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Připravují se opatření, která by měla  
zlepšit současný stav



Petr Auředník
radní

Po dlouhé zimě přichází oteplení, dny jsou delší, příroda se probouzí, vzniká nový život.

Stejně jako se do přírody vrací jaro, i my na radnici chystáme nové „jarní“ projekty. Pro letošní rok jsme si mimo 
jiné připravili i několik drobných nápadů, jak za pomoci vás, občanů, udržet v našem krásném městě pořádek a 
kultivované veřejné prostranství.

Na některých vstupech do říčanských lesů jsme např. v rámci tzv. „ploggingu“ umístili pytle na odpadky spolu 
s informační cedulí a popelnicí tak, aby ti z nás, koho trápí odpadky v lese, mohli přiložit ruku k dílu. Při pro-
cházce pak lze pohodlně uklidit malý kousek lesa. Jeden člověk to sám nezvládne, ale pokud nás bude víc, jsem 
si jistý, že brzy budou lesy, díky kterým je naše město tak atraktivní pro život, uklizené a čisté.

Další z řady připravovaných projektů je i revitalizace sídlišť. Již loni řada z vás přispěla svými nápady do tohoto 
projektu. Nyní intenzivně připravujeme jejich realizaci. Všem aktivním spoluobčanům patří velké poděkování.

Na radnici také chceme, aby i v dnešní těžké době mohli lidé trávit volný čas venku a v přírodě. Osobně zastá-
vám názor, že pobyt venku není nijak nebezpečný ani v době „covidové“. Naopak. Pobyt na čerstvém vzduchu, 
vitamin D ze slunce, to vše posiluje imunitu. Mít silnou vnitřní ochranu a odolnost je dnes důležitější než kdy 
jindy. Proto jsme na radnici většinou hlasů rozhodli o prodloužení otvíracích hodin městských hřišť. Věřím, že 
to ocení především říčanská mládež.

Na jaro se těším letos snad ještě víc než v uplynulých letech. Určitě to souvisí se současnou situací, kterou ne-
zavinil nikdo z nás, ale která zásadně ovlivnila naše životy. Jsem přesvědčen, že i díky teplejšímu počasí se bude 
situace výrazně zlepšovat a všichni si opět společně zajdeme na koncert, do divadla, zaplavat do bazénu, nebo 
budeme dělat všechno to, co nám dnes chybí a ještě před rokem přišlo zcela normální. 

Vážení spoluobčané, myslím, že spolu vše nakonec zvládneme. Rovněž se ale domnívám, že se celá situace dala 
a dodnes dá řešit i bez pošlapávání práv občanů. To se bohužel již více než rok u nás děje. Příkladem budiž 
dlouhodobé uzavření škol bez existence reálných důkazů, že toto opatření zlepšuje epidemickou situaci v ČR. 
Zkušenost v okolních zemích tomu nasvědčuje.

Není to správné a doufám, že každý, kdo nějaký zákon porušil, bude jednou spravedlivě potrestán.

Co je však mnohem důležitější? Osobní odpovědnost a tolerance. Prosím, buďme k sobě laskavější, tolerantnější 
a ohleduplnější. To je jediná a správná cesta, jak se z této společenské krize dostat zpět do „normálního“ života.

Přeji všem mnoho zdraví, dobré nálady a jak říkal jeden slavný meteorolog: slunce v duši!

Slovo úvodem
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Nevyžádané podklady se nevracejí. redakce 
děkuje za pochopení, že některé texty je třeba 
upravit nebo zkrátit. za věcnou správnost 
příspěvků odpovídají jejich autoři a zároveň 
prohlašují, že jsou oprávněni používat převzatý 
textový i obrazový materiál. akademické tituly 
jsou uváděny pouze v komerčních textech.

Uzávěrka pro příští číslo je ve čtvrtek  
15. dubna pro příspěvky a v pátek  
16. dubna pro inzerci.

Příští, květnový kurýr bude  
distribuován 30. dubna – 2. května 2021.

Na obálce: Loňská výsadba v říčanských 
lesích

Foto: rudolf Flachs
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Nárůst	počtu	obyvatel Rok	2004 	Rok	2020 	Vize	počtu	
obyvatel	2040

Odhadovaný	
nárůst	obyvatel	
2020	vs.	2040

Odhadovaný	%	
nárůst	obyvatel	
2020	vs.	2040

Říčany 11	329 15	908 20	680 4	772 30	%

Rok	2004 	Rok	2020 	Rok	2040 Nárůst Nárůst	%
Křenice 250 897 1	346 449 50	%
Sluš5ce 308 586 879 293 50	%
Mukařov 1	297 2	619 3	929 1310 50	%
Louňovice 519 1	137 1	706 569 50	%
Tehovec 220 631 947 316 50	%
Svoje5ce 477 1	120 1	680 560 50	%
Babice 299 1	265 1	898 633 50	%
Březí 266 591 887 296 50	%
Doubek 159 492 738 246 50	%
Mnichovice 2	256 3	902 5	853 1951 50	%
Svě5ce 717 1	253 1	880 627 50	%
Strančice 1	505 2	524 3	786 1262 50	%
Tehov 405 1	028 1	542 514 50	%
Všestary 463 921 1	382 461 50	%
Struhařov 561 884 1	326 442 50	%
Celkem	obce	v	blízkém	okolí 9	702 19	850 29	775 9	925 50	%
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Informace z radnice

Krátce z rady města Říčany  
18. 2. 2021
rada přijala celkem 16 usnesení
u Rada souhlasila s uzavřením rámcové smlouvy na 
opravy komunikací v Říčanech na dobu jednoho roku 
se Stanislavem Bílkem, IČO: 149 06 961, jako zhoto-
vitelem.

Hlasy: pro: 7  
u Rada souhlasila s s uzavřením smlouvy o dílo na akci 
Sanace zdiva suterénu ZUŠ, Říčany se SARK engineering 
za cenu 1 391 616,56 Kč včetně DPH. 

Hlasy: pro: 7
u Rada schválila změnu využití části rozpočtu města Ří-
čany na rok 2021 – oblast kultura. Vzhledem k aktuální 
epidemické situaci se neuskuteční Reprezentační ples 
(plánované náklady 100 000 Kč) a Masopust (plánova-
né náklady 135 000 Kč). Prostředky budou nově využity 
takto: 100 000 Kč investovat do výroby nového dřevěné-
ho betlému, 135 000 Kč na zajištění kulturního progra-
mu pro učitele. 

Hlasy: pro: 5 zdrželi se: 2
u Rada schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy 
s Okrašlovacím spolkem v Říčanech, jejímž předmětem je 
poskytnutí individuální dotace ve výši 43.500 Kč na péči 
o veřejnou zeleň v roce 2021.

Hlasy: pro: 7
u Rada schválila realizaci dopravního opatření č. 
1/2021 – místní úprava provozu v lokalitě Arbesova x 
U Trati v Říčanech spočívající v umístění svislého do-
pravního značení dle přiložené projektové dokumentace 
a uložila tajemníkovi MěÚ Říčany zajistit zahájení úko-
nů směřujících k naplnění tohoto opatření. Tímto usne-
sením není dotčeno rozhodování příslušných orgánů 
státní správy.

Hlasy: pro: 7  
u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o spolupráci při 
realizaci kampaně Do práce na kole 2021 s národním or-
ganizátorem kampaně Auto*Mat.

Hlasy: pro: 7
u Rada souhlasila s uzavřením veřejnoprávní smlou-
vy o poskytnutí finančního příspěvku s Centrem slu-

žeb pro silniční dopravu na úhradu výdajů spojených 
se zajištěním úkolů v oblasti prevence a dopravní vý-
chovy dětí a žáků ze škol zřízených městem Říčany, 
a to ve výši 20 000,- Kč a dobou vyúčtování do 14. 12. 
2021.

Hlasy: pro: 7.

Krátce z rady města Říčany  
22. 2. 2021
rada přijala celkem 2 usnesení
u Rada schválila uzavření smlouvy o dílo s Radimem Gra-
zem, IČO: 74853210, předmětem které je demontáž dvou 
nafukovacích hal v majetku města Říčany za celkovou 
cenu 137 000,-Kč. 

Hlasy: pro: 4 nepřítomno: 3
u Rada souhlasila s uzavřením pojistné smlouvy s Hasič-
skou vzájemnou pojišťovnou, jejímž předmětem je pojištění 
souboru movitých věcí vlastních i cizích vč. elektroniky oč-
kovacího centra ve sportovní hale, a to na období jednoho 
roku od 22. 2. 2021 s ročním pojistným ve výši 735 Kč.
 Hlasy: pro: 4 nepřítomno: 3

Krátce z rady města Říčany  
25. 2. 2021
rada přijala celkem 28 usnesení
u Rada souhlasila s uzavřením veřejnoprávní smlou-
vy sRada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo na 
projektovou dokumentaci pro rekonstrukci MŠ Srdíč-
ko, Říčany, se spol. REMIUMA za cenu 407 770 Kč 
včetně DPH.

Hlasy: pro: 6 nepřítomno: 1
u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo se 
společností TES za cenu Kč 2 152 704,- včetně DPH. 
Předmětem smlouvy je výstavba nového chodníku 
v ulici Květná, Říčany - Kuří. 

Hlasy: pro: 6 nepřítomno: 1
u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy s Odpadovou 
poradenskou za cenu 383 570 Kč včetně DPH. Před-
mětem smlouvy jsou poradenské a právní služby ve 
vztahu k přípravě a organizaci zadávacího řízení ve 
věci provozování systému nakládání s komunálním 
odpadem ve městě Říčany.

Hlasy: pro: 6 nepřítomno: 1
u Rada souhlasila s uzavřením veřejnoprávní smlouvy 
o dotaci mezi Středočeským krajem, jako poskytovate-
lem, a DPS SENIOR a stacionář Olga Říčany, jako pří-
jemcem, na poskytování sociálních služeb na rok 2021.

Hlasy: pro: 6 nepřítomno: 1
u Rada schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy se 
spolkem Středočeské PIANOFORTE, jejímž předmětem 
je poskytnutí individuální dotace ve výši 20.000 Kč na 
podporu organizace klavírní soutěže pro žáky ze Středo-
českého kraje, která proběhne v Koncertním sále Staré 
radnice v Říčanech.

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

Informace z radnice

Pozvánka 
pro říčanskou veřejnost na

zasedání
Zastupitelstva města Říčany

14. dubna 2021 od 18 hodin v zasedací síni  
městského úřadu v Říčanech nebo v KC Labuť  

– podle aktuální epidemické situace.

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

   David Michalička, starosta města
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Informace z radnice

Krátce z rady města  
Říčany 1. 3. 2021
Zastupitelstvo přijalo celkem 11 usnesení
u Rada schválila uvolnění finanční částky 250.000,- Kč 
z rezervy rady na nákup 10 ks notebooků s příslušenstvím 
pro práci z domova.

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

Krátce z rady města  
Říčany 4. 3. 2021
Zastupitelstvo přijalo celkem 26 usnesení
u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo na realizaci 
opravy havarijního stavu hřbitovní zdi na hřbitově Strašín 
u Říčan II. etapa s Jindřichem Kotkem, IČ: 122 32 602, za 
cenu 937 736,57 Kč.

Hlasy: pro: 7
u Rada souhlasila s uzavřením příkazní smlouvy na vý-
kon TDS a koordinátora BOZP na investiční akci Propo-
jení komunikace Dukelská – Táborská se spol. LNConsult 
za cenu 125 840,- Kč včetně DPH.

Hlasy: pro: 7 
u Rada souhlasila s uzavřením rámcové smlouvy na tě-
žební činnost a soustřeďování dříví s následujícími zhoto-
viteli: Tomáš Broukal, IČ: 41961269; Hubert Neumann, 
IČ: 12529397. 

Hlasy: pro: 6 zdrželi se: 1
u Rada souhlasila s uzavřením rámcové smlouvy na pěs-
tební činnost v lesích s následujícími zhotoviteli: Tomáš 
Broukal, IČ: 41961269; Lesarb company, IČO: 04723805; 
Hubert Neumann, IČ: 12529397. 

Hlasy: pro: 6 zdrželi se: 1  
u Rada schválila uzavření smlouvy o spolupráci mezi s Ne-
mocnicí AGEL Říčany, jejímž předmětem je zajištění provozu 
očkovacího místa proti nemoci COVID 19 - Vakcinačního cen-
tra v nebytových prostorách Městské sportovní haly Říčany. 

Hlasy: pro: 7  
u Rada schválila uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě na 
poskytování služeb se společností Černohlávek Group. 
Předmětem dodatku je zpoplatnění poskytované služby, 
a to ve výši 500 Kč bez DPH za jeden kus sběrné nádoby 
na použitý rostlinný olej a tuk za rok.

Hlasy: pro: 6 nepřítomno: 1

u Rada schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy s Čes-
kým svazem včelařů, jejímž předmětem je poskytnutí in-
dividuální dotace ve výši 20.000 Kč na výsadbu medonos-
ných stromů a keřů a léčbu nemocí včelstev. 

Hlasy: pro: 5 nepřítomno: 2

u Rada schválila vypsání veřejné zakázky malého rozsa-
hu na havarijní pojištění hasičského vozidla Scania, RZ 
2SY5505, pořízeného v roce 2020 za cenu 8,4 mil. Kč, a to 
do doby ukončení souhrnné pojistné smlouvy města, tj. do 
31. 12. 2022. Pojištění hasičů a ostatního majetku města, 
s kterým hospodaří JSDH Říčany bude na základě dopo-
ručení Finančního výboru ZMŘ řešeno až v rámci nové 
souhrnné pojistky města s účinností od 1. 1. 2023.

Hlasy: pro: 5 nepřítomno: 2.

Krátce z rady města  
Říčany 11. 3. 2021
Zastupitelstvo přijalo celkem 43 usnesení
u Rada souhlasila se zahájením zadávacího řízení na ve-
řejnou zakázku č. 3/2021 Výsadba krajinné zeleně Říčany 
- IV. etapa formou otevřeného řízení podle § 56 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a schválila 
zadávací dokumentaci této veřejné zakázky.

Hlasy: pro: 6 nepřítomno: 1

u Rada souhlasila s uzavřením příkazní smlouvy mezi 
SVJ Komenského nám. 1910 a společností KESO Praha 
na zajištění správy objektu čp. 1910, Komenského nám., 
Říčany, za cenu 150,- Kč/jednotka*měsíc bez DPH. S re-
zervou na jednorázové služby schvaluje měsíční platbu do 
výše 200,- Kč/jednotka*měsíc vč. DPH.

Hlasy: pro: 7

u Rada schválila převod finančních prostředků ulože-
ných na zvláštním depozitním účtu nájmů z nájmu byto-
vých jednotek čp. 1910, Komenského nám. převedených 
do vlastnictví nájemců za rok 2020 po odečtení nákladů 
na správu, pojištění, opravy a údržbu a služeb vlastníkům 
těchto bytových jednotek ve výši stanovené v příloze č. 1. 
Zůstatek účtu po vrácení finančních prostředků, jak výše 
uvedeno, bude převeden do rozpočtu města.

Hlasy: pro: 7

u Rada souhlasila se stanovením podílu vlastníků jed-
notek čp. 1910, Komenského nám. Říčany na fondu 
oprav a údržby SVJ Komenského nám. 1910 ve výši 20 
Kč/m2 měsíc a stanovením záloh na jednotlivé služby na 
rok 2021.

Hlasy: pro: 7  

u Rada souhlasila se změnou stanov SVJ Komenského 
nám. 1910, Říčany, s tím, že nadále budou orgány SVJ 
shromáždění vlastníků a pětičlenný výbor. A pověřila za-
stoupením města Říčany ve výboru SVJ Petra Auředníka 
a Evžena Heyrovského.

Hlasy: pro: 7

 Informace z radnice

Pravidelná setkání s vedením města 
se v uvedených časech konají v budově 
MěÚ č. 53, přímo v pracovně starosty, 
místostarosty a místostarostky.
Se starostou Davidem michaličkou 
ve středu 21. dubna 2021  
od 17 do 18 hod.
Setkání s místostarosty města je 
možné po předchozí dohodě.

Z  
OČí  
DO  
OČí
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Informace z radnice
u Rada schválila realizaci dopravního opatření č. 
29/2020 – místní úprava provozu v lokalitě Jizerská 
v Říčanech spočívající v umístění svislého dopravního 
značení dle přiložené projektové dokumentace, a ulo-
žila tajemníkovi MěÚ Říčany zajistit zahájení úkonů 
směřujících k naplnění tohoto opatření. Tímto usne-
sením není dotčeno rozhodování příslušných orgánů 
státní správy.

Hlasy: pro: 7 

u Rada souhlasila se záměrem zrekonstruovat prostory 
nádražní budovy, vybudovat v těchto prostorách tema-
tickou kavárnu a restauraci. Uložila také zpracovat návrh 
nájemní smlouvy na pronájem prostor v celkové ploše 
308,4 m2 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců a 
návrhem možnosti započtení úhrady nájemného k proka-
zatelně vynaložené investici v celkové výši do 268 389,77. 
Výši nájemného stanovila na 40 Kč/m2 měsíčně. 

Hlasy: pro: 7

u Rada vybrala ve veřejné zakázce č. 5/2021 - Plug in 
hybrid pro město Říčany – II. dodavatele ARAVER CZ, 
s nabídkovou cenou 792 947,61 Kč včetně DPH. 

Hlasy: pro: 5 nepřítomno: 2

Krátce ze Zastupitelstva města  
Říčany 17. 3. 2021
Zastupitelstvo přijalo celkem 33 usnesení
u Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření, kte-
rým se upravil rozpočet u investičních výdajů: uvolnění 
rezervy na rekonstrukce komunikací - 9.173.945 Kč, 
rekonstrukce komunikace Nedbalova + 9.173.945 Kč, 
zapuštěné elektrorozvaděče + 595.563 Kč, vodovod 
a kanalizace Voděrádky + 710.000 Kč, PD vodovod 
a kanalizace lokalita RAK + 600.000 Kč, rezerva FRM - 
1.905.563 Kč.

Hlasy: pro: 18 nepřítomno: 3
u Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření, kterým 
se upravuje rozpočet na rok 2021: příjmy: úsekové měře-
ní DO od 29. 1. do 28. 2. 2021 2 417 183,68 Kč, výdaje: 
dopravní obslužnost: 200 000,00 Kč, odvod za nezaměst-
návání zdravot. postižených 248 042,00 Kč, rezerva za-
stupitelstva - 248 042,00 Kč, PD komunikace Březinova 
380 000,00 Kč, projekt elektrokola a dobíjecí stanice 500 
000,00 Kč, rezerva na komunikace (rekonstrukce a plošné 
opravy) 1 337 183,68 Kč.

Hlasy: pro: 19 nepřítomno: 2
u Zastupitelstvo schválilo revizi investičního záměru MŠ 
Větrník v Říčanech – Radošovicích v souvislosti s žádostí 
o dotaci na tělocvičnu.

Hlasy: pro: 19 nepřítomno: 2
u Zastupitelstvo souhlasilo s podáním žádosti o dotaci 
a poskytnutím vlastních nutných finančních prostředků 

z rozpočtu města Říčany na dofinancování akce Tělocvič-
na u mateřské školy Větrník.

Hlasy: pro: 19 nepřítomno: 2
u Zastupitelstvo schválilo investiční záměr Chodník a ko-
munikace ke hřbitovu (ulice k Solné stezce) – variantu 3 se 
solárním osvětlením.

Hlasy: pro: 19 nepřítomno: 2

u Zastupitelstvo souhlasilo s uzavřením plánovací smlou-
vy se společností ENIXUS GROUP. Obsahem je závazek 
společnosti vybudovat chodník a zpevněné plochy vč. par-
kování, upravit vozovku ve slepé části ulice Verdunská, 
dále napojení na průběžnou vozovku ulice Verdunská, 
parkovací stání a parkovací výtah, poskytnout městu fi-
nanční příspěvek ve výši 2.311.951,- Kč na posílení veřej-
né infrastruktury dle Zásad pro výstavbu ve městě Říčany, 
investovat do posílení dopravní infrastruktury v lokalitě 
částku minimálně 250.000,- Kč, darovat městu pozemek 
nezbytný pro realizaci rekonstrukce ulice Verdunská.

Hlasy: pro: 19 nepřítomno: 2

u Zastupitelstvo souhlasilo s uzavřením darovací smlou-
vy se společností ENIXUS GROUP.
Obsahem je závazek společnosti darovat městu pozemek 
nezbytný pro realizaci rekonstrukce ulice Verdunská.

Hlasy: pro: 19 nepřítomno: 2

u Zastupitelstvo souhlasilo se stavebním záměrem Sta-
vební úpravy a nástavba objektu č.p. 1749, Říčany spo-
lečnosti ENIXUS GROUP, a to za podmínky uzavření 
plánovací smlouvy.

Hlasy: pro: 19 nepřítomno: 2

u Zastupitelstvo schválilo výroční zprávu o činnosti útvaru 
interního auditu a o výsledku finančních kontrol za rok 2020. 

Hlasy: pro: 16 nepřítomno: 5

u Zastupitelstvo souhlasilo s uzavřením dodatku s Olivo-
vou dětskou léčebnou, jehož předmětem je souhlas s od-
kladem zbývajících splátek finanční výpomoci ve výši 600 
tis. Kč o rok, tj. měsíční splátky ve výši 100.000 Kč budou 
zahájeny k 30. 4. 2022.

Hlasy: pro: 15 nepřítomno: 6

u Zastupitelstvo schválilo uvolnění částky 200 tis. Kč 
z rezervy zastupitelstva na Program pro zaměstnance na 
příspěvek na koupi kola/ koloběžky, elektrokola/ elektro-
koloběžky s cílem omezit používání automobilů při cestě 
do zaměstnání.

Hlasy: pro: 15 nepřítomno: 6

u Zastupitelstvo uložilo odboru územního plánování 
a regionálního rozvoje, aby učinil nezbytné úkony vedou-
cí ke změně územního plánu Říčan tak, aby územní plán 
umožňoval realizaci výtahů u bytových domů.

Hlasy: pro: 16 nepřítomno: 5
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Plogging v Říčanech – nový trend  
pro zdraví těla i přírody

V roce 2016 vznikl ve Švédsku plogging a brzy se rozšířil do 
dalších zemí včetně té naší. Jde o spojení dvou aktivit, které 
prospívají našemu tělu a životnímu prostředí: běhu a sběru 
odpadků (ze švédského plocka upp – zvedat a anglického 
jogging – rekreační běhání). „Když si jdeme zaběhat nebo 
se třeba projít do lesa, můžeme přitom pohodlně posbírat 
i odpadky, které jsou podél cest nebo po lese, a ještě se díky 
tomu i protáhneme,“ vysvětluje radní Petr Auředník (Klidné 
město). U ploggingu nejde o rychlost, čas nebo vzdálenost, 
nezáleží na věku, jde o to strávit čas venku na vzduchu a po-
moci planetě od znečištění.
„Město vychází tomu novému fitness trendu vstříc a umístilo u 
vybraných vstupů do lesa pytle na odpadky, aby ti, kdo se chtějí 
přidat, nemuseli myslet na to, vzít si kromě bot na běhání také 
něco na odpadky,“ říká starosta David Michalička (Klidné 
město). Až se půjdete na jaře projít do lesa, naleznete kromě 
pytlů u vstupů do lesa také popelnice s informační cedulí, kte-
rá na plogging návštěvníky upozorní. Navíc pytle na odpad-
ky jsou z ekologicky odbouratelného materiálu – základem 
je kukuřičný škrob. Takže pokud by je vzal například vítr, ne-
budou v lese vytvářet další odpad, ale brzy se zcela biologicky 
rozloží.
Skandinávské státy patří mezi nejvyspělejší na světě a 
umisťují se také na prvních příčkách zemí s nejšťastněj-
ším obyvatelstvem, mimo to se ale chovají velmi ekolo-
gicky. Plogging vlastně spojuje radost z pohybu a z dělá-
ní něčeho smysluplného a užitečného s ekologií. „Pojďme 
využít jarního počasí, akcí Ukliďme Česko a Čistý Ladův 
kraj a inspirujme se nápadem ze Švédského království. 
Uděláme něco pro sebe, pro své zdraví, vyčistíme si hlavu, 

pomůžeme přírodě a naše město bude ještě hezčí,“ uzavírá 
radní Petr Auředník.

