šetření Veřejného ochránce práv 
(VOP). Počet podaných stížností poklesl. Na úřad byly 
doručeny čtyři petice, které se týkaly opravy komu-
nikace v ulici Skalní, Kuří, zajištění parkování v obci 
Voděrádky, zabezpečení provozu v ulicích Voděradská, 
Křemelná a Vranovská, Říčany, a petice proti výstavbě 
domů v ulici Černokostelecká, Říčany. Šetření VOP se 
převážně týkala agendy stavebního úřadu a silničního 
správního a speciálního stavebního úřadu.
Nejvyšší počet stížností směřoval na práci odboru správních 
agend a dopravy (OSAD) – oddělení úsekového měření 
rychlosti. Zde si stěžují hlavně občané, kteří spáchali doprav-
ní přestupek, např. překročením povolené rychlosti v obci i 
o 20 a více km/h. Důvodem k podání stížnosti je nejčastěji 
neznalost průběhu řízení. Na vysvětlenou – v prvním kroku 
OSAD vyzve provozovatele vozidla k uhrazení určené částky. 
Pokud není částka do 15 dnů uhrazena, pokračuje OSAD ve 
správním řízení a udělí pokutu formou příkazu s vyšší sazbou 
pokuty. V případě, že přestupce podá proti příkazu odpor, je 
zahájeno pokračující řízení, poté vydáno rozhodnutí, kde 
jsou již navíc náklady řízení ve výši 1000 Kč. 

Další stížnosti poukazovaly na dlouhé lhůty na vodopráv-
ním úřadě či odboru územního plánování a regionálního 
rozvoje. Délka lhůt zde byla objektivně dána nárůstem 
počtu administrativy v důsledku legislativních změn či 
počtu podaných žádostí. U stížností podaných na chování 
zaměstnance MěÚ Říčany byla po prověření všech okol-
ností shledána pouze jedna stížnost důvodnou.  
Většina ostatních podání a podnětů směřovala k vý-
konu samosprávy a poukazovala na stav komunikací, 
chodníků, veřejného osvětlení, napojení na veřejnou 
kanalizaci a vodovod, vybudování vodovodu, umístění 
kontejnerů na tříděný odpad, znovuotevření prodejny 
Květ, stížnosti na hluk. Další podněty směřovaly ke 
zlepšení bezpečnosti silničního provozu a parkování. 
MěÚ  Říčany se podařilo  odeslat odpovědi na podané 
stížnosti, petice a ostatní podání v zákonem stanove-
ných lhůtách i v podmínkách omezení provozu úřadu 
z důvodů coronavirové pandemie.

Od poloviny roku 2017 používají občané pro hlášení 
různých závad a nedostatků mobilní aplikaci Říčany 
v mobilu. Ta umožňuje zjištěné nedostatky poslat přes 
aplikaci přímo odpovědné osobě na MěÚ a zároveň 
umožňuje i sledovat jejich vyřízení. V roce 2020 bylo 
touto cestou podáno 680 podnětů. K datu 12. 1. 2021 
bylo dle dat z aplikace uzavřeno 423 podnětů. Níže je 
uvedena struktura podaných podnětů.   

Věra Likešová, vedoucí útvaru interního auditu

Zpráva o stížnostech, peticích a 
ostatních podáních za rok 2020

Souhrnný přehled stížností, petic 
a ostatních podání za rok 2020

Stíž-
nosti Petice

Ostatní 
podání a 
podněty

Šetření 
VOP

Přijato za rok 2020 
celkem:
z toho tři stížností 
byly na organizace, 
jejichž zřizovatelem 
či zakladatelem je 
město Říčany

31 4 55 11

Z toho: důvodné 1

částečně důvodné 5

nedůvodné 24

nevyřízené  
v roce 2020

1
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rozpakov se napouští

Přírodní vodní nádrž, kterou město 
nechalo opravit a odbahnit, se opět 
plní vodou. Ze dna bylo odvezeno 
odhadem osm tisíc kubíků bahna 
na vedlejší pozemek. Uprostřed 
vodní plochy bude čnít ostrůvek se 
stromy (javor, bříza, dub). Prove-
dené terénní úpravy nad rybníkem 
mají zamezit vodní a větrné erozi 
a zpětnému naplavení půdy. I zde 
byly vysazeny nové stromy – břízy, 
olše a javory.  Součástí zvlněné kra-
jiny budou i mokřady. Zatím však 
terén láká k zimním radovánkám. 
Říčanská radnice za posledních 
5 let nechala odbahnit a opravit 
všechny říčanské rybníky Mlýnský, 
Marvánek, Jureček, Srnčí a nako-
nec se podařilo v roce 2019 vyřešit 
majetkoprávní vztahy také u ná-
drže Rozpakov. Odbahnění, zpev-
nění břehů, oprava hráze a terénní 
úpravy vyšly radnici na osm a půl 
milionů korun a hrazeny byly zcela 
z rozpočtu města.
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Prodej probíhá na čtyřech prodej-
ních místech:
v obou pokladnách Měú 
Masarykovo náměstí 53 (hlavní bu-
dova - radnice)
Komenského náměstí 1619 (mož-
nost rezervovat termín on-line)
pondělí: 7:00 - 12:00, 
středa: 13:00 - 18:00. Provoz úřadu 
omezen dle nařízení Vlády ČR

iC Rondel na nádraží
Pondělí a středa 10:00 - 18:00
Úterý, čtvrtek a pátek 10:00 - 15:00 
Platba pouze kartou

iC na Masarykově náměstí 83 
(Stará radnice)
Pondělí, úterý, středa a čtvrtek 
8:00 - 12:00 a 12:30 - 16:00  
Pátek 8:00 - 12:00

Platba možná v hotovosti i kartou.
V době, kdy je uzavřená budova úřa-
du (všechna odpoledne a úterý, čtvr-
tek a pátek dopoledne), je vstup do 
budovy pouze ze směru od IC, vstu-
pujte vždy s rouškou po jedné osobě. 

Prodej známek na svoz popelnic  
na rok 2021 PLATNOST ZNámeK PrO SVOZ ODPADU 2020 

Je PrODLOUŽeNA DO KONCe ÚNOrA 2021
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Městská policie říčany
Komenského nám. 1619/3, 251 01 Říčany 

e-mail: mestska.policie@ricany.cz

tel. 323 618 150  
Mob. 725 022 765

Z knihy událostí:
SPREJEŘI – MP chytila další vandaly, hrozí jim až jeden 
rok vězení
27. 12. 2020 ve čtyři hodiny ráno, tedy v době, kdy pla-
til zákaz vycházení, se tři osoby rozhodly povánoční čas 
strávit sprejováním po objektu trafostanice v ul. Olivova. 
Díky náhodnému svědkovi, který ihned telefonicky ozná-
mil protiprávní jednání Městské policii Říčany, se poda-
řilo rychlým zásahem strážníků na místě dopadnout dvě 
osoby, které jsou podezřelé z trestného činu poškození cizí 
věci § 228 odst. (2) zák. č. 40/2009 Sb. 
Zásah byl proveden do několika minut od oznámení a ne-
byl jednoduchý, osoby se při příjezdu hlídky daly na útěk, 
přičemž ignorovaly zákonné výzvy „jménem zákona stůj“. 
Strážníci se na místě rozdělili, dva z pachatelů doběhli a 
za pomoci donucovacích prostředku je omezili na osob-
ní svobodě pro podezření z trestného činu. Jednomu z 
pachatelů se podařilo, i přes snahu strážníků o zadržení, 
přeskočit plot a utéci. Naštěstí na místě zůstal dostatek 
důkazů k odhalení této osoby a díky místní znalosti stráž-
níků byla ještě toho rána známa totožnost i třetího pacha-
tele. Přitěžující okolností pro pachatele bude i povinnost 
vysvětlit pohyb venku v době zákazu vycházení. 
K uvedené události lze doplnit, že se nejedná o ojedinělé 
zadržení pachatelů sprejerství. Díky všímavým občanům, 

kamerovému systému městské policie a samotné činnosti 
strážníků se dlouhodobě daří ve spolupráci s Policii ČR 
odhalovat činnost sprejerů. 

STRÁŽNÍCI VÝZNAMNÝM ZPŮSOBEM PŘISPĚLI 
K ODHALENÍ PACHATELŮ VYKRÁDÁNÍ NEMOVI-
TOSTÍ
Významný počin strážníků Městské policie Říčany ke konci 
roku 2020 proběhl v součinnosti s Policií České republiky 
– se Službou kriminální policie a vyšetřování územního od-
boru Praha venkov – Jih, při odhalování majetkové trestné 
činnosti v souvislosti s vykrádáním nemovitostí. Strážníci 
se s policisty zaměřili na příslušnou lokalitu v Říčanech 
s výskytem vykrádání nemovitostí, s vědomím, že pacha-
telé mají v místě své zázemí. Policisté využili dobré místní 
znalosti strážníků Městské policie Říčany v dané lokalitě. 
Vzhledem k náročnosti celého případu byl na uvedené vy-
členěn příslušný strážník, který koordinoval součinnost 
s Policií ČR. Výsledkem součinnosti bylo odhalení místa 
zdržování se pachatelů, jejich pohybu v okolí, včetně je-
jich totožnosti a následné zadržení několika z nich. Během 
akce došlo k sledování těchto osob. Činnost v dané lokalitě 
byla podřízena tomu, aby nedošlo k narušení průběhu akce 
jinou činností policejních složek. Výraznou pomocí při od-
halování trestné činnosti, byla i pomoc občanů, kteří svými 
oznámeními rovněž přispěli k odhalení pachatelů. V celé 
věci se i nadále pokračuje ve vyšetřování, proto nelze upřes-
ňovat další informace, které by mohly ohrozit další průběh 
prováděných úkonů ve vyšetřování. Stejně tak nelze popsat 
veškerou činnost, kterou v místě strážníci v součinnosti 
s policií prováděli. Součinnost policejních složek se vyplácí 
na obou stranách. Obdobná součinnost není ojedinělá a po-
kračuje i na dalších úrovních. 
 Václav Řezáč, vedoucí Městské policie Říčany
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Milí čtenáři našich článků,
na úvod bych velmi rád sdělil nějakou dobrou zprávu, na-
příklad, že naše mládež získala skvělá místa v soutěžích 
apod. Bohužel, v současné době žádnou takovou zprávu 
nemám, protože s ohledem na epidemickou situaci žádné 
soutěže neprobíhají a není ani možné společně trénovat. 
Všichni se tak musíme nadále připravovat individuálně 
a netrpělivě vyhlížíme dny, kdy bude možné opět soutěžit. 
Od začátku roku naše jednotka neměla zatím ještě ani je-
den výjezd, což je vlastně dobře. Proto se ještě ohlédneme 
za rokem 2020. V tomto roce jsme vyjeli celkem k 55 zása-
hům, na kterých jsme strávili přibližně 6240 minut. Je to 
velmi mnoho času, který museli členové jednotky ukrojit 
ze svého rodinného života a ze své práce. Velice si toho 
cením a zejména toho, že i přes epidemii, která zde nyní 
panuje, jsme schopni kdykoliv pomoci tam, kde nás je po-
třeba. Tímto bych velice rád poděkoval všem, kteří svým 
dílem pomohli ostatním.
Nyní bych rád navázal na představování našich členů. 
Tentokrát bych chtěl představit toho, kdo již přes dva 
roky přispívá do Říčanského Kurýru za náš sbor, tedy sám 
sebe. A kdo vlastně jsem? Jmenuji se David Pojezný a je 
mi 35 let. Narodil jsem se v Kutné Hoře a do svých 25 let 
jsem bydlel v malém městě Sázava, kde jsem byl i několik 
let členem místního Sboru dobrovolných hasičů. U SDH 
Říčany jsem tři roky, z toho dva roky vykonávám funkci 
jednatele SDH. Stejně jako většina členů, i já jsem absol-
voval zkoušky na motorové pily a jsem nositelem dýchací 
techniky. Pokud bych měl zhodnotit první pocity po pří-
chodu do SDH Říčany, mohu upřímně říci, že po úvodní 
návštěvě místní party mi blesklo hlavou, že to bude fajn. 
Jsem velmi rád, že jsem se nespletl, protože je tu opravdu 
skvělá parta lidí, se kterou lze zažít mnoho zábavy, práce 
i ponaučení. Po vyřízení všech formalit na sebe můj první 
výjezd nenechal dlouho čekat a v únoru 2018 jsem s ostat-
ními zasahoval u požáru mrazíren v Mochově. V tu dobu 
panovala celkem slušná zima a já byl na stanovišti, kde se 

Co nového u hasičů
www.sdhricany.cz

plnily cisterny vodou z místního potoka. Na tento velmi 
dlouhý a náročný výjezd vzpomínám ze všech nejvíce. Dal 
mi mnoho zkušeností a mnoho dalších kamarádů z jiných 
sborů, se kterými jsem se tam potkal. Členství u sboru 
není jen o výjezdech, ale také o společenských akcích ve 
městě, z nichž mezi mé nejoblíbenější se řadí Den IZS 
a adventní neděle.
Nemohu opominout fakt, že únor je období zamrzlých 
vodních ploch a radovánek na nich. Jak ale poznat, že je 
led bezpečný? To, že už tam někdo bruslí, nám dává ur-
čitou jistotu, že je to bezpečné. Samozřejmě platí, že síla 
ledu by měla být minimálně 10 cm a takto silná vrstva ledu 
se vytvoří za cca 2 - 4 dny při průměrné teplotě - 4°C. Led 
by měl být tmavý a čirý. Mléčnou barvu ledu způsobují 
vzduchové bublinky, které snižují jeho pevnost. Pevnost 
ledu se nepokoušejte zjistit sami a bez pomůcek, nezbyt-
ných v případě propadnutí ledem. Jestliže k propadnu-
tí ledem dojde, je nutné se co nejrychleji dostat z vody  
a rozložit svou váhu na co největší plochu, tedy roztáhnout 
ruce a nohy a pomalu se po ledě sunout k břehu. Kdybyste 
viděli někoho, kdo se topí v propadlém ledu, je nutné jako 
první zavolat 112 nebo 150. Při záchraně postupujte velmi 
opatrně, nikdy se k danému místu nepřibližujte vestoje, 
ale v kleče nebo plazením. Na pomoc si vezměte hokejku, 
případně delší větev, bundu, opasek nebo lano.
Na závěr přeji mnoho hezkých zimních dní bez nehod a ať 
všechny radovánky dopadnou bez úhony.
 David Pojezný, jednatel SDH  Říčany
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MINIMÁLNÍ OKRAJ
INVERZNÍ 

PRUH

MINIMÁLNÍ OKRAJ
POZITIV

červenka obecná

Erithacus rubecula

Dospělou červenku poznáme snad-
no. Její výrazná červená náprsenka 
je nápadná, a to hlavně teď v zimě, 
na sněhu, když ptáci přilétají na kr-
mítko.
Červenka je rozšířená především 
v Evropě. Na východ se vyskytuje 
po Ural a Kavkaz, na jih po severní 
Afriku. U nás běžně hnízdí ve všech 
typech lesů s podrostem, v pásech 
křovin a také v parcích a na zahra-
dách. Vyskytuje se po celém území 
od nížin do hor.
Červenka je zvědavý ptáček, kte-
rý k nám na zahradě přiletí nebo 
přiskáče jen na pár kroků. V době 
hnízdění bývá ale velmi ostražitá a 
vystopovat skryté hnízdo je hodně 
obtížné. Hnízdo staví pouze samič-
ka, používá staré listí, různá vlákna, 
kořínky a chlupy. Nachází se přímo 
na zemi nebo nejvýše do dvou met-
rů nad zemí. Na hnědě kropenatých 
vajíčkách sedí po dva týdny pouze 
samička a samec ji krmí. Násle-
dující dva týdny krmí mláďata oba 
rodiče. Po vylétnutí z hnízda se o ně 
často stará jen sameček, samička 
začíná s druhou snůškou. Hnízdí 
minimálně dvakrát za sebou, od 
dubna do července. Červenky, které 
se naučí vyhnout nástrahám světa a 

přežijí první rok, žijí řadu let. Nej-
vyšší potvrzený věk je 19 let.
Během hnízdění se živí hlavně hmy-
zem a pavouky. Od léta tvoří potra-
vu také různé bobule a plody rost-
lin. Přezimující červenky navštěvují 
krmítka se semeny. Jestli nemáte 
krmítko, stavebnice krmítek jsou 
dostupné v muzejním e-shopu.
I když se s červenkami setkáváme 
po celý rok, většina našich ptá-
ků odlétá zimovat na jihozápad a 
nahrazují je červenky ze severu. 
Riskovat (a neodletět do tepla) se 
místním červenkám vyplatí, když 
není tuhá zima a přežijí. Zaberou 
si nejlepší území a začnou hnízdit 
dřív, než se ostatní ptáci vrátí z vy-
čerpávající cesty.
Samci a samice červenek se neliší 
ani zbarvením, ani velikostí. Odliš-
ná jsou jen mláďata čerstvě vylétlá 
z hnízda, ta jsou zbarvena do hněda 

se žlutavými skvrnami. Mimo dobu 
hnízdění žijí červenky samotářsky 
a velmi ostře si střeží své území. 
Přibližně každá desátá červenka 
zahyne při obraně teritoria, ve vzá-
jemném souboji. K mírumilovné-
mu vymezení území slouží ptákům 
zpěv. V mimohnízdním období zpí-
vají u červenek i samičky. Městské 
červenky častěji zpívají také v noci, 
kdy jejich zpěv nezaniká v hluku.
Mezi lidovými názvy pro červenku 
je řada roztomilých výrazů jako čer-
kýnka, čermáček, čermák, červá-
nek, červenóšek, červik, hudačka, 
mucháček nebo raška.
 Jakub Halaš
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masopust neboli očista bez masa

Spolupráce s farmáři pokračuje

Masopust je ob-
dobí od svátku 
Tří králů a trvá 
do Velikonoc. 

Tradice masopustu zasahuje až do 13. 
století. Nejprve se hodovalo a pak nastá-
val půst. Posledním dnem, kdy se mohlo 
hodovat, bylo úterý do půlnoci před po-
peleční středou, poté začínal čtyřiceti-
denní půst neboli postní doba. 
Příprava na masopust začínala ve čtvrtek 
před masopustní nedělí, kdy se veselilo 
a převlékalo do masek. Dříve se tento 
den nazýval „tučňák“ a tradičním jídlem 
bývalo knedlo - vepřo - zelo nebo zabijač-
ka. Člověk měl jíst a pít tolik, kolik se do 
něj vešlo a tradovalo se, že bude celý rok 
silný. Takové hodování, tedy pro nás nu-
triční terapeuty, není dnes žádná radost, 
bohužel většina lidí to tak má nastavené 
každý den. Konec hodování a radování 
bylo v úterý o půlnoci před popeleční 
středou. 
Masopustní termíny v roce 2021 vy-
cházejí takto:
Tučný čtvrtek 11. února 2021, 
Masopustní neděle 14. února 2021, 

Masopustní úterý 16. února a Popeleč-
ní středa ve středu 17. února 2021.
Čtyřicetidenní půst znamenal, že se lidé 
vzdávali masa, mléka a mléčných vý-
robků, vajec; kromě chleba se nepeklo 
kynuté pečivo z bílé mouky a nemastilo 
se máslem. Na jídelníčku bývala tzv. 
pučálka, což je předem vlhčený pražený 
hrách. Lidé jedli pouze jednou za den. 
Upustili od zábavy a veselí, včetně svateb 
a alkoholu. Základem jídelníčku v obdo-
bí půstu byla konzumace ovoce, vařené 
nebo dušené zeleniny, luštěnin nebo va-
řených obilovin na různé způsoby, např. 
kaše. Nejen v období půstu by měly být 
tyto potraviny zařazeny pravidelně do jí-
delníčku.
Lidé v období půstu ale nehladověli, bez 
rad odborníků sami věděli, že vyvážená 
strava a omezení masných výrobků je 
pro tělo prospěšné a dostatek ovoce, 
zeleniny a bylinek tělu dodává potřebné 
vitamíny a minerály, které po dlouhé a 
mrazivé zimě tělo potřebuje doplnit. 
V dnešní moderní době lidé upouštějí od 
televize, internetu, aut, sladkostí, kávy, 
zkrátka od všeho, co chtějí změnit. Je na 

každém z nás, zdali budeme půst dodr-
žovat a jak přísný si jej naordinujeme.
Rada zní: netrapte se „zaručeně fun-
gujícími dietami“ z neověřených zdro-
jů, dopřejte tělu lehkou a vyváženou 
stravu, omezte příjem masných výrob-
ků, zejména tučného masa a uzenin, 
nahraďte je zeleninou a luštěninami. 
Jezte pravidelně 5 - 6 x denně v malých 
dávkách. Vyvarujte se pití alkoholu. 
Hýbejte se, choďte na procházky, po-
hyb je totiž prevencí řady onemocnění.
Na co si dát však pozor! Ne každý si ta-
kový půst může dopřát. Je řada výjimek, 
které potřebují přísnou dietu nebo speci-
ální stravovací režim. Jedná se zejména 
o chronicky nemocné, děti, těhotné a 
kojící atd.

Miroslava Tichá, nutriční terapeutka 
Olivovy dětské léčebny 

KPZ Říčany vstoupí v roce 2021 do čtvr-
té sezony. Minulý rok si 110 říčanských 
domácností předplatilo zeleninu z Bio-
farmy Olešná a domácí zeleninu a ovoce 
od pana Milana Dvořáčka z Třebovle. 
A co je to vlastně ta KPZ? KPZ znamená 
komunitou podporované zemědělství. 
Jedná se o skupinu lidí, kteří se domluví 
spolu s farmářem na pravidelných do-
dávkách zeleniny během sezony. Svůj 
podíl si předplatí už před začátkem vege-
tačního období a následně si pravidelně 
chodí pro zeleninu na předem určené 
místo. Farmář má díky tomu finanč-
ní prostředky na začátku sezony, kdy 
má vzhledem k nákupu osiva vyšší výda-
je. Má také zajištěn odbyt během celé se-
zony pro aktuálně dozrávající zeleninu a 
podílníci mají přístup k zelenině známé-
ho původu v místě svého bydliště. Lidé si 
sice nemohou vybrat, jaká zelenina bude 

součástí podílu, ale mohou se spoleh-
nout, že je čerstvá, finančně výhodná a 
ze spolehlivého zdroje.
Podílníci si mohou zvolit odběr jednou 
nebo dvakrát za dva týdny buď z jedné, 
nebo z obou farem. V nabídce Biofarmy 
Olešná budou začátkem sezony v květnu 
saláty a ředkvičky, později se postupně 
připojují další druhy zeleniny jako rajča-
ta, papriky, okurky a další sezonní druhy. 
Pan Dvořáček začíná s dodávkami od 
června jahodami, rebarborou. V létě to 
jsou blumy, broskve, angrešt, cukety, 
rajčata atd. K podzimu jablka, hrušky 

a dýně. Složení podílů je na začátku se-
zony zhruba známé a odvíjí se od sorti-
mentu obou farem. Složení jednotlivých 
odběrů je stejné pro všechny podílníky. 
Cena podílů zahrnuje náklady i spraved-
livý zisk farmářů, distribuce probíhá své-
pomocí. Podílníci se zavazují k tomu, že 
budou spolupracovat na výdejích. Výdej 
zeleniny probíhá každou středu od 16 
do 18 hodin na Dvorku Muzea Říčany 
v ulici Rýdlova. Na každého podílníka 
vyjde výdej jedenkrát za sezonu. Pravidla 
a bližší informace najdete na webu Eko-
centra Říčany.
Pokud vás projekt KPZ zaujal, v druhé 
polovině února se bude konat (on-line) 
setkání s farmáři, kterého se můžete 
nezávazně zúčastnit. Pro Ekocentrum 
Říčany se jedná o neziskový projekt.Tě-
šíme se na další sezonu.

Alžběta Macková a Klára Halašová
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A je tu opět zima

V minulém čísle jste se mohli dočíst, co 
včely dělají v zimě v bezpečí svých úlů. 
Dnes vás chceme obeznámit se zimní-
mi činnostmi jejich partnerů při výrobě 
medu, včelařů.
V době následující po vytočení medu 
z plástů a dostatečném zakrmení včel 
cukerným roztokem nastává včelařům 
zdánlivé období klidu a odpočinku. Klid 
má včelař v zimě skutečně jen zdánlivě. 
První činností, které se věnuje před zi-
mou, je léčení - tlumení výskytu parazi-
tického roztoče kleštíka včelího (Varroa 
destructor), který způsobuje včelám 
onemocnění zvané varroáza a při jeho 
přemnožení ve včelstvu může dojít až 
k úhynu celé kolonie. Léčení se musí 
provádět celkem 3× od poloviny října v 
rozmezí zhruba tří týdnů tak, že je ukon-
čeno někdy začátkem prosince. Toto 
nařízené opatření je zákonného charak-
teru a je pro včelaře povinné.
Tzv. měl (víčka medných buněk a 
případně i tělíčka mrtvých roztočů), 
zachycená na monitorovací podložce 
vložené na dno úlu, se posílá po léče-
ní k rozboru do akreditovaných labo-
ratoří a tam se ukáže, zda bylo léčení 
úspěšné a dle výsledku se poté přistu-
puje k dalším léčebným krokům ještě 
před sezonou.
Další nutnou zimní prací je příprava 
rámků dle rozměrů úlů. Nejrozšířenější 
míra u nás je 39 × 24cm a v jednom ná-
stavku jich je jedenáct. Nástavků bývá 
ve vrcholném létě zapotřebí čtyři a více 

pro jedno včelstvo, takže jich musí být 
připraveno opravdu dostatek. 
Rámek se skládá ze spodní a horní tzv. 
loučky a dvou bočnic. Po sestavení do 
louček či bočnic se vyvrtají otvory, kte-
rými se provlékne nerezový drátek a na 
něj se nataví pomocí elektrického trafa 
vosková mezistěna. Ta je vylisována 
z použitého včelího vosku, nejlépe ze 
stejné včelnice. Velkým přínosem pro 
místní včelaře je nově vzniklá chráněná 
dílna U Bobeše z.u., sídlící přímo v Ří-
čanech, kde se mohou nechat mezistěny 
vylisovat.
A tím zdaleka zimní práce včelaře ne-
končí. Musí si připravit nástavky, dna 
a víka k úlům, a to znamená vyčistit, 
opravit, doplnit (vyrobit nebo dokou-
pit). Dříve byl každý včelař i zdatným 
truhlářem, dnes existuje řada firem, za-
bývajících se výrobou úlů i dalšího vče-
lařského vybavení. Samozřejmě se ne-

smí opomenout ani kontrola ostatních 
včelařských pomůcek, ať už pro osobní 
ochranu (kukly, klobouky se závojem, 
bundy, kombinézy, rukavice), či dalšího 
vybavení (rozpěráky, smetáčky, kuřáky, 
rojáky, rojochyty, sluneční tavidla, me-
domety). V sezoně, jakmile začnou včely 
létat, nezbývá totiž na tuto kontrolní čin-
nost čas.
A za dlouhých zimních večerů je dobré 
najít si čas i na sebevzdělávání. Studi-
um odborné literatury, sledování filmů 
se včelí tématikou, či třeba nějakou zá-
bavnou formou dělat osvětu o včelím 
světě pro své nevčelařské okolí a při tom 
popíjet Včelařský grog (viz recept Kurýr 
1/2021).
Myslím, že už je všem jasné, že zima pro 
včelaře opravdu není obdobím odpočin-
ku.
 Vaši říčanští včelaři na 
 www.vcelyricany.cz

Český svaz včelařů, z. s.
Základní organizace Říčany

www.vcelyricany.cz založeno 13. 9. 1908 

Sociální rehabilitace je jednou ze tří 
sociálních služeb, které Terapeutické 
centrum Modré dveře v Říčanech po-
skytuje.
V rámci této služby pracujeme s lid-
mi s duševním onemocněním nebo 

s mentálním postižením staršími 15 
let, kteří v důsledku svého onemoc-
nění nemohou žít běžným způsobem 
života jako jejich vrstevníci, protože 
k tomu nemají potřebnou úroveň 
dovedností. Věříme, že právě po-
skytováním podpory při získávání 
nebo prohlubování těchto dovedností 
jim žít běžný život pomůže.
Chcete být součástí našeho týmu so-
ciální rehabilitace?

V současné době hledáme sociálního 
pracovníka nebo pracovníka v soci-
álních službách právě do této služby. 
Pokud máte požadované vzdělání, 
pošlete životopis na mailovou adresu: 
lenka.pekarova@modredvere.cz
Těšme se na vás!

Terapeutické centrum Říčany                                                         
Tel. +420 725 833 833, 

všední dny 8 – 12 hod.                                   
E-mail: centrum.ricany@modrevere.cz
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Pro seniory

Domov pod Kavčí skálou
Naše zaříze-
ní úspěšně 
vkročilo do 

nového roku, klienti se stále těší stabil-
nímu zdraví, Covid k nám naštěstí ani 
přes svátky nedoputoval. V minulých 
číslech jsme se na chvíli zastavili nad 
tím, jak trávíme čas za branami našeho 
domova, co vše pro klienty chystáme a 
jak se pereme s anti-covid opatřeními. 
Dnes si uvědomujeme, že už se vlast-
ně ani nepereme. Zvykli jsme si. Be-
reme to tak, jak to je. Jak my, tak naši 
klienti. Jsme hrdí na zdravý rozum, se 
kterým se k době covidové naši klienti 
staví. Povídali jsme si těsně před svát-
ky při jednom společném pečení, zda 
využijí uvolněné možnosti navštívit 
rodinu a pobýt s ní pár dní. Do jedno-
ho se shodli na tom, že by to sice bylo 
moc fajn, ale že jim to za to nestojí. 
Dovolím si přepsat pár slov jedné naší 
klientky: „Nechci k rodině, je to rizi-
ko. Viděla bych se sice s dětmi, ale ty 
se potkávají s velkým počtem lidí, jsou 
to takové malé časované bombičky. 
Co když to sem pak přitáhnu a zachytí 
se to pozdě? Pak ohrozím všechny lidi 
tady a co s námi bude? Byli bychom 
hermeticky uzavření na pokojích, ani 
v jídelně se nepotkáme, aktivity ne-
budou, kdo ví, jestli bychom mohli na 
zahradu. A bude nám z toho „hrabat“. 
A budeme se mezi čtyřmi stěnami po-
koje modlit, aby to naše spolubydlící 
nesestřelilo. S tím bych žít nechtěla.“ 
Díky POC testům mohou za klienty 

jejich blízcí a oni se shodli, že v sou-
časné situaci je to pomalu více, než si 
mohli přát. Ano, je to tak, bydlí u nás 
ohleduplnost jednoho vůči druhému. 
Zajímají se, jak jejich rozhodnutí 
ovlivní bezpečí a život druhých. I pro-
to si zasloužili překvapení, které jsme 
těsně před svátky pro ně připravili 
s paní učitelkou Janou Michaličkovou 
z MŠ Čtyřlístek, s dětmi ze třídy zajíč-
ků, jejich rodiči a Říčanskými skauty. 
Představte si 23.prosince pozdě odpo-
ledne po setmění.  Vánoční atmosféra 
všude, kam oko dohlédne. Před Do-
movem se schází partička dětí i s rodiči 
a paní učitelky. Z auta vyndávají 55 
skleněných svícínků s čajovou svíčkou 
a hvězdou s ručně psaným jménem 
každého jednoho našeho klienta. Z auta 
vykukuje krásný, ručně malovaný Bet-
lém a všichni vyhlížíme členku místní-
ho skautského oddílu. Ta nám totiž pro 
naše klienty přináší Betlémské světlo, 
které do Říčan 23. prosince doputovalo.
Odemykáme boční zahradní branku, 
aby netestovaní lidé nemuseli proudit 
přes interiér Domova. Brankou ne-
seme betlém, svícínky, lucerny s Bet-
lémským světlem, reprobednu na 
ozvučení zahrady, halogen na osvětle-
ní betlému a prskavky.
Je pět hodin podvečer. Klienti během 
dne dostali informaci, že je čeká pře-
kvapení a ať jsou v pět hodin na chod-
bách, z nichž je na zahradu krásně vi-
dět. Pečovatelé na chvíli otvírají okna, 
aby bylo i slyšet.
Začínáme… Světlo na Betlém, pouští-
me koledy, zdravíme naše klienty s přá-
ním poklidných svátků a děti s rodiči ze 

školky rozsvěcují Betlémským světlem 
postupně jeden svícínek za druhým, 
pro každého našeho klienta hoří svět-
lo dobré vůle, naděje a sounáležitosti. 
Děti mávají zapálenými prskavkami a 
dospěláci se přidávají ke koledám zně-
jícím z reprobedny.  Atmosféra nás po-
hlcuje, někteří klienti se oblékají a jdou 
přímo na zahradu, také si chtějí zapálit 
svou prskavku. Drží se od netestova-
ných v dostatečné vzdálenosti, ale mají 
pocit, že jsou více „při tom“.  Nečekali 
to. Večer před Štědrým dnem čekali, že 
nesloužící personál bude dávno pryč. 
Nebyl. Byli jsme dojatí a v očích ně-
kterých klientů se občas blýskla slza. 
Za sebe mohu říci, že to letos byl jeden 
z nejsilnějších momentů konce roku. 
Nakonec všichni zúčastnění organizá-
toři této láskyplné akce dostali od paní 
učitelky Michaličkové překvapení. 
Maličkou domácí vánočku zabalenou 
jako miminko v zavinovačce - symbol 
Jezulátka. A klienti, kteří se pravidel-
ně účastní mezigenerační spolupráce, 
od ní dostali ještě drobnou osobní po-
zornost. Nebojím se nadsázky, bylo to 
skutečně neskutečné. 
Bylo to dojemné a krásné. Ráda bych na 
stránkách Kurýru poděkovala za všech-
no, co Jana Michaličková s kolegyněmi a 
„svými“ dětmi z MŠ Čtyřlístek pro naše 
klienty dělá. Máme je rádi a cítíme, že oni 
mají rádi nás. Doba covidová to ještě více 
ukázala a prověřila. Děkujeme.
Podívejte se na pár obrázků, jak to 
tedy probíhalo. A mějte se v novém 
roce rádi a pomáhejte si. Stojí to za to. 
 Petra Suchánková, 
 zástupkyně ředitele
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Pro děti a rodiče

Cesta integrace pomáhá již 18 let
 V únoru uplynule již 18 let, kdy zahájila v Říčanech 
činnost Cesta integrace. Ta pomáhá dětem, mládeži, 
rodinám, dospělým i seniorům, kteří se dostali nebo 
mohou dostat do nejrůznějších složitých životních 
situací. Provozuje Klub Cesta, Občanskou poradnu 
či Centrum primárních programů. V létě pořádá pří-
městské tábory či nejrůznější akce pro děti i veřejnost. 
Klub Cesta funguje pondělí, úterý a čtvrtek 13:00- 
18:00 hod., návštěvníci mohou v klubu trávit svůj čas 
nejrůznějšími aktivitami, domluvit si doučování nebo 
se poradit o brigádě, různých osobních záležitostech. 
Občanská poradna je otevřena pondělí a ve středu 
9:00- 12:00, 13:00-17:00 hod., úterý a čtvrtek po 
předchozím objednání. Poradna řeší zejména dluhová 
témata, rodinné zálěžiosti, pracovní či trestní právo, 
sociální dávky a mnoho dalšího.
Centrum primárních programů úzce spolupracuje se 
školami a věnuje se programům primární prevence, 
dopravní výchově či první pomoci, s některými škola-
mi programy vykonává aktuálně i online formou. 
Na letní prázdniny plánujeme minimálně tři turnusy 
příměstských táborů pro děti z Říčanska, přesné ter-
míny bude včas zveřejněny. 
Cesta integrace funguje i v době nouzového stavu a koro-

navirové pandemie, aktuality a více informací naleznou 
zájemci na webu www.cestaintegrace.cz. Samozřejmos-
tí je dodržování protiepidemických opatření. 
Činnost Cesty integrace dlouhodobě podporují: Stře-
dočeský kraj, MPSV, MŠMT, MSP, města Říčany, Mni-
chovice a Benešov. Projekt dluhového poradenství 
„Cesta z dluhů na Říčansku II.“ podporuje Operační 
program Zaměstnanost a MAS Říčansko. 

Petra Nyklová, ředitelka

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

VOLNÁ MÍSTA VE 
STACiONÁŘi OLGA

Denní stacionář Olga má otevřenou odlehčovací službu 
pro klienty na krátkodobé pobyty. Naše pečovatelky jsou 
pravidelně testovány. i klient, který na pobyt nastupuje, 

je v den nástupu otestován antigenním testem. Není 
tedy důvod se o bezpečnost svého člena rodiny obávat. 

Využijte tuto službu pro své blízké. 
Nyní máme volná místa celý únor. Pro více informací se 

obracejte na sociální pracovnici Danu Bukovou na  
tel. č. 603 252 310.

 Kateřina Čamrdová
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Pro děti a rodiče

Ohlédnutí za skautským  
rokem 2020
Stejně jako pro všechny ostatní, i pro 
říčanské skauty byl rok 2020 velmi 
zvláštní a přinesl velké výzvy.
Rok započal radostně - na jaře, kdy ještě 
nikdo netušil, že se brzy budeme mu-
set brzy přestat scházet na schůzkách 
a výpravách, započala po letech příprav 
stavba nové skautské klubovny. A i když 
se následně schůzky dětí přesunuly od 
klubovny k obrazovce, stavba pokra-
čovala dále. Na štafetových brigádách 
se u klubovny střídali skauti i neskauti, 
mladí i starší a díky jejich pomoci a práci 
klubovna pozvolna rostla.
V létě se vedoucím i dětem na chvilku 
podařilo zapomenout na zběsilý okol-
ní svět - okamžik krátkého uvolnění 
totiž umožnil odjet mimo civilizaci 
na letní tábor. Všichni se vrátili plni 
nadšení a těšili se na září, až opět za-
čnou pravidelné schůzky.
Ještě než nám ovšem schůzky stačila 
překazit druhá vlna epidemie, zasáhla 

říčanské skauty nečekaná rána – ne-
známý pachatel zapálil starou skaut-
skou klubovnu, která byla jen pár 
měsíců od svých 51. narozenin a která 
měla sloužit bok po boku s novou klu-
bovnou další desetiletí.
Skauti a skautky pokračovali ve 
schůzkách ještě několik týdnu bez 
svého skautského domova, než byla 
fyzická činnost opět přerušena. Všich-
ni ale už byli po zkušenostech z jara 
dobře připraveni a náhradní program 
se tak rozběhl bez větších problémů – 
děti se scházely na online schůzkách, 
samostatně (či s rodiči) hrály dlou-
hodobé šifrovací či navigační hry po 
městě a mnoho dalšího.
Rok 2020 skauti zakončili tradičním 
rozdáváním symbolického Betlémské-
ho světla, které sice letos nemohly roz-
dávat děti, ale s pomocí vedoucích ten-
to symbol Vánoc a pospolitosti putoval 
do desítek říčanských domácností.
A co čeká skauty v novém roce? Po-
kud se vše podaří, tak bude dostavěna 
nová klubovna, která má v tuto chvíli 

už i střechu (pokud se chcete o pro-
jektu více, případně i o možnosti nás 
podpořit – navštivte stránky novaklu-
bovna.cz). Zároveň plánujeme do pů-
vodní podoby zrekonstruovat klubov-
nu vyhořelou.
A hlavně - jakmile to situace umožní, 
opět vyběhneme na louku za městem!
Na závěr bych rád za říčanské skauty 
poděkoval všem, kteří nás podporují. 
S vaší pomocí stavíme novou klubovnu 
a díky vám budeme moci obnovit i klu-
bovnu starou. Děkujeme!