Tisková zpráva města

Vážení spoluobčané,
letošní „velký jarní úklid“ připadl na sobotu 27. břez-
na. Všichni víme, že ani letos nemůžeme zajistit úklid 
v organizovaných skupinách. Přesto chceme, aby naše 
město bylo krásné a čisté. Chtěla bych vás proto požá-
dat a vyzvat, abyste se individuálně zapojili do sběru 
odpadků v Říčanech během celého dubna. My vám 
k tomu poskytneme pytle a pro zájemce i rukavice, kte-
ré si můžete vyzvednout na podatelně městského úřa-
du na Masarykově náměstí. Stačí pak nahlásit opět na 
podatelnu, kde jste naplněný pytel nechali, abychom 
ho mohli odvézt. Pokud víte, že se vám v okolí bydliště 
nahromadilo velké množství odpadků, můžeme se do-
mluvit na přistavění kontejneru.  
Pište na adresu jarmila.voracko-
va@ricany.cz, nebo volejte na číslo 
702 243 953, kde vám ráda poskyt-
nu informace. Uvítáme, když pošle-
te fotografii z úklidu.
 Jarmila Voráčková, radní

Ukliďme Česko– Čistý Ladův kraj
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Jestli něco trápí občany Říčan, je 
to doprava. Vlastně lépe řečeno 
množství aut, kterých je prostě až 
příliš moc. Ráno v dopravní zácpě 
k dálnici, před školou, všude na 
ulicích, na náměstí, u sportovišť. 
A možná nejvíce řeší každý svou 
ulici. Mladým rodinám vadí zejmé-
na rychlá jízda a nebezpečí z toho 
plynoucí pro chodce a děti. Starší 
občany zase trápí hluk a otřesy, kte-
ré souvisí s intenzitou dopravy na 
ulici. Tak jako tak, přetížené Říča-
ny chceme a musíme řešit.        

Říčany průjezdnější 
nebo příjemnější?
Průjezd městem chceme samozřejmě 
co nejplynulejší. Nikdo nechceme če-
kat v kolonách. Vysoké procento aut, 
která se v Říčanech pohybují, zde ale 
pouze projíždí. Důvodem je mimo jiné 
velký a nekontrolovaný rozvoj v sou-
sedních obcích, které na rozdíl od Ří-
čan a Klidného města výstavbu často 
moc nebrzdí (konkrétní data najdete 
na dalších stranách tohoto čísla). Je 
nadmíru důležité tato auta udržet na 

hlavních tazích a nezatahovat tran-
zit do obytné zástavby. Objížděním 
hlavních silnic se totiž jen další ulice 
a uličky stanou méně bezpečné a zhorší 
se zde kvalita bydlení. Výsledkem navíc 
často není ani plynulejší průjezd - když 
se vozidla v jiném místě zase napojují 
zpět na hlavní tah, dochází naopak 
k celkovému zpomalení. 
Typicky je to vidět ráno, když auta 
přijíždějící od náměstí s předností na 
kruhovém objezdu u hřbitova způso-
bují kolonu na hlavním tahu II/101 až 
k Lihovaru. A tak velká část aut přijíž-
dějících od Úval sjíždí na centrum, aby 
pak u hřbitova měla také přednost. Po-
dobně od Mukařova zase sjíždí auta do 
Olivovy, Smiřických i jinam, aby mohla 
opět přes centrum a náměstí objet ko-
lonu na Říčanské. A spirála dopravní 
špičky a nervozity v celém městě se 
roztáčí, ačkoliv ve výsledku se prak-
ticky všechna tato auta zase potkají na 
stejné silnici II/101, aby jela společně 
k dálnici.  
Já osobně proto volím „příjemnější“ 
a také bezpečnější Říčany. Nemusím 
přeci nutně projet autem tou nejkratší 

cestou sousedům pod okny, i když by 
to šlo jistě profrčet hodně rychle. Vždyť 
tamtudy chodí děti do školy a cesta je 
úzká. Ani já bych nebyl rád, kdyby naší 
boční ulicí najednou proudily tisíce aut 
jen proto, že řidiči ve svém spěchu ušet-
ří půl minuty. Co nejdelší část našich 
cest by se měla odehrávat po hlavních 
silnicích, které jsou na to uzpůsobeny. 
V rezidentních čtvrtích by měla být 
doprava naopak zklidněna – ideál-
ně zóna 30km/hod včetně moderních 
zpomalovacích prvků (šikany, zvýšené 
křižovatky a přechody, …). Toto je mým 
dlouhodobým cílem.
Mnozí z vás se teď ozvou: „A co my, 
kdo bydlíme na hlavní? Jak snížíte 
dopravu zde?“ Na Černokostelecké, 
Říčanské, ale ani na Široké, Roosevel-
tově, Olivově, Smiřických a dalších klí-
čových trasách, nejde aplikovat stejná 
opatření jako v rezidentních částech. 
Tyto ulice jsou součástí nadřazené sil-
niční sítě a tudy se má skutečně ode-
hrávat průjezd městem. Samozřejmě 
též s určitými limity. Na druhou stranu, 
tyto ulice mají být opatřeny kvalitním 
povrchem (aby nezpůsoboval hluk 

Říčanská radnice pro vás – 3. díl
Dopravu v Říčanech řeší každý

většina aut Masarykovým náměstím 
pouze projíždí, aby si zkrátila cestu.
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a rázy), bezpečnými chodníky a pře-
chody, veřejným osvětlením, zelení 
atp. Bydlení na hlavní má své nevýho-
dy i výhody. Na jedné straně je zvýšený 
hluk a prašnost z provozu, na straně 
druhé se člověk rychle dostane autem 
z města, má pěkný chodník nebo to má 
třeba blízko na autobus či vlak. 
Město Říčany se snaží systematicky 
zlepšovat stav a vzhled hlavních tahů  
- Olivova, Štefánikova, Rýdlova, Po-
litických vězňů a další – pamatujete 
si, jak vypadaly před pár lety? Všechny 
tyto ulice byly opraveny pod vedením 
Vladimíra Kořena a patří mu za to 
velký dík! V posledních letech se daří 
ve spolupráci s krajem zlepšovat i stav 
krajských silnic – Říčanská, Lipan-
ská, Rooseveltova (kostky dole se ne-
povedly a zkusíme s tím něco udělat). 
Brzy se snad dočkáme též rekonstruk-
ce Kolovratské nebo Voděradské, které 
již kraj projektuje. V hledáčku máme 
samozřejmě i povrchy 17.listopadu, 
Široké a hlavně Masarykova náměstí. 
Celé centrum by v budoucnu po rekon-
strukci náměstí mělo být též zklidněné 
a přívětivější pro pěší a či posezení na 
zahrádce. Samostatným příběhem je 
Černokostelecká. Tato společná inves-
tice ŘSD a města se dlouho připravuje 
a výsledek by měl být ozdobou města. 
Začátek stavby je ale nejen kvůli COVI-
Du odložen zatím na příští rok.  

Obchvat Říčan?
S výjimkou velmi potřebného Praž-
ského okruhu (SOKP) od D1 do Bě-

chovic a s ním souvisejících napojení 
jsou další silniční stavby v okolí Říčan 
velmi diskutabilní. Nové silnice proka-
zatelně generují další dopravu, hluk 
a v neposlední řadě také výstavbu. A to 
nejen obytnou, ale též obchodní a lo-
gistickou. A tato výstavba opět přináší 
další auta. V neposlední řadě je každá 
kapacitní silnice velkou bariérou v úze-
mí pro lidi i zvířata. 
Osobně si sice dovedu představit lokál-
ní propojení krajských silnic mimo Ří-
čany, aby se odklonila tranzitní dopra-
va  z centra města. Silnice by teoreticky 
mohla být zahloubená, lemovaná zele-
ní včetně mimoúrovňových přechodů 
pro lidi i zvířata. Ovšem rizika spojená 
s přivedením další dopravy, tlak na 
halovou výstavbu a zejména obrovská 

finanční zátěž pro město mi přijdou 
v současné době neúměrné. 
Jsem však otevřen debatě, a proto 
jsem v březnu svolal setkání staros-
tů Světic, Strančic, Všestar, Tehova, 
Mnichovic a zástupců kraje na toto 
téma. Shodli jsme se na tom, že kraj 
zpracuje důkladný směrový průzkum 
dopravy (ideálně z dat mobilních ope-
rátorů z doby před covidem) v celém 
regionu a posoudí výhody případných 
nových staveb. Jako nejzajímavější 
se většině stále zdá propojka dálnice 
a Černokostelecké (přeložka II/107) 
ze Všechrom k Vojkovu za předpo-
kladu, že bude provedena maximálně 
citlivě vůči území a přírodě. Objevily 
se i nápady na dílčí zkapacitnění něko-
lika stávajících komunikací v regionu. 
Uvidíme, jaké kroky nám průzkum 
doporučí.
Jsem spíš názoru, že silnic máme ve 
svém okolí již dost. Dálnici D1 máme 
na kraji našeho katastru a je vlastně 
jižním obchvatem města. Ze západní 
strany zase jednou bude stát Pražský 
okruh. Co je zásadní - v žádném pří-
padě nechci jakoukoliv stavbou silnice 
ukrajovat náš les. To je to nejcennější, 
co máme a měli bychom jej naopak 
rozšiřovat. 

Tohle je moje ulice
Asi každému z nás nejvíce záleží na 
místě, kde žijeme. Náš dům, naše ulice. 
Chceme se zde cítit dobře a bezpečně. 
(Tento článek není prosím věnován kva-
litě komunikací v Říčanech. Naše silnice 
i chodníky jsou stále podinvestované 

Podobné zklidňující prvky a zóny 
30 by měly v obytných ulicích 
Říčan začít přibývat letos v létě.

veřejné projednání dopravního opatření v ulici Jizerská – září 2020
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a tomuto tématu se budu věnovat v jedné 
z dalších částí seriálu.) 
Vracím se k dříve zmíněnému zklidňo-
vání obytných ulic. Nikdo z nás nechce, 
aby naší ulicí jezdilo příliš mnoho ci-
zích aut. Vždyť u nás je to přece hlavně 
pro rezidenty. Na druhou stranu, všich-
ni jsme zvyklí hledat si nejkratší a nej-
rychlejší cesty. Když spěcháme, bereme 
to, kudy to jen jde. Jenže tam také bydlí 
rezidenti …
Proto chci velmi požádat o zamyšlení 
a respekt k ostatním lidem, kteří také 
chtějí bydlet v relativním klidu. Zkus-
me snížit rychlost, jezdit citlivě vůči 
okolí a pokud možno volme co nejdelší 

část trasy po hlavních ulicích. Jakmile 
totiž doprava (často jen tranzitní) v ně-
kterých obytných částech vzroste nad 
únosnou míru, musí město chránit pri-
márně občany v dané lokalitě. Já raději 
strávím o 3 minuty déle v autě cestou 
domů, když budu vědět, že děti si mo-
hou jít bezpečně zakopat na ulici.
Nejbližší krok, který nás čeká, je zklid-
nění dopravy v ulici Jizerská (a celém 
okolí stanovením krátkého jednosměr-
ného úseku). Tato třaskavá informace 
mi vynesla dost nevybíravých označení 
a urážek na facebooku. Jenže zkuste 
si představit, že by ve vaší boční uličce 
najednou jezdily místo několika málo 

rezidentů 4 tisíce aut denně jen proto, 
že to mají o kousek kratší do jiné části 
města nebo dokonce úplně jinam. Po-
dobná opatření město v minulosti za-
vedlo například v ulici Bezručova (ob-
jíždění semaforu na Černokostelecké), 
v Mozartově (vyhýbání se křižovatce 
s Říčanskou), Škroupově (průjezd od 
zimního stadionu) a na mnoha dal-
ších místech. Vždycky takové opatření 
způsobí velký poprask, ale většinou se 
osvědčí. Velmi prosím, nechme i tomu-
to opatření čas a porovnejme pak spo-
lečně data z měření. 
 Váš starosta  

David Michalička

Dopravní opatření pro zklidnění dopravy u dopravního hřiště v ulici Jizerská a okolí
Jednosměrný úsek 
bude mezi ulicemi 
otavská a štěchovická. 
Průjezd bude možný 
od široké směrem 
k dopravnímu hřišti, 
opačně pouze Mhd. na 
několika místech včet-
ně ulice voděradská a 
Masarykova náměstí 
bude před i po zavede-
ní opatření provedeno 
měření dopravy. Po 
ustálení situace budou 
tato data zveřejněna 
a dopady na život 
občanů i dopravní 
situaci v centru budou 
vyhodnoceny.

Jedním z výstupů dopravního průzkumu, který město v roce 2019 nechalo zpracovat fd čvut, je interaktivní webová aplikace, která primárně vy-
hodnocuje směry a trasy cest řidičů, kteří naším městem jen projíždí (tranzit). Měřící body byly umístěny na všech klíčových příjezdech a výjezdech 
z města a také v centru.

10 texty.kuryr@ricany.cz
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Výňatek z Dopravní studie zlepšení dopravní obslužnosti zájmového území Říčansko – jih

vliv realizace přeložky 
II/335 (tzv. Solné stezky). 
na náměstí dle modelu díky 
přeložce ubyde 760 aut (tj. 
cca 10 % dnešní intenzity). 
naproti tomu by v blízkosti 
Říčan přibylo 12 700 vozi-
del na nové přeložce mezi 
Světicemi a hřbitovem.

vliv realizace přeložky II/107 (též tzv.tehovská spojka). 
výhodou této přeložky by mohl být významný pokles 
dopravy na černokostelecké a Říčanské. nevýhodou je ale 
opět zásah do území, i když zde částečně ve stopě stávající 
komunikace.

Zpracovatel AF Cityplan, 2016. Rozdíly v zatížení komunikační sítě, 
model pro rok 2040 po dostavbě Pražského okruhu. Čísla jsou vztažena 
proti „nulové variantě“, tj. bez nových silnic, pouze s Pražským okru-
hem. Studii zadával Středočeský kraj.

V březnu 2021 se starostové dotčených obcí včetně 
Říčan shodli se zástupci KSÚS, že i vzhledem k časo-
vému odstupu je třeba zpracovat nové měření včetně 
zjištění zdrojů a cílů dopravy. Následně musí být mo-
del aktualizován a prověřen vliv na zatížení našich ko-

munikací. Teprve na základě věrohodných dat chceme 
dále rozhodovat o jakýchkoliv případných změnách 
silniční sítě. Měření dopravy a aktualizaci studie by 
měl opět zadávat Středočeský kraj.

David Michalička
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Organizace dopravy jako nástroj 
regulace dopravy ve městech
Město Říčany má v důsledku mno-
ha faktorů nesnadnou dopravní si-
tuaci. Městem prochází významné 
silnice – první třídy I/2 a druhé tří-
dy II/101. Nejvýznamnější vliv na 
dopravu v Říčanech má blízkost 
Prahy a připojení na dálnici D1. 
V důsledku každodenní dojížďky a 
vyjížďky je zde generováno značné 
množství cest realizovaných in-
dividuální automobilovou dopra-
vou.
Na tyto skutečnosti poukazují i výsled-
ky dopravních průzkumů realizova-
ných Dopravní fakultou ČVUT v Praze 
v roce 2019. Jednalo se v první fázi o 
křižovatkové průzkumy v souvislosti 
s budováním základní školy na Ko-
menského náměstí. Výsledky těchto 
průzkumů ukázaly vyšší objemy do-
pravy ve městě jako takovém. Ve druhé 
fázi šlo o rozsáhlý směrový průzkum, 
který se zaměřoval na stanovení podílu 
tranzitní dopravy a na vybrané trasy 
průjezdu městem.

Výsledky ukázaly na dominantní tran-
zitní vazbu realizovanou po silnici I/2, 
ale také několik vazeb vedoucích přes 
centrum města. Tyto tranzitní vztahy ve-
doucí přes město sice nedosahují tako-
vých hodnot jako nadřazená dopravní 

obr. 1 – kartogram ukazuje počty vozidel, 
která mezi 6. – 18. hod. vjela od Mukařova 
(stanoviště 1) a do 15 minut vyjela u hřbitova 
směr d1 (stanoviště 6). nejedná se o celkové 
intenzity, ale pouze o čistě tranzitující vozidla 
mezi těmito dvěma body. Z obrázku mimo 
jiné vyplývá, že 34 % tranzitu od Mukařova 
k dálnici jezdí přes centrum města. 

Jeden z výstupů směrového dopravního průzkumu v Říčanech. víme od-
kud, kam a kdy nám jezdí auta přes město a kolik z nich tudy jen projíždí.

12 texty.kuryr@ricany.cz
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síť, ale nejsou určitě zanedbatelné. V úz-
kých rezidentních ulicích mohou zjiště-
né intenzity dopravy způsobovat velký 
diskomfort. Na následujícím obrázku je 
vidět jeden z výsledků směrových pomě-
rů ve městě vztažený k příjezdu po I/2 od 
Mukařova a výjezdu směrem k dálnici 
D1. Z tohoto kartogramu jsou zřejmé 
dominantní tranzitní směry. Obdobným 
způsobem byla vyhodnocena všechna 
sledovaná stanoviště. 

Jednou z možností, jak ochránit centra 
měst od nežádoucí tranzitní dopravy, 
je zavádět taková organizační opatření, 
která nutí řidiče využívat komunikace 
a trasy, které jsou tomu uzpůsobeny  
(většinou právě nadřazená silniční síť – 
státní a krajské komunikace). To s sebou 
může nést i řešení pro vnitřní dopravu 
města. Výhodou těchto řešení jsou často 
nízké náklady na jejich realizaci s mož-
ností výrazných pozitivních přínosů.

Z výsledků směrového průzkumu bylo 
mimo jiné prokázáno i objíždění Ma-
sarykova náměstí přes ulici Jizerská 
ve směru jízdy od západu na východ. 
To je pravděpodobně zapříčiněno delší 
dobou čekání při levém odbočení na 
Masarykově náměstí do ulice Široká. 
Na přiloženém zátěžovém diagramu 

z křižovatky ulic Jizerská a Široká je 
vidět, že intenzita vozidel, která odbo-
čují doleva z ulice Jizerská, je vyšší než 
intenzita v opačném směru. Celková 
denní intenzita dopravy v místní komu-
nikaci Jizerská byla zjištěna přes 4 100 
vozidel. Takové intenzity jsou běžně 
sledovány na silnicích II. nebo III. třídy. 
Negativní dopadem tohoto objíždění je 
vyšší intenzita vozidel v rezidenční zá-
stavbě, kde nemá doprava zdroj ani cíl.

Doprava v Jizerské za poslední roky 
vzrostla neúměrně a místní se stali 
obětí nežádoucího tranzitu přes cent-
rum Říčan. Velká část řidičů tudy v od-
polední špičce jen objíždí kolonu na 
náměstí. Svým průjezdem náměstím 
po hlavní pak ale vlastně blokují další 
a další řidiče při odbočení a kongesci 
(zácpu) tak dál umocňují. 
Rozhodnutí města zavést v krátkém 
úseku této ulice jednosměrný provoz 
tak, aby nebylo možné projet v úseku 
od ulice Rooseveltova po ulici Otavská, 
je na místě. Jedná se o řešení organi-
začního charakteru, které nevyžaduje 
stavební úpravy. Díky tomu lze očeká-
vat snížení intenzity v této rezidenční 
oblasti a zvýšení bezpečnosti provozu 
všech účastníků dopravy, včetně chod-
ců. Dalším argumentem pro takové 

opatření je i existence dopravního hřiš-
tě s vchodem přímo do ulice Jizerská a 
též vedení nové cyklostezky Do Prahy 
na kole paralelně s tímto úsekem.
Každá z takových úprav s sebou může 
samozřejmě přinést i negativní dopa-
dy v přilehlých částech řešené oblasti. 
Jedná se o riziko zvýšení průjezdů přes 
ulici Voděradská do ulic Vltavská a 
Labská nebo prodloužení fronty čeka-
jících vozidel na Masarykově náměstí. 
První riziko objíždění přes sousední 
ulice by dle našich informací mělo být 
eliminováno současným doplněním 
dopravního značení, které zamezí tran-
zitu, avšak neomezí rezidenty. Nabízí 
se též zavedení zóny 30 v této lokalitě. 
Masarykovo náměstí může být na prv-
ní pohled vystaveno větším intenzitám 
dopravy, která se sem přenese právě 
z Jizerské. Je však též možné, že část 
řidičů s cílem mimo centrum zvolí ply-
nulejší a pohodlnější trasu a zůstanou 
na II/101. Stejně tak obyvatelé Světic, 
Všestar a sousedních obcí, kteří jsou 
možná dnes zvyklí jezdit z Prahy přes 
centrum Říčan, zvolí rychlejší a vlastně 
správnou trasu po D1 na exit Strančice. 
Aby se dal posoudit přínos navrhované 
organizační změny, vedení města se roz-
hodlo měřit stav dopravy před zavede-
ním těchto opatření a pak s nějakým 
odstupem času po jejich zavedení. Mě-
ření by měla probíhat jak v ulici Jizerská, 
tak v ulici Voděradská a na Masarykově 
náměstí. Na základě těchto dat bude 
možné posoudit reálné dopady těchto 
opatření a vedení města tak může roz-
hodnout, zda tyto úpravy zůstanou 
trvalé. S tímto postupem města lze jen 
souhlasit. Díky porovnání stavu před a 
po zavedení organizačních opatření, na 
základě měření intenzit automobilové 
dopravy, je možné správně rozhodnout 
a vybrat takové řešení, které bude mít 
větší přínos a nejméně omezí život ve 
městě. 

Petr Kumpošt, 
zástupce vedoucího Ústavu dopravních 

systémů, vedoucí Mobilní laboratoře 
pro dopravní analýzy

České vysoké učení technické v Praze, 
Fakulta dopravní 
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V pondělí 1. března začal ostrý pro-
voz očkovacího centra ve sportovní 
hale. Tu město zapůjčilo a přestavělo 
na velkokapacitní očkovací centrum 
jak po stránce materiální, tak tech-
nologické. Provozovatelem je Ne-
mocnice AGEL Říčany, která zajistila 
zdravotnické vybavení a spotřební 
materiál. Vakcíny (od firmy Astra-
Zeneca, Comirnaty od firem Pfizer 
a BioNTech a vakcíny od Moderny) 
dodává Středočeský kraj. Otevíra-
cí doba očkovacího centra je každý 
všední den od 8 do 16 hodin. Kapa-
city se postupně navyšují. Ve zkušeb-
ním provozu od 24. do 26. února bylo 
naočkováno 232 osob, v ostrém pro-
vozu za tři týdny (od 1. do 18. března) 
to bylo 4 230 lidí. Očkovací centrum 
by mělo nakonec denně naočkovat 

500 a více zájemců. Vše ale záleží na 
dodávkách vakcíny, kvůli jejímu ne-
dostatku muselo být očkovací cent-
rum v pátek 19. 3., v pondělí 22. 3. a 
úterý 23. 3. uzavřeno.
Očkovat se ke dni uzávěrky mohou lidé 
starší 70 let a pedagogičtí pracovníci a 
nepedagogičtí zaměstnanci škol a škol-
ských zařízení po registraci v centrál-
ním systému a rezervaci termínu přes 
web https://registrace.mzcr.cz/ nebo 
https://registrace.uzis.cz/. S registrací 
případně pomohou na infolince 1221. 
Senioři, kteří potřebují pomoci s do-
pravou na očkovací místo, se mohou 
obrátit na městskou telefonní linku 
607 056 495. Před samotným očko-
váním je třeba mít vyplněný dotazník, 
který slouží lékaři ke zhodnocení zdra-
votního stavu.

Od 1. března se postupně zapojují do 
očkování i praktičtí lékaři, ti registrují 
zájemce sami. V současné době očkují 
pacienty starší 70 let a pacienty, u nichž 
praktický lékař vyhodnotí, že riziko 
vážného průběhu nemoci COVID-19 
je obdobné riziku v dané době očko-
vaných osob, a to v případě pacientů 
s diagnózami a zdravotními stavy s 
vysokým rizikem těžkého průběhu CO-
VID-19.
Přehledné informace o očkování, 
registraci, očkovacím centru, očko-
vacích látkách i dotazník k vyplnění 
naleznete na webových stránkách 
města https://info.ricany.cz/mesto/
informace-pro-zajemce-o-ockovani 
a na https://info.ricany.cz/mesto/
ockovani-proti-covid-19.

Tisková zpráva města

Očkovací centrum měsíc v provozu

V současné době se z důvodu epidemické situace lidé testují na přítom-
nost antigenu SARS-CoV-2 a často používají testovací sady určené pro 
sebetestování. Ministerstvo životního prostředí proto vydalo pokyny, jak 
s použitými samotesty nakládat jako s odpadem.
Tento odpad zařaďte jako běžný komunálním odpad. Testovací výrobky 
ukládejte do pevného plastového pytle s minimální tloušťkou 0,2 mm 
(tenčí obaly je nutné zdvojit). Pytel následně zavažte, očistěte dezinfekč-
ním prostředkem a dejte do černého kontejneru na směsný komunální 
odpad. POZOR: NIKDY NENECHÁVEJTE ODPAD MIMO SBĚRNÉ 
NÁDOBY!! Po manipulaci s pytlem si pokaždé umyjte ruce mýdlem a 
teplou vodou či dezinfekčním gelem.
Děkujeme za ohleduplnost a minimalizaci rizika pro osoby, které naklá-
dají s odpady.

Co s použitými samotesty na covid?

fo
to

: P
IX

AB
AY

.C
oM

14 texty.kuryr@ricany.cz



 Informace z radnice

Není to jednoduché, ale i v těchto dnech, kdy si procházíme 
obrovskými omezeními ve všech směrech, hledáme skulinky a 
možnosti, jak pro vás připravit alespoň nějaké kulturní akce a 
při tom dodržet všechna platná vládní nařízení.