Lukáš Pavelka
vedoucí střediska Lípa Říčany
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ze života škol(ek)

Vážení rodiče,
dovolujeme si vám na-

bídnout zatím obecné, ale přehledné 
informace o základních a mateřských 
školách, které zřizuje město Říčany, 
v souvislosti s nadcházejícími zápisy. 
V letošním roce se budou konat zápisy 
do těchto škol nejspíš opět netradičně. 
Zápisy do mateřských i základních 
škol probíhají ve dvou fázích. V první 
fázi rodič zaznamená údaje o dítěti do 
elektronického systému, který výraz-
ně zrychluje celý proces. V další fázi 
dochází k faktickému zápisu dítěte ke 
školní docházce. Pokud bude pokra-
čovat pandemická situace tak, jako 
na jaře loňského roku, budeme muset 
opět přikročit k zjednodušení druhé 
fáze zápisu. Podrobnější informace 
uvedeme později. V průběhu března 
zveřejníme bližší informace o zápisech 
do 1. ročníku základní školy, v dubnu 
pak informace o zápisech do mateř-
ských škol.
Původní plán počítá s tím, že zápis do 
všech říčanských základních škol pro-

běhne v pátek 9. dubna 2021. Pokud 
bude v této době nutné dodržovat někte-
rá hygienická opatření podle protiepi-
demického systému státu (PES), zápisy 
přizpůsobíme těmto opatřením. V loň-
ském roce jsme jej organizovali tak, že 
rodiče se registrovali do systému a školu 
podle tohoto časového rozvrhu navště-
vovali tak, že byla zajištěna bezpečnost 
jejich i školního personálu, zápis tak pro-
bíhal celý týden. 
Obdobně byly organizovány zápisy do 
mateřských škol. Ten letošní je napláno-
ván na 3. a 4. května 2021. 
Počítejte také s tím, že školy připravují 
dny otevřených dveří. V dalších číslech 
Kurýru nebo na webových stránkách jed-
notlivých škol včas zveřejníme konkrétní 
informace.
Mateřské školy mají vymezen jeden spo-
lečný školský obvod, tedy území celého 
města, proto si můžete vybrat jakoukoliv 
školku podle vlastního výběru. Doporu-
čujeme zvolit nejméně jednu náhradní, 
to pro případ brzkého naplnění kapacity. 
Použijte osvědčený zápis pomocí elek-

tronického systému, který velmi zrychlí 
a usnadní celý proces zápisu. Bude ote-
vřen měsíc před samotným zápisem a 
zároveň vám poskytne ucelené informa-
ce. Najdete jej na adrese: https://skolky.
ricany.cz. K zápisu se dostaví pouze rodič 
bez dítěte. Bude-li třeba, podle časového 
harmonogramu, do kterého se předem 
zaregistruje.
Základní školy mají určené spádové ob-
lasti, tj. každá škola má přesně vymezené 
území, z něhož budou do dané školy děti 
přijaty přednostně. Přehled o spádových 
oblastech, kritéria přijetí a všechny další 
důležité informace k zápisu naleznete 
na jednom místě přehledně – na stránce 
elektronického zápisu nebo na webových 
stránkách školy. Elektronický formulář 
bude otevřen jeden měsíc před samot-
ným zápisem na adrese: https://skoly.
ricany.cz. Zápisu se zúčastní zákonný 
zástupce i s dítětem, umožní-li to PES. 
V opačném případě zápis přizpůsobíme 
aktuální situaci.  

Hana Špačková, 
místostarostka pro oblast školství

Zápisy do říčanských škol v roce 2021

Zápisy do prvních tříd základních škol pro školní rok 2020/2021

Zápisy do mateřských škol pro školní rok 2020/2021

Zápis do Základní umělecké školy Říčany pro školní rok 2020/2021

Zápis	do	1.	třídy	základní	školy	pro	školní	rok	2021/2022
Zřizovatel	-	Město	Říčany den	zápisu od	 do	 místo	konání	zápisu	

1.	základní	škola	Masarykovo	nám.,	Říčany 9.	4.	2021 9:00 17:00 v	budově	1.	tříd	Olivova	
1308hKp://1zs.ricany.cz

2.	základní	škola	Bezručova,	Říčany 9.	4	.2021 9:00 17:00 v	hlavní	budově	Bezručova	
94www.2zsricany.cz

3.	základní	škola	u	Říčanského	lesa,	Říčany 9.	4.	2021 9:00 17:00 v	budově	školy																
Školní	2400www.zs.ricany.cz

4.	základní	škola	Nerudova,	Říčany 9.	4.	2021 9:00 17:00 v	budově	školy	Nerudova	
481hKps://4zs.ricany.cz

Zápis	do	mateřské	školy	pro	školní	rok	2021/2022
Zřizovatel	-	Město	Říčany den	zápisu od	 do	 místo	konání	zápisu	

Mateřská	škola	Srdíčko,	Říčany 3.	a	4.	5.	2021 9:00 17:00 v	budově	školy	E.	Beneše	
204www.mssrdicko.ricany.cz
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2577/6www.zahradkaricany.cz

Mateřská	škola	Kuřátko 3.	a	4.	5.	2021 9:00 17:00 v	budově	školy	
Rooseveltova	3,	Kuříwww.mskuratko.ricany.cz

Zápis	do	základní	umělecké	školy	pro	školní	rok	2021/2022
Zřizovatel	-	Město	Říčany den	zápisu od	 do	 místo	konání	zápisu	

Základní	umělecká	škola,	Říčany 24.	a	25.	5.	2021 13:00 18:00 v	budově	školy	
Masarykovo	nám.	57www.zusricany.cz
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ze života škol(ek)

Na začátku ledna jsme mohli uzavřít projekt Příběhy 
našich sousedů, který na Říčansku probíhal od podzimu 
2019 v rámci implementačních 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 tomto běhu, který ovlivnila pandemie koronaviru a 
opatření s ní spojená, se do natočení pamětnických pří-
běhů pustilo 7 týmů ze základních škol z Říčan a z Mni-
chovic. I když děti pracovaly za ztížených podmínek a 
projekt tak trval déle, výsledek se podařil: vzniklo šest 
rozhlasových reportáží a jedna video reportáž. Hodno-
tila je spolu s dalšími výstupy odborná porota ve složení 
novinářka Petra Procházková (Deník N), pedagožka Iva 
Červenková (3. ZŠ U Říčanského lesa Říčany) a historik 
Martin Hůrka (Muzeum Brandýs nad Labem). Vítěz-
ným týmem se stala čtyřčlenná skupina z 1. ZŠ Říčany 
s příběhem Jany Černohorské, redaktorky Českosloven-
ského rozhlasu v době srpnové okupace 1968. Porota 
ocenila, že se týmu v audio reportáži podařilo dramatic-
ký příběh paní Jany srozumitelně podat; žáci zachytili 
cenné detaily týkající se československé historie druhé 
poloviny 20. století a lidí, kteří v té době žili a tvořili. 
O tom, jak se žáci z prvního místa radovali, si můžete 
v Kurýru přečíst na stránce věnované informacím z je-
jich školy.   
Stříbrnou příčku obsadil tým ze ZŠ Magic Hill s příbě-
hem Jaromíra Jecha, říčanského starosty po listopadu 
1989.  Na třetím místě se umístily hned tři týmy: žáky-
ně ze ZŠ T. G. Masaryka Mnichovice s příběhem Emilie 
Škábové; tým ze stejné školy, který zpracoval příběh Li-
buše Kovářové, a tým ze ZŠ Magic Hill, který se věnoval 
životnímu osudu Miloslavy Pangrácové. 
Ocenění od organizátorů a od sponzorů dostali nejen ví-

tězové. Pro všechny zapojené žáky byly připraveny věc-
né ceny od MAP v ORP Říčany, Muzea Říčany, Ladova 
kraje, měst Říčany a Mnichovice. Děti z prvních dvou 
míst se navíc vydají za zážitky na natáčení televizního 
pořadu Zázraky přírody.  Děkujeme! 
Na výstupy týmů žáků základních škol z Říčan a z Mni-
chovic se můžete podívat na webových stránkách Příběhů 
našich sousedů.
Pamětnické příběhy, které děti natočily, obohatily také por-
tál Paměť národa. V těchto týdnech začíná spolupráce s dal-
šími školami na Říčansku – rádi bychom sestavili pět žákov-
ských týmů ze 7. až 9. tříd. Věříme, že se i v této nelehké době 
povede, aby se děti a jejich učitelé setkali se zajímavými lid-
mi a zaznamenali jejich celoživotní vzpomínky. Organizace 
Post Bellum vytvořila metodiku přizpůsobenou nynější situ-
aci a dbá na zachování hygienických pravidel v souvislosti 
s nákazou covid-19. Už víme, že i Příběhy našich sousedů 
se dají zvládat distančně. Snad nám jaro přinese příznivější 
okolnosti. Držte nám palce! 

Renata Skalošová,  
místní koordinátorka projektu

Příběhy našich sousedů v době koronavirové  

Příběhy našich sousedů se staly pro tým s pamětnicí Miloslavou Pangrá-
covou individuálním projektem v rámci vyučování. S příběhem pamětnice 
strávily dívky ke konci minulého školního roku mnoho volných chvil. 

Nejstarší pa-
mětnicí, jejíž 
příběh děti 
z Říčan a 
z Mnichovic 
zaznamenaly, 
je libuše 
kovářová 
(ročník 
1922). 
Žákům se 
podařilo za-
chytit cenné 
vzpomínky ze 
života jiho-
české selské 
rodiny v době 
před druhou 
světovou vál-
kou, během 
ní i v době 
poválečné. 

Slavnostní závěrečná prezentace, jak jsme na ni byli zvyklí, v Říčanech 
tentokrát neproběhla. týmy s regionální koordinátorkou projekt zhodnotily 
v podmínkách, jaké aktuální opatření proti koronaviru dovolily. Část týmů se 
sešla při online schůzce, žáci ze ZŠ s rozšířenou výukou jazyků Magic hill se 
o výsledcích soutěže dozvěděli před Vánocemi ve škole.
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Projekt MAP II je zaměřen na oblast 
vzdělání mateřských a základních škol 
na Říčansku. Každý měsíc připravuje-

me zajímavá setkání a webináře nejen pro vedení škol, 
ale i pro pedagogické pracovníky, celý tým školy a rodiče.

Všechny aktivity naleznete na: https://map-ricany.cz/
akce

PŘeHLeD PLáNOVANýCH ÚNOrOVýCH AKTIVIT

datum, čas název akce místo konání
Pro koho je setkání 

určeno?

2. 2. 2021 
14.00 - 15.30 hodin

nakoučuj si svého žáka  
s Jiřím lukou webinář

kapaCita naplněna
pedagogové zŠ 

4. 2. 2021
14.30 - 16.00 hodin

Jednání pracovní skupiny  
Matematické gramotnosti online

odborný tým pracovní sku-
piny, pedagogové MŠ, zŠ

9. 2. 2021
15.00 - 17.00 hodin

Jak lze učit o historii a přírodě bez učebnic?  
s  editou Ježkovou a kateřinou čihákovou 

online 
workshop

pedagogové zŠ

10. 2. 2021
14.00 – 15.30 hodin

nakoučuj si svého žáka  
s Jiřím lukou webinář pedagogové zŠ

11. 2. 2021
14.00 – 16.00 hodin

Jednání pracovní skupiny  
pro rovné příležitosti online

odborný tým pracovní sku-
piny, pedagogové MŠ, zŠ

15. 2. 2021 
14.00 – 15.00 hodin

Metodický kruh pro pedagogy MŠ 
ptejte se na to, co vás v praxi tíží… 
Školní ZRaloSt a ZápiSy do ZŠ 

s lenkou Šourkovou a Jitkou Svátkovou

online ředitelé a pedagogové MŠ

16. 2. 2021 
13.00 – 17.00 hodin

poruchy pozornosti jako důsledek  
adHd, add s Marikou kropíkovou 

online  
akreditovaný 

seminář

kapaCita naplněna
pedagogové zŠ

18. 2. 2021 
10.00 – 11.30 hodin

Setkání ředitelů MŠ - učící se síť 
s týmem Map, MuZeeM říčany  

a václavem trojanem
online ředitelé MŠ

23. 2. 2021 
14.30 – 15.30 hodin

Metodický kruh pro asistenty pedagogů zŠ 
ptejte se na to, co vás v praxi tíží… 

s lenkou Šourkovou 
online asistenti pedagogů zŠ

23. 2. 2021 
17.00 – 18.00 hodin

Setkání pro rodiče - Školní zralost  
s lenkou Šourkovou a Jitkou Svátkovou

základní informace ke školní zralosti a 
připravenosti dětí. Co musí dítě zvládat, aby bylo 

ve škole úspěšné a spokojené, kdy zvažovat 
odklad školní docházky a co je pro to potřeba 

udělat, prostor pro dotazy.

online rodiče

24. 2. 2021 
9.00 – 16.00 hodin

Pracovní dílna - Rozvoj komunikace u dítěte  
s opožděným vývojem řeči prostým v MŠ  

s  Martinou křivkovou

akreditovaný 
webinář

pedagogové MŠ

25. 2. 2021 
14.00 – 16.00 hodin

Setkání ředitelů ZŠ - učící se síť 
s týmem Map, MuZeeM říčany  

a phdr. václavem trojanem, ph. d.
online ředitelé zŠ

registrujte se prostřednictvím e-mailu: map@ricany.cz.

všechna setkání a webináře jsou pro zaměstnance MŠ, ZŠ a rodiče z 
oRp říčany zdarma  

v rámci vzdělávacího projektu MaP II OrP Říčany – Místní akční plány rozvoje 
vzdělávání II reg. číslo Cz.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008643
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ze života škol(ek)

V minulém čísle Kurýru jsme čtenáře po delší době podrob-
ně seznámili s naší mateřskou a základní školou Sofie. 
V této neobvyklé době, kdy většina z nás pracuje z domova 
a děti nemohou navštěvovat školy a bohužel ani kroužky, 
doufáme, že naše příspěvky pomohou potenciálním žá-
kům a rodičům v jejich případném rozhodování, kam děti 
směrovat v dalším školním roce. Dnes bychom vám rádi 
představili něco málo z provozu naší základní školy. 

ON-LINe DISTANČNí VýUKA

Je důležité zdůraznit, že online výuka se u nás týká pou-
ze 4. a 5. ročníku, neboť děti z 3. ročníku mají výhodu 
malotřídky a vztahuje se na ně výjimka. Naši třeťáci 
mohou být přítomni prezenční výuce spolu s kamarády 
z 1. a 2. ročníku. Při distanční výuce pro starší děti vyu-
žíváme aplikaci MS Teams, která se nám osvědčila pře-
devším kvůli přehlednosti denního rozvrhu a jednodu-
chosti připojení pro děti, které to tak zvládnou samy bez 
dopomoci dospělé osoby. Naší snahou je, aby děti při 
on-line výuce dosáhly maximální soběstačnosti a veš-
keré pokyny pedagoga a obsluhu zařízení zvládly samy. 
Jde nám o to, aby už tak vytížení rodiče asistovali dětem 
co nejméně. V každém ročníku jsou děti s učitelem ve 
spojení několikrát denně a je jim zadána práce na dobu, 
kdy nejsou online. MS Teams umožňují snadné uklá-
dání hotové práce, většinou také bez pomoci rodičů. 
Při samotné výuce využíváme i Montessori pomůcky, 
na kterých dětem prezentujeme nové učivo. Výhodou 
alespoň části Montessori pomůcek je možnost částečně 
je „napodobit“ i doma a děti s nimi mohou procvičovat 
probrané učivo. Část materiálu jsme dětem také zapůj-
čili domů. Při online výuce jdeme naproti nastalé situaci 
a nevyhýbáme se výukovým videím, prezentacím pro-
jektů, zároveň i děti mají možnost prezentace v rámci 
referátů na vybraná témata. Pro děti, které doma nemají 
dostatek kvalitních technologických zařízení, máme 
připravenou dostatečnou zásobu tabletů a rodina si je 
od nás může zdarma vypůjčit na potřebnou dobu. Je pro 
nás samozřejmostí, že děti po celou dobu výuky svého 
pedagoga vidí a to stejné vyžadujeme i od dětí. Vypnutí 
kamery, ať už na jedné či druhé straně, považujeme za 
velmi nevhodné a narušující už tak ztížený proces vzdě-
lávání.

UČeNí VeNKU

Již od začátku školního roku v září jsme učili venku, tato 
snaha byla bohužel od poloviny října zastavena druhou vl-
nou pandemie. V listopadu, po návratu 1. - 3. ročníku zpět 
do škol, jsme se rozhodli, že za každého počasí uskutečníme 
co nejčastější učení venku. Je prokázáno, že učení venku 
má mnoho kladů. Dětem přináší spoustu nových podnětů, 
nejen pro jejich smysly, ale i pro myšlení. Výrazně zvyšuje 
zájem o učení, protože děti hodně baví, mají často pocit hry 
a výukový proces probíhá samozřejmě. Je také jisté, že zážit-
kové učení má dlouhodobější účinek, snadno se vybavuje a 
ukládá se v mozku hlouběji. Kontakt s přírodou na čerstvém 
vzduchu je radostný a děti mívají dobrou náladu. V nepo-
slední řadě je pohyb venku zdraví prospěšný, podporuje 
imunitní systém, snižuje nemocnost dětí i pedagogů. K uče-
ní venku využíváme blízké okolí školy. Máme velkou radost 
z cyklostezky směrem na Kolovraty, kterou často navštěvu-
jeme. Stejně tak jsme si oblíbili park Václava Havla, jehož 
členitý terén a betonové prvky se nám náramně hodí. Další 
místo, za které jsme vděční, je basketbalové hřiště a přilehlé 

NOVINKy Z mŠ 
A ZŠ SOFIe

34 texty.kuryr@ricany.cz



ze života škol(ek)

okolí. Venku se učíme pomocí různých kartiček, sad čísel, 
doplňovaček, pravidelně děti učíme práci s mapou a orien-
taci v okolí školy, využíváme kamínky, klacíky… Jednotlivá 
zadání venku je potřeba přizpůsobit aktuálnímu počasí, 
protože ne vždy se například dá zapisovat či psát. Naštěstí 
existuje mnoho jiných způsobů. Na výuce venku je skvělá 
interakce s dětmi, které mají mnoho nápadů a učitele často 
sami inspirují ke způsobu výuky. 
Jedno z lednových učení venku jsme využili k tématu vývoj 
člověka, kdy jsme si povídali o pravěku a všemu, co k němu 
patří. Pomocí křesadla jsme zapálili oheň, což vyžadovalo 
velkou dávku trpělivosti a stihli jsme si přitom zopakovat, 
k čemu všemu může oheň sloužit. Na mysl nám také přišly 
všechny ostatní živly a odtud není daleko k ročním obdo-
bím, rovnodennosti, slunovratu... Ze sněhu jsme postavili 
mamuta, zde bylo potřeba velké kolektivní spolupráce a 
vzájemné komunikace. Matematiku jsme zase procvičili 
počítáním vlastnoručně připravených sněhových koulí na 
ulovení mamuta. Ve skupinkách jsme si nacvičili pravěké 
pokřiky a tance. Vymysleli jsme si svá vlastní pravěká jména 
– Zelený šíp, Stříbrná liška, Velký zub… Cestou do školy nás 
několikrát napadl šavlozubý tygr a museli jsme se před ním 
schovat tak, aby nás nikdo neviděl.

DrUŽINA

Kromě učení venku máme u nás dlouhodobě zavedenou 
středeční odpolední družinu v lese. A to opět za každého 
počasí. Chodíme do lesů v okolí Říčan, kde máme oblí-
bené trasy. 
Při vyučování či v družině v budově je dětská mysl velmi 
často zaměstnána podněty z okolí. Při procházce v lese se 

hlava vyčistí a děti mají čas na obyčejné povídání, ať už 
mezi sebou či s vychovateli, kteří se v tento den velmi často 
stávají „vrbami“. Zároveň je les vhodný i pro naše samotá-
ře, kteří se mohou toulat jak ve své vlastní mysli, tak po lese 
poblíž skupiny kamarádů. Samozřejmostí družiny v lese je 
vedlejší efekt, kdy děti přirozeně pozorují proměny přírody 
v jednotlivých ročních obdobích. V jarních měsících máme 
„svoje“ místečko, kam chodíme pozorovat pulce a jejich 
vývoj v žáby. Podzimní období trávíme hledáním a určová-
ním hub, sbíráním lesních plodů. V zimě doufáme ve sníh, 
abychom ho mohli využít k radovánkám na svahu s boby a 
jezdícími lopatami nebo k pozorování stop lesních zvířat, 
což se nám teď v lednu bohatě splnilo. 
Pokud vás naše povídání zaujalo a chtěli byste nás na-
vštívit, kontaktujte nás prosím na emailu info@zs-so-
fie.cz nebo na telefonu 773 220 281. V současné době 
máme několik volných míst do 1. ročníku pro školní 
rok 2021/2022. Můžete se také podívat na naše webové 
stránky www.zs-sofie.cz nebo na náš Facebook či In-
stagram.

mATeŘSKá ŠKOLA

Mateřská škola, pro děti od dvou let do předškolního 
věku, je i přes nepříznivou situaci stále v provozu bez pře-
rušení. Samozřejmostí se u nás v budově staly roušky pro 
všechny učitele, které efektivně zajistily, že nebylo nutné 
zavřít mateřskou školu ani na jeden týden. Samozřejmě 
tomu pomáhá noční dezinfekce ozonem a další opatření.
Děti do mateřské školy přijímáme v průběhu celého roku. 
V případě zájmu se ozvěte na výše uvedené kontakty, mů-
žete se přijít nezávazně podívat. Více informací získáte 
také na webových stránkách www.ms-sofie.cz nebo na 
našem Facebooku či Instagramu.

o Škole:
Sofie – mateřská škola a základní škola, o. p. s., je 
moderní škola rodinného typu, ve které se učí celo-
stně, propojeně a na základě práce s Montessori po-
můckami. Škola aktivně pracuje s českými tradicemi, 
které pomáhají dětem budovat povědomí o tom, kdo 
jsou, kde jsou jejich kořeny. anglický jazyk, vyučovaný 
rodilými mluvčími, certifikovanými učiteli s aprobací, 
je nedílnou součásti každého dne ve škole. 
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DISTANČNí VýUKA V NemU
V nadcházejícím novém roce 
vás zdravíme ze ZŠ a MŠ 
NEMO. Protiepidemická 

opatření i samotná nákaza s Covid 19 před nás postavi-
la nové výzvy, o jakých se nám dříve ani nesnilo. 
Jsem ráda, že již pominula počáteční nejistota všech 
zúčastněných (představy rodičů, pedagogů, MŠMT) a 
my jsme schopni i ve ztížených podmínkách dobře fun-
govat. 
Školka NEMO v září prodělala karanténu, kdy se po-
stupně nakazilo několik paní učitelek. Nákaza se na-
štěstí nerozšířila do ZŠ NEMO, která sídlí ve stejné 
budově. Ve školce se nám osvědčilo spojení s rodiči a 
dětmi pomocí WhatsApp skupiny, kdy posíláme to, co 
právě děláme, a děti s rodiči nám zase mohou zaslat 
pozdravy a to, co se povedlo jim doma. Úkoly pro před-
školáky jsme zasílali e-mailem.
Ve škole se nám při distanční výuce osvědčuje, že 
máme ve třídě málo dětí. V každém ročníku je 10 - 14 
žáků podle velikosti třídy. Pokud skupinky žáků ještě 
rozdělíme, máme na výuku 6 - 7 žáků a můžeme si ověřit, 
jak žáci porozuměli výuce. Roční plán výuky tak stíháme 
a není potřeba něco „dohánět“ dodatečně. Jiná věc je, že 
dětem chybí kontakt s vrstevníky, učiteli a celkově školní 
režim. Výuka klade větší nároky na rodiče, kteří musí ze-
jména na mladší děti dohlížet. Jsme moc rádi, že je zatím 
umožněna výuka alespoň pro 1. a 2. třídu. 

Jak učíme distančně:
• Výuka probíhá přes platformu Microsoft Teams.
• Žáci jsou rozděleni do malých skupin.
• Kdo potřebuje, půjčíme mu techniku domů.
• Všichni mají možnost s učitelem ihned komunikovat, 
dostávat zpětnou vazbu.

• Výuku obohacujeme projekty a společnými úkoly.
• Pro posílení sociálních vazeb mají žáci možnost po-
užívat v Teams i odpolední platformu „dětské hřiště“, 
kde si mohou společně povídat.
• Výuku procvičujeme i přes programy „Umíme to“ 
„Cambridge“ „Scio dat“
• Výuka angličtiny s rodilými mluvčími probíhá online i 
prezenčně ve škole. 
• Žáky hodnotíme slovně i známkou.
• Jsme prima tým pedagogů, což můžete poznat z na-
šich fotek, které byly pořízeny ještě v době, kdy byl svět 
v pořádku.
Pro zájemce o ZŠ NEMO nabízíme individuální návště-
vu za dodržení hygienických opatření.
Od druhého pololetí se nám uvolnilo místo do 1. třídy.
V případě zájmu prosím kontaktujte ředitelku školy na 
tel: 777 727 334, nebo na e-mail: info@nemoricany.cz
Zájemce o MŠ NEMO zapisujeme do pořadníku, neboť 
se již naplnila kapacita i na příští školní rok.
Za tým NEMO 

Lenka Sosnovcová, ředitelka

První týden v novém roce v Pramínku
Středa 6. 1. 2021- průvodci Jaro a Petra a 15 pramínků, den, 
kdy opravdu napadl sníh a den tříkrálový.
V domku od rána vyrábí se koruny tříkrálové, stříháme a malu-
jeme, na čepice poměříme a cvak. Dnes mnoho dětí přichází až 
na poslední chvíli a tak se vyrábění trochu protáhne. Svačíme 
a kruh tříkrálový máme. Křídu světíme a nápis objasňujeme, o 
koledě a chození králů povídáme. Píseň koledovací z hlaviček 
vzpomínáním vytahujeme a dohromady dáváme. Píseň má 
mnoho slok a vybereme jen některé. Ty potom trénujeme s ky-
tarou. Když jsme si jisti, pláště a koruny oblečeme, černé vzadu 
začerníme a vyrážíme s koledou po vsi. Někde nás vyslechnou, 
někde neotvírají, ale křída svěcená se činí a píše všude, kam 
přijdeme. 
K+M+B (Christus Mansionem Benedicat,). O koledu (rozin-

ky, datle, čokoládu...) se 
dělíme a u školy prvňá-
kům přes okno zpíváme. 
Naši bývalí pramínci 
nám mávají. V jídelně 
nás vyslechne pan ku-
chař a slíbí za koledu 
oběd - nudle s mákem. 
Sněží a sněží a je to nadějné. Po sladkém obědě čteme Skřítka 
Nillse (dva zimní příběhy). Předškoláci dnes začínají pracov-
ním listem, ve kterém hledají malé a velké tvary. Pokračujeme 
v knize, kde určujeme, kde je méně, více, stejně a zabýváme se 
stupňováním a jeho pojmenováváním v knize - vysoký, vyšší 
nejvyšší, malý, menší, nejmenší, pomalý, pomalejší, nejpoma-
lejší, atd. Když natrénujeme, snažíme se kreslit vlastní příklady 
stupňování: pomalý dědeček s holí, pomalejší želva, nejpoma-
lejší šnek (vymyslel Jura). Někde nám to jde lépe, někde hůře. 
Budeme pokračovat zítra.
Konečně do sněhu a válet velké koule a jezdit na podsedácích z 
kopečka. Zima už je tu. 

Barbora Smetánková
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ZáKLADNí ŠKOLA u ŘíČANSKéHO LeSA

reKLAmy V ANGLIČTINĚ
V prosinci se v naší třídě 9. A uskutečnil vskutku zvláštní 
projekt. V rámci hodin anglického jazyka jsme debatova-
li o tom, co jsou reklamy, jaké mají mít náležitosti a jak 
takovou dobrou reklamu připravit. Poté přišli naši učite-
lé se zajímavým nápadem. Rozdělili nás do dvojic a kaž-
dá si vylosovala předmět, pro který jsme měli reklamu, 
v anglickém jazyce, připravit. Aby to ale nebylo zas až 
tak jednoduché, tak šlo například o mycí houbu, kance-
lářskou sponku, okno, tužku, kartáček na zuby, vidličku, 
židli aj. Dostali jsme pak týden na to, abychom reklamu 
připravili. Ovšem my, jakožto nadějná generace, jsme se 
s tímto vskutku neobyčejným úkolem poprali naprosto 
skvěle. Někdo zpracoval svou reklamu formou osobní 
prezentace produktu a někdo si připravil video. Každé 
video je jiné, osobité a výjimečné. O tom se ale můžete 
přesvědčit sami, videa jsou veřejná a všem přístupná 
pod odkazem https://www.youtube.com/watchv=gJhR
mbuXKKU&list=PLr1mFWBBQ7XH_B_dLUgOTFF-
P2TqlQMyJ-.
Doufám, že si podívanou užijete. 

Richard Nejedlý, 9. A

rOZLOUČeNí
Milá 3. základní školo, vážení kolegové, milí žáci a rodiče,
od tohoto měsíce už se nebudeme ve škole „U lesa“ potká-
vat. Neodcházím od vás, protože bych zde nebyla spokoje-
ná, ale proto, že přišla výzva - a výzvy se mají přijímat.
Děkuji panu řediteli, zástupkyni pro 1. stupeň, všem kole-
gyním a kolegům i všem nepedagogům za jejich práci pro 
školu, jejich zápal a nadšení, které je často opravdu nevšední.
Žákům přeji, ať se vám práce daří, ať vás učení baví!

  Zuzana Pokorná

ZáPIS DO PrVNíCH TŘíD A ÚČeLOVé 
PŘeHLAŠOVáNí 
V posledních letech ukazovala demografická křivka setrvalá 
čísla dětí školou povinných. Do škol přichází každým rokem 
více žáků, než jich školy opouští. Také okolní obce se potý-
kají s touto situací. Město Říčany přistoupilo k stavbě další 
školní budovy. Co však do té doby, než do ní budou moci 
přijít první žáci? Těch několik let bude, zdá se, velmi napína-
vých. Školy v Říčanech dokáží přijmout prvňáčky trvale 
bydlících rodin. Nebude již však prostor pro účelově přehla-
šované děti. Myslím, že je poctivé to takto napsat včas. Ani 
naší škole nezbyde, bohužel, vzhledem k počtu žáků, které 
můžeme přijmout, prostor pro přijímání dětí z okolí.

  Dalibor Dudek

Nebojte, školní záchodky jste nepočmárali, 
ani jste neočesali jablka ze školní zahrady (nebo se na to 
nepřišlo), tedy pozvání do školy není „na kobereček“, ale 
na srdečné představení naší školy.
Den otevřených dveří je možností představit vám naši 
školu jako místo, kde kromě vzdělávání nadízíme pří-

jemnou, podporující atmosféru, partu kamarádů, nad-
šané učitele, místo, které si klade za cíl ve vašich dě-
tech posilovat vědomí vlastní jedinečnosti, smysl pro 
fair play a možnost propátrat žákonitosti a taje světa 
kolem nás.
Do gala se přo vás naše škola oblékne ve dnech 24. 2. 
a 25. 2. 2021, společenskou konverzaci na téma vašich 
zvídavých a doplňajících otázek s vámi povede vedení 
školy a celkovou atmosféru dokreslí fotogalerie dění ve 
škole. S největší pravděpodobností nám vládní opatření 
bohužel neumožní přivítat vás v naší budově osobně. 
Na našich stránkách www.2zsricany.cz najdete prezen-
taci, kam jsme umístili všechny podstatné informace. 
Proštěte a prahlédněte si vše, pokochejte se, ozměte se, 
jsme tu pro vás a vaše děti již přes 110 let a těšíme se na 
spolupráci a společně prožitý haždý den.

Veše Bezručovka

Pozorní čtenáři jistě objevili v textu 10 chyb – nahradíte-li 
chybná písmenka, tak z těch správných vám vyjde místo, kde 
je dětem a učitelům spolu dobře.

Dny otevřených dveří v bezručovce
Vítejte! Naše dveře jsou vám dokořán! Ano, zveme vás do školy
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z Říčanska. Pak četla výsledky od sedmého místa a tým mu-
sel čekat na ten svůj opravdu až dokonce. Umístil se totiž na 
1. místě! Tak skvělé umístění   bylo pro všechny velmi milým 
překvapením a důvodem k velké radosti. Třešničkou na dor-
tu pak byly odměny, včetně hlavní ceny v podobě voucheru 
na natáčení jednoho z dílů pořadu Zázraky přírody v České 
televizi. Všichni v týmu se už nyní těší a doufají, že na jaře se 
snad vše bude vracet opět do normálu a bude možnost se na 
konci března natáčení zúčastnit.
Ještě jednou tímto děkuji jménem celého týmu paní Janě 
Černohorské za to, že s námi svůj zajímavý příběh sdílela. 
Doufáme, že nám situace co nejdříve dovolí poděkovat jí 
přímo osobně. 
Jako vedoucí pedagog týmu děkuji Anežce, Valče, Davidovi 
a Šimonovi za to, že se do projektu přihlásili, věnovali se mu 
ve svém volném čase a i přes nesnáze, který nám minulý rok 
přichystal, ho úspěšně dotáhli do konce.  Děkuji i regionální 
koordinátorce, paní Renatě Skalošové, za její organizační 
pomoc a podporu během celého projektu.
Jejich vítěznou reportáž si můžete poslechnout na https://
www.pribehynasichsousedu.cz/ricany/ricany-2019-2020/
cernohorska-jana/ a závěrečnou online prezentaci shléd-
nout na  https://www.pribehynasichsousedu.cz/prezenta-
ce/ricany/
 Zuzana Havlíková, vyučující dějepisu

Povzdech ze školního parlamentu
Každým rokem v čase kolem Vánoc bylo zvykem ohléd-
nout se společně s členy žákovského parlamentu naší 
školy za uplynulou polovinou roku. Každoročně jsme si 
zpětně promítli naše pravidelné akce – volby do parla-
mentu, organizaci tradičních „dnů převleků“ nebo dnů 
barev, organizaci voleb do žákovského městského zastu-
pitelstva a samozřejmě i aktivity spojené s adventem. To 
obyčejně družina čertů s anděly a Mikulášem (většinou 
žáci devátých ročníků) navštívila děti na prvním stupni 
s nějakým tím pamlskem. Právě v tomto čase jsme také 
začínali připravovat jarní celoškolní kulinářskou soutěž a 
pomalu začali rozjíždět přípravy na každoroční vyvrcho-
lení práce žákovského parlamentu naší školy – tedy slav-

 
 
  
 
 Snaha o lepší informovanost rodičů 

V souvislosti se současnou nelehkou situací, kdy se školní 
výuka co chvíli střídá s výukou distanční, se vedení ško-
ly rozhodlo řešit informování rodičů o prospěchu žáků 
jiným způsobem, než je „papírová žákovská knížka“, na 
kterou jsme byli dosud zvyklí. Zvolili jsme nejprve na pod-
zim náhradní řešení přes G-suite, ale ukázalo se, že má své 
nedostatky. Nyní se tedy chystáme přejít na elektronickou 
podobu žákovské knížky v systému Bakaláři, který nabízí 
podstatně výhodnější řešení. Tento systém škola dlouhodo-
bě využívá i pro evidenci žáků, tisk vysvědčení, inventariza-
ci majetku a podobně.
Webová aplikace žákovské knížky umožňuje rodičům zís-
kávat informace v kteroukoli dobu a odkudkoli. Zobrazují 
se zde všechny zapsané známky s odpovídající váhou - důle-
žitostí a lze zde omlouvat i absence žáků. 
Prvním proškolením prošlo vedení školy a koordinátoři a 
metodici ICT. Dále bylo nutné doplnit potřebné informa-
ce, jako jsou úvazky, třídy a skupiny. Dalším proškolením 
projdou nyní všichni učitelé tak, aby mohla elektronická 
žákovská knížka fungovat od druhého pololetí. Dalším kro-
kem bude i elektronická třídní kniha, která naváže v příštím 
školním roce. 
Doufáme, že tato řešení pomohou rodičům, žákům i uči-
telům překonat problémy s distanční výukou. Věříme, že i 
v tomto budeme stejně úspěšní jako při on-line výuce.
Děkujeme všem za podporu a ocenění naší práce.

Úspěch týmu deváťáků v projektu 
Příběhy našich sousedů

Jak jsem informovala už v předešlém Kurýru, po více než 
roce dokončil tým deváťáků - Anežka, Vali, David a Šimon 
z 9. C - svou práci v rámci projektu Příběhy našich sousedů. 
Připomenu jen, že pro projekt připravili, natočili a sestříhali 
s pomocí profesionála v Českém rozhlase reportáž vytvo-
řenou na základě pamětí paní Jany Černohorské z Říčan. 
Zaměřovali se zejména na aktivity paní Černohorské jako 
rozhlasové reportérky, které rok 1968 zasáhl do profesního 
i soukromého života. 
Práce celého týmu byla korunována poslední školní prosinco-
vý den, kdy tým ve škole navštívila regionální koordinátorka 
projektu, paní Renata Skalošová, aby mu oznámila hodno-
cení poroty projektu. I tento závěrečný bod projektu proběhl 
netradičně: místo původně plánovaného slavnostního vyhlá-
šení v kině Na Fialce se konal ve venkovních prostorách geo-
parku, samozřejmě v rouškách. Zde paní Skalošová předala 
týmu cenné písemné rady od poroty a oznámila, jak si vedl 
v projektové soutěži v konkurenci dalších šesti školních týmů 
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nostní červnovou rozlučku žáků devátých tříd na náměstí 
a tradiční TP FEST (festival třídních projektů). 
 Letos je všechno jinak. Ve škole je zvláštní ticho, lavice 
zejí prázdnotou a jen občas se z některé třídy ozývá hlas 
osamoceného učitele, jemuž je sparing partnerem bledá a 
studená plocha počítače. 
Nefunguje tedy samozřejmě ani žákovský parlament. 
Přesto jsme ale jednu věc museli zvládnout - děti hlasová-
ním rozhodovaly, co si přejí pořídit za částku 20.000,- Kč, 
kterou dostaly od městského zastupitelstva. Nejprve jsme 
tedy sbírali návrhy a musím přiznat, že jich letos ani moc 
nebylo. Některé v sobě odrážely současnou situaci kolem 
nás (např. přání pořídit čističky vzduchu), pro některé děti 
bylo důležité sledování času (veliké hodiny na chodby ško-
ly), jiní zase navrhovali koupit do školy automat na školní 
pomůcky. V loňském roce jsme do školy pozvali jakousi 
pojízdnou laboratoř – autobus, ve kterém pár nadšenců 

(studenti VŠ) připravilo spoustu zajímavých chemických 
a fyzikálních pokusů. Žáci, kteří se programů zúčastnili, 
navrhovali pozvat je za oněch 20.000,-Kč znovu. Mezi 
dalšími nápady byly sedací vaky do tříd a další sedačky na 
chodby školy. Žáci prvního stupně také přišli s tím, aby se 
pořídila jakási stříška nad vchod do budovy „U soudu“. 
Po sepsání návrhů tedy došlo k samotnému hlasování. 
Proběhlo většinou on-line a bylo patrné, že některé třídy 
ho odsunuly až na konec svých aktivit a priorit. Nejvíce 
hlasů připadlo automatu na školní pomůcky. Ten se však 
z těchto peněz financovat nedá (automaty se do škol pro-
najímají), a tak nakonec došlo k pořízení dalších sedaček 
na chodby školy, které v hlasování obsadily druhé místo.
Jen doufám, že již v co nejkratší době je bude mít kdo ob-
sadit a že se do školy co nejdříve vrátí ruch, hlahol, smích a 
i trocha toho zlobení, která prostě k dětem neodmyslitelně 
patří.
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Máme za sebou první měsíc nového roku, všichni si pře-
jeme, aby byl lepší než ten minulý.  Ale přestože jsme se 
museli všichni potýkat s různými problémy vzhledem k 
probíhající pandemii, ať v rodinách nebo v práci, mohli by-
chom najít i spoustu věcí, které se dařily a které nás všech-
ny posunuly dopředu. Tak to bylo i v naší škole. Vyzkoušeli 
jsme si distanční výuku se všemi klady a nedostatky, nové 
zkušenosti získali učitelé i žáci.