VÝSTAVA POD ŠIRÝM NEBEM – SLUNENČÍ KRESBY, 
ANEB SOLAROGRAFIE V ŘÍČANECH
O tom, co je to solarografie, se můžete dočíst na dalších stránkách 
tohoto čísla. Připravili jsme pro vás PUTOVNÍ VÝSTAVU těchto 
asi 20 obrazů na zajímavých místech v Říčanech. Obrazy budou 
připevněné na plotech různých institucí, sportovních center či ve-
řejných prostranství. Přejeme vám příjemné zážitky!

AUTOKINO
V době vydání tohoto čísla Kurýru máme téměř hotovou přípravu 
provozu autokina. Pokud vše klapne, budete moci vidět během 
následujících dvou měsíců zajímavé filmy (i s překvapením) nejen 
pro dospělé, ale i pro děti. Promítat budeme na LED stěnu o rozmě-
rech 7x4m, zvuk pak přenášet přes rádiovou frekvenci. Začínáme 
v DUBNU, sledujte FACEBOOK, rádi bychom zahájili už po Ve-
likonocích.

VÝSTAVA SOCH
Také na výtvarné umění dojde, a to v Husově knihovně. Na zdejším 
dvoře budete moct navštívit výstavu soch umělce, který je spjatý 
s naším městem – MARTINA VAVRYSE. Výstavu připravíme a 
nainstalujeme během dubna. Máte se na co těšit!
 Hana Špačková, místostarostka

Kultura žije i v Covidu!

Vzhledem k současné epidemické situaci, vládním nařízením 
a téměř vyčerpaným kapacitám míst pro testování na COVID 
- 19 v Říčanech a okolí se město rozhodlo zřídit další odběrové 
místo. To se podařilo zajistit ve spolupráci se společností City-
Lab. Nové odběrové místo bylo zřízeno v polovině března na 
Masarykově náměstí naproti Základní umělecké škole. 
Testování PCR metodou a antigenními testy na přítom-
nost antigenu viru SARS-CoV-2 se provádí po předchozí 
registraci na www.citylab.cz, kde zájemci naleznou re-

zervační kalendář a veškeré potřebné informace. PCR 
metodou se testují pacienty s indikací od lékaře či hygie-
nika a také samoplátci. Antigenní testy jsou pro osoby se 
zdravotním pojištěním v ČR v současnosti poskytovány 
zdarma jednou za tři dny – pokud osoba neprodělala one-
mocnění COVID-19 v předchozích 90 dnech, v ostatních 
případech může být test proveden za úhradu. Testovací 
místo je otevřeno každý všední den od 8 do 16 hodin.

Tisková zpráva města

Nové testovací místo na COVID–19 v Říčanech

Letošní zima byla dlouhá a pro nás v informačním 
centru o to delší, že jsme od půlky února kvůli covi-
du a následném lockdownu zůstali zcela uzavřeni. To 
se ale nyní začne měnit. Od Velikonoc k nám můžete 
přijít opět pro informace, kávu, jízdní řády či pro su-
venýry a dárky. Z počátku, dokud nenastane úplné 
rozvolnění, můžete nakupovat z okna, stejně jako v 
uplynulém roce, a to každý den do 16 hodin a v pátek 
do 12 hodin. A jakmile to skutečnosti umožní, rádi 
vás uvítáme opět uvnitř. Chystáme na jaro další no-
vinky, těšit se můžete na připravovaný e-shop a ještě 
před létem pro vás přichystáme novou soutěž. Sle-
dujte Kurýr, náš web www.maks-ricany.cz, ale hlav-
ně, přijďte si koupit dárečky a přijďte se s námi těšit na 
začínající jaro a novou turistickou sezónu!

Vaše informační centrum

Infocentrum od dubna 
opět otevřené
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Svoz velkoobjemového odpadu - jaro 2021

Jak se správně chovat na cyklostezce

Město Říčany ve spolupráci se svozovou 
společností Marius Pedersen, a. s., při-
pravuje mobilní svoz velkoobjemového 

odpadu z domácností, a to v jarním období. Přistavení 
kontejnerů bude probíhat za asistence městské policie, 
která dohlédne na to, aby občané odevzdávali přiměřené 
množství odpadu. Pro další druhy odpadů, pro něž není 
velkoobjemový kontejner určen, je otevřen sběrný dvůr 
Na Fabiáně (přístup z Říčanské).

Provozní doba sběrného dvora: 
pondělí, středa, pátek 13:00 - 18:00 hod.
sobota 09:00 - 16:00 hod.
neděle 14:00 - 18:00 hod.

Začíná duben, teplejší počasí, sluníčko 
láká lidi z domů a bytů ven do přírody. 

Jednou z možností, jak trávit volný čas, je nová cyklos-
tezka Do Prahy na kole – úsek Mnichovice – Kolovraty, 
která byla loni otevřena. Rychle se stala oblíbenou pro ro-
diny s dětmi na společné procházky, pro cyklisty, brusla-
ře, k jízdám na koloběžce… Takže na ni občas bývá rušno. 
V létě byl městskou radou schválen provozní řád, který je 
třeba pro vlastní bezpečnost a pro bezpečí druhých dodr-
žovat. V zásadě platí pravidlo „Silnější a rychlejší má být 
ohleduplnější vůči slabšímu a pomalejšímu“.
Cyklostezka je určena pro bezmotorovou dopravu – tedy pro 
chodce, cyklisty, osoby na kolečkových bruslích, s dětskými 
kočárky, osoby na invalidních vozících… Výjimku tvoří elek-
trokola, vozidla složek integrovaného záchranného systému, 
vozidla údržby správců sítí technické infrastruktury, správy 

lesů, vlastníka komunikace apod. Děti do šesti let mohou 
užívat cyklostezku pouze v doprovodu dospělé osoby.
Na cyklostezku naopak nesmí koně, psi musí být na „krát-
kém“ vodítku, na cyklostezce se nesmí vytvářet překážky 
– tedy ani na ni odstavovat kola, je zde zákaz požívání alko-
holických nápojů a samozřejmě poškozování mobiliáře, od-
hazování odpadků mimo odpadkové koše, rušení místních 
obyvatel a zvěře.

Kudy chodit a kudy jezdit?
 Cyklostezka je obousměrná bez dělícího pruhu, cyklisté, 
bruslaři… jezdí vpravo ve směru jízdy a měli by se tedy držet 
pravého okraje cyklostezky. Předjíždí se vlevo. Chodci nao-
pak chodí vlevo, tedy proti směru jízdy cyklistů, kteří tak lépe 
uvidí chodce a snadněji se mu vyhnou. 
Cyklisté i bruslaři by vždy na společné stezce měli přizpůsobit 

15. května stanoviště 22. května stanoviště
07:00-09:00
07:30-09:30
08:00-10:00
08:30-10:30
09:00-11:00
09:30-11:30
10:00-12:00

táborská (X Smiřických)
Scheinerova (u separ. sběru)
5. května (kotelna)
na kavčí skále (u separ. sběru)
k Podjezdu (X Bezručova)
Sokolská (u hřiště)
Zborovská (X táborská)

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

u olivovny (sídliště)
verdunská (u rest. oliva)
domažlická (X Chodská)
Bezručova (X dukelská)
Stará náves (u Památné lípy)
Jureček
nové Březí (horní u paseky)              
na vysoké (u přejezdu)

1. května    stanoviště 8. května stanoviště
  07:00-09:00
  07:30-09:30
  08:00-10:00
  08:30-10:30
  09:00-11:00
  09:30-11:30
  10:00-12:00
  10:30-12:30

Podhrázská (u separ. sběru)
na obci (X s voděradská)
olivova (u parkoviště)
u kina (komenského nám.)
u hřiště (X v Chobotě a Řípská)
Marvánek
otavská (X labská)
nám. čSA

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

thomayerova (X k Říčanskému lesu)
Boubínská (X na kozákově)
roklanská (u trati)
škroupova (u zimního stadionu)
Březinova (parkoviště)
vrchlického (u separ. sběru)
haškova
kuříčko

Jarní termíny přistavení velkoobjemového kontejneru
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Říčany hledají nového tajemníka
Město Říčany vypisuje výběrové řízení 
na pozici tajemníka městského úřadu. 
Jedná se o druhou nejvyšší funkci v rám-
ci města. Tajemník řídí činnosti úřadu a 
měl by být též klíčovým partnerem sta-
rosty a vedení města při realizaci jimi 
vytčených cílů. Pevně věřím, že i díky 
dobrému renomé Říčan se podaří vybrat 
kvalitního člověka a kolegu, který bude 
nadále posouvat naše město a úřad 
správným směrem.

Výběrové řízení bude vyhláše-
no v průběhu dubna 2021 na 
úřední desce, webu a faceboo-
ku města.
Dosavadní pan tajemník Tomáš Mařík od-
chází k 31. 5. 2021. Na pozici šéfa úřadu 
působil více než 10 let a je třeba mu za od-
vedenou práci poděkovat. Nejdůležitější 
je, že za celou dobu se až na jedno osobní 
selhání zaměstnance neobjevila žádná ko-
rupční či jiná aféra, která by na naše město 

vrhla stín. Pan tajemník, skaut tělem i duší, 
velmi dbal na dodržování zákonů i férových 
pravidel. Navíc, podle objektivních srovná-
ní tzv. benchmarkingu, náš úřad plní svou 
agendu jako jeden z nejlepších v republi-
ce. Samozřejmě stále je co zlepšovat, ale 
není to náhoda.
Tomáši, děkuji Ti veřejně za veškerou 
práci a přeji, aby se Ti neméně dobře 
dařilo i v Tvém dalším působišti.

 David Michalička, starosta

svou rychlost hustotě provozu. Obecně by se na kole po stezce 
nemělo jezdit rychlostí vyšší než 30 km/hod. Pokud se po ní po-
hybuje větší množství lidí, mělo by se jezdit mnohem pomaleji.
Je také třeba sledovat dění kolem sebe, předvídat případný 
nečekaný pohyb ostatních výletníků a zároveň se snažit cho-
vat předvídatelně (nedělat nečekané změny směru apod., 
které by mohly ostatním v nevhodné chvíli zkřížit cestu).
V případě úrazu nebo nehody zodpovídá za vzniklé škody 
na zdraví nebo majetku vždy ten, kdo nehodu způsobil. Pro 
minimalizaci úrazů doporučujeme používat ochranné a bez-
pečnostní pomůcky.

Nejdůležitější je ohleduplnost
Na první pohled to může vypadat, že provoz na společné cyk-
lostezce, kde se pohybuje množství osob různým způsobem, 
musí být vždy komplikovaný. Nemusí tomu tak ale být. Stačí 
jediná věc – ohleduplnost. Respektujte proto, že na cyklos-
tezce nejste sami, a pohybujte se po ní vždy tak, abyste niko-
ho jiného neohrozili.

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

MěsTO ŘíČaNY sVýM zaMěsTNaNcůM Nabízí:
 zaměstnání u stabilního zaměstnavatele se zaručeným termínem výplaty  5 týdnů dovolené ze zákona + 3 dny volna navíc 
 Úprava pracovní doby (na pracovištích, kde je to možné)  Příspěvek na mateřskou školu a možnost umístění dětí do firemní 
školky  Stravenky 100 Kč a příspěvek na penzijní připojištění  Příspěvky při životních a pracovních výročích Školení a příspěvek 
na zvyšování kvalifikace až 30.000 Kč  Příspěvek na volnočasové aktivity  Příspěvek na dětskou rekreaci organizovanou městem  
Příspěvek na kulturní akce organizované městem  Možnost půjčky na bytové účely  Možnost sociální výpomoci a půjčky  
 dotovaná výuka jazyků  rekreace v městských rekreačních objektech v Kořenově (horská chalupa) a Lutové (jihočeský statek)

Bližší informace k jednotlivým výběrovým řízením včetně náležitostí přihlášky do výběrového řízení naleznete  
na www.ricany.cz/radnice/městský úřad/volná pracovní místa/Město Říčany
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„Statistika nuda je, má však cenné údaje, neklesejme na 
mysli, ona nám to vyčíslí.“ Jistě všichni znáte refrén po-
pulární písně autorské dvojice Jaroslav Uhlíř - Zdeněk 
Svěrák. Nedá mi to jinak, než hned na začátku refrén 
zmínit a opřít se o statistiku při uvažování nad rozvojem 
našeho města a okolí.
V rámci zastupitelstva a vedení města probíhá vypra-
cování Strategického plánu města Říčan do roku 2040. 
Diskutujeme směry rozvoje města a prioritní projekty, 
v další fázi budou do workshopů přizváni i zájemci z řad 
veřejnosti.
Náš zastupitelský klub STAN Říčany se aktivně podílí 
na tvorbě strategie. Při uvažování nad otázkou „Kam 
jako město kráčíme“ jsme se opřeli o statistická data 
vývoje počtu obyvatel v Říčanech a okolí od roku 2004 
a tato data se pokusili extrapolovat do vzdálené bu-
doucnosti roku 2040. Pojďme společně nahlédnout do 
trendů demografických změn, které se dějí v ČR, Pra-
ze, Středočeském kraji, v Říčanech a jejich okolí. Když 
porozumíme celkovému kontextu, lépe pochopíme 
stávající situaci a snáze se shodneme nad budoucím 
vývojem. 

VýVOj pOČTu ObYVaTel 2004 až 2020
Říčany máme rádi, mnoho z nás se zde narodilo, někdo zde 
žije desetiletí, někteří se přistěhovali do města v posledních 
letech. Těsná blízkost Prahy, rozvinutá infrastruktura sa-
motného města, klidné soužití a blízkost přírody je kombi-
nace, která nám vyhovuje. 
Říčany ale nežijí ve vzduchoprázdnu, ani nejsou kolem 
města osazeny ploty, abychom si vyhradili město jenom 
pro sebe. Jsme spádovou obcí s rozšířenou působností, 
obyvatelé okolních obcí využívají místní obchody, služ-
by, úřady, jezdí do města do zaměstnání anebo volí vlak 
jako přestupní stanici pro cestu do Prahy. Mnoho lidí jez-
dí do Říčan a okolí trávit svůj volný čas. Začneme však 
poněkud zeširoka.

Česká republika a kraje
Celkový počet obyvatel v ČR vzrostl od roku 2004 o 473 tis., 
což je o pouhých 4,6 %. Premiantem v růstu počtu obyvatel 
je Středočeský kraj – růst o 21 %, následuje hlavní město 

Praha s růstem 13 %, poté Plzeňský a Jihomoravský kraj 
s vyšším jednociferným růstem, ostatní kraje stagnují, pří-
padně se vylidňují. 
Co z toho plyne: Jednoduchý závěr, lidé se nejvíce stěhují 
do Středočeského kraje. 

středočeský kraj a jeho okresy
Středočeský kraj je rozlehlý s rozdílnou přitažlivostí 
k bydlení. Ze statistiky je jasné, že největší nápor nových 
obyvatel zaznamenávají okresy Praha-východ a Praha-
-západ. Více než 60% nárůst obyvatel u obou okresů je 
zvýrazněn u okresu Praha-východ s absolutně největším 
nárůstem o 72 tisíc obyvatel.
Co z toho plyne: Okres Praha-východ dominuje svým ná-
růstem obyvatel nejenom v rámci kraje, ale také v rámci celé 
České republiky. Hustota obyvatel na 1 km2 je také nejvyšší 
v rámci celého kraje. Lidé z celé ČR by jistě velmi rádi byd-
leli v našem okrese.

průměrný věk podle okresů v celé Čr
Okres Praha-východ má nejnižší průměrný věk v celé ČR 
(38,6 let), následuje Praha-západ (39 let) a poté s relativně 
velkým odstupem všechny ostatní okresy, průměrný věk 41 
až 43,5 let. 
Co z toho plyne: Velké zastoupení rodin s dětmi. Náš okres 
zažívá největší tlak na výstavbu škol, školek, služeb pro ro-
diny s dětmi nebo volnočasové vyžití v okolí bydliště.

Říčany a okolní obce 
Nyní se dostáváme se statistickými čísly na úroveň na-
šeho města a okolí. Říčany od roku 2004 rostou ohledně 
počtu obyvatel meziročně v průměru o 2,4 %. Za období 
17 let se zvýšil počet obyvatel o 40 % na číslo 15 908. 
Tento nárůst je menší než průměrný růst obyvatel celé-
ho okresu a výrazně menší než růst v okolních obcích. 
V tomto bodě se dostáváme k základnímu problému 
rostoucích nároků na celkovou infrastrukturu v našem 
městě. Nárůst obyvatel v okolních obcích je extrém-
ní, někde živelný bez jakékoliv kontroly nad dynamikou 
růstu. Průměrný nárůst v okolních obcích je 105 %, ně-
které obce vyrostly o více než 200 % a Babice o neuvěři-
telných 323 %. 
Počet obyvatel v okolních obcích se za měřitelné období 
více než zdvojnásobil z 9 702 na 19 850 obyvatel. Za našimi 
humny během posledních 17 let od roku 2004 vyrostly 
téměř jedny nové „Říčany“.
Co z toho plyne: Uvedená srovnání jsou hrozivá z pohledu 
dynamiky růstu a limitů udržitelnosti celého území. Tato 

extrémní nárůst obyvatel 
v okolí Říčan, co s tím?

Počet	obyvatel	v	ČR	a	
jednotlivých	krajích

2004 2010 2015 2019 nárůst	počtu	2004	
vs.	2019

%	nárůst	počtu		
2004	vs.	2019

Česká republika 10 220 577 10 532 770 10 553 843 10 693 939 473 362 4,6 %
Hlavní město Praha 1 170 571 1 257 158 1 267 449 1 324 277 153 706 13,1 %

Středočeský kraj 1 144 071 1 264 978 1 326 876 1 385 141 241 070 21,1 %
Jihočeský kraj 625 712 638 706 637 834 644 083 18 371 2,9 %
Plzeňský kraj 549 618 572 045 576 616 589 899 40 281 7,3 %

Karlovarský kraj 304 588 307 444 297 828 294 664 -9 924 -3,3 %
Ústecký kraj 822 133 836 045 822 826 820 965 -1 168 -0,1 %

Liberecký kraj 427 563 439 942 439 639 443 690 16 127 3,8 %
Královéhradecký kraj 547 296 554 803 551 421 551 647 4 351 0,8 %

Pardubický kraj 505 285 517 164 516 149 522 662 17 377 3,4 %
Kraj Vysočina 517 153 514 569 509 475 509 813 -7 340 -1,4 %

Jihomoravský kraj 1 123 201 1 154 654 1 175 025 1 191 989 68 788 6,1 %
Olomoucký kraj 635 126 641 681 634 718 632 015 -3 111 -0,5 %

Zlínský kraj 590 706 590 361 584 676 582 555 -8 151 -1,4 %
Moravskoslezský kraj 1 257 554 1 243 220 1 213 311 1 200 539 -57 015 -4,5 %

4)

1

tabulka 1: nárůst počtu obyvatel v čr a v jednotlivých krajích

tabulka 2: nárůst počtu obyvatel v okresech Středočeského kraje

ZÁKLADNÍ	ÚDAJE
Kraj	

celkem
Benešov Beroun Kladno Kolín

Kutná	
Hora

Mělník
Mladá	
Boleslav

Nymburk
Praha-
východ

Praha-
západ

Příbram Rakovník

Rozloha v km2 10 928 1 475 704 720 744 917 701 1 023 850 755 580 1 563 896 

Počet obyvatel 2004 1 144 071 90 844 77 534 151 519 89 522 73 295 95 404 114 023 84 891 113 091 91 348 109 944 52 656 

Počet obyvatel 2019 1 385 141 99 414 95 058 166 483 102 623 75 828 109 302 130 365 100 886 185 178 149 338 115 104 55 562 

Absolutní nárůst obyvatel  2004 vs. 2019 241 070 8 570 17 524 14 964 13 101 2 533 13 898 16 342 15 995 72 087 57 990 5 160 2 906 

% nárůst obyvatel 2004 vs. 2019 21 % 9 % 23 % 10 % 15 % 3 % 15 % 14 % 19 % 64 % 63 % 5 % 6 %

Průměrný počet obyvatel na km2 127 67 135 231 138 83 156 127 119 245 257 74 62 

1
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čísla poskytují jasnou odpověď na častou nespokojenost a 
otázky občanů, proč je nedostatečná infrastruktura města. 
Bylo by potřeba více parkovacích míst, nové a opravené sil-
nice, nové školky a školy, nové vodovody a kanalizace, nová 
sportoviště a odpočinkové zóny.

VýVOj pOČTu ObYVaTel 2020 až 2040
Nyní je na pořadu otázka, kam kráčí Říčany. Je zřejmé, že 
stávající dynamika růstu počtu obyvatel v okolních obcích 
nenávratně mění původní ráz krajiny a postupující subur-
banizace vytváří neúměrné nároky na dopravu, parková-
ní, údržbu silnic, kapacitu zásobování vodou, kanalizace, 
obchody a služby. I kdyby se dynamika růstu v okolních 
obcích snížila na polovinu ze stávajících 105 % na 50 %, 
přibude do roku 2040 v okolích obcích dalších 9 925 
obyvatel. To budou další nové „Říčany“ z roku 2004. 
Je však otázkou, jestli i takto snížená dynamika rozvoje 
regionu je udržitelná.
Co z toho plyne: Náš region bude dále patřit mezi nejvy-
hledávanější místa pro nové bydlení v celé ČR. Bude záležet 
na přání občanů a jejich volených zastupitelích, pro jakou 
dynamiku růstu počtu obyvatel se rozhodneme.

strategická vize 2040
Z uvedených čísel je zřejmé, že nebudeme-li se bránit 
nadměrnému rozvoji, Říčany jako skvělé místo k životu 
budou minulostí. Staneme se tranzitním a servisním 
střediskem pro okolí a kvalita života se bude výrazně 
zhoršovat. Do budoucna můžeme rozhodovat co vybu-
dovat na katastru našeho území, ale bohužel nemůže-

me rozhodovat o rozvojových plánech okolních obcí. 
Současně musíme také pečlivě vážit rozvoj volnoča-
sových aktivit v okolních lesích. Jestliže přes pracovní 
týden jsme vystaveni negativním vlivům intenzivní do-
pravy, přes víkendy se stáváme oblíbenou odpočinko-
vou destinací obyvatel Prahy. 

Jsme svědky přeplněných lesních cest, příroda nestačí re-
generovat, a nakonec by nám z lesů mohly zůstat upravené 
lesoparky, v horším případě pouze parky. Nově vybudova-
ná cyklostezka je jistě skvělým počinem, ale většina jejích 
uživatelů je mimoříčanských. Kdo z vás se v době omezení 
pohybu vydal trávit volný čas do okolí města, jistě poznal 
obrovský pokles návštěvnosti a mohl si připomenout, jaké 
to bylo v minulosti - projít/proběhnout se lesem bez zástu-
pů kolemjdoucích. Rozvoj nejde zastavit, ale musíme velmi 
pečlivě vážit další kroky.

Úzká koordinace rozvoje na úrovni Středočeského kraje a 
hlavního města Prahy je nutná, nicméně nebude dostaču-
jící. Sami si musíme definovat limity rozvoje na katastru 
města, a ačkoliv je to proti smýšlení otevřené společnosti, 
bude nutné zvýhodňovat místní obyvatele před přespolní-
mi v řadě aktivit. Prvním krokem bude například připravo-
vaný projekt Parkování pro domácí, který zavede systém do 
parkování ve městě a zvýhodní místní obyvatele s trvalým 
pobytem. Bohužel nemůžeme do nekonečna zodpovídat za 
neuvážený rozvoj v okolních obcích.

Díky zastoupení kolegů STAN v řadách zastupitelů 
města Říčany, vedení Středočeského kraje a hlavního 
města Prahy budeme dále usilovat o udržení a zlepše-
ní kvality života v našem městě. Pro účely vypracování 
Strategického plánu města Říčany předkládáme naši 
strategickou vizi: 
Zachováme původní charakter města, zaměříme se na 
problémy nadměrné dopravy a nedostatku vody a veřej-
ný prostor doplníme o moderní prvky pro příjemnější 
život stávajících obyvatel.
Dále se budeme podílet na rozpracování priorit jednotli-
vých strategických projektů. Jsme rádi, že s novým vedením 
města dochází k užší spolupráci mezi jednotlivými kluby. Je 
to nezbytné pro dlouhodobou udržitelnost kvality života. 
Budeme rádi, když se také občané pro-
aktivně zapojí svými podněty do přípra-
vy strategické vize našeho města.

Tomáš Krebs
zastupitel a člen finančního výboru

STAN Říčany

PS: Všechna statistická data jsou oficiálními výstupy 
Českého statistického úřadu (www.czso.cz). Zveřejňo-
vaný počet obyvatel je vykazován na základě trvalého 
bydliště. Je pravděpodobné, že počet obyvatel v našem 
regionu je ve skutečnosti vyšší o 10-30 %, kteří zde bydlí 
a využívají dostupné infrastruktury, nicméně své trvalé 
bydliště mají uvedeno z nejrůznějších důvodů jinde.

tabulka 4: odhadovaný nárůst počtu obyvatel v Říčanech a okolí do roku 2040

tabulka 3: nárůst počtu obyvatel v Říčanech a v obcích v blízkém okolí

Nárůst	počtu	obyvatel Rok	2004 	Rok	2020 Nárůst	obyvatel	
2004	vs.	2020

%	nárůst	obyvatel	
2004	vs.	2020

Říčany 11	329 15	908 4	579 40	%

Rok	2004 	Rok	2020 Nárůst Nárůst	%

Křenice 250 897 647 259	%

Sluš5ce 308 586 278 90	%

Mukařov 1	297 2	619 1	322 102	%

Louňovice 519 1	137 618 119	%
Tehovec 220 631 411 187	%

Svoje5ce 477 1	120 643 135	%

Babice 299 1	265 966 323	%

Březí 266 591 325 122	%

Doubek 159 492 333 209	%

Mnichovice 2	256 3	902 1	646 73	%

Svě5ce 717 1	253 536 75	%

Strančice 1	505 2	524 1	019 68	%

Tehov 405 1	028 623 154	%

Všestary 463 921 458 99	%

Struhařov 561 884 323 58	%

Celkem	obce	v	blízkém	okolí 9	702 19	850 10	148 105	%

1

Nárůst	počtu	obyvatel Rok	2004 	Rok	2020 	Vize	počtu	
obyvatel	2040

Odhadovaný	
nárůst	obyvatel	
2020	vs.	2040

Odhadovaný	%	
nárůst	obyvatel	
2020	vs.	2040

Říčany 11	329 15	908 20	680 4	772 30	%

Rok	2004 	Rok	2020 	Rok	2040 Nárůst Nárůst	%
Křenice 250 897 1	346 449 50	%
Sluš5ce 308 586 879 293 50	%
Mukařov 1	297 2	619 3	929 1310 50	%
Louňovice 519 1	137 1	706 569 50	%
Tehovec 220 631 947 316 50	%
Svoje5ce 477 1	120 1	680 560 50	%
Babice 299 1	265 1	898 633 50	%
Březí 266 591 887 296 50	%
Doubek 159 492 738 246 50	%
Mnichovice 2	256 3	902 5	853 1951 50	%
Svě5ce 717 1	253 1	880 627 50	%
Strančice 1	505 2	524 3	786 1262 50	%
Tehov 405 1	028 1	542 514 50	%
Všestary 463 921 1	382 461 50	%
Struhařov 561 884 1	326 442 50	%
Celkem	obce	v	blízkém	okolí 9	702 19	850 29	775 9	925 50	%

4)

1
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Říčany vykreslené Sluncem
Na přelomu let 2019 – 2020 vznikla 
v Říčanech série unikátních snímků 
zachycující město tak, jak jej na vlast-
ní oči nikdy nemůžete spatřit. Jsou 
zvláštní i tím, že na nich nenajdete 
jediného člověka nebo automobil, ač-
koliv zachycují ta nejrušnější místa. 
Zato na nich poznáte, jaké bylo tehdy 
počasí a uvidíte i veškeré „průchody“ 
Slunce, které se na obloze nad námi 
za tu dobu odehrály.
Zatímco malíř své dílo vytváří týd-
ny i měsíce, fotografii většina z nás 
vnímá jako dílo okamžiku. Prostě 
stačí stisknout spoušť a je to. Obraz 
vznikne okamžitě. Představte si však 
snímky, které se exponují rok i déle. 
Celou tu dobu přitom není jisté, 
jestli se výsledek povede, nebo zda 
se ho autoři vůbec dočkají. Řeč je o 
takzvané solarografii – fotografické 
technice, které využívá všeobecně 
známý princip dírkové komory a 
právě Slunce (odtud název solaro-
grafie).

průhledné stromy 
a cesty slunce
Přes dvacet snímků Říčan, které bude-
te moci (doufejme, že brzy) spatřit na 
připravované výstavě, zachycuje město 
během šesti měsíců. Přesněji řečeno, 
od slunovratu do slunovratu. Každá 
jedna fotografie je tak prakticky unikát-
ní kronikou daného místa. Zazname-
nala totiž doslova každý okamžik, který 
se tam odehrál. Na jednom snímku tak 
uvidíte zároveň rozestavěnou i dokon-
čenou prodejnu Koloběhu, průhledné 
lešení před ní, stromy, které zároveň 
mají i nemají listy i duchy aut, která na 
našem náměstí každý den parkují. Plně 
viditelné jsou pochopitelně pouze ty 
objekty, které před fotoaparátem „po-
stály“ vzhledem k šestiměsíční expozici 
dostatečně dlouhou dobu. 
Nejzajímavější částí snímku jsou 
však ony žluté až zelené křivky na 
obzoru. To jsou denní dráhy Slun-
ce. Jinými slovy, právě se díváte na 
obraz zachycující všechny možné 
polohy naší nejdůležitější hvězdy, 
které během roku mohou nastat. 
Místy jsou křivky přerušované, což 
neznamená nic jiného, než že v daný 

den a danou hodinu bylo zataženo. 
Nejnižšího bodu dosahuje křivka při 
zimním slunovratu, nejvyšší průběh 
je pak logicky v létě. Díky zobrazení 
průběhů Slunce pak lze solarografii 
využít i při výuce astronomie.

stačí plechovka od piva
Základem solarografického fotoapa-
rátu je plechovka (obvykle půllitro-
vá). Do ní se vloží lehce stočený čer-
no-bílý fotografický papír a ve stěně 
proti němu špendlíkem propíchne 
dírka (proto dírková komora). Po 

utěsnění plechovky dostatečným 
množství lepící pásky vznikne přesně 
takový přístroj, jaký dokáže zachytit 
snímky, které vidíte na této stránce. 
Záleží pochopitelně na tom, jaký 
papír použijete, kam přesně uděláte 
onu dírku (její poloha vlastně urču-
je ohnisko pomyslného objektivu) a 
nejvíce pak na místě, kde plechovka 
stráví několik příštích měsíců. Mí-
řit by logicky měla tím směrem, kde 
Slunce přes den prochází, ale může 
snímat i jeho odraz v oknech nebo 
vnitřek garáže. Výsledek je vždy 
překvapivý. Bohužel, ne vždy se vy-
touženého snímku dočkáte. Nám se 
několik plechovek během oněch šesti 
měsíců jednoduše ztratilo, do někte-
rých zatekla voda a papír nenávratně 
zničila. I s tím musíte při solarografii 
počítat. Bez trpělivosti to nejde. Sola-
rografické snímky z celého světa na-
jdete například na stránce spoluauto-
ra projektu http://analemma.pl/.

Autoři projektu Říčany vykreslené 
Sluncem: Solarografie - Maciej Zapiór, 

vědecký pracovník Astronomického 
ústavu v Ondřejově. Idea projektu a 

spolupráce – Jan Kužník, publicista, 
zastupitel
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Dopravu do Prahy zkomplikuje  
oprava ulice Kutnohorská

Zahájení oprav komunikace I. třídy v ulici Kutnohorská 
resp. Přátelství je plánováno na 8. dubna 2021. Stavební 
práce by měly trvat až do listopadu tohoto roku a rozdě-
leny budou do pěti etap. Provoz na komunikaci bude za-
chován jedním pruhem pouze ve směru Praha - Říčany. 
Ve směru jízdy Říčany – Praha je navrženo vedení objízd-
ných tras pro nákladní vozidla nad 3,5 t po silnici II/101 
a dálnici D 1.
Praha plánuje v dubnu zahájit I. etapu oprav komunikace 
Přátelství v úseku od ulice Podleská (kruhový objezd v Uhří-
něvsi) po ulici K Měcholupům. Řidiči osobních aut budou 
muset směrem do centra Prahy využít objízdné trasy po ko-
munikacích ulicemi Podleská, Novopetrovická, Výstavní, 
Mírového hnutí, 5. května. Do Štěrbohol a Dolních Měcho-
lup se dostanou po trase Novopetrovická, Hornoměcholup-
ská, K Měcholupům, Kutnohorská. Nákladní vozidla nad 
3,5 t budou vedena po silnici II/101 a dálnici D 1. „Osobní 
doprava do Prahy pojede po vcelku krátké objížďce. Nákladní 
vozidla z areálů v Měcholupech však budou při cestě z Prahy 
navigována až na kraj Říčan. Proto jsem s pražským náměst-

kem pro dopravu Adamem Scheinherrem domluvil, že bude 
předem proveden pasport hlavních komunikací v Říčanech. 
Na několika místech včetně centra budou navíc osazeny sčítače 
dopravy, abychom mohli reagovat na případný nárůst dopra-
vy z důvodu uzavírek v Praze. Je ale pozitivní, že s námi Praha 
celou věc předem konzultovala a můžeme se na opatření při-
pravit,“ míní o přípravách starosta města David Michalička.

Následovat budou další úseky směrem do Měcholup. Jeden 
pruh komunikace pro směr ven z Prahy zůstane vždy prů-
jezdný.
Předložený harmonogram prací:
Předběžně je zahájení opravy komunikace stanoveno na 8. 4. 
2021, kdy je naplánována oprava
úseku č. 6 (úsek ul. Podleská – K Měcholupům).
Následně dojde k opravě úseků:
č. 5 v termínu 08/2021
č. 4 v termínu 08 – 09/2021
č. 3 v termínu 09 – 10/2021
č. 2 v termínu 10 – 11/2021

 

5.ÚSEK – 2 etapa 
08/2021 

32 dní 

2.ÚSEK – 5 etapa 
10-11/2021 

38 dní 
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Co se aktuálně staví
V průběhu března se podařilo dokončit 
výstavbu chodníku v Olšanech a zahájit 
stavbu chybějícího chodníku na konci uli-

ce Mánesova směrem k ulici 17. listopadu. Tato oblast u 
Lihovaru bude brzy propojena s horní částí města obnovo-
vaným podchodem pod tratí pro pěší a cyklisty. Pomalu se 
dokončuje parkoviště pod hradem a u Mlýnského rybníka 
se staví altán. V dubnu bude zahájena stavba dalšího chod-
níku – tentokrát v Kuří v ulici Květná. V nejbližších týdnech 
začne též rekonstrukce ulic Dukelská a Nedbalova. Stále 
pokračují práce na stavbě nové mateřské školy Větrník.

Brzy již zaparkují auta na novém parkovišti pod hradem, pomůže i doprav-
nímu hřišti nebo Potravinám u václava

u Mlýnského rybníku na trase cyklostezky 
si budete moci posedět v nyní budovaném 
altánu s výhledem na rybník, hrad a kostel

Zahájení prací na chodníku ulice Mánesova 

výstavba Mš větrník v plném proudu

Začalo se i s obnovou podchodu pod tratí, 
který propojí ulice 17. listopadu a k Podjezdu

nově dokončený chodník v ulici olšany slouží nejen k bezpečnějšímu 
příchodu do očkovacího centra. Bezfazetová dlažba umožní též hladký 
průjezd bruslařů či dětí na koloběžce k cyklostezce
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Správě městských 
lesů se podařilo v loň-

ském roce osázet většinu holin, které 
vznikly v předchozím roce v důsledku 
působení kůrovcové kalamity. Přes 
nepřízeň covidové doby bylo vysáze-
no zhruba 11 hektarů, což ve výsled-
ku znamená cca 50 tisíc kusů stromů. 
Smrkové monokultury byly nahraze-
ny ve větší míře duby, jedlemi, buky a 
v menším množství také habry a javo-
ry. „Z obnovovaných míst stojí jistě za 
zmínku lokalita u světické hájenky, lo-
kalita U Obrázku nebo u tehovské ces-
ty, kde se nachází street-workoutová 
cvičební sestava. Nezapomnělo se ani 
na plochy nad Jurečkem. S ročním od-
stupem lze hodnotit, že ztráty ze sáze-
ní jsou minimální a vysoutěžená firma 
odvedla skutečně dobrou práci,“ říká 
vedoucí odboru životního prostředí 
R. Smetánka.
V letošním roce chce správa měst-
ských lesů pokračovat v nastave-
ném trendu. Správce lesů J. Dvořák 
k tomu dodává: „Přestože zákonné 
zalesnění je prodlouženo až na lhůtu 
pěti let, této možnosti využívat ne-
chceme.“ Co práci ale komplikuje, 
je problém se sháněním dostatečné-
ho množství kvalitního sadebního 
materiálu k obnově lesa. Proto do-
jde, stejně jako i v minulých letech, 
k využití sazenic jedle z přirozeného 
zmlazení v městských lesích, se kte-
rým se můžeme potkat podél hlavní 
cesty z Říčan do Světic. „Doufáme, 
že seženeme dostatečné množství sa-
zenic pro následnou obnovu. Ta bude 
probíhat na nově vzniklých holinách 
z důvodu těžby v loňském roce. Roz-
sah této těžby zapříčiněné kůrovco-

vou kalamitou byl na cca 6 hektarech 
a tyto plochy bychom rádi letos opět 
zalesnili,“ vysvětluje J. Dvořák. Jde 
především o lokalitu nad Jurečkem 
a u tehovské cesty. V současné době 
dochází k vyklizování ploch. Správa 
městských lesů zkouší kromě tra-
dičního vyvezení klestu i zpracování 

těžebních zbytků půdní frézou, kdy 
zůstává veškerá organická hmota na 
místě. „Jsme sami zvědavi, zda bude 
rozdíl v odrůstání osázených ploch,“ 
říká J. Dvořák.
Město Říčany plánovalo akci, na níž 
by se mohla široká veřejnost zapojit 
do následného zalesňování. „Bohu-
žel nám to situace vládních opatření 
přímo zakazuje. Tato myšlenka ale 
zůstává nadále v platnosti, byť se 
musí na dobu nezbytně nutnou odlo-
žit,“ sděluje starosta D. Michalička 
(Klidné město). Zalesnění je pod-
míněno klimatickými podmínkami, 
takže další možnost by mohla být na 
podzim. „Všichni doufáme, že mezi-
tím dojde k rozvolnění a dobrovolníci 
z řad veřejnosti budou mít možnost se 
zapojit do obnovy lesa, který jistě rádi 
navštěvují,“ uzavírá J. Dvořák.

Tisková zpráva města

V Říčanech se daří rychle obnovovat les po kůrovci
loňské zalesnění.

Přirozené zmlazení jedle v Říčanech.

holina po zpracovani těžebních zbytků půdní frezou.fo
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Největší nebezpečí od divokých prasat hrozí kolem února 
a března, kdy se rodí selata. Bohužel pohlavní a sociální 
struktura černé zvěře je tak rozbitá, že se s nebezpečím 
můžeme setkat celoročně. Pokud se bude bachyně cítit 
ohrožena v tom, že nebude mít prostor a možnost se se-
laty utéct, může dojít k útoku. Proto je nutné se chovat 
obezřetně a zbytečně se nepohybovat v jejich přirozeném 
prostředí, kde hledají úkryt a odpočinek. Jedná se přede-
vším o zarostlé houštiny v hůře dostupných oblastech, 
daleko od lidí a hluku. Divoká prasata mají mnohem větší 

strach z nás než my z nich. Není nutné omezovat pohyb 
v přírodě, ale respektujte jejich přirozené úkryty. To zna-
mená: nevyhledávejte je, neprozkoumávejte v tuto dobu 
houštiny a jiné zarostlé plochy. Není také třeba se bát o své 
psí svěřence, ale je dobré je mít pod dohledem. Nemusí být 
zrovna přímo na vodítku, jak je mylně často prezentováno 
v médiích, ale je nutné v jakékoli situaci mít možnost za-
sáhnout při nevhodném chování. To znamená, že pokud 
pes běhá v houštině, ztrácí majitel kontrolu, neboť nemů-
že ani odhadnout, co se v konkrétní situaci děje. Pokud 
dojde k setkání a bachyně se bude cítit ohrožena, může 
to mít fatální následky pro vás i pro vaše čtyřnohé svěřen-
ce. Takže pokud již dojde k nechtěnému setkání, je nutné 
zachovat chladnou hlavu a postupně se pomalu a poti-
chu vzdálit. V žádném případě se k praseti nepřibližujte. 
Prostě je potřeba používat hlavu a selský rozum. To platí 
i v případě chování majitelů psů mezi s sebou. Protože to, 
že můj pes je hodný, neznamená, že přítomnost cizího psa 
nemůže vyhodnotit jako nebezpečí pro sebe a svého pána 
a vyvolat tak konflikt. Proto vás všechny žádáme, abyste se 
nechovali tak, že jste jedinými návštěvníky lesa…

Správa městských lesů

V sobotu 27. března večer 
mnohá města, obce a domy 
po celém světě potemněly. 
Nejinak tomu bylo i u nás 
v Říčanech. Stejně jako v mi-
nulých letech i tento rok se 
Říčany zúčastnily Hodiny 
Země 2021. Tato akce probíhá celosvětově a má za cíl 
ušetřit planetě Zemi od znečištění skleníkovými plyny a je 
impulsem k zamyšlení nad tím, jak se k planetě chováme 
a jak bychom ji mohli pomoci. Opět došlo ke zhasnutí ně-
kterých částí města na jednu hodinu večer od půl deváté 
do půl desáté, a tím Říčany přispěly svým malým dílem ke 
kýženému odlehčení. 
Tato akce, které se celosvětově účastní kolem 190 zemí svě-
ta, má za cíl zvýšit povědomí o klimatických změnách způ-
sobených člověkem. Pořádá ji od roku 2007 Světový fond 
na ochranu přírody, od r. 2010 se koná i v Česku, kde má or-
ganizaci na starosti Ekologický institut Veronica. Podrobné 
informace naleznete na webu www.hodinazeme.cz.
Svou měrou může přispět město Říčany svými již usku-
tečněnými nebo plánovanými projekty, které kladou 
důraz na ekologii, ať jsou to zelené střechy na stacionáři 
Olga, stavěné MŠ Větrník, připravované ZŠ na Komen-
ského náměstí, fotovoltaická elektrárna na budově úřa-
du na Komenského náměstí, tepelná čerpadla v muzeu a 
stacionáři, zasakovací dlažba na parkovišti u 3. základní 
školy u Říčanského lesa, u níž se připravuje botanické 

centrum, jehož součástí bude hospodaření s dešťovými 
vodami, a samozřejmě mezi městské projekty zlepšující 
životní prostředí a klima patří výsadby remízků, sadů, ale-
jí, revitalizace rybníků a další. Hlavní roli v tomto boji ale 
hrajete právě vy, občané města. Proto se všichni v rámci 
svých možností chovejme ekologicky, 
ulehčeme svému okolí před ekologickou 
zátěží a třeba si také někdy v roce polož-
me otázku – Co dělám já pro zlepšení kli-
matu, životního prostředí, kde žiji?

Jan Vážný, 
vedoucí oddělení hospodářské správy

Co dělat, když se potkáte s divočákem? 
Především zachovejte klid a rozvahu

Hodina Země 2021

Pronájem sportovišť v Říčanech
Jako každý rok v tuto dobu, opět se pomalu rozjíždí kola sportovní sezóny 
2021/2022. tento rok bychom ji rádi začali letní sezónou již 1. 7. 2021, 
kdy odstartujeme krátkodobé pronájmy tělocvičen. ty budou trvat do konce 
prázdnin. následovat bude podzimní sezóna, která začíná 1. 9. 2021 a končí 
30. 6. 2022. v průběhu měsíce dubna budou zveřejněny dva záměry, které 
se budou týkat krátkodobých pronájmů letní sezóny a zároveň dlouhodobého 
pronájmu krytých sportovišť v Říčanech. tyto záměry budou zveřejněny na úřední 
desce města a budou obsahovat způsob, jak se bude možné přihlásit s vaším 
zájmem. následně budou přihlášky posouzeny a případně schváleny radou 
města Říčany. vše směřujeme k tomu, aby letní i podzimní sportovní sezóna 
v Říčanech proběhla normálně podle zvyklostí, nicméně samozřejmě bude 
záležet na aktuální epidemické situaci v čr, zda se tak opravdu stane.

Jan Vážný, vedoucí oddělení hospodářské správy
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 Informace z radnice

Další zajímavé obrázky Říčan z tohoto projektu, kde jsme vizuálně porovnávali intenzitu veřejného 
osvětlení, najdete na webu města. Za krásné fotografie děkujeme panu Romanu Pospíšilovi.

Hodina Země, 27. března 2021, 
masarykovo náměstí Říčany, 20:30 h.
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Bezpečnost a infrastruktura

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

e-mail: mestska.policie@ricany.cz

tel. 323 618 150  
Mob. 725 022 765

Z knihy událostí:
4. února, 20:55
Na základě upozornění strážníci vyrážejí k ležící osobě v ulici 
Smetanova. Na místě hlídka nachází muže, který je viditelně 
silně pod vlivem alkoholu, leží na chodníku a je znečištěn vlast-
ními výkaly. Muž je z místní znalosti strážníkům znám. Stráž-
níky je upozorněn na nutnost dodržování nařízení při zhorše-
né epidemické situaci v souvislosti s výskytem koronaviru. Na 
toto muž reagoval vulgarismy, smíchem a silným kašláním. 
Strážníci se opakovaně pokoušeli muže zvednout na nohy 
s úmyslem pomoci mu s cestou domů. Toto se však nedařilo, 
jelikož muž nespolupracoval. Následně se na místo dostavila 
i hlídka Policie ČR, kdy projevy agrese ze strany muže nebraly 
konce. Kvůli stoupající agresivitě a jeho neochotě spolupraco-
vat mu byla přiložena pouta. Následovalo předvedení na slu-
žebnu policie, kde byla provedena orientační dechová zkouška 
na přítomnost alkoholu s pozitivním výsledkem v hodnotě 
2.21 promile. Muž byl strážníky ponechán k provedení dalších 
opatření na policii. Jeho protiprávní chování bylo oznámeno 
příslušnému správnímu orgánu k dořešení.

11. března, 11:11
Podnapilá osoba ležící na pozemní komunikaci v ulici Čer-
nokostelecká - tak zní oznámení přejaté od kolegů z Městské 
policie Hl. m. Prahy. Autohlídka strážníků oznámení prověřuje 
a zjišťuje na základě svědecké výpovědi, že došlo k pádu ženy 
z obrubníku komunikace na zem. Na dotaz strážníků si žena 
stěžuje na bolest zad v oblasti páteře. Na místo je přivolána 
zdravotnická záchranná služba;  do jejího příjezdu strážníci 
s ženou nemanipulují a poskytují ji společně se svědkem udá-
losti tepelný komfort. Zprvu působí zraněná žena klidně, avšak 
při čekání na záchranáře se začíná zvedat a projevuje verbální 
agresi. Jelikož život a zdraví má vždy přednost, až následně 
strážníci zjišťují, že se v místě nachází několik vypitých lahví 
od alkoholických nápojů, které žena pravděpodobně zkonzu-
movala. Záchranáři, kteří následně provádějí prvotní vyšetření 
ženy, konstatují, že žena bude navíc pod vlivem návykové látky 
a není zraněna. Agresivita ženy prudce stoupá a to až do tako-
vé míry, že začala záchranáře fyzicky napadat kopy. Na místo 
se dostavuje i hlídka Policie ČR, která rozhoduje o přemístění 
ženy na služebnu policie, kde budou provedena další opatření.

11. března, 14:54
Na základě upozornění pracovníků Oddělení technické správy 
města, prověřují strážníci nepovolené kácení dřevin v ulici Do 
Lehovic, poblíž Srnčího rybníka. Na místě strážníci zjišťují, že 
došlo k pokácení a rozřezání dvou vzrostlých stromů. Na místě 
se již nikdo nenachází a není zde ani nařezané dřevo. Strážní-
ci provádějí místní šetření, jelikož nedaleko místa se nachází 

rekreační oblast. Zde 
bylo hlídkou zjištěno, 
že na jednom z po-
zemků se nachází čer-
stvě nařezané dřevo, 
které odpovídá šířkou 
a druhem výše uve-
deným pokáceným 
stromům. Strážníci se 
pokouší kontaktovat 
majitele pozemku, 
avšak bezvýsledně. 
Vzniklá škoda na 
vzrostlých stromech 
přesahuje částku dva-
cet tisíc korun, a jeli-
kož je naplněna skutková podstata trestného činu, je událost 
předána k dalšímu šetření Policii ČR. 