V tomto školním roce se žáci speciálních škol, mezi které 
patří i ta naše, na základě rozhodnutí MŠMT vzdělávají 
prezenčně. Museli jsme proto udělat mnoho opatření, aby-
chom situaci bez újmy na zdraví žáků i pedagogů zvládli. 
Bylo nutné zrušit některé plánované aktivity a vymyslet 
nové, vhodně doplňující výuku a podpořit vzdělávání žáků, 
kteří potřebují i v době „normální“ intenzivní individuali-
zovanou podporu a speciálně pedagogickou péči. Mys-
líme, že se nám to podařilo i díky mimořádnému výkonu 
všech pedagogických pracovníků, spolupráci s rodiči dětí, 
podpoře od zřizovatele školy a mohli jsme zhodnotit práci 
žáků za první pololetí vydáním vysvědčení.
Podařilo se nám dokončit projekt Šablony II., který škole 
pomohl získat nové počítače. Z dotací MŠMT a zřizova-
tele jsme mohli pořídit přenosné PC, stolní vizualizéry a 
výukový software, abychom byli připraveni i na distanční 

výuku, pokud by k ní zase došlo, což si nikdo z nás samo-
zřejmě nepřeje. Učitelé se zúčastnili mnoha webinářů a 
online seminářů, aby získali nové poznatky a sdíleli spolu 
zkušenosti z výuky v době opatření proti Covid-19. 
Blíží se doba odevzdávání přihlášek na střední školy. V této 
nelehké době bude zvláště složité pro naše deváťáky řešit, 
jakou střední školu zvolit, kam profesně směřovat. Bohu-
žel odpadla možnost návštěv a exkurzí na učilištích, všech-
ny informace se získávají prostřednictvím internetu nebo 
v předprofesní přípravě v rámci běžné výuky. Věříme, že i 
v této nelehké době budou mít vycházející žáci příležitost 
zúročit to, co se ve škole naučili a zvládnou přijímací říze-
ní na vybrané školy. Ostatním žákům, učitelům a rodičům 
žáků přejeme hodně energie do práce a do překonávání ná-
ročných výzev, trpělivosti, vzájemné tolerance, abychom 
úspěšně překonali také druhé pololetí a výuka a veškerý 
život i mimo školu se opět vrátily do „normálních“ kolejí.
 Blanka Veselá

Hodnocení prvního pololetí ve 4. ZŠ Nerudova
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1. února 2021 byla do funkce nové ředitelky školy jme-
nována Zuzana Pokorná. Pochází z Říčan, je absol-
ventkou státního gymnázia. Po dvouleté stáži v USA 
a roční stáži v Německu vystudovala obor anglistika-
-amerikanistika na Filozofické fakultě UK v Praze. Pe-
dagogické vzdělání a funkční studium pro ředitele škol 
získala v rámci celoživotního vzdělávání. Před přícho-
dem na Gymnázium Říčany pracovala jako ředitelka 
střední odborné školy a zástupkyně na základní škole. 
Svým působením na Gymnáziu Říčany chce přispět 
k zvyšování úrovně vzdělávání v Říčanech.

SLOVO ŘeDITeLKy ŠKOLy 

Vážení kolegové, milí žáci a studenti, rodiče,
ráda bych všechny přivítala ve druhém pololetí školního 
roku 2020–2021. Gymnázium Říčany si poslední rok pro-
šlo nelehkým obdobím hledání svého směrování, hledáním 
osoby, která bude směr udávat. Na tomto místě bych všem 
profesorům školy chtěla vyjádřit velké uznání za jejich prá-
ci během celého složitého období distanční a kombinované 
výuky. V tomto školním roce navíc ztížené situací, kdy škola 
od září čekala na jmenování nového ředitele. 
Nejdůležitější však je dívat se vždy dopředu. Svou vizi pro 
gymnázium bych shrnula do slov: „náročné, kvalitní a mo-
derní vzdělávání“. Určitě je na čem stavět. Gymnázium Ří-
čany dlouhodobě vykazuje vysokou úspěšnost při přijímání 
na vysoké školy a o studium na gymnáziu je velký zájem. 
Nicméně, vždy je co zlepšovat a nikdy se nesmí usnout na 
vavřínech. V žádném oboru, nejméně pak ve školství, by-
chom se neměli se současným stavem spokojovat. My, pe-
dagogové, se musíme neustále snažit hledat nové cesty, jak 
vzdělávání slaďovat s požadavky rychle se měnícího světa, 
sledovat, které metody a styly výuky jsou pro žáky a studen-
ty efektivní. Těžiště osvojování si kompetencí již není tolik 
v memorování informací, neboť jejich vyhledávání za nás 
obstará internet. Hlavním cílem poznávání (vzdělávání) je 
práce s informacemi – jejich třídění, validace, jejich pou-
žití v širším kontextu a kritické přemýšlení o nich. Naším 
hlavním cílem by mělo být vypouštět do světa zdravě se-
bevědomé kriticky myslící mladé lidi s touhou po dalším 
vzdělávání.
Těším se i na další výzvy související s fungováním školy, na 
aktivity, které dávají každé škole její přidanou hodnotu. Tě-
ším se na projekty, které zvelebí školní budovu nebo oživí 
výuku, na mimoškolní činnosti, do kterých se budou žáci a 
studenti moci podle svých zájmů zapojovat. Především se 
ale těším na spolupráci s kolegyněmi a s kolegy, na práci s 
žáky a studenty a v neposlední řadě na spolupráci s rodiči a 
širší veřejností. Přeji nám všem, abychom se v co nejbližší 
možné době do škol vrátili a mohli jsme vykonávat naši prá-
ci nejpřínosnějším a nám nejbližším způsobem. 

Zuzana Pokorná, ředitelka školy

TITUL “FAKULTNí ŠKOLA” PŘF UK  
Gymnáziu byl na další pětileté období 2021–2026 opě-
tovně udělen titul Fakultní škola PřF UK. Díky němu je 
navazována spolupráce s Přf UK, která přispívá k vyšší 
kvalitě přírodovědného vzdělávání, k vyhledávání talentů a 
je tak vzájemně přínosná. Jednou z podmínek pro získání 
statutu “Fakultní škola” je i kvalitní výuka přírodovědných 
předmětů. Je pro nás příjemným zjištěním, že jsme obstáli 
a těšíme se na spolupráci! dř

UKáZKy PrACí ŽáKů bĚHem DISTANČNí 
VýUKy CHemIe 
Součástí distanční výuky chemie nebyla jen teorie, ale ně-
které učivo si žáci mohli vyzkoušet i v praxi. Studenti septi-
my vyráběli domácí mýdlo, ve třídě C1 a sekundě zkoušeli 
výrobu domácích sirupů a bylinných mastí a v tercii zase 
vytvořit chladící směs ze soli a ledu, aby mohli připravit 
zmrzlinu bez mrazáku. 
 Hana Porschová, vyučující chemie
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Určitě jste všichni zaslechli zprávu, 
že rodinná nadace manželů Komár-
kových odkoupila od firmy Petrof kla-
víry a pianina, která byla určena pro 
čínský trh, a rozhodla se je věnovat 
základním uměleckým školám či zá-
kladním školám s rozšířenou výukou 
hudební výchovy.
Pokud se o to zajímáte trochu více, 
určitě víte, že nadace navíc založila 
sbírkové konto, které má přimět pří-
padné sponzory k podpoře sbírky, 
jejíž výtěžek bude věnován na nákup 
dalších klavírů, nebo případně účelo-
vě podpořili svou uměleckou školu.
Když jsem byla oslovena se žádostí, 
zdali by se ZUŠ v Říčanech chtěla po-
dílet na charitativním koncertu nada-
ce, byla jsem velmi potěšena.
Adventní charitativní koncert k této 
smysluplné akci proběhl 28. 12. 
2020 v novém koncertním sále v Ří-
čanech.
Koncertem prováděl moderátor Jiří 
Václavek. Hosty pořadu byl vynika-
jící český klavírista Ivo Kahánek a 
herec Ondřej Brousek. Dalším velmi 
významným hostem byl také vynika-
jící klavírista a zároveň ředitel festi-
valu Dvořákova Praha Jan Simon.
Celou akci zakončila a velmi hezky 
promluvila také paní donátorka Ště-
pánka Komárková.

Na koncertě dostali možnost vystou-
pit a zahrát žáci ZUŠ z Prahy, Plzně a 
také říčanské ZUŠ.
Naši školu reprezentovala klarine-
tistka Eliška Mašková (ped. Petr 
Sinkule) s klavírním doprovodem 
Markéty Sinkulové, klavíristka Te-
rezie Mužíková (ped. Michal Rezek) 
společně se svým bratrem trumpe-
tistou Františkem Mužíkem (ped. 
Jakub Jírů) a houslistka Kateřina 
Stocková (ped. Hana Kutmanová).
Kateřina Stocková dostala dokonce 

jedinečnou šanci zahrát si s mistrem 
Ivo Kahánkem Massnetovu Medi-
taci. Komu se kdy podaří, aby mistr 
zasedl v roli korepetitora?
Pro naše žáky to byla úplně nová zku-
šenost a myslím si, že jsme si tento 
večer všichni užili.
Byla to úžasná akce pro všechny, 
kdo se na ní podíleli. Koncert může-
te zhlédnout na internetové televizi 
mall.tv – Klavíry do škol.
Děkujeme městu Říčany za zapůjčení 
koncertního sálu.
Jak je uvedeno na webových strán-
kách nadace manželů Komárkových, 
cílem nadace je dodávat lidem odva-
hu k tomu, aby dokázali zodpovědně 
rozvíjet svůj potenciál.
Jako členka krajské umělecké rady a 
členka ústřední umělecké rady ZUŠ 
ČR bych chtěla touto cestou nadaci 
manželů Komárkových za všechny 
ZUŠ ještě jednou moc poděkovat. 
Poděkovat za myšlenku, za její reali-
zaci a za šanci, kterou dostaly umě-
lecké školy k rozvoji mladých talentů. 
Jen kdyby takovýchto donátorů bylo 
více!
Bylo nám velkou ctí, že jsme se mohli 
také malým dílem na této smysluplné 
akci podílet.

 Iveta Sinkulová, 
ředitelka ZUŠ Říčany

„Klavíry do škol“ - charitativní 
koncert proběhl v Říčanech



Když jsme před dvanácti lety zakládali Mateřskou školu 
Ratolest a dva roky poté Základní školu NAVIS, již jsme 
měli cíl našim žákům nabídnout kvalitní střední školu. 
Zároveň jsme si ale byli vědomi toho, že práci na osob-
nostní a hodnotové formaci dětí nelze odbýt, a proto 
jsme pokračovali krůček po krůčku, třídu po třídě až do 
deváté třídy.
 

Nyní  máme souhlasné stanovisko kraje pro zápis gym-
názia a čekáme na pozitivní rozhodnutí MŠMT. Když vše 
poběží tak, jak doufáme, budeme již 1. 9. 2021 otevírat 
čtyřleté gymnázium NAVIS! Máme za sebou desetiletou 
praxi a výsledky, které nás povzbuzují k další práci. Pra-
videlně se umisťujeme mezi 10 % nejúspěšnějších škol 
v republice v národním testování (ČJ, M, AJ). Zároveň 
budujeme učitelský tým, na který klademe nároky nejen 
v oblasti profesionality v daném oboru, ale také v oblasti 
hodnot, postojů a přístupu k dětem. Věříme totiž, že roz-
voj charakteru a osobnosti je klíčová pro budoucí úspěšný 
a šťastný život.
Proto nyní oslovujeme i Vás.
Hledáte pro své děti smysluplné vzdělání zaměřené na ja-
zykovou dovednost, na kritické myšlení a na charakterový 

rozvoj? Hledáte gymnázium, které Vašemu dítěti poskyt-
ne osobní tutoring? Hledáte gymnázium, které s Vámi 
bude spolupracovat nejen v oblasti formování intelektu, 
ale také hodnot a postojů?
Ozvěte se nám. Gymnázium otevřeme již v novostavbě ve 
Světicích u Říčan. Těšíme se na Vaše reakce!
Více na zsnavis.cz
www.zsnavis.cz/cs/gymnazium-navis

Mgr. Jan Vepřek, ředitel

Čtyřleté gymnázium NAVIS je tady!

ze života škol(ek)

in
ze

rc
e

42 texty.kuryr@ricany.cz



Mezi námi

Rád bych zde uvedl několik prak-
tických a v běžném životě použi-
telných důkazů z Bible. Je až pře-
kvapivé, že kniha, která je od nás 
tak časově, geograficky i kultur-
ně vzdálená, má mnoho co říci i 
dnešnímu modernímu člověku.

Dnes si ukážeme dva konkrétní příklady. Jeden je z ob-
lasti morálky a druhý ze stavebnictví.
Nejprve se podíváme na začátek Starého zákona, 
konkrétně do 3. knihy Mojžíšovy, které se také říká 
Leviticus. Ta popisuje, jak se mají Izraelci jako Boží 
lid chovat. Mezi mnoha příkazy, které upravují nábo-
ženský, hospodářský i společenský život národa, na-
jdeme i tento příkaz: „Nebudete krást ani obelhávat a 
podvádět svého bližního.” Vzájemná důvěra mezi lidmi 
žijícími v jedné komunitě (rodina, město, pracoviště) 
je velice důležitá pro naše vzájemné fungování. Pokud 
tento starý příkaz vezmeme vážně i v naší době, bude-
me z toho mít prospěch všichni.
Druhý příklad z oblasti stavebnictví mluví o ohledupl-

nosti a bezpečnosti při stavbách. Je zapsán v 5. knize 
Mojžíšově zvané Deuteronomium: „Když vystavíš 
nový dům, uděláš na střeše zábradlí. Neuvalíš na svůj 
dům vinu za prolitou krev, kdyby z něho někdo spadl.” 
Ve starověkém Izraeli se stavěly (a staví dodnes) domy 
s plochou střechou, na kterou se dalo běžně vylézt. 
Tento příkaz ukazuje, že již tenkrát mysleli na potře-
bu zabezpečit místa, kde hrozilo nebezpečí úrazu nebo 
smrti. Také u tohoto příkazu platí, že jeho aplikace v 
dnešní době je stále potřebná. Nestačí spoléhat na zá-
kony a různé bezpečnostní předpisy. Je moudré, aby-
chom sami předcházeli možným nebezpečím a svým 
jednáním zbytečně neohrožovali okolí.
To jsou dva příklady z náboženské knihy, které jsou 
praktické pro každého bez ohledu na to, čemu věří. 
Příště si povíme něco o příslovích.
Napadají vás nějaká další místa z Bible, která jsou ak-
tuální i pro dnešní dobu? Nebo vás zajímá něco z Bible 
nebo o Bibli? Napište mi na adresu ricany@cb.cz

 Karel Fáber, kazatel Sboru Církve bratrské v Říčanech

Je bible jen stará nezáživná kniha, nebo je i praktická?

Poděkování
Vážení spoluobčané, ráda bych po-
děkovala za pomoc  a spoluúčast při 
záchraně husiček, které jsem na náš 
krásný Mlýnský rybník vypustila.
„Moc se nám tu líbí, na děti a malé 
pejsky jenom syčíme a neublíží-
me. Velcí pejskové nás neradi vidí. 
Poprvé mne, husičku Evu, zachránila 
paní Poláková, pro housera adama 
těsně po Novém roce přímo plaval 
pan Balkhausen. Bez váhání pro 
něj skočil do vody. Poděkování patří 
i strážníkům Městské policie, kteří 
několikrát přijížděli na místo se sta-
rostí. Jsme nyní v bezpečí a těšíme 
se na jarní vyplutí.“

Poděkování za husičky  
od Emilie Valentové
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Když Karel Beneš v roce 1955 jako dvaatřicetiletý 
nastupoval na místo profesora češtiny a dějepisu na 
říčanské gymnázium, měl za sebou již mnoho pro-
žitků.
Se dvěma mladšími sourozenci bydlel v Radošovicích, 
kde také chodil do obecné školy. Byly mu čtyři roky, 
když mu zemřel otec. Přes nepříznivé okolnosti dospěl 
ke studiu na vršovickém Reálném gymnáziu. Krátce 
před koncem války byl tzv. totálně nasazen na práci v 
Říši, kde jako člen protiletecké obrany „Luftschutzu“ 
hasil požáry po bombardování v severoněmeckém Kie-
lu. Bomby zničily město z osmdesáti procent.
Hrůzy války skončily a s mírem nastala doba neuvě-
řitelného rozmachu v mnoha oblastech.  V Radošo-
vicích, tehdy ještě ne součásti Říčan, vznikla skupina 
mladých nadšenců – studentů i nestudentů, kteří se 
vedle sportů začali věnovat kultuře. Vznikl literární a 
pěvecký soubor, ten recitační vedl Karel Beneš. Veřej-
ná vystoupení se pořádala zprvu ve vile Edita, kterou 
mládež dostala k užívání od města, a později na jevišti 
místní restaurace Sport. Zlomovým se stalo vystoupení 
ve Sportu v roce 1948 k oslavě 28. října. Ztichlý sál byl 
plný, ale najednou se uprostřed představení rozsvítila 
světla, program byl násilně ukončen a vedoucí členové 
souboru byli odvedeni do zákulisí. Tam je soudruzi ob-
vinili, že uspořádali „tryznu za republiku“.  Důvod? Na 
černém pozadí jeviště byla zobrazena mapa Českoslo-
venska, prý na vyjádření smutku. Tím v Radošovicích 
skončil Svaz mládeže. Naštěstí, přes nejrůznější potíže, 
mohli členové souboru svá studia dokončit.
Když Karel Beneš řádně uzavřel studium na Filozofic-
ké fakultě UK, dostal po dvou letech vojenské služby 
umístěnku na školu v Habartově u Sokolova, později 
blíže k domovu do Velkých Popovic a konečně na gym-
názium v Říčanech. Následovala léta práce se studenty, 
nejen při výuce, ale také ve volném čase ve student-
ském divadelním a recitačním souboru, který časem 
dostal jméno Maják. S vlastními literárními pásmy a 
s divadelními programy se studenti účastnili soutěží a 
dvakrát dokonce vyhráli Jiráskův Hronov. Éra úspěšné 
pedagogické a tvůrčí práce pokračovala. Přišla osvíce-
nější šedesátá léta a s nimi angažovanost ve společen-
ském dění. V Praze začaly přípravy na ustavení Klubu 
angažovaných nestraníků (KAN). V Říčanech se této 
činnosti ujala skupina kolem Karla Beneše, s Janem 
Košlerem a s Františkem Křížkem. Ta tenkrát vyvrcho-
lila a prakticky i skončila vpádem okupačních vojsk jed-
nadvacátého srpna 1968.

Osudnými pro Karla Beneše se staly jeho příspěvky 
do Říčanského zpravodaje. Pamětníci si vzpomenou na 
jeho články z 27. srpna 1968 „Na věčné časy?“ a „Matka 
země volá svého syna“ proti okupaci.  Přispěly ve městě 
k vlně vzájemné solidarity, ale také zahájily proces, kte-
rý končil vyloučením Karla Beneše z učitelských služeb. 
Nové zaměstnání našel v dolnoměcholupském závo-
dě Průmstav. Tam ho dělníci mezi sebe velmi přátelsky 
přijali. Zprvu pracoval v dílně jako dělník a později jako 
jeřábník. Bylo mu padesát a byl zdráv. To se však postup-
ně měnilo a skončilo to invalidním důchodem. Tehdy se 
však vynořil další problém, který se týkal dospívajících 
dětí a jejich studia. Aby potomci unikli pozornosti říčan-
ských autorit, změnil Karel Beneš svůj oficiální stálý po-
byt na adresu krkonošské chalupy. To však nebyla dobrá 
volba.  Byla osmdesátá léta, v Polsku vznikla Solidarita 
a chalupa Benešů a Kölblů se nacházela v ostře sledo-
vaném pásmu česko-polského pomezí. Takže soudruzi 
Karla Beneše kontrolovali i tam a zvali ho na výslechy do 
Prahy, do Křižíkovy ulice. Přes všechny tyto peripetie syn 
i dcera nakonec vysokou školu vystudovali.
Karel Beneš zemřel v srpnu roku 1987, bez jakékoli 
zatrpklosti a s vírou, že se totalitní režim zhroutí. Prá-
ce s mladými lidmi mu však až do konce života velmi 
chyběla. V roce 2016 mu byl posmrtně udělen Diplom o 
účasti na odboji a odporu proti komunismu.