13. března, 20:00
Po dořešení jiné události si při návratu ke služebnímu vozidlu, 
zaparkovaném na parkovišti před obchodním řetězcem v ulici 
Černokostelecká, strážníci všímají ženy, která sedí u jejich vo-
zidla na zemi a pláče. Na dotaz strážníků, zdali je v pořádku, 
žena žádá strážníky o pomoc. Žena neví kde je, pamatuje si, že 
byla v práci, následně byla u nějakého rybníka a z ničeho nic 
se ocitla za tmy v místě nálezu; je jí zima, není osobou drogově 
závislou, ale je nemocná. Dále sdělila, že neví, jestli náhodou 
po její osobě nepátrá Policie ČR. Provedenou lustrací se toto 
nepotvrzuje. Strážníci nabízejí pomoc a po dohodě je žena pře-
vezena na Policii ČR k objasnění její situace a k případným dal-
ším opatřením. Na služebně policie dochází ke změně chování 
ženy. Chce z místa odejít. Strážníky obviňuje ze lží a následně 
se opětovně projevuje u ženy dezorientace v prostoru a čase. 
Myslí si, že se nachází v nemocničním zařízení s tím, že přizná-
vá sebevražedné sklony a doznala i opakovaní současného sta-
vu v nedávné minulosti. Navíc se v jejím batohu nachází větší 
množství léků a vykazuje známky duševního onemocnění. 
Žena uvádí, že se jí tvoří černo před očima a nic si nepamatuje. 
Komunikací se daří získat telefonický kontakt na partnera, kte-
rý objasňuje její zdravotní stav a to včetně diagnózy. Potvrzuje, 
že v minulosti se žena měla pokusit o sebevraždu léky. Stráž-
níci na služebnu policie přivolávají zdravotnickou záchrannou 
službu včetně lékaře, který po vyšetření ženy rozhoduje o jejím 
převozu na specializované pracoviště zdravotnického zařízení 
v Praze.

14. března, 17:25
Na základě žádost Policie ČR vyjíždějí strážníci řešit drobnou 
krádež do obchodního řetězce v ulici Černokostelecká. Ostra-
ha obchodního řetězce zadržela dvě osoby při krádeži zboží 
v hodnotě dosahující částky devět a půl tisíce korun. Šetřením 
a ve spolupráci s ostrahou obchodního řetězce je zjištěno, že 
osoby se stejného jednání dopouštějí opakovaně a nekradou 
v obchodě poprvé. Osoby jsou podezřelé ze spáchání trestné-
ho činu, proto jsou omezeny na osobní svobodě a na místo je 
přivolána Policie ČR, která ve věci dále šetří.

Jindřich Joch, zástupce vedoucího Městské policie Říčany
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Vážení čtenáři příspěvků říčanského hasičstva,
první kvartál roku 2021 máme již za sebou. Čas letí a 
jaro, které již máme na dohled, je symbolem nových za-
čátků. Je také oblíbeným obdobím mnohých z nás, jeli-
kož začínáme pracovat na svých zahradách. Bohužel je 
také obdobím nárůstu počtu požárů kvůli nebezpečné-
mu vypalování suchých porostů a zakládání ohňů. Ne 
všichni si uvědomují rizika spojená s touto aktivitou a 
neblahými následky. Stačí jen neopatrnost, trocha ne-
pozornosti nebo panika. Vypalování porostů je podle 
zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákon o požární ochraně) 
striktně zakázáno. V případě porušení tohoto zákazu 
hrozí dle zákona o požární ochraně občanům pokuta až 
ve výši 25 000 Kč, firmám může být udělena sankce až 
do výše 500 000 Kč. Pálení odpadů na volném prostran-
ství navíc není jediný způsob, jak se zbavit biologické-
ho odpadu. Ten je možné také zkompostovat, odložit ve 
speciálních kontejnerech nebo sběrném dvoře našeho 

Co nového u hasičů
www.sdhricany.cz

města (sběrný dvůr má město Říčany v areálu Na Fabi-
áně u Mlýnského rybníka).
Přestože byl začátek roku pro výjezdovou jednotku 
poměrně klidný. Od druhé poloviny února jsme byli 
na čtyřech zásazích. Dne 22. 2. okolo 21 hodiny ope-
rační středisko pořádalo o dvě naše cisterny k požáru 
kůlny ve Světicích. O dva dny později tedy 24. 2. jsme 
v odpoledních hodinách zasahovali u požáru sklení-
ku v Říčanech v ulici Voděradská. A za další dva dny  
26. 2. nás bylo zapotřebí v Nupakách při rozsáhlém 
požáru rodinného domu, kde kluci zasahovali v dý-
chací technice. 18. 3. nás čekal neobvyklý výjezd,  
a to k podezřelému kufru před Českou spořitelnou na 
Masarykově náměstí v Říčanech, odkud jsme ale byli 
operačním střediskem odvoláni před příjezdem na 
místo události.
Konec dubna máme všichni spojený s pálením čaroděj-
nic, a i když situace nejspíš nedovolí tradiční akce třeba 
jako na Marvánku nebo u skautské klubovny, věříme, 
že si v soukromí opečete třeba buřta. Pokud plánujete 
nějaké to pálení, je vždy lepší svůj záměr nahlásit na 
https://paleni.izscr.cz/. Stránka slouží jen pro nahláše-
ní, nikoliv pro schválení.
S přáním krásných Velikonoc
 David Pojezný, jednatel SDH  Říčany
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MINIMÁLNÍ OKRAJ
INVERZNÍ 

PRUH

MINIMÁLNÍ OKRAJ
POZITIV

sasanka hajní

(Anemone nemorosa)

V listnatých lesích je během léta 
přítmí. Listy v korunách stromů 
zachytí téměř všechny sluneční pa-
prsky a u země je nedostatek světla 
potřebného pro bujný růst rostlin. 
Stromům ale chvíli trvá, než se 
probudí a začnou rašit. Toho časně 
zjara využívají sasanky. Slunce si 
vychutnají, dokud k nim skrz koru-
ny svítí, a pak se zatáhnou pod zem.
Na světě můžeme potkat několik 
desítek druhů sasanek, nejvíc jich 
žije v mírném pásu severní polo-
koule. U nás rostou tři. Sasanka 
pryskyřníkovitá (Anemone ranun-
culoides), žlutě kvetoucí, méně 
početná souputnice sasanky hajní 
a pak velmi vzácná sasanka lesní 
(Anemone sylvestris). 
Sasanka hajní roste ve vlhké humóz-
ní půdě listnatých lesů, na pastvi-
nách a v sadech. V České republice 
se běžně vyskytuje od nížin do pod-
horských oblastí. Celkově je rozší-
řena po celé Evropě, na východ až k řece Volze. Byla zavlečena a zdo-

mácněla v některých oblastech Se-
verní Ameriky a na Novém Zélandu.
Sasanka je vytrvalá bylina s pod-
zemním oddenkem, ve kterém hro-
madí zásobní látky. Na jaře z něj 
vyráží asi 15 cm vysoká lodyha. 
Z jednoho místa kolem vyšší části 
stonku vyrůstají tři několikačetné 
listy (odborně listeny) s rozeklanou 
čepelí. Nad nimi pokračuje chlu-
patá květní stopka s bílým květem. 
Sasanka kvete od března do května. 
Plody, asi 3 mm velké nažky, mají 
krátký zakřivený zobánek. Když 
dozrají, nadzemní část rostliny 
odumírá a zatáhne se do oddenku.
Tmavý, více než deset cm dlouhý 
oddenek umožňuje sasance puto-
vat. Na jednom konci přirůstá a na 
druhém odumírá. Sasanka se tak 
pomalu posunuje a může využí-
vat novou půdu. Oddenek vytváří i 
boční pupeny. Z nich vyrážejí nové 

odnože, které se brzy osamostatní a 
sasanka se tak šíří.
Přestože je celá rostlina jedovatá, v 
minulosti se používala v léčitelství. 
Dnes se využívá pouze pro krásu. 
Šlechtí se i různé kultivary – pl-
nokvěté, modré nebo fialové –  a vy-
sazují se jako okrasné květiny.
Na oddencích sasanky hajní parazi-
tuje drobná nejedlá houba hlízenka 
sasanková (Dumontinia tuberosa). 
Asi 2 cm velké hnědé mističky vy-
růstají v době květu sasanek.
V Říčanech a okolí se můžeme tě-
šit z jarních kvetoucích koberců 
sasanky hajní, a to hlavně v nivách 
potoků. Třeba jako na snímku od 
Rokytky.
 Jakub Halaš
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Jaro pro včely, včelaře a vlastně pro všechny

První sluneční paprsky v předjaří probouzí aktivitu včel. 
Ty vylétají z úlů k prvním proletům, aby se „vyprášily”, 
což je včelařský termín pro vyprázdnění výkalových váčků. 
Jednoduše, první prolet slouží včelám k rozhýbání střev a 
protažení si křídel po zimě, kdy setrvávaly pouze uvnitř úlu.
To se může dít již od začátku února, někdy i dříve, jakmile 
teplota kolem úlu dosáhne 10`C. Včely se prolétnou, napijí 
a začnou se shánět po pylu, který je pro ně důležitým zdro-
jem bílkovin, potřebných zejména v době jarního rozvoje.
Bohatá nabídka kvalitního pylu čeká na včely na přelomu úno-
ra a března např. v samčích jehnědách vrb, lidově nazývaných 
„kočičky”, v jehnědách lísky turecké, v květech kaliny vonné, 
vilínu či jasmínu nahokvětého. I rané květy v trávě či záhonech, 
jako sněženka podsněžník, krokusy, talovín zimní,
bledule jarní i podběl lékařský včelám dobře poslouží. S 
nástupem jara a teplejších dní je samozřejmě nabídka rost-
lin pylo- a nektarodárných bohatší a tak při podrobnějším 
pozorování můžeme zahlédnout na zadních nožkách včel 
různě barevné bambulky pylu, tzv. rousky, které tímto způ-
sobem po sběru dopravují do úlu a ukládají do buněk kolem 
plodu, který matka (královna) již pilně zakládá.
 Přes slunný den včely aktivně poletují (hlavně přes poled-
ne, kdy je sluneční svit nejintenzivnější), v noci či při chlad-
ných dnech se však semknou uvnitř úlu do chomáče, v ja-
kém přežily zimu, a zahřívají sebe i nový plod.
Po těchto prvních proletech přichází ke slovu včelař. Nejpr-
ve pozoruje zkušeným okem jen dění kolem úlu.
Opatrně nahlédne, přičichne, poslechne, či přiložením 
ruky na strůpkovou folii zjistí, je-li vše tak, jak by mělo být. 
Maximálně položí na horní rámky medocukrové těsto jako 
potravinovou injekci, protože včely stále ještě žijí ze zim-
ních zásob, které často již docházejí. Je důležité zajistit i 
přísun vody poblíž úlu, není-li zde přírodní zdroj. Čerstvý 
pyl totiž musí včely ředit vodou a při jejím shánění někde 
dál od úlu by se vzhledem k počasí nemusely být schopny 

vrátit a zahynuly by. To se řeší různými pítky či vkládáním 
lahví s vodou přímo do úlu.
O něco později, někdy v druhé polovině března, je-li něko-
lik teplejších dní za sebou, se udělá důkladnější prohlídka s 
otevřením úlu. Zjišťuje se množství plodu, tudíž i přítom-
nost matky, množství zásob a dle potřeby se udělá opatře-
ní. Od této chvíle začíná včelaři práce kolem včel na plno. 
Postupně přidává včelám nové rámky a nástavky k úlu a tím 
rozšiřuje prostor k rozmnožování a ukládání zásob, neboť 
jarní rozvoj včelí kolonie je velmi rychlý, jsou-li vhodné pod-
mínky. A to je ta chvíle, kterou musí včelař využít.
V dubnu probíhá v úlu výměna generací. Zimní dlouhově-
ké včely, žijící od srpna-září, se mění v generaci včel letních 
krátkověkých, žijících kolem čtyř týdnů, tudíž matka klade 
denně až 2000 vajíček.
V dubnu se probouzí meze kvetoucími trnkami, třešní pta-
čí, dřínem obecným, v sadech kvetou jako první meruňky, 
v zahradách cibuloviny, macešky a některé skalničky. Tráv-
níky svítí žlutými smetánkami lékařskými neboli pampeliš-
kami. A toto vše je nejen pro včely, ale i pro ostatní hmyz 
rájem, tím pádem i pro nás, pro lidi. Tak si ho hýčkejme!
 Vaši říčanští včelaři na www.vcelyricany.cz

Český svaz včelařů, z. s.
Základní organizace Říčany

www.vcelyricany.cz založeno 13. 9. 1908 

www.lekarna.agel.cz

www.lekarna.agel.cz/rezervace-leku

Léky Vám připravíme k vyzvednutí
v Lékárně AGEL, kterou si vyberete

Budeme Vás informovat o stavu
rezervace a dostupnosti léků

Zajistíte si dostupnost léků při vyzvednutí

Rezervujte
On-line
své léky na předpis
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Kožní a lymfologická ambulance

Sukova 3, Říčany
LYMFOLOGIE vč. MASÁŽÍ V PROVOZU, DODRŽUJEME  
VEŠKERÁ HYGIENICKÁ OPATŘENÍ 
- KOŽNÍ A LYMFOLOGICKÁ AMBULANCE 
(MUDr. Jana Kellerová, ordinační hodiny pondělí a středa 8.00 - 15.00) 
- provádíme manuální i přístrojovou lymfodrenáž - přijímáme nové pacienty 
- po indikaci lékařem lymfodrenáže hrazené pojišťovnou 

-  KOŽNÍ AMBULANCE, KOSMETICKÁ DERMATOLOGIE 
(MUDr. Kristýna Baudyšová, ordinační hodiny čtvrtek a pátek 8.00 - 12.00)  

Tel. pro objednání +420 604 120 223 
více info na www.dermalink.cz 

Součástí modernizace Olivovy dětské 
léčebny je otevření fyzioterapeutické 
ambulance, která přijímá jak novoro-
zence, tak děti do dospělého věku 18 let.  
Ambulanci nám představila usměvavá 
Edita Knotková.
edito, jak dlouho a s kým v Oli-
vovně pracujete? 
Do Olivovny jsem nastoupila na podzim 
roku 2018. Líbí se mi, že máme pružný 
tým fyzioterapeutů, kteří mají o obor 
skutečný zájem a umí se přizpůsobit i dě-

tem se specifickými potřebami. Našimi 
pacienty na pobytové léčbě jsou zejména 
děti s respiračními problémy, obezitou, 
refluxem jícnu, ale občas se objeví i jiný 
problém, se kterým je jim třeba pomoci.
co rehabilitační tým vedlo 
k otevření ambulance pro ve-
řejnost?  
Z mého pohledu chyběly léčebně dvě 
služby. Možnost cvičení dětí už od 
úplných miminek a následná péče o 
pacienty, kteří zde byli na pobytu. Oba 
problémy řeší ambulantní návštěva fyzi-
oterapeutické ambulance.
jaké jsou nejčastější potíže va-
šich ambulantních pacientů? 
Potíže dětí na ambulanci jsou podobné, 
jako dětí na pobytu. Nejčastěji řešíme 
funkční poruchy hybného aparátu ve 
smyslu držení těla, ale často také chodí 
děti s poruchami chůze, kde hledáme 
příčinu. Velkou kategorií jsou děti s re-
spiračními obtížemi, u kterých spolupra-
cujeme s pneumologickou ambulancí. A 
pak samozřejmě miminka, která nemají 
ideální vývoj nebo se oproti zdravým dě-
tem opožďují.

co byste rodičům a dětem v 
současné situaci poradila? 
Pohyb je důležitý! Ačkoliv nás situace 
tlačí, abychom zůstali zavření a seděli na 
gauči či u počítače, naše tělo k tomu není 
uzpůsobené, to je postavené tak, aby se 
hýbalo. Nezapomínejte proto sobě i dě-
tem dopřát co možná nejvíce pohybu v 
co nejrozmanitější podobě.
Děkuji za rozhovor a přeji vám a vašim 
malým pacientům pevné zdraví. 

Nová rehabilitace pro děti v Olivovně 
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Životní prostředí a zdraví

JAK DOKáŽe POmOCI  
SOCIáLNí reHAbILITACe?

Lenka trpí duševním onemocněním. Necítí se dobře ve spo-
lečnosti druhých lidí. Úzkosti jí nedovolí cestovat hromadnou 
dopravou, neví co si počít, když se ztratí a neumí se zorientovat 
v jízdních řádech. Dříve všechno zvládala, ale teď to nějak nejde.

Petr si po setkání s duševním onemocněním neví rady s do-
mácností. Chce být zase soběstačný. Neví, jak si rozvrhnou 
čas, jak vše naplánovat, jak plán dodržet. Taky občas zapo-
mene na své potřeby jako např. dobře se najíst a vyspat.

Máte občas pocit, že řešíte podobné problémy jako Lenka 
nebo Petr?

Terapeutické centrum Modré dveře Říčany v rámci služ-
by sociální rehabilitace pracuje s lidmi staršími 15 let, 
kteří mají duševní onemocnění nebo mentální postižení 
a nejsou schopni žít běžným způsobem života jako jejich 
vrstevníci. Odborníci z terapeutického centra Modré 
dveře se proto s klienty pravidelně setkávají, individuál-
ně se jim věnují a prohlubují či učí je dovednostem, které 
jim pomáhají se do běžného života opět vrátit.

Pokud si myslíte, že potřebujete naše služby vy nebo vaši 
blízcí, kontaktujte nás na telefonním čísle: 727 864 773 
nebo mailem na: lenka.pekarova@modredvere.cz

Nová rehabilitace pro děti v Olivovně 

Pro děti a rodiče

Zápisy do Pramínku
Zápisy nových dětí do Pramínku proběhnou v květnu, zá-
jemce prosíme o vyplnění online přihlášky, kterou najdete 
na našich webových stránkách, kde najdete i další upřes-
ňující informace. Těšíme se na vás a taky na brzký návrat 
do lesa.
Den ve třídě Pramínků na konci února - Olga, Petr a 14 Pra-
mímků. V kroužku v domečku čteme příběh O semínku a po-
vídáme si o tom. Pak slavíme Káti šesté narozeniny. Káťa při-
nesla na oslavu lívance s džemem. Ohříváme je na kamnech, 

zabalíme a těšíme se, že si uděláme piknik v lese. Jdeme do 
malého kaňonu. Na pařezu Petr spravedlivě rozděluje lívaneč-
ky, je to dobrota. Pusy od džemu, jarní sluníčko, klid a mír. Po 
pikniku pokračujeme do velkého kaňonu. A stejně jako včera 
si děti každý najde to své, kde si hraje, kutá, proměňuje se. Ne-
chce se nám domů. Natahujeme odchod jak jen to jde. Ale čas 
i v lese žije svým životem. Valíme domů. Cestou běžíme, dnes 
bez baťůžků, lehčeji. Po obědě pokračujeme ve čtení Pohádek 
z lesa. Postavíme stan a posloucháme. Pak se hrají šachy, kreslí 
se, staví. S předškoláky si vyprávíme vtipné příběhy s hrou Sto-
ry Cubes. Venku hrajeme fotbal. A je čas jít domů.
Přejeme vám všem co největší klid, naději a víru, že naše 
vnitřní spokojenost je naší nejsilnější obranou proti všem 
virům, berme tento čas jako příležitost a šanci k novým vě-
cem.   Za tým celého Pramínku 

Barbora Smetánková

zápis dO MaTeŘsKých ŠKOl zřizovaných městem Říčany (Srdíčko, zahrádka, Čtyřlístek, Kuřátko,  
U Slunečních hodin) bude 3. května 2021. Už 1. dubna otevíráme elektronický systém, kam prosíme  rodiče 
zapsat veškeré požadované údaje: https://skolky.ricany.cz. zde také naleznete další potřebné informace. 

Hana Špačková, místostarostka
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Pro děti a rodiče

Skauting v době covidové – 1. část

Skauti a skautky už se téměř rok nemohou scházet na 
schůzkách a akcích, jak byli vždy zvyklí, to ale rozhod-
ně neznamená, že by se skautováním přestali – pouze 
se museli přizpůsobit nové situaci.
V tomto a několika následujících číslech se s vámi po-
stupně podělíme o to, co děje v našich oddílech a jak 
vypadá skauting na dálku.

Světlušky
Po těžkých distančních začátcích jsme se vrhly s děvčaty 
po hlavě do online schůzek. Květen minulého přál větším 
sešlostem, tak jsme mohly pořád schůzky osobní, s do-
držením předepsaných rozestupů a s rouškami. Dokon-
ce se nám povedlo tyto schůzky přenášet přes Skype pro 
děti, které se nemohly osobně účastnit. V online schůz-
kách stále pokračujeme, od října roku 2020 jsme k nim 
pro „počítačově unavené“ přidaly i orientačně šifrovací 
hru, kdy si slečny v Říčanech a okolí našly a složily skaut-

ské puzzle. Většina světlušek si v období Vánoc uděla-
la samostatný výlet k našemu tradičnímu vánočnímu 
stromku, kde si mohly obkreslit poslední dílek skládačky. 
Světlušky nadále zásobujeme kahooty, online schůzkami 
a dobrou náladou a budeme pokračovat, dokud nebude 
pandemická situace přívětivější k osobním kontaktům.

Za 5. oddíl světlušek Anna Vařeková

Skautky
Tradičně pro skautky se naše schůzky, byť dříve býva-
ly společně venku a teď je trávíme u obrazovek, konají 
v pátek odpoledne. Dálkový režim držíme už několik 
měsíců, i když samozřejmě doufáme v brzké osobní 
shledání. Programů jsme už měly spoustu, ale vůbec 
nejúspěšnější se stala vařící schůzka v polovině února, 
kdy skautky s Nici, každá ve své kuchyni, uvařily spo-
lečně noky a upekly muffiny. Nadšené z večeře nebyly 
jen skautky, ale i jejich rodiče a sourozenci. Vaření na 
dálku tak určitě někdy zopakujeme.

Za 2. oddíl skautek Františka Rohlíčková

mraveniště online

Na první pohled se zdá, že nelze vý-
tvarku učit online. Vyzkoušeli jsme 
si, že při troše šikovnosti to jde! Naši 
studenti vytvořili báječné práce, 
představíme vám jednotlivé techniky, 
abyste chytili inspiraci a pokud vás 
výtvarka baví, zkuste to taky: 
MOZAIKA – studenti nakreslili 
fixou obrys, který po jednotlivých 
částech vybarvili akvarelem, tak aby 
vznikla mozaika složená z mnoha 
malých částí

PAPÍROVá KOLáž – z novin, ča-
sopisů a letáků vystříhali barevně 
zajímavé malé kousíčky, ze kterých 
slepovali koláž

SILUETA NA AKVARELOVéM 
POZADÍ – pomocí akvarelu vytvoři-
li abstraktní pozadí, na které černou 
barvou malovali předem danou silu-
etu 
PORTRéT – z časopisu vystřihli 
fotografii obličeje, půlku nalepili na 
čtvrtku a druhou zrcadlově dokreslili 
ZáTIŠÍ – kresba měkkou tužkou, 
stínování 

Na léto již plánujeme několik pří-
městských táborů pro naše nejmen-
ší i pro školáky. Více se dozvíte na  

našich stránkách www.mraveniste.
info, přihlašování je možné přes re-
zervační systém. 
Všem držíme palce, abychom složi-
tou situaci zvládli a dočkali se zase 
pěkných časů. Sluníčko a probouze-
jící se příroda nám v tom pomůže. Ať 
žije jaro!

Nina Šafránek, koordinátorka
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Pro děti a rodiče

Primární prevence v on-line podobě
I Centrum primárních programů přešlo do on-line 
verze programů pro školy. Programy primární pre-
vence si kladou za cíl předcházet možným typům ri-
zikového chování formou vícehodinových programů, 
kterých se zúčastňují celé třídní kolektivy. Jedná se o 
programy, které jsou vedeny prožitkovou, interaktivní 
a diskusní formou. Vedeme žáky k tomu, aby si sami 
odpovídali na nejrůznější otázky týkající se aktuálních 
společenských problémů. Podporujeme žáky v utvá-
ření vlastního názoru a rozvíjíme komunikaci v rámci 
třídy. Pracuje se zde se skupinovým tlakem, otevřenou 
výměnou názorů apod.
A co teď v online? Do jaké míry se dají tyto cíle spl-
nit? V listopadu jsme začali překlopením programů 
dopravní výchovy – správný cyklista, pro 4. a 5. třídy. 
Nyní jsme stále jediní v ČR, kdo pod hlavičkou BESIP 
tuto výuku nabízí a budeme dále školit další lektory 
dopravních hřišť v této formě. Obecně musím říct, že 
i tato forma je fajn, děti jsou většinou velmi aktivní, 
programy jsou pestré a rozhodně se nikdo nenudí. 

Pomocí různých aplikací procvičujeme značky, křižo-
vatky… 
 Nyní máme v on-line prostředí 1. – 9. třídy ZŠ a niž-
ší stupně gymnázia. Témata, která se „dají“, se týkají 
především závislostí všeho druhu – od ICT počína-
je, energy drinky, legální až nelegální návykové látky. 
Dále je to velmi aktuální téma bezpečného interne-
tu, prevence kyberkriminality. Dalšími tématy je pak 
téma předsudků, stereotypů a multikultury, právní 
povědomí, ideál krásy… Pro nižší ročníky pak při-
dáváme dopravní výchovu, první pomoc. Snažíme se 
fungovat nejenom po stránce informační, ale zejména 
chceme, aby děti sdílely své názory, postoje, rozvíjela 
se diskuse, uvažovaly nad tématy ze svého pohledu, 
byly schopni uvědomit si sílu skupinového tlaku a 
tomu tlaku čelit. 
Stejně jako všichni doufáme. Že se brzy vrátíme do ne-
covidových kolejí, které rozhodně nebudou stejné jako 
před rokem, budeme se muset poprat s mnoha změ-
nami a svým způsobem je to výzva. Na děti se těšíme 
opět v lavicích a na krásném novém dopravním hřišti.

Markéta Hubínková,
Cesta integrace, o.p.s.

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

Podporují: 

Chat: facebook.com
/klub.cesta              #klubcesta

DUBEN 2021 N
a O

bci 2049/9 Říčany

Organizují: 

PROGRAM KLUBU: 
 MĚSÍC MOTIVACE

PROSÍME SLEDUJTE 
NÁŠ PROFIL #KLUBCESTA NA FCB A INSTA
Vzhledem k nejisté situaci ohledně nouzového stavu a 
dění v ČR kolem pandemie nemoci Covid 19, musíme 
náš program přizpůsobovat aktuálnímu dění.

Každý den se pro Vás snažíme:
a. realizovat 1 skupinovou aktivitu,
b. nabízet individuální pokec na chatu nebo 

v přímém kontaktu,
c. chodit za Vámi ven do terénu,
d. připravovat online program, včetně podcastu se 

zajímavými hosty (2x měsíčně),
e. koordinovat doučování.

JSME TU S VÁMI VIRTUÁLNĚ I REÁLNĚ ; )
#klubcesta #cestaJE #cestacrew #cestajecil
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ze života škol(ek)

Máte doma dítě narozené v letech 
1997 - 2015? 
Pak možná budete patřit mezi ty 
rodiče, kteří ze dne na den museli 
přijmout (pro někoho úplně novou) 
roli kuchaře, organizátora, učitele, 
motivátora, ajťáka, trenéra, kontro-
lora, zdravotníka, vychovatelky, ale 
také kamaráda, improvizátora, ino-
vátora a tak podobně. K tomu všemu 
můžeme přidat strach o naše blízké, 
omezení, zákazy a nejistoty, obavy, 
nové činnosti např. na homeofficu 
a jiné. „Uff.”
Ze všech stran se na nás hrnou nové, 
měnící se informace a také to, co mu-
síte a nesmíte, rady a doporučení, 
tedy to, co byste měli dělat, abyste 
splňovali nařízení, nebo aby vám bylo 
lépe. Podruhé „uff”. Chcete radu? 
Dám vám ji, a bude jen jedna jediná. 
Obraťte pozornost k sobě. Alespoň 
na pár dnů. Ne směrem ven, na ostat-
ní lidi kolem vás, na situace, které teď 
nezměníte, ale směrem dovnitř, tedy 
na vás, respektive na sebe.
To, čemu dáváme naši pozornost, to 
roste. Budete-li se zaplavovat negativ-
ními informacemi z médií, budete se 
pak také i cítit, poroste špatná nálada 
na základě emocí jako jsou bezmoc, 
vztek, smutek, obavy. Možná si pak 
vzpomenete na to, co jste dělali jako 
děti a co vás naplňovalo. Nejspíš to 
byli kamarádi, hry a zábava, sbírání cé-
ček, možná mazlení s rodiči, polárkový 
dort a tajné koukání na nepřístupný 
film. A teď se rozhlédněte kolem sebe. 
To vše také potřebují vaše děti. Je to 
stále stejné, lidské potřeby se téměř ne-
mění. Jen s tím rozdílem, že současná 
generace našich dětí vyrůstá v úplně 
jiném prostředí – v digitálním. Tato on-
-line doba mění prostředky naší spo-
kojenosti, potřeby ovšem zůstávají 
stále platné. 
Také potřebují kamarády (na četu), 
nepřístupný film (Netlfix), hry a zá-

bavu (Fortnite), polárkový dost (Big 
Mac a středně velký nápoj), sbírat 
céčka (lajky a komentáře) … a přede-
vším zájem, pozornost a lásku rodičů. 
Doba je náročná, proto nebuďte 
tak nároční sami na sebe, naše děti 
nemusí být dokonalí, ani my ne, 
už nemusíme naplňovat pravidla 
a přesvědčení, která jsme slýcháva-
li dříve, jako například „kdo pláče, 
je slaboch”, „musíme všechno vydr-
žet”, „každý si musí pomoci sám”, 
„co by tomu řekli sousedi”, „všem 
raději vyhov”, „nemůžeme si dovolit 
víc”, „musíš pracovat na 150 %”, 
„plň očekávání druhých”… a po-
dobně. 
Zkuste se každé ráno podívat do 
zrcadla. Koukněte se do sebe. 
Nejen na sebe. Pokud začnete 
vědomě měnit vaše myšlenky, za-
čne se vám měnit život. Nevěříte? 
Tomu rozumím, také jsem tomu ne-
věřila. Zkuste to. Vydržte několik dní 
a jen pozorujte. 

My jsme zatím pozorovali děti. Malé, 
velké, skoro dospělé. A známe čísla, 
která nejsou vůbec hezká. 
Víte, že každé druhé dítě komuni-
kuje s cizími lidmi na internetu? Že 
další polovina z nich se setkala na 
internetu s predátory? Výrazně stou-
pá počet dětí s úzkostnou poruchou 
a depresí? Socifobie a nomofobie 
jsou často skloňovaná slova ve všech 
poradnách? Že děti nevěří svým 
rodičům, že by jim mohli pomoci 
s problémem? Nemám v plánu vás 
děsit (to už dělají média skoro rok), 
jen bych vás chtěla namotivovat ke 
změně postoje k vašim dětem. Ob-
jevujte v nich to dobré a podporuj-
te je. Protože, jak už jsem zmínila na 
začátku – čemu věnujeme pozor-
nost, to roste. 
Více si řekneme na online setkání 
pro rodiče Rok covidu očima dětí 
– jak se bude o „GENERACI ZET“ 
mluvit za pár let, které se uskuteční 
7. 4. 2021 od 17.00 hodin. Těším se 
na vás!

Michaela Štáfková
vedoucí adiktologické ambulance pro 

děti a mládež Ada+ Kladno,  
psychoterapeut, lektor

rok covidu očima dětí - GeNerACe ZeT  
- děti „tak trochu ztracené“

Projekt: MAP II orP Říčany – Místní akční plány rozvoje vzdělávání II reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008643

daTuM, Čas NázeV aKce MísTO  
KONáNí

prO KOhO je  
seTKáNí urČeNO?

7. 4. 2021 
14.00 - 16.00 hodin

Formativní hodnocení ve školní praxi
s Olgou Turnovou a Peterem zafkou

online pedagogy zŠ

7. 4. 2021
17.00 - 18.30 hodin

Setkání pro rodiče
rok covidu očima dětí – jak se bude 
o „GeNeraci zeT“ mluvit za pár let?  

s Michaelou Štáfkovou

online rodiče 

8. 4. 2021
14.00 - 17.00 hodin

5s pro pohodu na duši i na těle
s Marií Skalskou

webinář
pedagogické 

a nepedagogické pracovníky 
MŠ, zŠ

12. a 14. 4. 2021
 8.00 – 11.30 hodin

dvoudenní online seminář
„aŤ NeNí pláNOVáNí TrápeNíM“  

s Hankou Švejdovou

 
online 

seminář

KaPaCITa NaPLNĚNa 
pedagogy MŠ

13. 4. 2021
14.00 – 15.30 hodin

hodnoty škol s Jiřím Lukou webinář pedagogy zŠ

15. 4. 2021 – i. setkání
14.00 – 15.30 hodin

27. 5.2021 – ii. setkání
14.00 – 15.30 hodin

dvoudenní navazující seminář 
supervize pro pedagogy i. (a skupina) 

s Vladislavou Moravčíkovou  
a Vítem Hrbáčkem

online pedagogy zŠ

19. 4. 2021 
14.00 – 15.30 hodin

Kulatý stůl pro výchovné poradce 
s Jitkou Svátkovou

online výchovné poradce

20. 4. 2021 
14.00 – 15.30 hodin

Kulatý stůl pro pedagogy I. stupně  
pedagog na prvním stupni zŠ

jako třídní učitel 
 s radanou Šimčíkovou

online pedagogy I. stupně zŠ

27. 4. 2021 
14.00 – 15.30 hodin

Kulatý stůl s metodiky prevence   
a Markétou Hubínkovou

online metodiky prevence

28. 4. 2021 
14.30 – 16.00 hodin

Učící se síť pro ředitele zŠ
revize icT a nový rámcový vzdělávací 

program pro základní vzdělávání 
s Václavem Nádvorníkem

 
online

ředitele zŠ

29. 4. 2021 – I. setkání
14.00 – 15.30 hodin

10. 6.2021 – II. setkání
14.00 – 15.30 hodin

dvoudenní navazující seminář 
supervize pro pedagogy i. (b skupina) 

s Vladislavou Moravčíkovou  
a Vítem Hrbáčkem

online pedagogy zŠ
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Tým mAP ŘíČANy VáS SrDeČNĚ 
ZVe NA DUbNOVÉ AKTIVITy

Podrobné informace o výše uvedených setkání naleznete na www.map-ricany.cz/akce
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

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

daTuM, Čas NázeV aKce MísTO  
KONáNí

prO KOhO je  
seTKáNí urČeNO?

7. 4. 2021 
14.00 - 16.00 hodin

Formativní hodnocení ve školní praxi
s Olgou Turnovou a Peterem zafkou

online pedagogy zŠ

7. 4. 2021
17.00 - 18.30 hodin

Setkání pro rodiče
rok covidu očima dětí – jak se bude 
o „GeNeraci zeT“ mluvit za pár let?  

s Michaelou Štáfkovou

online rodiče 

8. 4. 2021
14.00 - 17.00 hodin

5s pro pohodu na duši i na těle
s Marií Skalskou

webinář
pedagogické 

a nepedagogické pracovníky 
MŠ, zŠ

12. a 14. 4. 2021
 8.00 – 11.30 hodin

dvoudenní online seminář
„aŤ NeNí pláNOVáNí TrápeNíM“  

s Hankou Švejdovou

 
online 

seminář

KaPaCITa NaPLNĚNa 
pedagogy MŠ

13. 4. 2021
14.00 – 15.30 hodin

hodnoty škol s Jiřím Lukou webinář pedagogy zŠ

15. 4. 2021 – i. setkání
14.00 – 15.30 hodin

27. 5.2021 – ii. setkání
14.00 – 15.30 hodin

dvoudenní navazující seminář 
supervize pro pedagogy i. (a skupina) 

s Vladislavou Moravčíkovou  
a Vítem Hrbáčkem

online pedagogy zŠ

19. 4. 2021 
14.00 – 15.30 hodin

Kulatý stůl pro výchovné poradce 
s Jitkou Svátkovou

online výchovné poradce

20. 4. 2021 
14.00 – 15.30 hodin

Kulatý stůl pro pedagogy I. stupně  
pedagog na prvním stupni zŠ

jako třídní učitel 
 s radanou Šimčíkovou

online pedagogy I. stupně zŠ

27. 4. 2021 
14.00 – 15.30 hodin

Kulatý stůl s metodiky prevence   
a Markétou Hubínkovou

online metodiky prevence

28. 4. 2021 
14.30 – 16.00 hodin

Učící se síť pro ředitele zŠ
revize icT a nový rámcový vzdělávací 

program pro základní vzdělávání 
s Václavem Nádvorníkem

 
online

ředitele zŠ

29. 4. 2021 – I. setkání
14.00 – 15.30 hodin

10. 6.2021 – II. setkání
14.00 – 15.30 hodin

dvoudenní navazující seminář 
supervize pro pedagogy i. (b skupina) 

s Vladislavou Moravčíkovou  
a Vítem Hrbáčkem

online pedagogy zŠ
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Zprávičky ze školičky Kuřátko

Jak se máme v Zahrádce

Poslední zimní dny jsme si ve školce 
užili barevný, lentilkový týden. Každý 
den jsme se, děti i dospělí, oblékli do 
jiné barvy a žasli nad kreativitou rodi-

čů. Děti se radostně chlubily, co vše na sobě mají žlutého, 
modrého, zeleného nebo červeného. Vrcholem barevného 
veselí byl strakatý karneval, na který si děti vyrobily vlast-
ní zvířátkové masky. Zvířátka byla veselá a velmi barevná. 
Tančilo se, hrálo se, soutěžilo … Dlouho nám naše radost 
z možnosti být spolu ve školce ale nevydržela, a i naše ma-
teřská škola se musela pro děti od března uzavřít. Nejstarší 
děti začaly plnit své povinné předškolní vzdělávání distanč-
ně. Setkávají se spolu s paní učitelkou online prostřednic-
tvím Školy v pyžamu. Tímto způsobem jsou jim i předávány 
tematické úkoly, videa a podobně. Pro radost všech dětí ze 
školky jsme připravily dobrodružnou stezku v okolí mateř-
ské školy nazvanou Kuře v lese. Kuřátko Žlutík, které bydlí 
ve školce, se rozhodlo jít poznávat svět u blízkého rybníka 
a lesíku a provází děti i rodiče třinácti zábavně poznávací-
mi a pohybovými úkoly. Věříme, že Žlutík ukázal rodičům, 
nejen kam si jejich dítě chodí hrát s kamarády ze školky, ale 

především poskytl možnost aktivního společného rodinné-
ho prožitku.  Fotky nejen ze stezky Kuře v lese můžete vidět 
na našich webových stránkách: www.mskuratko.ricany.cz.
Přijímací řízení pro přijetí dětí do mateřské školy Kuřátko 
pro školní rok 2021/2022 bude probíhat v pondělí 3. května 
2021. Pro podrobnější informace sledujte webové stránky 
školy www.mskuratko.ricany.cz a webové stránky města 
Říčany https://skolky.ricany.cz/.
Přejeme všem čtenářům zdraví a veselou mysl.

Tým mateřské školy Kuřátko

S nástupem tohoto školního roku 
jsme byli plni očekávání, co všechno 
nás v naší mateřské škole čeká. Plánů 
jsme měli mnoho - divadla ve školce, 
odborné přednášky o přírodě, řeme-

slné dílny pro děti, podzimní tvoření pro rodiče a děti, výlety 
mimo školku, plavání a bruslení. Bohužel však v souvislosti se 
současnou situací jsme vše museli zrušit. Přesto jsme se sna-
žili dětem pobyt ve školce zpestřit, takže jsme podnikali výlety 
do přírody a děti jsme neochudili ani o mikulášskou a vánoční 
nadílku. S radostí si užily i čertovský rej plný tance a soutěží. 
Protože nám letošní zima dopřála mnoho sněhové nadílky, 
děti si dosyta užily zimních radovánek i ježdění na kluzácích na 
školní zahradě. Stále věříme, že nám situace dovolí uspořádat 
alespoň některé z dalších plánovaných akcí. Věrni jsme zůstali 
i naší tvořivé školkové soutěži pro děti a jejich rodiče, tentokrát 
na téma Zima. Opět všichni zúčastnění předvedli svou fantazii 
a kreativitu, a tak nám vstupní halu dlouho zdobily různé zim-
ní krajiny i se zvířátky nebo sněhuláky, vyrobené z přírodních 
nebo jiných různorodých materiálů. 

Ani po uzavření mateřských škol nejsou děti ochuzeny o 
výuku; dostávají úkoly od paní učitelek, které zahrnují i 
opakování naučených vědomostí z angličtiny. Vymysleli 
jsme také putování pro děti a rodiče po okolí naší mateř-
ské školy. Na určené trase mohou společně plnit spoustu 
vědomostních nebo sportovních úkolů a zábavnou formou 
tak procvičovat své vědomosti a dovednosti. Někteří již na 
trasu vyrazili, o čemž svědčí obrázky na brance naší školky 
a namalované kamínky, což nás velmi těší. Putování není 
časově omezeno, takže pokud byste měli zájem si trasu 
projít třeba v jarním období, můžete si mapu s úkoly a hrací 
kartou stáhnout z našich webových stránek.
Na děti se již všichni nedočkavě těšíme a věříme, že se brzy 
uvidíme.
Přejeme všem v této nelehké době pevné zdraví, spoustu 
trpělivosti a radosti.

Kolektiv MŠ Zahrádka
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ZDrAVíme VáS Z mŠ A ZŠ NemO
V dnešní době se obtížně plánují 
akce a setkávání s rodiči, dětmi, 
učiteli. Přišli jsme o mnoho spo-
lečných zážitků a nevíme, kolik 

plánovaných akcí budeme moci v letošním školním roce 
uskutečnit. Za normálních podmínek bychom se setkávali 
s budoucími školáky a zájemci o první třídu i o školku, ale 
prozatím můžeme nabídnout individuální setkání zájemců 
o ZŠ NEMO s ředitelkou školy.
Zápis do ZŠ NEMO je plánován na 7. 4. od 15:00 hod., 
ale vzhledem k nejisté situaci si rodiče musí schůzku 
v přesném termínu předem objednat. 
Náš tým pedagogů připravil nejenom pro děti ze ZŠ a MŠ 
NEMO, ale i pro ostatní děti z okolí dvě zábavné stezky u 
naší školy. Tedy na hřišti v Pacově a v okolí ulice Nad Bah-
nivkou, kde sídlí škola NEMO v Říčanech. Pojďte se odpo-
ledne proběhnout.
Těšíme se na shledání s vámi a vašimi dětmi.
Chtěla bych tímto vyjádřit velké poděkování za podpo-
ru našim klientům, rodičům dětí z MŠ a ZŠ NEMO. 
Náš dík také patří firmě WINTERHALTER, která nám 
každoročně zdarma zapůjčuje dvě profi myčky nádobí. 
Vzhledem k počtu dětí v NEMU bychom si bez nich neu-
měli představit stravovací proces.

Připravujeme i příměstské tábory s různými tématy a mož-
ností doučování školních dětí. O tom zase příště.
Zdraví vás 

Lenka Sosnovcová za tým MŠ a ZŠ NEMO 
kontakt: info@nemoricany.cz
tel. na ředitelku: 777 727 334 

www.nemoricany.cz

Zápisy do 1. tříd v naší škole se budou konat ve dnech  
7. 4. - 9. 4. 2021 na základě zarezervované doby zápisu. Naše 
škola je určena pro žáky se zdravotním postižením, proto je 
nutné k zápisu dodat i doporučení ze školského poradenské-
ho pracoviště ke vzdělávání ve škole odpovídajícího zařazení. 
Všechny informace najdete buď na stránkách školy- www.4zs.
ricany.cz, případně http://skoly.ricany.cz.
Zápis do přípravné třídy, což je třída určená pro děti, kterým by 
měla pomoci vyrovnat vývoj a přípravu pro vstup na základní 

školu. Rozsah je 20 hodin týdně, výuka je v blocích. Kapacita 
třídy je 12 dětí. Tyto děti mají možnost také navštěvovat školní 
stravování a školní družinu. Rok strávený v přípravné třídě se 
nezapočítává do povinné školní docházky. Na konci roku děti 
obdrží osvědčení o návštěvě třídy a učitel vypracuje zprávu o 
průběhu předškolní přípravy dítěte v daném školním roce. Ta 
obsahuje popis vzdělávacích potřeb, předpokládaných schop-
ností a zájmů dítěte a případě doporučení pro přípravu indivi-
duálního vzdělávacího plánu.
Stránky pro přihlášení dětí: http://pripravka.ricany.cz .
Termíny přijímání přihlášek: od 12. 4. - 11. 5. 2021, elektro-
nicky, osobně, poštou - rozhodující je datum doručení, dato-
vou schránkou, e-mailem (pokud máte elektronický podpis, 
tak pomocí jeho, pokud ne je třeba doručit přihlášku do 5 
dnů do školy).
Přijímací řízení: 12. 5. - 13. 5. 2021 na základě rezervačního 
systému.
Kritéria přijímání jsou uveřejněna na stránkách školy, případně 
u rezervačního systému. Pokud budete mít zájem i o docház-
ku do školní družiny, tak přihlášky se vyplňují na stránkách  
http://skoly.ricany.cz – sekce školní družina.
Vzhledem k současné epidemické situaci nebude Den otevře-
ných dveří, ale pokud to situace dovolí, tak bude organizováno 
setkání v průběhu června t.r.
V případě dotazů kontaktujte vedení školy na tel. číslech  
777 755 127, 731 449 247
 Blanka Veselá

Informace o zápisech do 1. tříd  
a přípravné třídy ve 4. ZŠ Nerudova Říčany
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ročníku musí být dodány nejpozději 20. 5. 2021 do 
schránky na hlavní budově školy nebo elektronicky 
na zarazovacirizeni@g.zs-ricany.cz.
Budou přijímáni pouze žáci, kteří mají jako cizí jazyk an-
gličtinu. Přihlášku lze stáhnout ze stránek školy (www.zs-
-ricany.cz).
Případná upřesnění a změny sledujte na těchto strán-
kách! Žáci naší školy podávají přihlášky prostřednic-
tvím svých třídních učitelů.
O zařazení žáka do této třídy rozhoduje ředitel školy 
na základě výsledků zařazovacího testu, hodnoce-
ní v 5. ročníku (vysvědčení) a kapacitních možností 
školy. Náhradní termín nevypisujeme.
Další informace na tel. čísle 323 602 794.

 
 
  
 
 Zápis prvňáčků 

Veškeré informace ohledně zápisu vám poskytneme na 
e-mailové adrese lada.kubaskova@g.zs-ricany.cz nebo 
na telefonním čísle 724 682 293 (zástupce ředitele pro 
1. stupeň).
Zápis do prvních tříd proběhne pravděpodobně bez dětí. 
Informace bude upřesňována s ohledem na epidemickou 
situaci. 
l Elektronický zápis probíhá od 1. 3. 2021 na https://
skoly.ricany.cz/.    
Předání dokumentace bude možné 7. - 9. dubna v 
budově Slunečnice, Olivova 1308. 
Zápisový lístek a potřebnou dokumentaci je možné:
- poslat e-mailem s elektronickým podpisem zákonného 
zástupce 
(pokud je žádost bez podpisu zákonného zástupce, je 
nutné, aby ji rodič do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti 
nepřihlíží)
- poslat poštou (rozhodující je datum podání) 
- poslat do datové schránky školy. 
l Pro rezervaci termínu osobního předání dokumentace 
bude spuštěn rezervační systém na stránkách města. In-
formace bude upřesněna na webu školy. 
l Datovou schránku pro odeslání přihlášky si můžete 
zřídit zdarma. Odeslání žádosti datovou schránkou zá-
kladní škole je také zdarma. Více informací na https://
chcidatovku.cz/.
l V případě karantény nebo jiných komplikací je možné 
k zápisu přijít nejpozději do 30. 4. po předchozí dohodě 
e-mailem (lada.kubaskova@g.zs-ricany.cz) nebo telefo-
nicky  
l V případě dobré epidemické situace proběhne v červ-
nu setkání budoucích prvňáků. 
l Na webových stránkách školy je umístěna prezentace, 
ve které si můžete prohlédnout budoucí možné působiš-
tě vašich dětí. 

Ve školním roce 2020/2021 oteví-
ráme 6. třídu s rozšířenou výukou 
matematiky
Písemná přijímací zkouška (zařazovací řízení) se koná 
ve středu 2. června 2021 ve 14.00 v hlavní budově 1. ZŠ, 
Masarykovo  nám.71 (budova za kostelem). 
Zkoušky probíhají formou matematického testu. Testu 
se neúčastní žáci, kteří již byli přijati na osmiletá gymná-
zia a odevzdali tam zápisový lístek. Žáci si přinesou psací 
a rýsovací potřeby.
Přihlášky s kopií vysvědčení za 1. pololetí pátého 

1. ZŠ Říčany, 
Masarykovo nám. 71, přijme  

uČiTele ČesKéhO 
jazYKa 

Na 2. sTupeň 
Pro druhý stupeň 1. Zš (budova na Masarykově 
nám. 71) hledáme učitele/ku s aprobací český 

jazyk s nástupem od září 2021.
nabízíme tabulkový plat, osobní ohodnocení 

po uplynutí zkušební doby, náborový příspěvek, 
příspěvek na dopravu, příspěvky z fkSP na obědy, 

vitamíny, rekreaci nebo penzijní připojištění.
najdete u nás příležitost k osobnímu růstu 

a příjemný kolektiv.
V případě zájmu kontaktujte vedení školy na 

tel. 323 602 794.
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ZáKLADNí ŠKOLA u ŘíČANSKÉHO LeSA

TAKOVá NOrmáLNí HODINA ANGLIČTINy 
V DObĚ KOrONy
Ohlašujeme začátek hodiny angličtiny
„Dobrý den, milá skupino, vítám vás u našeho vysílání,“ takto 
velmi často vítáme na hodinách své žáky. Když už tedy neustá-
le jen vysíláme, rozhodli jsme se v 7. A, že si k našim hodinám 
angličtiny vytvoříme úvodní znělku, která nám bude ohlašo-
vat, že právě začíná hodina. Žáci dostali za úkol vybrat si krát-
ký výsek z jejich oblíbené písničky, či dokonce úvodní znělku 
sami složit. Poté jsme odhlasovali vítěznou znělku. A kdo 
vyhrál? Náš úžasný a talentovaný Hugo Bernard, který složil 
svou vlastní verzi. Všem se nám líbila a jsme na Huga pyšní.
žáci učí žáky
Ve škole máme spoustu talentovaných žáků, a tak jsme se 
rozhodli, že vytvoříme malý projekt „Žáci učí žáky“.  Kaž-
dý žák, který umí něco, co se dá dobře učit online, to může 
začít učit ostatní žáky. Projekt zatím rozjíždíme. Jako první 
aktivitu jsme se se zájemci z řad žáků 7. A začali učit ja-
ponsky. Výborným učitelem je nám nepřekonatelný Mirek 
Tomeš. A co už umíme? Umíme se pozdravit – Ohajó, roz-
loučit – Sajónara, poděkovat – Arigato. Umíme se zeptat 
„jak se vám daří?“ – Ogeki desuka? Umíme na to i odpově-
dět - Hai, okagesamade. A umíme toho ještě mnohem víc. 
Zatím jsme měli dvě lekce a moc nás to baví. Těšíme se, že 
tyto znalosti snad ještě někdy využijeme.