Vlasta Benešová ve spolupráci s Jiřím Černohorským a 
Šárkou Vydrařovou 

Karel beneš, významná osobnost 
říčanského gymnázia 

MINIMÁLNÍ OKRAJ
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karel Beneš (1923–1987) v šedesátých letech 20. století

FO
tO

: Z
 A

rC
hi

Vu
 M

uZ
EA

 Ř
íČ

AN
y

O éře Karla Beneše na říčanském gymnáziu si nejen bývalí studenti 
dosud vyprávějí. Abychom si připomněli tuto významnou osobnost, 
navštívili jsme manželku oblíbeného profesora Vlastu Benešovou. 
Přinášíme vám její postřehy a vzpomínky.
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Pandemii navzdory 
KOLObĚH pomáhá dál
Dveře dobročinného obchůdku byly vlo-
ni (a i v těchto dnech stále ještě jsou) více 
zavřené než otevřené, kvůli epidemické 
situaci nám výrazně ubylo dobrovolní-
ků, ale bilance naší pomoci potřebným 
lidem je navzdory všem protivenstvím 
ohromující: 
V roce 2020 naše materiální pomoc či-
nila 626 934 Kč, s prosincem roku 2019 
tedy celkem již 702 950 Kč. Nadále platí 
pravidlo, že Koloběh neposkytuje přímé 
peníze. Na doporučení garantů opatřuje 
to, co jejich „klienti“ nutně potřebují a 
co by si sami nemohli dovolit. Nejví-
ce pomoci v roce 2020 proudilo přes 
OSZV Říčany (garantuje paní Blanka 
Spolková) a přes Komunitní centrum 
Říčany (garantuje paní Iva Semíková). 
Dále pomáháme např.  prostřednictvím 
Cesty integrace Říčany, MAS Říčansko 
(Sociální práce na obcích), letos pak 
– vzhledem k důsledkům pandemické 
situace – jsme se propojili s řediteli ZŠ 
v Říčanech a do několika škol jsme poří-
dili notebooky pro distanční výuku soci-
álně slabých žáků. Garanti znají všechny 
případy do detailu a ručí nám za to, že 
pomoc jde do skutečně potřebných ru-
kou.
Pomohli jsme 70 neúplným rodinám 
(nejvíce matkám samoživitelkám) 
resp. jednotlivcům (nejvíce dětem 

a seniorům). Pro zajímavost: v roce 
2020 jsme nakoupili a rozdělili 24 no-
tebooků, 5 praček, 2 sporáky, 2 led-
nice, 4 modemy pro internetové při-
pojení, různé druhy nábytku do řady 
bytů, 10 dětem jsme zaplatili kroužky 
či příměstské tábory v létě, 2 dětem 
obědy ve školní jídelně, 5 rozpadlým 
rodinám zajistili odbornou terapii u 
specialisty, 9 rodinám či seniorům 
v tíživé finanční situaci poukázky 
na odběr potravin (různé hodnoty), 
koupili jsme dřevo na topení za 20 
tis. korun, zaplatili desinfekci bytu 

(proti štěnicím), čističku vzduchu, 
oxygenerátor pro těžkého astmatika, 
hipoterapii pro postiženou holčičku, 
přispěli jsme na stavební materiál pro 
skautskou organizaci v Říčanech, 
zajistili jsme pobyt ve stacionáři pro 
bezprizorního seniora, pro děti z Dět-
ského domova předplatné do Národ-
ního divadla…
Další finance jsou připraveny k pomo-
ci i v roce 2021, ať už bude otevřeno 
nebo zavřeno. Do výdejního okénka 
nám dárci přinášejí dary, i přes inter-
net se nám občas podaří prodat nějaké 
to zboží. Největší přebytek máme v 
oblečení pro děti i dospělé, věříme, že 
se nám po otevření přeci jen větší část 
podaří rozprodat (pokud ne, ty nejlep-
ší kousky uskladníme na příští sezónu, 
horší pošleme dále do charity), máme 
stovky a stovky knih a desítky a desítky 
párů bot, ovšem nejvíce se „točí“ růz-
né předměty do domácnosti (sklenky, 
hrnky, servisy atp.), ty přijímáme moc 
rádi. Za dary i za nákupy u nás děkuje-
me srdečně!
Těšíme se každého, kdo by chtěl v Ko-
loběhu přiložit ruku k dílu, nejvíce se 
ale těšíme na to, až se vrátí možnost 
přímého setkávání s vámi, našimi dárci 
a zákazníky.
 Eva Hazdrová Kopecká,
 ředitelka KOLOBĚH Říčany, p. o. 
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l Kancelář MAS přijala za čtyři roky cel-
kem 105 projektů do vyhlášených výzev 
v OP IROP, OP Zaměstnanost a Programu 

rozvoje venkova v celkové výši 170 mil. Kč. Řada projektů 
je již proplacených. Některé byly v průběhu administrace 
ukončeny nebo nebyly vybrány k podpoře, přesto je ještě 
skoro 30 projektů, které se realizují a čekají na proplacení. 
l Stále platí pozvání pro nadšené aktivní dobrovolníky, 
kteří se chtějí účastnit kulatých stolů a zapojit se tak do 
práce na tvorbě strategie komunitně vedeného rozvoje 
MAS Říčansko, než bude předložena na Ministerstvo 
pro místní rozvoj ke schválení. Jde o operační program 
IROP, Životní prostředí, OP Zaměstnanost a Program 
rozvoje venkova. Ozvěte se na mas@ricansko.eu nebo 
na telefon 774 780 141. Potřebujeme právě vás, odbor-
níky se zkušenostmi.
l 11. výzva IROP zaměřená na investice do školství 
a vzdělávání je předána ke schválení na Centrum pro 
regionální rozvoj. Minimální výše celkových způsobi-
lých výdajů (CZV) je limitována Řídícím orgánem mi-
nimální hodnotou 500 000,- Kč. Maximální výše CZV 
je stanovena na 5 mil. Kč. Bodově zvýhodněny v rámci 
věcných kritérií budou projekty s menší finanční nároč-
ností. Jelikož město Mnichovice odstoupilo od projek-
tu na vybudování dvou tříd v MŠ, navýšila se původní 
plánovaná alokace a MAS tak může uvolnit 7,2 mil. 
Kč. V případě, že v rámci realizací projektů z jiných 
výzev budou nějaké peníze nedočerpány, převedeme je 
také na tuto výzvu. Příjem projektů předpokládáme po 
schválení výzvy od 1. 3. 2021 do 30. 4. 2021. Podmín-
kou je stále u MŠ navýšení kapacit a u ZŠ projekty na 
realizaci klíčových kompetencí, dále musí být projekty 
zahrnuté v MAP. 
l 6. výzva Programu rozvoje venkova se připravuje. Če-
káme na administrativní kontroly projektů předaných 
na SZIF z páté výzvy. V případě, že budou nějaké výda-
je vyhodnoceny jako nezpůsobilé, navýšíme alokaci na 
tuto výzvu. V současné chvíli víme, že můžeme uvolnit 
4,1 mil. Kč. Výzva bude zaměřena na podporu zeměděl-
ských subjektů, tzn. Investice do zemědělských podniků. 
Minimální výše podpory je 50 tis. Kč a maximální bude 
ze strany MAS stanovena na 2 mil. Kč. I zde jsou bodově 

zvýhodněny projekty s menší finanční náročností. Před-
pokládaný příjem Žádostí o podporu v průběhu března 
s termínem ukončení do 30. 4. 2021.
l Zveme vás na pravidelná setkání rodičů dětí se zdravot-
ním postižením. Sdílíme zde svoje zkušenosti, znalosti, 
radosti i smutky – prostě cokoli je potřeba. Nově každou 
poslední středu v měsíci v prostorách MAS ve Svojeticích 
od 10:00. Prosím, svůj zájem nahlaste na email mas.rican-
sko.socialni@gmail.com nebo na tel. čísle 724 292 270
l Sociální pracovníci v terénu jsou vám k dispozici i ve 
stavu nouze. Pokud potřebujete řešit obtížnou životní si-
tuaci, potřebujete podporu, radu, pomoc, obraťte se na 
nás – naše služby jsou zdarma. Pište na socialni.planova-
ni@ricansko.eu, případně zavolejte na 725 369 985 nebo 
774 780 543.
l Celý tým MAS Říčansko se již plně věnuje přípravě 
nového programového období. Výsledky dotazníkové-
ho šetření, zaměřeného na obce, školy a neziskový sek-
tor, jsou zpracovány. Přesto nás stále zajímá, co chcete 
změnit nebo zlepšit a připravili jsme si jednoduchý do-
tazník spokojenosti se životem na Říčansku. Respon-
denty odměníme a na základě slosování odpovědí obdr-
ží pět výherců dárkový balíček regionálních produktů 
Zápraží originální produkt®. Své odpovědi můžete 
zasílat e-mailem na mas@ricansko.eu nebo poštou na 
MAS Říčansko, V Průhonu 193, 251 62 Svojetice. Pře-
dem děkujeme za váš čas a postřehy. 

Za MAS Říčansko, o.p.s., 
Pavlína Šantorová Filková, ředitelka  

V průběhu února až března sbíráme 
v území náměty, co chcete zlepšit.
Slosování zaslaných odpovědí pro-
běhne 14. 4. 2021 a pět výherců 
obdrží dárkový balíček regionálních 
výrobků Zápraží originální pro-
dukt®.

Zasláním vyplněného dotazníku 
udělujete souhlas ke zpracování 
odpovědi, která bude zahrnuta do 
strategického dokumentu MAS Ří-
čansko na období 2021 - 2027. Od-
pověď bude zpracována anonymně. 
Pokud chcete být součástí slosování 

o regionální dárkový balíček, neza-
pomeňte uvést své jméno a adresu, 
případně telefonický kontakt. 
Vyplněný dotazník zašlete na e-
-mail mas@ricansko.eu nebo poš-
tou na MAS, V Průhonu 153, 251 
62 Svojetice.

Střípky z mASky

DOTAZNíK SPOKOJeNOSTI ŽIVOTA 
NA ŘíČANSKU – ZAJímá NáS VáŠ NáZOr
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Vyplněný dotazník nám prosím zašlete e-mailem, 
nebo poštou (viz informace na předchozí straně)

Prosím uveďte, z jaké jste obce:  

Jste: žena / muž  

Váš věk:  

Jak dlouho zde žijete:  

Kontaktní údaje, pokud máte zájem o účast ve slosování

Považujete investice na níže uvedené projektové  
záměry jako důležité?

Ano velmi Spíše ano Spíše ne Rozhodně ne
Nedokážu 
posoudit

investice do zemědělských podniků      

Zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh      

lesnická a zemědělská infrastruktura      

Naučné stezky      

Diverzifikace a zakládání nových podniků      

Obchody v obcích      

Památky místního významu (kapličky, zvoničky)      

kulturní a spolková zařízení (knihovny, komunitní centra, atd.)      

Zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání      

Bezpečnost v dopravě (místní komunikace, přechody, chodníky, mosty…)      

infrastruktura pro cyklistickou dopravu      

Veřejná infrastruktura cestovního ruchu (trasy, infocentra)      

revitalizace veřejných prostranství (včetně zastávek)      

Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů      

infrastruktura základní a mateřských škol, dětských skupin      

infrastruktura pro sociální služby      

revitalizace kulturních památek      

Městská a obecní muzea      

Profesionální knihovny      

Aktivizace a participace cílové skupiny; komunitní (sociální) práce, vznik a 
rozvoj komunitních center      

Sociální práce s důrazem na posílení kompetencí obcí      

Posílení prvků svépomoci, sousedské výpomoci, sdílení a výměny zkuše-
ností, podpora dobrovolnictví      

Sdílená a neformální péče, včetně paliativní a domácí hospicové péče      

Zaměstnanostní programy, podpora tvorby pracovních míst na venkově      

Posilování rodinných vazeb, příměstské tábory komunitního typu, progra-
my pro rodiny      

komunitní energetika, rozvoj obnovitelných zdrojů energie      

Zadržování vody v extravilánu/intravilánu      

Zeleň v intravilánu      

Odpady, cirkulární ekonomika      

Enviromentální vzdělávání (EVVO), ostatní vzdělávací aktivity      
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Tak už máme únor, ale když píšu tyto řádky, je ješ-
tě leden a já netuším, jak bude zima, která nás po 
dlouhé době obdařila pořádnou sněhovou nadíl-
kou, pokračovat. Malá obrazová připomínka za-
sněžené krajiny vás snad potěší tak jako tak. Díky 
naší facebookové skupině s názvem Ladův kraj 
ve fotografii, kterou jsme založili před dvěma lety 
a hlavně díky širokému zájmu lidí fotit své okolí 
vám zde můžeme zprostředkovat pár pohledů 
napříč malebnou „ladovskou“ krajinou. A pokud 
byste nám chtěli své snímky z procházek posílat i 
vy, není nic jednoduššího, než se přidat do skupi-
ny nebo nám je poslat e-mailem.

bílá zima navštívila Ladův kraj 

MikRoReGion

LADŮV KRAJ

A pokud vás zajímá co je nového nebo si 
chcete ujasnit některou trasu předtím, než 
vyrazíte na výšlap, mrkněte na web www.
laduv-kraj.cz. Webové stránky lze jedno-
duše načíst na mobil či tablet přes uve-
dený QR kód. Na hlavní stránce webu se 
můžete také přihlásit k odběru aktualit 
přímo do svého e-mailu. Trasu svého výle-
tu na našich stezkách, si můžete díky vytýče-
ným úsekům v mapách exportovat také do 
e-mailu, chytrého mobilu či hodinek. Jsme i 
na  facebook.com/laduvkraj a instagram.
com/laduvkraj.      
Ať už je sníh nebo není, užívejte pohybu 
venku, v naší malebné krajině.
 Hana Bolcková 

Ladův kraj 
www.laduv-kraj.cz 

facebook.com/laduvkraj 
instagram.com/laduvkraj.  

Václav Steinbach - Zasněžené krmítko i okolí 
domu Velké Popovice

tereza růžičková - Stezka na 
Baštírnu za hrušovem u Senohrab

Pavel Suchan - Architekt Josef Fanta by měl radost, 
jak mu sníh dokreslil Západní kopuli hvězdárny v 
Ondřejově

roman kus - Zimní Říčany z ptačí perspektivy

Jaroslav Dubec -houba klanolístka 
obecná, krasavice, která se nebojí 
zimy. Černé Voděrady
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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. S bratrem vlastníme každý jed-
nu polovinu bytu po naší mamince. Dohodli jsme se, 
že v bytě budu bydlet já a bratr mi svoji polovinu pro-
dá. Jde jeho polovina prodat a musí být smlouva od 
právníka nebo lze jen převést na katastru? Děkuji za 
odpověď.  Radka P.
ODPOVěď: Dobrý den, bytovou jednotku s příslušným 
spoluvlastnickým podílem na domě, popř. pozemku, je 
samozřejmě možné prodat, resp. koupit na základě kupní 
smlouvy. Smlouva by měla mít veškeré náležitosti požado-
vané zákonem k tomu, aby došlo k převodu vlastnictví a 

zároveň, aby mohla sloužit jako podklad pro návrh na zá-
pis změny v katastru nemovitostí. Z tohoto důvodu dopo-
ručuji obrátit se na advokátní nebo realitní kancelář, která 
vám příslušné dokumenty zpracuje.

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. loňského 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.

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

iva klohnová - zasněžený 
zámek Berchtold v kunicích
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Názory

Od roku 2017 se snažím o řešení od-
vodnění ulice Zahradní (v návaznosti 
na ni i Sokolovské), kdy projekt z roku 
2016 se každý rok musel upravovat a v 
loňském roce jsem měl dojem, že jen 
přeložení kabelů brání zahájení úpra-
vy/přestavby. 
Ale ani pro rok 2021 není o tomto 
projektu nikde zmínka; je mi jasné, že 
pandemie omezila výstavbu i projekty 
a o to více mě překvapil lednový Kurýr, 
kde je např. schválení  propojení ko-
munikací Táborská - Dukelská za více 
jak 5,5 mil Kč (bude tam snad dálnice 
- usek není delší 50 m) a hlavně komu 
bude toto propojení sloužit?
Nebo snad pro Říčany je více pro-
středků než pro Radošovice?

M. Kotrba

Vážený pane Kotrbo, 
projektová dokumentace (PD) na 
rekonstrukci Sokolovské – Zahrad-
ní se řeší od roku 2017. V průběhu 
projekčních prací byl projekt kon-
zultován i s veřejností, která do PD 

vnášela své požadavky. Ty byly ná-
sledně konzultovány s dotčenými 
orgány stání správy včetně hasič-
ského záchranného sboru (HZS) a 
dopravního inspektorátu Policie ČR. 
Právě HZS vnesl zásadní připomínky 
k projektové dokumentaci týkající se 
šíře komunikace Zahradní, i přestože 
územní rozhodnutí o umístění stav-
by bylo vydáno. Na základě jednání 
s vedením města bylo rozhodnuto o 
nezbytné další úpravě PD, rozdělení 
na etapy tak, aby se v první řadě řešilo 
odvodnění komunikací a rekonstruk-
ce Sokolovské a souvisejících sítí, 
až následně ulice Zahradní, která je 
z hlediska šířkových poměrů proble-
matická.
Z výše uvedeného je patrné, že pro-
jekční práce včetně projednávání jsou 
v této lokalitě značně složité a zdlou-
havé, proto ani není vydáno stavební 
povolení, tudíž není investiční akce 
připravena k realizaci.
K Vašemu dotazu na akci propojení 
komunikací Dukelská – Táborská a 

jejího rozsahu sdělujeme, že součás-
tí této akce je zejména rekonstrukce 
části komunikace Dukelská, chodník 
v ulici Dukelská, propojení vodovodu 
do ulice Táborská a odvodnění komu-
nikací včetně řešení zadržení vody 
v krajině. Propojení do ulice Táborská 
bude pouze v rozsahu stezky společné 
pro chodce a cyklisty. Zjednodušením 
charakteru propojení ulic došlo ke sní-
žení celkových investičních nákladů, 
ale též vyhovění požadavkům okolních 
obyvatel. Tuto komunikaci řešíme pro-
jekčně i majetkově již od roku 2014. 
V současné době nejsou finance na 
její realizaci v rozpočtu města schvá-
leny, rozhodovat o zařazení se bude 
pravděpodobně na únorovém jednání 
zastupitelstva. Součástí přípravných 
prací v době projektování bylo i vyře-
šení věcných břemen a dalších majet-
kových vztahů potřebných k realizaci 
projektu. Tato projednávání nebyla 
jednoduchá a byla časově náročná.  
Alice Štěpánková a Monika Burešová

Oddělení investic

Před dvaceti roky uzavřená smlouva mezi zastupiteli města 
a nájemníky domu čp. 1910 na Komenského náměstí měla 
pro všechny Říčaňáky kvalitu objektivní pravdy. Při prů-
běžném plnění podmínek nebyla nikdy zpochybněna. Po 
dvaceti letech, před vypořádáním, náhle ztrácí hodnotu ob-
jektivnosti. Rozcházejí se názory právníků, neshodnou se 
ani zastupitelé na radnici. Ponechávám nyní stranou právní 
fundament problému a zaměřím se na podstatu jinou.
Je-li např. formulováno nějaké tvrzení a je opřeno o přírodní 
zákon nebo axiom, pak je takové tvrzení vždy objektivní, obec-

ně nezpochybnitelné. V politice, jak říkal T. G. Masaryk, však 
cesta k objektivní pravdě musí předem projít „ohněm kritiky“. 
Jiná cesta není. Jak známo, kauza převodů bytů nebyla připuš-
těna k odvolacímu orgánu. A zde je ten vykřičník. Zcela se tím 
vědomě zavrhla možnost i nutnost rozšířit prostor ke kritické-
mu hodnocení. Nechť už by byl výsledek jakýkoliv.
Porušení tohoto důležitého demokratického principu je po-
litické selhání, neomluvitelné a neodpustitelné. Občan má 
plné právo objektivní pravdu znát. Na hospodaření města 
se podílí svými daněmi. Josef Kubec

Investice do cest

Převod bytů s vykřičníkem
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ze sportu