Markéta McFadyen, učitelka angličtiny

A ještě dodatek na závěr: V prosincovém Kurýru jsme zmínili 
zábavné reklamy, které natočili naši úžasní deváťáci. Jelikož 
jsme vám do textu vložili dlouhý odkaz na 
YouTube a nevíme, zda jste se přes tento 
odkaz dokázali na videa podívat, níže na-
bízíme rychlejší cestu, jak se k reklamám 
dostat. Stačí jen naskenovat QR kód.

VyHLáŠeNí VíTĚZů SOUTĚŽe Ve VAŘeNí 
Naše třída 7. A dostala úkol (soutěž) od učitelů angličtiny 
Jany Uríkové, Markéty McFadyen a Fredericka Wiegleho-
fera. Úkol spočíval v tom, že jsme měli vařit, ale to není vše 
- nyní vám vysvětlíme, jak naše vaření probíhalo. 
Učitelé nás rozdělili do skupin po třech, každý ve skupině 
měl uvařit jeden pokrm. Buď předkrm, hlavní jídlo nebo 
dezert. Také jsme museli použít aspoň 10 výrazů množství, 
počitatelných nebo nepočitatelných slov a mluvit plynule v 
angličtině. Měli jsme celý proces vaření natáčet.
Aby úkol nebyl tak lehký, stala se z něj soutěž o nejlépe uva-
řené jídlo. Naši učitelé byli 
v porotě a Freddie (učitel angličtiny) poprosil svého ka-
maráda Ryana Ellezey, aby jim pomohl v odborné porotě, 
protože je kuchař a také Američan. Ryan nám poslal, jak by 
si představoval, aby naše videa vypadala, a pak nám poslal 
zhodnocení ve video odpovědi. Každé video ohodnotil a ří-
kal, co bychom mohli zlepšit. 
Soutěž vyhrála trojice děvčat: Hana Ludvíková, Natálie 
Wolfová a Viktorie Němcová se svým menu: šunkové šne-
ky, domácí špenátové ravioli se sýrovou omáčkou a ovocný 
dezert s mascarpone . Speciální ocenění dostal Hugo Ber-
nard, který uvařil originální jídlo s názvem „ptáček v kleci“ 
a je to jeho vlastní recept. 
Zeptaly jsme se pár spolužáků na jejich vaření: „Co jsi vařil/a 
za jídlo?“ Matyáš Maňas: „Vařil jsem krůtí řízek se šťouchaný-
mi brambory.“ Hana Ludvíková: „Pekla jsem šneky.“ Nikol 
Almashi: „Dělala jsem muffiny.“ Další otázka, kterou jsme 
spolužákům položily, byla: „Odkud máš recept?“ Nikol Alma-
shi: „Na muffiny jsem si našla recept na internetu.“ Matyáš 
Maňas: „Recept jsem dostal od babičky.“ Hana Ludvíková: 
„Dostala jsem ten recept od mamky.“ 
Vypadá to, že většina třídy si tuto akci 
velmi užila. Všechny recepty včetně ví-
tězných videí a hodnocení šéfkuchaře 
si můžete prohlídnout na youtube přes 
přiložený QR kód.

Šárka Smítková a Ellen Pospíšilová

Jako tzv. určená 
škola poskytu-
jeme vzdělání 
žákům rodičů IZS 
i v době, kdy jsou 
ostatní školy na 
distanční výuce…

 

LESNÍ HRÁTKY 
SE 3. ZŠ U ŘÍČANSKÉHO LESA 

! 	
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Ne, nebojte, nefušu-
jeme do řemesla panu 
řediteli říčanského 
Muzea, Jakubovi Hala-
šovi, jehož seznámení 

s rozličnými rostlinami na stránkách 
Kurýru nás obohacuje, na něž se těší-
me a které nás pudí najít místo, odkud 
je pořízena fotografie. Kdyby vás po-
sedla touha jít se podívat, kde právě 
hyacint z fotky nabírá sílu a dech, mu-
síme vás zklamat – je to na naší školní 
zahradě a ta je v tuto chvíli opuštěná, 
stejně jako naše milá škola… Ale po-
zor! Zdání může klamat! Ano, stejně 
jako příslib bohatého fialového květu, 
opojné vůně a optimistické zeleně lis-
tů (Jakube, pak nám zase budeš mu-
set připomenout, o jaké květenství se 
jedná) je naše škola naplněna očeká-
váním, kdy se děti vrátí, kdy se o pře-
stávkách zase na chodbách rozlehne 
hluk jako při startu tryskáče, kdy po 
vyučování rozházené přezůvky žalují, 
jak děti spěchají domů… Ten hyacint 
i přes noční mráz a přes otálení jara 
s teplem odhodlaně chystá budoucí 

květ, a my to taky nevzdáváme. Při 
pohledu na prázdné chodby v celé 
škole je člověku smutno. Děti patří do 
škol a jsme si jisti, že nám v tom dáte 
za pravdu.  
Ještě před zápisem do 1. ročníku 
měly proběhnout talentové zkoušky 
do první hudební třídy, které jsme 
museli v rámci protiepidemických 
opatření posunout. Žáci hudebních 
tříd se v tuto dobu měli připravovat 
na svá hudební vystoupení. Všichni 
se měli potýkat s hodnocením ve 
třetím čtvrtletí a čile komunikovat 
na chodbách mezi sebou. V tuto 
chvíli bohužel sedí jen za svými 
obrazovkami počítače a chytají in-
formace od svých učitelů. Sociální 
kontakt nám všem chybí. Je celá 
řada aktivit, které je možné i v tom-
to nelehkém období provozovat. Ať 
už týkající se sportu a různých cvi-
čení v přírodě, nebo třeba jarní prá-
ce na zahradě a mnohé další. 
Děti, máme pro vás připravené dvě 
nové interaktivní tabule, jsme i na-
dále zapojeni do projektu, který 

umožní školním asistentům a speci-
álnímu pedagogovi být vám oporou 
při učení, napínáme síly, abychom 
pro vás nově vybavili učebnu fyzi-
ky a chemie a hlavně, MOC NÁM 
CHYBÍTE! Tak nás nenechte dlou-
ho čekat…
Krásné jaro nám všem a snad již 
brzy ve škole.

Vaše Bezručovka

Příprava na jaro v bezručovce
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PŘIJímACí ŘíZeNí PrO  
ŠKOLNí rOK 2021/2022 
S ohledem na nařízení ohledně epidemické situace nově 
dochází k posunu termínu konání jednotných přijímacích 
zkoušek ke vzdělávání v maturitních oborech.

TERMÍNY pro jednotné přijímací zkoušky
řádné termíny pro čtyřletý obor vzdělávání:   
3. 5. 2021 a 4. 5. 2021
řádné termíny pro osmiletý obor vzdělávání: 
5. 5. 2021 a 6. 5. 2021

Kritéria přijímacího řízení a další informace naleznete na 
stránkách školy v sekci „Uchazeči“.

ředitelka školy

ÚSPĚCHy NAŠICH STUDeNTů V SOUTĚŽíCH

Velmi pěkných výsledků dosáhli naši žáci v okresním kole 
olympiády z dějepisu. V kategorii ZŠ obsadila žákyně 
tercie D. Malá 2. místo, v kategorii SŠ septimán J. Rýc 

1. místo a A. Hemelík z C4 2. místo. Úspěšní jsme byli 
i v okresním kole olympiády v českém jazyce, ve kterém 
v kategorii ZŠ žákyně kvarty M. Teclová obsadila 1. místo 
a D. Smíšková 3. místo. V kategorii SŠ získaly sextánky K. 
Palečková 2. místo a E. Hrubošová 5. místo. V okresním 
kole olympiády v zeměpisu v kategorii pro ZŠ vybojova-
li sekundáni M. Kundrát  1. místo a J. Parobek 5. místo, 
kvartánka K. Míšková 3. místo. V kategorii pro SŠ získal  
S. Macura z oktávy 3. místo. Hezkého umístění dosáhli 
žáci sekundy v okresním kole olympiády v anglickém ja-
zyce. V kategorii IB I. Khanzhyieva získala 1. místo a M. 
Kundrát 2. místo. Blahopřejeme a děkujeme za příkladnou 
reprezentaci školy!      

 dř       
  

HrA S TexTem A Se JmÉNy OSObNOSTí

Po sociálních sítích či mailech kolují tisíce oběžných textů 
a obrázků, které mají jediný cíl, pobavit. V poslední době ke 
mně dorazil jeden, který mě jako češtinářku zaujal a inspi-
roval. Autor si takto pohrával se jmény osobností:

POZOr ZmĚNy TermíNů!
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Všichni pili, jen František Nepil.
Všichni ryli, jen Bohumil Hrabal.
Všichni použili kleště, jen Zdeněk Svěrák.
Všichni měli oštěpy dřevěné, jen Jan Železný.
Všichni jsou opálení, jen Petr Spálený.
Všichni sbírali lipový květ, jen Karel Heřmánek.

A tak jsem text předložila třetímu ročníku čtyřletého stu-
dia, ať zkusí pokračovat. 

A ejhle, pokračovali:
Všichni sledovali duhu, jen doktor Mráček.
Každý přinesl luk, jen Karel Šíp.
Všichni měli odvahu, jen Jiří Strach.
Všichni byli pohostinní, jen Vítězslav Nezval.
Kdekdo je kominík, jen Jan Zahradníček.
Všichni byli opálení, jen Karolína Světlá.
Všichni byli veselí, jen Jan Neruda.
Všichni dostali barevná vajíčka, jen Lucie Bílá. 
Všichni chtěli být první, jen Karel Čtvrtý.
Všichni měli kartu, jen Johny Cash.
Já si dal Jacka Danielse a Jiří Wolkera.
Všichni jsme byli spolu, jen Marek Ztracený.

Terezka Znamenáčková se vyznamenala nápaditostí:
Svým závazkům Pavel Dostál.
Na silném provazu uvázal Radim Uzel.
K výrobě hudebního nástroje použil Pavel Palisandr a Ma-
rek Eben.
Žáček Jiří až vyroste, chce být spisovatel.
Petr snědl libovou šunku, Michal Tučný salám.
Tereza má ráda vosí hnízda a Adina Mandlová srdíčka.
Nechtěla se učit, a tak ji k tomu Miroslav Donutil.
Babička se divila: “Tomáš Holý pupek.”
Všichni zpívali tenor, jen Eduard Bass.
Tamty stromy Jan Skácel.

…a došlo i na jména některých vyučujících:
K výztuži kompozitů použila Jana Uhlíková vlákna.
Koupila jsem si housku a Tomáš Karásek.
Honza byl paličatý a Zuzana Pokorná. 
 
 Ivana Remková, vyučující ČJL

NeTrADIČNí VýUKA mATemATIKy  
– OrIGAmI A mNOHOÚHeLNíKy
I matematika může být velmi zábavná. O tom se nedáv-
no přesvědčili sekundáni. K výkladu teorie o mnoho-
úhelnících bylo využito skládání origami. Při následném 
rozloženém papíru žáci hledali vzniklé mnohoúhelníky. 
Žáci prokázali značnou míru tvořivosti, vynalézavosti 
i zručnosti a bylo zřejmé, že si i snadno osvojili znalosti 
o mnohoúhelnících.   
 Marcela Beránková, vyučující MAT

VýUKA ŠPANĚLŠTINy  
NA NAŠem GymNáZIUm
Dnes mám to štěstí představit vám průběh našich distanč-
ních hodin španělštiny. Ačkoliv je těžké hledat motivaci bě-
hem výuky, při které vidíte pouze placaté tváře na obrazov-
ce, se spolužáky jsme se shodli, že na hodiny španělštiny se 
vždycky těšíme a to převážně díky naší skvělé profesorce. 
Ano, stále se občas obracíme k učebnici a probíráme jí urče-
nou látku, avšak otevřely se nám i jiné možnosti. Sledujeme 
a následně si povídáme o různých španělských filmech, stej-
ně tak o písničkách španělských hudebníků, což, věřte mi, je 
mnohem zajímavější a dle mého i přínosnější než nespočet 
gramatických cvičení. Nedávno jsme dokončili unikátní 
úkol, který zpočátku působil jako výzva, avšak nakonec jsme 
do něj všichni dali, co jsme mohli, a úsilí se vyplatilo. Měli 
jsme vytvořit video o přípravě nějakého pokrmu. Když jsme 
se na ně po dokončení dívali, sbíhaly se mi sliny. Od slaných 
jídel jako španělské tapas po sladké zákusky tarta de tres 
leches a známou španělskou pochoutku churros, všechno 
vypadalo výborně. Je příjemné si uvědomit, že i tato zvláštní 
nejistá doba nám může přinést zajímavé možnosti.

Alžběta Repiská, V7
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Vážení rodiče, milé děti,
velmi si vážíme vašeho zájmu o studium na ZUŠ Říča-
ny i v této době umění příliš nepřející. Všichni doufáme 
v uklidnění situace a návratu všech dětí do škol.
Pokud nám to situace dovolí proběhne zápis 24. a 25. 
května 2021 za zvýšených hygienických podmínek.
Všechny zájemce o studium (hudební, výtvarný, taneční 
či literárně-dramatický obor) zaregistrují jejich zákonní 
zástupci na www.zusricany.cz , vyplní elektronickou při-
hlášku nejpozději do 21. 5. 2021 do 10:00 hodin a zvolí si 
termín talentové zkoušky podle svých časových možností.
Aplikace na www. zusricany.cz  bude pro vás otevřena 
od 26. dubna 2021 od 10:00 hodin. Přihlašování bude 
uzavřeno 21. 5. 2021 v 10:00 hodin.
Každopádně vás chci požádat, abyste sledovali naše 
webové stránky. Situace se může každým dnem změnit a 
zápis bude nutné přizpůsobit nařízením vlády a MŠMT. 

TALENTOVé ZKOUŠKY PRO HUDEBNÍ OBOR: 
24. nebo  25. května 2012, od 13:00 – 17:00 hodin, 
Masarykovo náměstí 57
Uchazeči o studium v hudebním oboru prokáží předpo-
klady ke studiu při talentové zkoušce - orientace v rytmu a 
intonaci, zpěv.
Děti si k talentové zkoušce nemusí nic připravovat. Vše 
co při talentové zkoušce vyžadujeme, by mělo být dětem 
přirozené.

TALENTOVé ZKOUŠKY PRO TANEČNÍ OBOR: 
ve středu 26. května nebo v úterý 1. června  nebo ve stře-
du 2. června 2019 od 13:00 – 19:00 v tanečním studiu, 
Pod školou 1110 (Masarykovo nám. Mezi ZŠ a farou)
Zájemci o studium se zaregistrují na www.zusricany.
cz a vyplní elektronickou přihlášku. Rodiče a děti, kteří 
mají zájem o taneční obor, nemusí v zápisovém termínu  
(24. a 25. 5.) navštívit ZUŠ, přijdou rovnou na talentovou 
zkoušku.
Dítě si k talentové zkoušce přinese cvičební úbor a cvičky. 

TALENTOVé ZKOUŠKY PRO VÝTVARNÝ OBOR: 
v pondělí 31. května  nebo 4. června 2021 od 16:00– do 
19:00 ve výtvarném ateliéru, 
Pod školou 1110 (Masarykovo nám. Mezi ZŠ a farou)
Zájemci o studium se zaregistrují na www.zusricany.cz 
vyplní elektronickou přihlášku. 
V zápisovém termínu (tj. 24. 5. nebo 25. 5. 2021) přine-
sou rodiče výtvarné práce dětí do ZUŠ. Toto zatím není 
talentová zkouška, děti nemusí být přítomny. Prosíme 
pouze výkresy (nikoli trojrozměrné práce) vložené do oba-
lu či desek s nadpisem jména dítěte. 
V  přihlašovacím systému se již zájemci hlásí na talento-
vou zkoušku podle svých časových dispozic, které jim bu-
dou nejlépe vyhovovat.

TALENTOVá ZKOUŠKA PRO LITERáRNě-DRA-
MATICKÝ OBOR (HERECTVÍ): 
ve čtvrtek 27. května 2019 od 17.00 – 19.00 v tanečním stu-
diu, Pod školou 1110 (Masarykovo nám. Mezi ZŠ a farou).
Zájemci o studium se zaregistrují na www.zusricany.cz 
vyplní elektronickou přihlášku.
Rodiče vyplní pouze elektronickou přihlášku a dostaví se 
s dítětem přímo k talentové zkoušce. Nemusí tedy v zápi-
sovém termínu (24. a 25. 5.) navštívit ZUŠ.
Přihlášené děti dostanou od paní učitelky básničku, 
kterou se k talentové zkoušce naučí.

Více informací na www.zusricany.cz. 
Prosíme ještě jednou, sledujte naše webové stránky.
Rádi zodpovíme vaše dotazy:  604 737 629, 721 117 535
Přijďte, těšíme se na vás!

Iveta Sinkulová
ředitelka ZUŠ Říčany

a kolektiv pedagogů ZUŠ Říčany

ZáPIS ŽáKů A TALeNTOVÉ ZKOUŠKy PrO 
ŠKOLNí rOK 2021/2022 DO ZUŠ ŘíČANy

42 texty.kuryr@ricany.cz



Mezi námi

Milí dárci, zákazníci a příznivci Koloběhu,
vedle charitativního poslání je neméně důležitou součástí 
našeho snažení také znovuvyužívání věcí, omezení odpa-
du, zacházení s věcmi tak, aby vydržely v oběhu co nejdéle. 
Moderně se tomu říká cirkulární ekonomika, ta však v zása-
dě pouze oprašuje moudrost našich babiček, které dovedly 
využít vše bezezbytku.
  Známe to asi všichni - stěhujeme se do menšího, šaty se nám 
přes zimu ve skříni nečekaně srazí, či prostě na chvíli podlehne-
me přirozené lidské potřebě udělat si radost a zkrášlit domác-
nost něčím novým. A rázem vyvstane ona okřídlená otázka: 
Kam s ním? Co s věcmi, které je škoda vyhodit, ale nějak nás 
už nebaví? Pražané v Nerudově povídce řešili tento delikátní 

problém partyzánsky 
- na ulicích se přes noc 
záhadně objevovaly 
staré pekáče, hrnce či 
bandasky, a metař musel 
ráno vše pěkně uklidit. K 
tomu se dnes už naštěstí 
uchylovat nemusíme. 
Vedle nepřeberné nabíd-
ky třídicích kontejnerů 
je tu hlavně váš Koloběh 

Vzhledem k tomu, že se v současné době ocitlo mnoho lidí i 
v našem okolí bez prostředků na běžný provoz domácnosti 
včetně jídla, rozhodli jsme se uspořádat sbírku potravin. Do 
organizování sbírky se zapojila farnost Říčany, Farní charita a 
dobročinný obchod KOLOBĚH, který bude následně potraviny 
vydávat. Sbírka proběhne ve čtvrtek 8. dubna 2021 od 12 do 
17 hodin u kostela na Masarykově náměstí v Říčanech. Můžete 
přinést jakékoli trvanlivé potraviny (např. mouku, rýži, olej, těs-
toviny, konzervy) s platnou záruční dobou. Během sbírky bude 
také umožněno potřebným, aby si u kostela potraviny vyzved-
li. Následně bude potraviny distribuovat charitativní obchod 
KOLOBĚH ve svých otevíracích hodinách. Pomoc je určena 
komukoli, pro koho je aktuální situace finančně tíživá, výdej 
bude probíhat do vyčerpání darovaných zásob. Podle zájmu a 
potřeby bude sbírka opakována v dalších měsících. Děkujeme 
za vaši pomoc.

Za farnost P. Konstantin Petr Mikolajek a Hana Máchová, 
za Farní charitu Marie Junková, za KOLOBĚH Říčany Eva 

Hazdrová Kopecká a Martina Vavřincová. 
Kontakt pro případné dotazy: 732 126 355 

- místo, kde z použitých věcí můžete mít radost ještě několikrát. 
Hezký pocit ze smysluplného daru, příjemně prožité chvilky v 
obchůdku při výběru jedinečných předmětů s duší, uspokoje-
ní z peněz, které ušetříte nákupem stále pěkného oblečení či 
funkčního vybavení domácnosti. A samozřejmě radost z toho, 
že utržené peníze pomohou někomu v nouzi. 
  Kolikrát jsme již zažili podobnou konverzaci: „ Koupil jsem 
klukům nové lopaty na sníh.“ „ Proč ses nezeptal, máme u 
nás dvě!“ „Hodil by se mi stylový lustr do kuchyně.“ „ Za-
stav se, něco najdeme.“ A proto si dovolíme apelovat na vá-
žené říčanské sousedy - než se pro cokoli ponoříte do hlubin 
e-shopů a online prodejen, zkuste to nejdříve u nás. Neza-
ručujeme, že vždy uspějete, ale o to bude radost větší, když 
ulovíte perlu.
Velmi se na vás těší celá posádka Koloběhu.
Za Koloběh vás zdraví

Martina Vavřincová

Sbírka potravin dovoluji si oznámit známým a přátelům, že nás dne 4. 
března 2021 navždy opustila moje maminka, paní květoslava 
kloučková, rozená dušková, z Říčan. dne 1. 4. 2021 by se 
dožila 89 let. děkuji všem za projevenou účast. 