V lednovém čísle 
jsme nepodali již 
osmnácté hlášení, 

jak si vedlo Fuego na soutěžích v roce 
2020. Taneční sport má v Říčanech již 
více než čtyřicetiletou tradici a my ji snad 
dostatečně (to musí posoudit čtenáři, 
diváci, porotci a rodiče) neseme dál. V 
loňském roce bylo soutěží pomálu a ještě 
než se stačil roztančit soutěžní kolotoč, 
únorový Říčanský pohár byla jedna z 
posledních soutěží (úplně poslední bylo 
před jarním lockdownem taktéž me-
zinárodní Brno Open). V červnu pak 
byla jediná soutěž v ČR a dle slov našeho 
viceprezidenta pro sport i v celé Evropě 
– Taneční restart, a to u nás v Říčanech.
Na podzim se pak tančilo pouze v září 
a první víkend v říjnu. Podzimní Fuego 
Cup tak musel být odložen. Soutěžilo 
se tedy v součtu pouze necelé 4 měsíce 
z tradičních 11. 
Ale nevadí, i tak máme co sčítat a říčanské 
páry byly vidět. Ale hezky popořádku.
Reprezentovalo nás 31 tanečních párů 
a dohromady tančily 170 startů, získaly 
65 medailí - 20 zlatých, 22 stříbrných 
a 23 bronzových, celkem 1877 bodů tj. 
jako + - 1877 poražených párů a 47 za-
počítávaných finále.  Ano celkově jsou 
tato čísla mnohem nižší, než na co jsme 
si poslední roky zvykli, ale na necelou 
polovinu sezony je to už mnohem lepší.
• Nejvýkonnějším párem roku byli On-
dra Pánek s Pepčou Březkovou s 16 
soutěžními starty a 15 medailemi (z 
toho 9 zlatých), navíc postup v latině do 
vyšší třídy D
• Filip Muk s Betty Plzenskou - devět 
soutěží (5 x zlato, 3 x stříbro a 1x bronz) 

a prosvištěná C do B (tedy 2. liga)
• Luka Kodua a Anička Peltanová si 
vytančili 7 medailí a postup do D
• Filip Dvořák a Niky Budovcová získa-
li taktéž 7 medailí
To byly tři (až čtyři) nejúspěšnější páry, 
jako celek je pak Fuego stabilně mezi tře-
mi nejlepšími/největšími tanečními klu-
by ve Středočeské divizi (společně s klu-
bem Tanec Kladno a Cooldance Bakov 
nad Jizerou). Toliko k roku loňskému.
Ani ten letošní nezačal tak, jak jsme si 
představovali a již ted tedy tušíme, že 

vrchol plesové sezony, Galavečer Ří-
čanského poháru v polovině února, je 
nejspíš jen zbožná představa. Nicméně 
soutěž a vše okolo zcela jistě uspořádá-
me, jen musíme počkat; až to situace 
dovolí, budeme vás informovat.
Ale abychom nezačali tak smutně. Naše 
páry trénují, ano, každý doma dle svých 
možností, online semináře a i další „do-
mácí úkoly“ naše páry svědomitě plní 
a doufejme, že se na jaře všichni (až na 
trenéra Honzu) vejdeme do tanečních 
soutěžních kostýmů.
Stejně tak taneční a ladies kurzy mají 
svá videa na YouTube. Největší omezení 
mají bohužel ProAm kurzy (tedy dámy 
tančící s našimi „profi“tanečníky. Těm 
bohužel zbývají pouze videokurzy bez 
partnerů (jistě o to víc budou tančit a tré-
novat, až opět pojedeme naplno).
Všechny akce pro tento rok jsou tedy 
malinko „ve hvězdách“, ale i tak plánu-
jeme a připravujeme. Jistě bude mnoho 
novinek, takže nás, prosíme, dále sleduj-
te a držte nám palce.

Vaše Fuego
www.fuego.cz

www.ricanskypohar.cz

Fuegobilance 2020 a co nás čeká dál?
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ze sportu

Již zkraje svého působení chtěli sokolové prezentovat svou 
činnost pořádáním veřejných cvičení za účasti sousedních 
jednot. Veřejná cvičení čítající přes sto cvičenců probíhala 
většinou na tržišti, na místě dnešního fotbalového hřiště. 
Tyto lokální slety se těšily velkému zájmu a ve spojení 
s koncertem, divadelním vystoupením a zábavou předsta-
vovaly cenné obohacení společenského života ve městě.
 Výtěžky z akcí putovaly do fondu na výstavbu vlastní soko-
lovny – členové totiž cvičili v zapůjčeném hostinském sále 
U Vaverů, či posléze ve školní tělocvičně. Ve třicátých le-
tech, kdy došlo k dočasnému odštěpení radošovické jedno-
ty, probíhala veřejná cvičení i zde, na cvičišti ve Strašínské 
ulici, kde nyní stojí sokolovna.
Výpravy z Říčan pak nechyběly na žádném z dvanácti vše-
sokolských sletů, které od vzniku jednoty proběhly. Poprvé 
cvičenci jednotu reprezentovali r. 1901 na Letenské pláni. 
Ve dvacátých letech se slety přesunuly na strahovský stadi-
on, kam se po roce 1989 také vrátily. Na poslední dva slety 
(2012, 2018) vyrazili říčanští do vršovického Edenu.  

JAK VyKrOČILA NAŠe JeDNOTA DO NOVéHO 
rOKU?
Sokolové se postavili situaci čelem a pokračují v akti-
vitách započatých na podzim.  Cvičitelky dětských od-
dílů připravují nekontaktní lesní stezky pro děti. Mezi 
dospělými členy stoupá obliba online cvičení smíšené-
ho oddílu Rekondik. Ke kombinaci jógy, taiči a pilates 
přibyly nově prvky orgánové jógy.  A oddíly seniorek 
vyráží na individuální výlety po okolí.
Je patrné, že život říčanského Sokola byl a nadále je pestrý. 
O to více nás mrzí, že letos není možné uspořádat tradiční 
šibřinky, na které bychom vás za jiných okolnosti touto do-
bou zvali. Doufejme, že tradice veřejných cvičení, s níž se 
v současnosti pokračuje v podobě akademií, nám v květnu 
dopřána bude.

Lucie Lacinová, 
 T. J. Sokol Říčany a Radošovice

Jubilejní vzpomínání pokračuje
V minulém vydání jsme zmínili začátky sokolské jednoty v Říčanech a radošovicích 
před 125 lety. Tentokrát se ohlédneme za historií veřejných cvičení naší jednoty. 
Veřejné cvičení Sokolské župy Středočeské r.1901, Říčany
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 Za běžného provozu se v našem oddí-
lu v těchto měsících pilně cvičí i trénu-
je. Kdo tak úplně neví, čemu se u nás 

v gymnastickém oddílu věnujeme, připomeňme, že se u 
nás cvičí na závodní, výkonnostní úrovni sportovní gym-
nastika dívek (cvičení na nářadích – přeskok, bradla, 
kladina, prostná) a Teamgym, kde máme dívčí i smíše-
ná družstva (cvičení na akrobacii – akrobatické řady, 
napojení několika akrobatických prvků za sebou, skoky 
z malé trampolínky a společná choreografie – pódiová 
skladba). 
Zakládáme si ale také na přiblížení gymnastického sportu 
široké veřejnosti – na rekreační úrovni. Dochází k nám 
děti od jednoho roku věku na cvičení rodičů s dětmi, cvi-
čí u nás předškoláčci i školáci, mládež a dospělí. Velmi 
oblíbenými se u nás také staly lekce parkouru, na které 
máme dva skvělé trenéry, kteří (nejen) chlapce motivují 
k parádním výkonům – trikům. Během letních měsíců po-
řádáme příměstské tábory (letos proběhne již 9. ročník) 
pro všechny děti se zájmem o pohyb a zábavný program.

Tohle všechno za normálních okolností funguje na jedničku 
a všechny kurzy jsou obsazené do posledního místečka. Nyní 
netrpělivě čekáme, až se situace ohledně Covidu uklidní a děti 
se do tělocvičen vrátí, moc se na ně těšíme, moc se těšíme na 
všechny pokroky a radost z nich. Vždyť pohyb je jednou z nej-
základnějších potřeb zdravého jedince.

Jitka Jechová a Barbora Bernardová

 „Covidová“ pauza

Dvacetiletý Oliver Hradický je šéftrenérem Floorball a GYM 
Academy. Je zodpovědný za to, aby holky a kluci na všech 
místech, kde Floorball Academy působí, dostávali tu nejlepší 
sportovní průpravu a zažívali tréninky plné zábavy. Zeptali 
jsme se ho, jak on sám i celá akademie zvládají náročnou se-
zonu 2020/2021.

ahoj olivere, co tvoje pozice šéftrenéra ve Floorball 
academy obnáší? 
Mým cílem je předávat veškeré potřebné informace srozumi-
telně trenérům, pomáhat jim při jejich práci, ale především za-
jistit, aby naši trenéři měli ty nejlepší podmínky k rozvoji a ke 
své práci. Společně děláme vše pro to, abychom naše kroužky 
neustále posouvali vpřed. 

Jak ty osobně zvládáš dobu, kdy nemůžete trénovat?
Volný čas momentálně trávím hlavně učením, nebo s rodinou 
a kamarády. Když to jde, snažím se najít čas i na pohyb.
Máš nějakou radu k současné situaci pro malé spor-
tovce a jejich rodiny?
Myslím si, že je velmi důležité, aby právě v této době dávali ro-
diče dětem ten nejlepší možný příklad. Děti často kopírují cho-
vání a návyky rodičů, a proto by měli rodiče využít čas k tomu, 
aby trávili čas společně s dětmi. Každopádně všem doporučuji 
zhlédnout naše videa Home Academy, díky nimž se mohou 
hýbat a zlepšovat z pohodlí domova. 

Zkusíme teď být optimisty. prozraď, co chystáte ve 
Floorball academy na druhé pololetí, pokud se situ-
ace vrátí k normálu?
Já pevně věřím, že nám bude umožněno vrátit se zpět do 
hal co nejdříve. V takovém případě obnovíme všechny naše 

tréninky a turnaje, které jsou skvělou možností si zasporto-
vat s kamarády a poznat všechny naše trenéry. Doufejme, 
že opatření nám umožní uspořádat ke konci školního roku 
Roadshow s turnajem, který se pyšní jedinečnou atmosférou 
pod širým nebem. Tou největší třešničkou na dortu pro mě 
ovšem budou letos naše příměstské Summer Campy a no-
vinka Academy Camp. Myslím si, že pro děti i trenéry jsou to 
každoročně nejoblíbenější akce. Prostě skvělá parta, spousta 
pohybu a hlavně spousta zábavy. 

„rodiče by v této době měli dávat dětem ten nejlepší možný 
příklad,” říká šéftrenér Floorball Academy Oliver Hradický.
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Rodiče, děti, mládež či dospělí se mohou těšit z nového dětského 
a volejbalového hřiště. Hřiště jsou přístupná široké veřejnosti a kromě herních 
prvků návštěvnici určitě ocení nové lavičky a příjemné prostředí údolí Rokytky 
a Říčanského lesa, kde si mohou odpočinout během jízdy na kole, procházce 
lesem, pozorování či doprovodu mladých sportovců na fotbalová utkání.

Toto příjemné prostředí vzniklo na základě finanční podpory MĚSTA ŘÍČANY
a velkorysosti dárců společností DAVMAR s.r.o., BIOFER s.r.o., 
BOHEMIA HOME a.s. a STŘECHY Radek Němeček.

Tímto všem velice děkujeme za poskytnutí podpory a věříme, že si děti hřiště 
zamilují a tím i lásku ke sportu a pohybu, s kterým budou touto formou ve velice 
blízkém kontaktu.

Také děkujeme všem dobrovolníkům, kteří při realizaci hřiště byli nápomocni.

+



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

UDáLOSTI 
Rugby World Cup 2023
V době, kdy jsou 
téměř všechny 
klubové akti-
vity přerušeny, 
se Michal Fürst 
rozhodl vás krát-
ce seznámit s informacemi ze světo-
vého ragby:
„Některým sportovním fanouškům 
snad neuniklo nedávné rozlosování 
Světového poháru v ragby 2023 ve 
Francii. Na tuto událost bych chtěl 
navázat, vlastně ji tak trochu pře-
dejít a nejdříve přiblížit místa a data 
konání tohoto světového poháru.
 
Světový pohár v ragby 2023 (RWC 
2023) se bude konat na území Fran-
cie v období 8. 9. – 21. 10. 2023. 
Tento světový pohár se koná v rámci 
oslav 200 let „vzniku“ ragby.
V roce 1823 Wiliama Webba Ellise už 
nebavilo kopání do kulatého nesmys-
lu na školním hřišti ve městě Rugby. 
Podle legendy míč popadl do rukou a 
skóroval vběhnutím do soupeřovy brá-
ny, za údivu překvapeného gólmana. 
Od té doby se ragby a fotbal vyvíjely 
společně – vždy se jen uvádělo, zda se 
jedná o fotbal podle pravidel ragby, 
nebo podle pravidel fotbalu. Dodnes 
se některé, i významné, anglické kluby 
honosí zkratkou RFC (Rugby Football 
Club). V roce 1863 došlo k faktickému 
oddělení obou her, vznikla organizace 
anglická Football Association – pod 
kterou spadá i dnešní fotbal. V roce 
1871 pak byla založena i anglická Ru-
gby Football Union.
Pro zajímavost, sám William Webb 
Ellis je významně spojen s Francií. V 
19. století s oblibou jezdili Angliča-
né na Francouzskou riviéru. Zde se 
rekreovali a pořizovali si letní sídla.  
Právě W. W. Ellis se sem přestěhoval, 
neboť trpěl tuberkulózou. V roce 1872 

ve městě Menton zemřel. Pokud bu-
dete mít cestu po Francouzské riviéře, 
mohu z vlastní zkušenosti doporučit 
návštěvu tohoto krásného města ne-
daleko italských hranic. Nad městem 
najdete hřbitov, u vstupu vás přivítá 
pamětní deska jako pocta účastníků 
světového poháru 2007 právě zakla-
dateli ragby.  Na hřbitově pak objeví-
te nepřehlédnutelný hrob, ozdobený 
ragbyovými suvenýry a náhrobkem s 
nápisem „První ragbista“.
Pro RWC 2023 bylo vybráno devět 
stadionů s tím, že pro nás jsou au-
tem relativně dostupné stadiony v 
Lyonu, Saint-Etiénne a Paříži. Nebo 
si dát Francouzskou riviéru a utká-
ní v Nice spojit právě s návštěvou 
Mentonu. V září tam bude pro Če-
chy určitě příjemné počasí, lepší než 
během prázdnin.

Měl jsem tu možnost navštívit RWC 
2007, který se konal také ve Francii. 
Tenkrát se prodávaly balíčky vstupe-
nek dle stadionu. Výběr padl na nejdo-
stupnější město – Lyon. Tři zápasy na 
fotbalovém Stadionu Olympic Lyon, 
tenkrát Gerland. Jednalo se o zápasy 
základní skupiny, z nich bych chtěl vy-
zvednout jeden – „souboj“ outsidera s 
favoritem na celkové vítězství.
Nový Zéland – Portugalsko: Zápas 
skončil téměř rekordním výsledkem 
108:13, ale při jediném položení Por-
tugalců na začátku druhé půle celý 
stadion fandil, včetně fanoušků NZL. 
Zlatý hřeb zápasu se ale konal po závě-
rečném hvizdu. V době, kdy už diváci 

houfně opouštěli stadion, se hráči obou 
týmů znovu objevili na hřišti. Tentokrát 
ale s fotbalovým míčem, rozlosovali si 
strany a začali hrát fotbal. Zbylí diváci 
se s úžasem vrátili zpět na místa a za-
čali fandit. Zpětně jsme se z televize 
dozvěděli, že Novozélanďanům bylo 
Portugalců líto, tak jim nabídli šanci 
vyhrát alespoň ve fotbalu. Tenkrát se 
kruh uzavřel a ragby se vrátilo do dob 
svého vzniku. Toto se vám při jiném 
sportu stát nemůže.
Doufám, že zažijeme podobné zážit-
ky i na RWC 2023.“

Ragbisté se vzdělávají online
Současná doba vyžaduje dříve neob-
vyklá řešení. V českém ragby tak vzni-
kl za spolupráce trenérských osobnos-
tí projekt online vzdělávání. Jedním z 
autorů vzdělávacích materiálů je také 
Miroslav Němeček, sportovní ředitel a 
trenér v Říčanech s bohatými hráčský-
mi zkušenostmi ze špičkového zahra-
ničního ragby. Na materiálech se po-
díleli také další bývalí profesionálové 
z Francie, včetně několikanásobného 
ragbisty roku Martina Jágra.
  
Uvedené materiály ve formě komen-
tovaných videí jsou volně k dispozici 
na kanálu YouTube, naleznete je, 
pokud vyhledáte přispěvatele Czech 
Rugby. Autoři zde představují typic-
ké ragbyové herní situace, jako mlýn, 
aut, maul a jejich řešení a trénování.
Pozadu v online kurzech nezůstává 
ani náš klub. Naši trenéři připravili 
několik metodických videí, zaměře-
ných zejména fyzickou a dovednostní 
přípravu dětí a mládeže v domácích 
podmínkách. Tato videa jsou určena 
nejen pro ragbisty a ragbistky, vždyť 
např. posilování a protahování těla 
je prospěšné nejen aktivním sportov-
cům. Videa opět naleznete na kanálu 
YouTube, vyhledejte přispěvatele 
Rugby Club Říčany.

Rozvoj ragby dětí a mládeže je podporován dotacemi města Říčany
www.facebook.com/ragbydetiamladezercricany
Sportovní centrum mládeže finančně podporuje Středočeský kraj

FO
tO

: F
Ot

O:
 A

rC
hi

V 
rC

M
Ř

M
ED

iá
lN

í k
OM

iS
E 

rC
 M

Ou
Nt

FiE
lD

 Ř
íČ

AN
y
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Rodiče, děti, mládež či dospělí se mohou těšit z nového dětského 
a volejbalového hřiště. Hřiště jsou přístupná široké veřejnosti a kromě herních 
prvků návštěvnici určitě ocení nové lavičky a příjemné prostředí údolí Rokytky 
a Říčanského lesa, kde si mohou odpočinout během jízdy na kole, procházce 
lesem, pozorování či doprovodu mladých sportovců na fotbalová utkání.

Toto příjemné prostředí vzniklo na základě finanční podpory MĚSTA ŘÍČANY
a velkorysosti dárců společností DAVMAR s.r.o., BIOFER s.r.o., 
BOHEMIA HOME a.s. a STŘECHY Radek Němeček.

Tímto všem velice děkujeme za poskytnutí podpory a věříme, že si děti hřiště 
zamilují a tím i lásku ke sportu a pohybu, s kterým budou touto formou ve velice 
blízkém kontaktu.

Také děkujeme všem dobrovolníkům, kteří při realizaci hřiště byli nápomocni.

+
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…ale pokaždé jiný PES a jinak.  Vládní 
nařízení a omezení se bude (zase) nejspíš 
upravovat, ale i tak nám to hned neumož-

ní naplnit sportoviště.  I když bych se rád mýlil. Článek píšu 
v době, kdy venku sněží, rtuť teploměru klouže pod bod 
mrazu a naopak křivka nakažených kovidem stoupá. A tak 
nějak se (zase) nedaří plnit vládní očkovací plán. A silničá-
řům se (zase) nedaří zabezpečit sjízdný asfalt. Máme ale i 
jiné starosti: je zima, padá sníh! Hurá! To nějak k lednu a 
únoru patří. Mnozí posilují s lopatou či koštětem při odklí-
zení sněhu, jiní pobíhají se škrabkou kolem namrzlých skel 
u auta. Tatíci nadávají na bílé silnice, maminy nutí ratolesti 
nosit čepice. A škola? Na distanc nic moc. 
Jo, to když v roce 1979 byly uhelné prázdniny, snad tři 
týdny, to jsme se pak do školy i těšili. Samozřejmě ne na 
úču, ani na říďu, nebo dokonce na učení, ale těšili jsme 
se na kolektiv, kamarády. To nám scházelo už po těch pár 
týdnech. Ale letos to je, myslím, fakt nesrovnatelně složi-
tější. Ten deficit se jistě bude projevovat. A ne, nemyslím 
jen leností, pohodlností, ani celkovým zlenivěním. To už 
beru jako jistý fakt. Ale vzdělání, jakkoliv si to možná ne-

připouštíme, bude znatelně na jiné úrovni. A – konečně 
jsem u sportu – fyzička a chuť znovu „vyhnat tuky z těla“ 
bude slabší. Ta pohodlnost domácího tepla, kdy dítě větši-
nou vstane 5 minut před osmou, nemusí si čistit hned zuby 
(kdo by to poznal přes počítač, že?)  a ještě v pyžamu plní 
školní docházku.  A jak to bude se sportem? Až zase začne 
škola, vstávání,… pak jít ještě na trénink? Vždyť je to na-
-má-ha-vé!  Ale takových peciválů bude, věřím, malinko. A 
víte, z čeho tak soudím? Zatímco školní kolektiv, spolužáky 
si člověk nemůže moc vybírat, tak u sportu je to přesně na-
opak. Učení ve škole je povinné, trénink ve sportovním od-
dílu je zábavou, koníčkem.  Tedy u nás, v TŠ Twist Říčany.
A jak nám přes on-line spojení členové zatím potvrzují, na 
tréninky a setkání, ale i všechny blbiny se moc těší. Těšíme 
se i my, trenéři TŠ Twist Říčany. Zatím v trenérských de-
batách domlouváme nové nápady, choreografie, kostýmy, 
změny a novinky.  Rokenrol u nás bude dozajista zajímavý. 
Tak to uzavření ještě vydržíme, protože si za to stojíme!  
 Jiří Boháček, vedoucí TŠ Twist Říčany

Skákal PeS přes oves…
ze sportu
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Co se děje v kultuře

ODDĚLeNí PrO DOSPĚLé 
Masarykovo nám. 83 
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

VýPůJČNí HODINy:
Oddělení pro dospělé: pondělí až pátek od 8.30 do 18.00
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 

PrOVOZ KNIHOVNy PODLe
PáTéHO STUPNĚ PeS
V posledních měsících se bohužel stalo pravidlem, že 
v době vydání Kurýru uveřejněné informace o knihovně 
již neplatily. Uzávěrka bývá cca 14 dní před vydáním, a 
14 dní je v této době velmi dlouhý interval, během něhož 
se epidemiologická situace a vládní opatření mohou pod-
statně proměnit. Omlouváme se tedy, pokud to, co je nyní 
uvedeno, již přesně neodpovídá aktuálnímu stavu. Když 
píšeme tento příspěvek, platí pátý, nejpřísnější stupeň 

omezení. Knihovny mohou poskytovat jen bezkontaktní 
služby. Tomu jsme přizpůsobili provoz. 
Knihy je třeba si objednat (z katalogu, mailem či telefo-
nicky), knihovna je připraví a poté budou bezkontaktně 
vydány na stůl či jinak před knihovnu (tedy mimo vnitřní 
prostory), kde je čtenář převezme. Čtenářům jsme k dis-
pozici ve výše uvedených otevíracích hodinách.
Také jsme oživili službu doručování knih domů, kterou 
nabízíme jednou týdně, ve čtvrtek. 
Přesný postup je popsán na našich stránkách https://
knihovna.ricany.cz.
Připomínáme možnost využít výpůjčky e – knih. Snad již 
brzy budeme moci našim registrovaným čtenářům na-
bídnout také službu přístupu ke knihám, které již nejsou 
znovu vydávány (tzv. „díla nedostupná na trhu“). Jde o 
projekt Národní knihovny, ke kterému se naše knihovna 
připojuje. Zatím probíhají jednání a technické zkoušky. 
 Vladimír Levický
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muzeum Říčany – prostor pro moderní 
vzdělávání
Pandemie koronaviru zásadně ovlivňuje nabídku muzea 
pro návštěvníky. Návštěvnost v roce 2020 klesla proti 
roku 2019, kdy jsme měli 20 536 návštěvníků, na pou-
hých 7 769. Každoročně také vzděláváme průměrně 120 
pedagogů na jednorázových workshopech, během letní 
školy nebo formou navazujících workshopů a individuál-
ní podpory. I tuto činnost pandemie výrazně pozastavila.
Věříme, že se co nejdříve vrátíme k běžnému stavu i 
v programech pro žáky škol a školek, což je v ročním 
průměru 640 výukových programů, kterých se účastní 
12 000 dětí. Žáci jsou hlavně z Říčan a z okolí, ale třeba 
do Geoparku Říčany přijíždějí z celé České republiky. Za 
rok průměrně ze 140 základních a mateřských škol.
A co v muzeu děláme, když máme pro vás i pro děti a pe-
dagogy zavřeno? Připravujeme nové výukové programy, 
během kterých se děti učí zážitkem, v reálném prostředí 
a v místě, kde žijí. Pro pedagogy, ale i pro zájemce o ří-
čanskou přírodu a historii tvoříme novou elektronickou 
Regionální učebnici Říčansko. Už nyní se můžete podí-
vat na některé pomůcky pro výuku o regionu, které bude 
obsahovat. Třeba na novou animaci o říčanském hradu. 
Stačí na YouTube kanálu zadat heslo říčanský hrad.
Aktuálně chystáme konferenci „Pošli to dál“, a to v termí-
nu 23. března 2021. Konference o tom, jak v praxi zavádět 
nové metody, aby se staly běžnou součástí výuky, je pro uči-
tele, ředitele MŠ a ZŠ, lektory neformálního vzdělávání i pro 
všechny, kterým není vzdělávání v ČR lhostejné. Mezi vystu-
pujícími nebude chybět například Arnošt Veselý, vedoucí ex-
pertního týmu v přípravě strategie vzdělávací politiky 2030+ 
nebo Jaroslav Faltýn, ředitel Odboru předškolního a základ-
ního vzdělávání Ministerstva školství. Konference bude on-
-line a v příštím čísle vám přineseme podrobnější informace.
Jakmile budeme moci otevřít, můžete navštívit výstavu 
„Jídlo napříč staletími“, od léta do zimy pak výstavu 
„Říčanský hrad“. Aktuality sledujte na webu nebo Face-
booku muzea.
Přesto, že jsme městská příspěvková organizace, dlou-
hodobě si více než polovinu rozpočtu zajišťujeme sami – 
vlastní činností a získáváním grantů. V době pandemie 
ale musíme mít zavřeno, navíc město všem organizacím 
snížilo příspěvek. K tomu nemáme nárok na žádné re-
fundace od státu jako program Antivirus.
Jakmile to půjde, podpořte své muzeum a přijďte! Pod-
pořit nás můžete i nyní, třeba tím, že si na našem novém 
e-shopu předplatíte VIP roční vstupenku nebo si tu kou-
píte třeba stavebnici budky nebo krmítka na vaši zahradu.

Jakub Halaš, ředitel

MINIMÁLNÍ OKRAJ
INVERZNÍ 

PRUH

MINIMÁLNÍ OKRAJ
POZITIV

Co se děje v kultuře

Jíst se musí i v době koronavirové – chystáme 
výstavu „Jídlo napříč staletími“
Výstavu otevřeme, jakmile to půjde, a potrvá do května.
Víte, co obědval Karel IV.? Jakou zvěř jezdil lovit do okolních 
lesů svatý Václav? Jak vypadala černá kuchyně a jaká jídla se 
v ní připravovala? A jak moc se liší náš jídelníček od jídelníčku 
našich dědečků a babiček?
Výstavu, jejíž základ jsme si půjčili z muzea v Brandýse nad 
Labem, doplňujeme o mnoho aktivit pro děti i dospělé.

Ptačí krmítka a věda: jak krmit správně?

Když za okny chumelí a člověku je nejlíp za kamny, je nej-
lepší doba sledovat cvrkot na krmítku. Které druhy ptáků 
se na krmítku tady na Říčansku objevují nejčastěji? Podle 
pozorování Kateřiny Schnablové, která bydlí uprostřed 
Říčan a ptáky často fotografuje, jsou v posledních dese-
ti letech stálicemi sýkory koňadra a modřinka, kosové, 
vrabci, zvonkové a červenky. Pokud jste se zapojili do akce 
občanské vědy Ptačí hodinka České společnosti ornitolo-
gické, přispěla vaše pozorování k poznání dlouhodobých 
trendů ptačích populací u lidských sídel. Letos to vypadá, 
že na Praze-východ vyhráli na počty vrabci polní (2802) 
nad koňadrami (2770), přičemž koňadry se objevily ve vět-
šině pozorovaných krmítek. Ale není to žádná velká výhra, 
oba druhy v našem okrese ubývají.
Vědci díky vašemu pozorování mohou například zkou-
mat, zda se zotavují populace kosů, které před dvěma 
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Říčanské muzeum uchovává značné množství knih, z nichž 
některé jsou natolik vzácné a významné, že nejsou pouhými 
knihami v muzejní knihovně, ale současně jsou i sbírkový-
mi předměty. Jednou z těchto knih je legenda české gastro-
nomické literatury – Domácí kuchařka od Marie Dobromi-
ly Rettigové (1785–1845). Rettigová (rozená Artmannová) 
pocházela ze Všeradic u Berouna, po sňatku s Janem Aloi-
sem Sudipravem Rettigem přesídlila do východních Čech, 
kde postupně bydlela v několika městech. Přestože během 
svého života napsala mnoho povídek a divadelních her, 
dnes ji známe především jako autorku knihy receptů.
Říčanský exemplář je druhým vydáním a vyšel v Hradci 
Králové roku 1831, rukopis byl dokončen o dva roky dříve 
v Rychnově nad Kněžnou. Autorčiny formulace receptů 
typu „vraž do toho kopu vajec a dvě libry másla“ dnes pů-
sobí spíše úsměvně, ale tehdejším hospodyňkám takovéto 
návody stačily. Oproti receptům ze starší doby, které byly 
formulovány ještě jednodušeji, se jednalo o výrazný po-
sun.  Některá z jídel, jejichž přípravu Rettigová popisuje, 
bychom dnes patrně už ani neochutnali, protože bychom 
obtížně sháněli některé suroviny – například 30 raků. Jiná 
jídla dnes působí vyloženě bizarně. Například mrkvička se 
smaženým vemenem, šnečí ocásky nebo žáby smažené. 
Maso bývalo přísadou i do různých sladkých pokrmů. Dali 
byste si například pudink s uzeninou?  Kromě receptů ov-

šem kniha obsahuje také jiné informace, například kde má 
být který pokrm na stole umístěn.
Jeden z velice jednoduchých receptů si můžete klidně vy-
zkoušet: „Vezmi pro 6 osob 9 nebo 10 míšeňských jablek, 
oloupej je a ustrouhej, dej do hrnka, k tomu 5 celých vajec, 
tři loty cukru, trochu hřebíčku, ostrouhej a ustrouhej jednu 
žemličku, vlej do toho půl žejdlíka sladké smetany, dobře to 
v hrnku umíchej, vymaž formu máslem, vysyp strouhanou 
žemličkou, vlej to do ní (můžeš též máslovým těstem formu 
vyložit), nech to upéct, vyklop, posyp cukrem. Též se může dát 
trochu drobně pokrájené citronové a na nudličky pokrájené 
pomerančové kůry.“ Napovíme, že lot je přibližně 16–17 
gramů a žejdlík měl obsah zhruba 0,35–0,48 litru. Jak trá-
víte čas v době koronavirové ? Pečete a vaříte si doma sami? 
Na jaře se vám snad otevřou brány říčanského muzea, které 
vás blíže seznámí s historií gastronomie na výstavě Jídlo na-
příč staletími.

Jan Boukal

Ze SbíreK mUZeA: DOmáCí KUCHAŘKA  
OD m. D. reTTIGOVé

Co se děje v kultuře
lety začal kosit africký virus Usutu. Zkoumají také, zda 
v zahradách, kde jsou běžné straky nebo sojky, ubývá 
menších zpěvných ptáků. Z výsledků za minulý rok na-
příklad vyplývá, že ubývá zvonků zelených, což může 
být paradoxně způsobeno zimním přikrmováním. 
Takzvaná krmítková nemoc postihuje hlavně zrnožra-
vé ptáky a jejím původcem je bičenka drůbeží, která si 
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slábnou a hynou hlady i uprostřed plného krmítka.
Jak tedy krmit správně? Důležité je, aby do krmítka 
nezatékalo. Takové bytelné krmítko se stříškou si mů-
žete sami sestavit například ze stavebnice dostupné 
v našem e-shopu. Do krmítka patří různá semena, 
hlavně slunečnice, z kuchyně třeba ovesné vločky 
nebo strouhanka z nesoleného pečiva. Zrnko soli je 
pro malého ptáčka smrtelným nebezpečím. Pokud 
chcete krmit vrabce nebo hrdličky, nasypte jim také 
pšenici, proso nebo oves. Ale pokud chcete prospět 
spíš menším ptáčkům, vybavte svoje krmítko podél-
nou lištou, aby se tam velcí jedlíci nedostali. Nebo 
pověste menší tuková krmítka vyrobená třeba ze šišky 
nebo z květináče (kupované koule v plastové síťce spí-
še nedoporučujeme).
Podporovat ptáky na zahradě se vyplatí každému za-
hrádkáři. Sýkora krmí svoje mláďata housenkami 

průměrně 380krát denně a také v zimě na stromech 
efektivně vyhledává například housenky obaleče 
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Kateřina Čiháková

Čížci a stehlíci na krmítku

FO
tO

: l
iB

Or
 Ji

Ři
NE

C

59



02 únor
PRogRam 2021

Vážení posluchači našich abonentních koncertů Kruhu přátel hudby,
 s  velkým uspokojením jsme před několika měsíci oznamovali 
hotovou novou sezónu 2020/21, plnou jmen umělců z  řad naší 
absolutní špičky, jak je zde poslední léta zvykem. Ze známých důvodů 
se však dosud žádný z  domluvených koncertů nemohl uskutečnit. 
mnohokrát jsme s  účinkujícími domlouvali náhradní termíny, žádný 
však nakonec nevyšel. odehrát tuto sezónu v  plném rozsahu  
se ukázalo jako nereálné. abonentní cyklus s  předem určenými 
koncerty, s  kterými návštěvníci počítají, však nelze redukovat. 
Znamenalo by to nekorektní postup vůči našemu skvělému 
publiku, které naše koncerty v  tak hojném počtu navštěvuje.
Jediným řešením v  této svízelné situaci je SEZÓNU 2020/21 
PŘESUNoUT Na oBDoBÍ 2021/22  (tj. říjen 2021 – květen 2022). 
Účinkující zůstávají stejní. Těší nás, že přislíbili účast i v  přesunuté 
sezóně. o konkrétních termínech vystoupení jednáme. Zakoupené 
abonentní vstupenky platí v plném rozsahu pro sezónu 2021/22.

V této nové sezóně 2021/22 tedy vystoupí:
Adam Plachetka – basbaryton. Klavírní doprovod Zdeněk Klauda. KC 
Labuť se podařilo zajistit vystoupení umělce mezinárodního formátu. 
Předjednaný termín: 6.10.2021
Epoque quartet a Dasha –  multižánrový Epoque Quartet, známý 
také svým účinkováním v populární televizní show Stardance, spolu  
s jednou z neobsazovanějších muzikálových zpěvaček.   
Předjednaný termín: 24.11.2021
Prague Brass Ensemble (Pražský žesťový soubor) – dechový kvintet. 
Matyáš Novák – klavírní recital mladého, ale již mediálně známého 
umělce.
Julie Svěcená  – houslový recital. Doprovázejí  Ladislav Horák   
– akordeon a Lucie Tóth – klavír. 
Apollón kvartet – smyčcové kvarteto patřící mezi přední 
reprezentanty slavné české kvartetní školy. 
Quasi trio – marie Hasoňová – housle, Judita Škodová – violoncello, 
Kateřina ochmanová – klavír. mladé umělkyně, s úspěchy v domácích 
i mezinárodních soutěžích. 

Dále je také nutno splatit dluh, který vznikl v sezóně 2019/20. 
Slavic trio (B. Trnčíková – housle, a. Syslová – klarinet, P. Sedlák  
– fagot)
Tomáš Vrána – klavír, Veronika Baslová – druhý klavír zastupující 
orchestr při klavírním koncertu
Několikrát překládané termíny stále nevycházejí. Jakmile se podaří 
najít reálná data vystoupení, neohrožená zákazy, budeme Vás 
informovat.
Na tyto koncerty platí abonentní vstupenky sezóny 2019/20  
i zakoupené jednorázové vstupenky.

Říčany – 17. listopadu 214 +420 323 602 456

TANEčNí kurzy Pro DoSPělé 
Taneční kurzy pro dosplé se vzhledem 
k současné situaci v sezóně 2020/2021 
konat NEBuDou. Do nové sezóny 
2021/2022 se můžete hlásit již nyní. 

zÁklADNí TANEčNí kurzy 
Pro MlÁDEŽ
Přerušené taneční kurzy pro mládež  
budou obnoveny po uvolnění vládních 
nařízení. o náhradních termínech vás 
budeme informovat, jakmile to bude  
možné. 

zÁklADNí TANEčNí kurzy 
Pro MlÁDEŽ 2021 
základní kurzy tance a společenské 
výchovy budou zahájeny v sobotu  
11. září 2021 od 17 a 20h. on-line přihlášku 
naleznete na stránkách KC Labuť v sekci 
„taneční”. 

▼ Nově zrekonstruovaný prostor vchodu do KC Labuť.

NEBuď lABuť A  ZaJDi Na KULTURU!

aktuální informace naleznete na našich stránkách: www.kclabut.cz

Těšíme se na Vaši návštěvu!
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Co se děje v kultuře

...napříč 
staletími

Jídlo...

od kdy? 
až „PES“ dovolí
do kdy?
do léta

Muzeum Říčany,
příspěvková organizace
Rýdlova 271/14,
251 01 Říčany
tel. 323 603 161

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

62 texty.kuryr@ricany.cz



Co se děje v kultuře

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

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

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

2. 2. Kolovraty 19.30 Za zatměním na Špicberky – Cestopisný večer s Jakubem Moravcem. Bude vysíláno on-line 

prostřednictvím aplikace ZOOM. Týden před akcí bude k dispozici registrace na https://www.

klububoudu.cz/.

3. 2. Říčany 19.30 Tomáš Vrána - klavír – Koncert jednoho z nejslibnějších mladých umělců. Kulturní centrum 

Labuť. Nový termín - sledujte www.kclabut.cz.

10. 2. Říčany 19.30 Julie Svěcená – Houslový recitál s doprovodem akordeonu (Ladislav Horák) a klavíru (Lucie 

Tóth). Koncert z cyklu „Kruh přátel hudby“ - bude přesunut na příští sezónu. Kulturní centrum 

Labuť.

12. - 14. 2. Říčany Říčanský pohár  – 44. ročník otevřené mezinárodní soutěže v tanečním sportu. Třídenní taneční 

soutěž a Taneční galavečer. Sportovní hala, Škroupova ul. 

Sledujte na https://www.ricanskypohar.cz/.

16. 2. Kolovraty 19.30 Petr Scheirich a (Astro)navigace v singularitě – Jak se Amundsen a Scott dostali k pólu? Bude 

vysíláno prostřednictvím aplikace ZOOM. Týden před akcí bude k dispozici registrace na  

https://www.klububoudu.cz/.

23. 2. Říčany 19.30 Epoque quartet a Dasha – Koncert z cyklu „Kruh přátel hudby“ - bude přesunut na příští sezó-

nu. Kulturní centrum Labuť.

27. 2. Ondřejov 19.00 Malina Brothers – Vystoupení bluegrassové skupiny, přeložený koncert. SKC Ondřejov. Vstu-

penky k rezervaci na skcvondrejove@seznam.cz. Sledujte https://www.skcvondrejove.cz/.
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Historie v obrázcích

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

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

Přispějete tak k dokum
entaci podoby m

ěsta a okolí. 
Foto: Archiv M

uzea Říčany

V letošním roce jsme se přece jen dočkali sněhové nadílky, tak jako tomu bývalo často v dřívějších dobách.  V těch však Říčany 
vypadaly trochu jinak – na snímku, který může být starý přibližně 100 let, můžete porovnat, jak se změnilo náměstí. u kostela zatím 
chybějí sochy světců – sv. Václava a sv. Jana Nepomuckého – a trafika. Budovy na jižní a severní straně náměstí rovněž vypadají jinak: 
spíš to byly statky než městské domy. Mariánský sloup obklopovaly jiné a starší stromy než ty, které kolem něj rostou dnes.