Marcela Bauerová, dcera s rodinou

ráda bych poděkovala všem pracovníkům a pracovnicím 
domova seniorů Pod kavčí skálou v Říčanech, kde moje 
maminka, paní květoslava kloučková, prožívala poslední dva 
roky života.
Za milý, lidsky citlivý přístup k našim nejstarším, za vzornou 
péči a obětavost, se kterou jsem se vždycky při mých častých 
návštěvách maminky setkávala. 
velké díky za pomoc při posledních hodinách života mojí 
maminky. velice si všech vážím.
 S hlubokými díky Marcela Bauerová

Vzpomínka
dne 1. 4. 2021 uplynou čtyři roky od 
úmrtí našeho milovaného, pana Miroslava 
Lehovce. Vzpomíná sestra dana s rodinou, 
družka anička, Tomáš a Míša s rodinou. 
děkujeme všem, kteří se k naší vzpomínce 
připojí.
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Pokračujeme ve vzpomínkách na provozovatele re-
staurace u říčanského Marvánku, který byl mezi lid-
mi známý jako Dušinka. Tak totiž říkal svým hostům 
– a to i v dalších podnicích, ve kterých se později po-
hyboval. Detaily z životního příběhu Josefa Chvojky 
v paměti uchovala jeho dcera Blanka Fousková.
Dušinka byl rád mezi lidmi, ale také mu nebylo zatěž-
ko druhým pomoci. A také on někdy požádal o pomoc: 
například oslovil šikovného hosta v restauraci, aby mu 
sestavil pračku. Chvojkovi ji měli v Říčanech jako jed-
ni z prvních, šli s dobou. Svou profesi vykonával Josef 
Chvojka svědomitě, pečlivě a s láskou. Paní Fousková 
prozradila, že „utírání nádobí v jeho podání byla po-
hádka.“ Vše, co souviselo s prací hostinského, ovládal 
dokonale. Nicméně přitlouct hřebík do zdi prý nedove-
dl. Byl velice vitální (jak už to u lidí nevysoké postavy 
bývá) a na svém vzhledu si dával záležet. Nosil na míru 
šité bílé košile.
Hádky neměl vůbec v oblibě, spory mezi hosty uměl di-
plomaticky vyřešit. Byl zdatným vypravěčem se smys-
lem pro humor a nahlas říkal, co si myslí. Za neskrý-
vané protirežimní názory se dostal v padesátých letech 
několikrát do vězení (například do Ruzyně a do Kladna 
nebo do Jáchymova). Nejhorší byly roky, které prožil 
v jáchymovských uranových dolech. Původně byl od-
souzen na pět let, ale nakonec tam strávil, jak vypráví 
Blanka Fousková, dva nebo tři roky. Protože se nepo-
lepšil a prohlásil o Antonínu Zápotockém, že „po nocích 
hraje na harmoniku, tak jak může být prezidentem“, po-
slali ho soudruzi do dolů podruhé. O zážitcích z té doby 
mluvil jen zřídka. Tato zkušenost ho velmi poznamena-
la. Stejně tak i celou jeho rodinu, Chvojkovi museli ode-
jít z nově zařízené restaurace Na Vyhlídce zvané Čup-
čík (dnes v ulici Na Vyhlídce – blízko Základní školy U 
Říčanského lesa). Tam působili na začátku padesátých 
let. Nelehkou situaci zvládli především díky podpoře 
příbuzných. Dušinka se pak vrátil na Marvánek, odtud 
odešel v roce 1956. 
K neřestem Josefa Chvojky patřily cigarety a nadměr-
né pití kávy, denně vypil sedm šálků. Aby mohl vyko-
návat svou milovanou práci i po propuštění z vězení, 
musel každý rok na rentgenové vyšetření plic. I přes 

životní těžkosti se dožil poměrně vysokého věku. Ještě 
úctyhodnější je, že pracoval skoro až do konce života. 
V průběhu šedesátých let vystřídal snad všechny ří-
čanské podniky: U Kozlů, Na Rychtě, Morava (dříve 
to byla Amerika), Jureček, U Staletých lip – tam byl až 
do důchodu. Tyto restaurace spravoval národní pod-
nik Restaurace a jídelny (RaJ). Společně s manželkou 
Marií, vyučenou kuchařkou, působili také v Senohra-
bech, Ondřejově nebo v Mnichovicích. V závěru života 
Dušinka už nepracoval jako hostinský nebo číšník, ale 
jako noční hlídač původně Bartákova mlýna v dnešní 
ulici 17. listopadu. 
Od jeho dcery jsme se dozvěděli, že volný čas, které-
ho bylo málo, rád trávil spánkem, nebo čas od času na 
operetě v karlínském divadle. Jeho oblíbenými herci 
byli Voskovec s Werichem. Rád si také četl, zajímaly 
ho české dějiny. Pochutnal si na rybách a v Praze měl 
oblíbenou restauraci na Václavském náměstí. Byl mi-
lovník psů, u Chvojků nikdy tento domácí mazlíček 
nechyběl, většinou se jednalo o německého ovčáka. Ne-
hrál na žádný hudební nástroj, ale velice rád si zazpíval. 
V mládí závodil na motorce, po nehodě ale závodění, 
ještě před svatbou, nechal. Pak už aktivně nesportoval. 
Rád se díval na fotbal, zašel se podívat i na zápasy ří-
čanských fotbalistů po okolí. Ke konci života trpěl ra-
kovinou hrtanu, zemřel doma 14. února 1979 v nedo-
žitých 74 letech. Do velké síně strašnického krematoria 
se s ním přišly rozloučit stovky přátel a známých. Je 
pochován na říčanském hřbitově. Po více než čtyřiceti 
letech na něj dodnes mnoho lidí v dobrém vzpomíná.         

Šárka Vydrařová s přispěním Renaty Skalošové
Text vznikl na základě rozhovoru s Blankou Fouskovou, 

rozenou Chvojkovou, z dubna 2019.

Josef Chvojka zvaný Dušinka 2/2    MINIMÁLNÍ OKRAJ
INVERZNÍ 
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Pohled na koupaliště z lesíka nad Marvánkem v době krátce po otevření areálu. 
všimněte si pole a ovocných alejí: dnes v těchto místech vidíme louku a vzrostlé 
stromy, které skrývají zástavbu rodinných domů. 

Svatba Josefa Chvojky 
a Marie čermákové 
v roce 1939 

44 texty.kuryr@ricany.cz



Mezi námi

JARNÍ úKLID
Děkujeme všem, kteří se zapojili do 
jarní výzvy v rámci celorepulikového 
projektu „Ukliďme Česko!“ v našem 
mikroregionu nazvaném tradičně 
Čistý Ladův kraj. Letos byla hlavním 
dnem úklidu výhlašena poslední břez-
nová sobota (27. 3.) s tím, že průběh 
akce nebyl v jednotlivých obcích nijak 
hromadně organizován. Obce jsme na 
základě doporučení celorepublikové-
ho organizátora (Český svaz ochránců 
přírody) vyzvali, aby  motivovaly jed-
notlivce a rodiny k úklidu svého okolí 
a to nejen ve vyhlášený den, ale i v ne-
děli a případně další dubnové víkendy. 
Pokud byste tedy ještě chtěli přispět 
k čistotě svého bydliště, zeptejte 
se na obecním úřadě či mrkněte na 
webové stránky, dozvíte se tam více. 
Je docela možné, že na procházkách 
uklízíte pravidelně, pak vám právem 
patří za tuto nezištnou a nedocenitel-
nou pomoc velké poděkování. Právě 
díky vám je v obcích a na stezkách 
Ladova kraje tak hezky.  Pokud víte 
o někom, kdo se takto systematicky 
o úklid svého okolí zasazuje,  napište 

nám, třeba se pro něj najde veřejné 
poděkování a malá odměna.

JARNÍ POCHODY 
Jak asi tušíte, tradiční jarní pochody, 
Pochod barona Ringhoffera a Po-
chod cestou kocoura Mikeše, zatím 
neplánujeme. Věříme, že situace se 
na podzim zlepší a možná je potom 
uskutečníme v nějakém jiném termí-
nu. Předpokládat a plánovat však nyní 
nelze, tak doufáme, že si stezky užijete 
s rodinou a snad brzy i přáteli na svých 
výletech. 
Děláme vše proto, aby místy už za-
staralé značení a info tabule byly po-
stupně renovovány. V únoru proběhla 
pracovní schůzka se starosty, kde byly 
vytýčeny špatně značené úseky i plány 
na nové spojovací stezky mezi obcemi. 
Spolu s Klubem českých turistů dává-
me dohromady projekt revitalizace  
značení a doplnění nového tam, kde 
chybí nebo je nedostatečné. 

OBLÍBENá MÍSTA 
Vznikl i nápad zamyslet se nad zastáv-
kami na stezkách. Na trasách existují 

již dnes odpočívky, lavičky, apod. Kdy-
byste měli tip na nové zajímavé místo 
či na to, jak obohatit stávající odpočív-
ku, s vaším nápadem se nám ozvěte. 
Jde o to, zda znáte místo, kde by stálo 
za to se na chvíli zastavit, upozornit na 
druh květeny, potůček, výhled, histo-
rii, apod. Napadá vás snad i zastavení 
na umístění tradičního či netradiční-
ho venkovního mobiliáře? Může jít o 
lavičku, informační tabulku, obrázek, 
lesní hru, nápadům se v rámci přírod-
ního materiálu meze nekladou. Co vy 
na to? Těšíme se na vaše tipy.  
A jestli není zrovna zákaz pohybu 
mimo katastr obce, mrkněte na naše 
mapy na web a vyberte si pro svůj pěší 
či cyklistický výlet některou z tras La-
dova kraje, poděkuje vám tělo i dnes 
tolik vnějšími okolnostmi zkoušená 
mysl.  Navíc na cestách objevíte řadu 
stylových restaurací, které fungují 
s velkou odvahou a houževnatostí 
přes výdejová okénka. A můžete se i 
stylově obléci, nabízíme barevná ba-
vlněná trička s originálním ladovským 
potiskem, kterými pomůžete Ladovu 
kraji. Výtěžek z prodeje jde totiž prá-
vě na opravy stezek. Více na našich 
webových stránkách. Děkujeme! 
Tak ať je nám i v dubnu v Ladově kraji 
hezky! 

Hana Bolcková , Ladův kraj 
www.laduv-kraj.cz 

facebook.com/laduvkraj 
instagram.com/laduvkraj.

O jaru a oblíbených místech 

MiKrOreGiON

LadŮV KraJ
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l 11. výzva MAS Říčansko – IROP 
– Školství a vzdělávání 2021 je schvá-
lena. Příjem projektů do MS 2014+ je 

možný od 9. 3. 2021 od 8 hodin do 30. 4. 2021 do 8 
hodin. Minimální výše celkových způsobilých výda-
jů (CZV) na projekt je stanovena na 500 000,- Kč a 
maximální výše CZV na 5 mil. Kč. Celková alokace je 
7,8 mil. Kč. Veškeré podrobnosti a podkladové doku-
menty najdete na webových stránkách MAS v sekci 
„Dotační výzvy/IROP 2021“. 
l Podnikatelé v zemědělství s námi mohou již nyní 
konzultovat své projekty do 6. výzvy Programu rozvoje 
venkova, kterou připravujeme. Minimální výše podpo-
ry je 50 tis. Kč a maximální bude ze strany MAS sta-
novena bodovým zvýhodněním na 2 mil. Kč. Žadatel 
si nicméně může podat projekt i za 5 mil. Kč celkových 
způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, 
pokud splní minimální bodovou hranici. Pak si ještě 
nejsem úplně jistá formulací „ze kterých je stanovena 
dotace“. Vyhlášení ze strany MAS proběhne v momen-
tě, kdy budeme znát přesnou výši alokace na tuto výzvu. 
Zatím můžeme uvolnit 4,1 mil., ale v případě, že nebu-
dou do administrace vráceny projekty, kde je podána 
žádost o přezkum, bude alokace 5,7 mil. Kč. 

l Tým MAS Ří-
čansko se letos 
zapojí do květ-
nové akce spo-

lečnosti AutoMat „Do práce na kole 2021“. Již něko-
likátý ročník úspěšně organizuje Markéta Hubínková 
z Cesty Integrace. MAS Říčansko bude soutěžit jako 
tým a také podpoříme závěrečnou tombolu příspěvky 
našich místních výrobců značky Zápraží originální 
produkt® a propagačními předměty MASky.
l Ve středu 14. dubna 
proběhne losování došlých 
odpovědí našeho dotaz-
níkového šetření ohledně 
spokojenosti života na Ří-
čansku. Pět vylosovaných 
obdrží dárkový balíček re-
gionálních výrobků značky 
Zápraží originální pro-
dukt®.
l Sociální pracovníci v te-
rénu jsou vám k dispozici i ve stavu nouze. Pokud po-
třebujete řešit obtížnou životní situaci, potřebujete 
podporu, radu, pomoc, obraťte se na nás – naše služby 
jsou zdarma. Pište na socialni.planovani@ricansko.eu, 
případně zavolejte na 725 369 985 nebo 774 780 543.
l Forma setkávání se na dálku se nevyhnula ani nám a veš-
kerá příprava na nové období 2021-2027 probíhá online. 
Jde o sdílení zkušeností, sběr podnětů z území, hlasování 
a také vzdělávání a realizaci seminářů. Člověk si zvykne na 
všechno, ale na osobní kontakt se už těšíme moc. 

l Jarní ukázka ze stolního kalendáře „Toulky s MASkou 
přírodou Ladova kraje“

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

Střípky z mASky
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Město Mnichovice
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce

ŘEDITELE/ŘEDITELKY VEŘEJNÝCH SLUŽEB 
MĚSTA MNICHOVICE

příspěvkové organizace města Mnichovice

HLEDÁME
Schopného manažera, který samostatně vést řídit příspěvkovou

města zajišťující provozování ČOV, sběr
tříděného komunálního komunální služby, údržbářské

stavební práce další činnosti
POŽADUJEME

➢ VŠ, případně vzdělání nejlépe technického ekonomického směru,
úplné středoškolské vzdělání praxí provozování

vodovodů kanalizací nejméně
➢ Zkušenosti řídící činnosti
➢ řízení odborné způsobilosti

technických služeb
➢ rozpočty)
➢ Řidičské oprávnění alespoň
➢ Aktivní práce
➢ Manažerské
➢ Vysoké pracovní nasazení
➢ Komunikační
➢
➢ Občanskou morální bezúhonnost
➢ Orientační přehled právních předpisů

NABÍZÍME
➢ Platové podmínky dané zákonem, plný pracovní úvazek
➢ Pracovní poměr založen jmenováním neurčitou
➢ dměny dosažených výsledků
➢ Mobilní
➢ aměstnanecké
➢ polupráci zřizovatelem, který nakloněný pozitivním změnám, hodlá

příspěvkovou rozvíjet občanů města

VÍCE INFORMACÍ VČETNĚ TERMÍNU A ZPŮSOBU PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK MĚSTA: 
www.mnichovice.cz, sekce město a úřad/volná pracovní místa
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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: Několik let pronajímám byt a nájemníci 
se nyní chtějí přihlásit k trvalému pobytu – potřebují 
k tomu můj souhlas? Chrání nějak majitele bytů nový 
OZ v situacích, že na nájemníky bude např. uvalená 
exekuce?  Markéta J.
ODPOVĚď: Dobrý den, nájemci nepotřebují Váš sou-
hlas k přihlášení místa trvalého pobytu na adresu Va-
šeho bytu (který na základě nájemní smlouvy užívají). 
Pokud ho po vás žádají, jedná se o výraz jejich slušnosti 
či neznalosti právní úpravy. Nájemníkům stačí doložit 
oprávněnost užívání bytu, tedy platná nájemní smlouva. 

Pokud se nájemci přihlásí k trvalému pobytu na adrese 
Vašeho bytu, nevzniknou jim z tohoto důvodu vůči bytu 
ani vůči Vám žádná nová práva a není třeba se toho obá-
vat. Bude-li proti některému z nájemců zahájeno exe-
kuční řízení, mohla by se Vás tato skutečnost dotknout 
pouze v případě, že v pronajímaném bytě máte umístěné 
některé své věci, které by exekutor mohl zabavit, pokud 
by nebylo zřejmé, komu tyto věci patří. Tomu se dá pře-
dejít soupisem vybavení do nájemní smlouvy nebo do 
předávacího protokolu k bytu.

OTáZKA: Dobrý den, mám dotaz: Rodiče mi chtějí da-
rovat pozemek na stavbu rodinného domu. Je potřeba 
nechat k darovací smlouvě zhotovit i odhad ceny pozem-
ku, abych mohl požádat o převod vlastnictví pozemku 
na katastru nemovitostí? Děkuji,  Miloš H.
ODPOVĚď: Dobrý den, pokud se jedná o darování 
v přímé linii, což je ve vašem případě, není potřeba ce-
nový odhad. Stačí Vám jen darovací smlouva s úředně 
ověřenými podpisy, kterou dáte jako přílohu ke vkladu 
na katastrální úřad.

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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Žiji v Říčanech již 4. rokem, celko-
vě jsem zde spokojený a s povdě-
kem využívám veškerou nabízenou 
občanskou vybavenost, infrastruk-
turu i krásnou přírodu kolem.
V posledních dvou letech si ale čím 
dál intenzivněji všímám množství 
odpadků (plastů, papírů, rozbitého 
skla, plechovek, nedopalků atd.), 
které se válejí všude kolem. Velmi 
často sbírám odpadky v okolí své-
ho bydliště, nicméně nedávná pro-
cházka kolem obchodu Tesco, Billa, 
Rossmann a industriální zóny či v 
okolí Jurečku mě doslova šokovala, 
co se týče nepořádku.
Dalšími místy silného znečištění 
bývá blízké, ale i vzdálené okolí sta-
novišť kontejnerů/popelnic a překva-
puje mě, že pracovníci svozu odpadu 
pravidelně tyto místa neuklízejí.
Vizitkou města bývá i čistota a údržba 
ulic, parků, parkovišť, hřišť a okol-
ní přírody celkově. Chtěl bych tímto 
dopisem apelovat na radní, aby našli 

řešení zmíněného problému a aby 
všechny části města (včetně těch od-
lehlejších) byly pravidelně monitoro-
vány a důkladně uklízeny.
Na vině jsou samozřejmě i samot-
ní obyvatelé (bohužel často tento 
nepořádek dělají děti a teenageři), 
kteří obaly od jídla či plechovky s 
klidem odhodí i přesto, že jsou pár 
metrů od koše. 
Chtěl bych tímto požádat všechny 
občany Říčan a okolních vesnic, 
aby se i oni nezávisle zapojili do 
úklidu odpadků v okolí jejich byd-
liště. Díky této vzájemné laskavosti 
a pomoci budeme moci být o to víc  
hrdí na to, že žijeme v nejlepším 
městě pro život v ČR.

Libor Nováček 

Vážený pane Nováčku,
děkuji Vám za Váš příspěvek a inicia-
tivu při úklidu městských pozemků.
K danému tématu bych Vám rád sdě-
lil následující:

Situace s nepořádkem není ideální. 
Obzvláště v dnešní zvláštní době 
vzniká domácího odpadu bohužel 
násobně více, než tomu bylo dopo-
sud. Je to posléze znát i v naplněnos-
ti odpadkových košů a nádob sepa-
rovaného odpadu. Vzhledem k této 
situaci jsme nechali ověřit možnosti, 
jak celou situaci zlepšit, a začali jsme 
následujícími kroky: 
1. Osadili jsme informační cedule u 
stanovišť separovaného odpadu.
2. Vytipovali jsme prozatím sedm 
stanovišť, kde byl problém největší, 
a tyto jsou nově uklízeny 2× týdně, 
místo původního jednoho úklidu. 
Všechna ostatní stanoviště jsou i na-
dále uklízena 1× týdně.
3. Zintenzivnili jsme úklid měst-
ských prostor, který provádí zaměst-
nanci města z oddělení technických 
služeb.
4. Probíhá výběrové řízení na úklid 
některých exponovaných pozemků 
města (např. kolem cyklostezky) tak, 

Znečištění a odpadky v Říčanech

Mezi námi
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Již koncem února byla provedena údržba záhonů na kru-
hových objezdech v Říčanech. Dne 15. 3. se provádí na 
dalších záhonech po městě. Na podzim loňského roku 
nebylo odklizeno všechno spadané listí ve všech ulicích 
města. Nyní měsíc po odtátí sněhu zůstává veškerá drť 
včetně nečistot a prachu na ulicích či veřejných prostran-
stvích. Nové dětské hřiště pod hradem zapadané listím a 
odpadky, to je vizitka města, které se pyšní přívlastkem o 
nejlepším bydlení v republice. To, že to není pouze tento 
rok, ale posledních několik let, je možné doložit.
Je mi srdečně jedno, zda jsme první nebo poslední, ale 
žádám vedení města, aby konečně začali naplňovat to, co 
občané skutečně potřebují a nehonili se za vzletnými zá-
běry v televizi. Kruhové objezdy by měly být osázeny bez-
údržbovými křovinami a ne náročnými květinami. Ulice 
by se měly uklízet průběžně, ne 1x nebo 2x ročně a to ještě 
špatně. 
Nyní k výkonu státní správy i samosprávy. Posledních ně-
kolik let bylo pravidlem, že vyjádření/závazné stanovisko 
bylo vydáno odborem územního plánování po půl roce. 
Tento rok dostanete toto stanovisko již po měsíci, ale ta-
kové, které vlastně závazným stanoviskem není. Alespoň 

něco. Jste o krok dál a nemáte zdržení půl roku, ale pouze 
měsíc; není mi sice jasné, proč musím měsíc čekat na nic 
neříkající vyjádření, ale je to pokrok. O něco horší situace 
je na odboru dopravy. Zde mají, jak já tomu říkám, doda-
cí doby 4 - 5 měsíců. Že existuje nějaký správní řád, který 
má dané lhůty pro vyřízení žádostí, to nikoho nezajímá. 
Kdo by si stěžoval, taky by mu to mohlo trvat celý rok. Ne-
věřím, že by se to stalo ze strany úředníků, ale ze strany 
vedení města bych si až tak jistý nebyl.  Důvod pro toto 
tvrzení mi dává nedostatečné personální obsazení a od-
chod některých pracovníků. Tato neutěšená situace trvá 
již několik let. Inzerát v Říčanském kurýru na referenta s 
0,4 úvazkem na dobu určitou mi připadá spíše jako špat-
ný vtip, než seriozní nabídka. Skončil nám starosta, končí 
nám tajemník. Měli na zajištění úřadu plných 10 let. V ja-
kém stavu jsou jednotlivé odbory, to pozná každý, kdo na 
úřad přijde. Jsou i takové, kdy je člověk mile překvapen a 
to je jasná známka toho, že to jde.
Prosím žádné zdůvodňování, stačí mi, když na Velikonoce 
bude město čisté a přijde mi oznámení o zahájení řízení, 
které nebude pouze předsunuto před ostatní.

Jaroslav Richter

Záhony nebo prach, výkon státní správy 

Vážený pane Richtere,
dovolím si reagovat na část vašeho příspěvku za sa-
mosprávu: Možná by stačilo jako odpověď přiložit 
fotografii ze 17. 3. 2021, kdy se po předešlých jarních 
dnech opět do ulic vrátila zima. A jak se inertní posyp 
na ulicích hodil. Ne náhodou je konec zimní sezóny 
stanoven na termín 31. března a není to žádné říčanské 
specifikum. Až po tomto datu veškerá úklidová techni-
ka „přestrojí“ na jarní úklid. Blokové čištění ulic pak 
začne hned 1. dubna. Ostatně rozpis najdete na webu 
města v rubrice Život ve městě/Odpadové hospodář-
ství/ Úklid komunikací. Naopak zahradníci musí svou 
práci odvést již začátkem března, aby nás barevné kvě-
tinové záhony potěšily hned, jak vyjde sluníčko. Mimo-
chodem květinovou výzdobu si chválí nejen místní, ale 
často zaujme i projíždějící. A tento trend kultivace ve-
řejného prostoru nemáme v úmyslu měnit. Na čem ov-
šem neustále pracujeme, a chceme zlepšovat, je úklid 
města a zapojit se můžete i Vy.

K. Lauerová, tisková mluvčí města

aby došlo ke zlepšení i na místech, 
kde je velká fluktuace obyvatel, a tu-
díž zde dochází k většímu znečištění.
5. Nechali jsme prověřit a posléze 
opravit všechny nádoby na tříděný 
odpad ve městě.
Závěrem bych chtěl dodat, že není 
v silách města udržet perfektní pořá-
dek na všech pozemcích, které patří 
do jeho v majetku, a je zde třeba po-
moc všech obyvatel. Základ je, aby 
byli lidé zodpovědní a nevyhazovali 

odpadky do přírody. Košů je nyní po 
městě nejvíc v historii. Každý může 
také přidat svou ruku k dílu, např. 
jako vy, když seberete čas od času 
nepořádek při procházce městem 
(osobně to dělám denně).
Existuje také aplikace Říčany v mo-
bilu, zdarma dostupná, kde je možné 
jakoukoliv závadu, nejen odpadky 
v ulicích, pohodlně nahlásit a město 
se poté postará o nápravu.
Mám také v plánu na jaře zorgani-

zovat několik brigád v rámci tradič-
ního jarního úklidu. Za tipy, kam 
přistavit kontejner, dodat rukavice a 
pytle, předem děkuji všem občanům, 
kteří by se do takových akcí rádi za-
pojili.
Všem zodpovědným občanům, kteří 
přiloží ruku k dílu, předem děkuji!
S pozdravem

Petr Auředník, radní
petr.aurednik@ricany.cz
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Všichni v této době zdůrazňují, jak je 
důležité věnovat pozornost starým 
lidem a chránit jejich zdraví před zá-
keřnou virovou pandemií. Já bych to 
v Kuří ještě rozšířil o obyvatele osady, 
kteří užívají autobusovou příměst-
skou dopravu. Domnívám se, že na 
tyto osoby, které nastupují na zastávce 
směrem na Nupaky, číhá nebezpečí 
vzniku těžkého zranění nebo smrti. 
O odstranění tohoto nebezpečí usilu-
jí zástupci osadního výboru již řadu 
let. V zápisu z veřejné schůze občanů 
místní části Kuří, konané dne 18. 1. 
2007, byl v bodu 2 řešen slib přesunu 
provizorní zastávky k objektu bývalé 
samoobsluhy, která je již dávno zbou-
raná. Snahy přesunout nástupní mís-
to autobusové zastávky pokračovaly 
neúspěšně, ovšem až do doby, kdy 
došlo k uzavírce silnice na Nupaky při 
její nedávné opravě. Okamžitě byla za-
stávka přeložena na zmíněné bezpeč-
né místo, kde je u kapličky i značený 
přechod. Měl jsem za to, že nebezpečí 
vzniku střetu auta s chodcem je sníže-
no. Byl to však můj hluboký omyl. Po 
opravě silnice jsem byl svědkem, jak 
zřízenec dopravního podniku ihned 
odstranil návěstí zastávky a přemístil 
označení nástupního místa zpět tam, 
jak bylo dříve. Při objížďce byla sve-
dena trasa přímo do ulice Květná, kde 
zástupci osadního výboru již před léty 
usilovali o vybudování chodníku. Pro-

jekt vznikl, dodnes chodník není. To 
je další bolest pro občany, kteří tudy 
chodí pěšky. Vracím se však k zastáv-
ce. Prosím odpovědného pracovníka 
Městského úřadu v Říčanech, který 
má na starosti dopravu, aby si ověřil 
stav umístění zastávky, která je přímo 
v křižovatce a bylo by vhodné, aby si 
přizval i Policii ČR, která pomáhá a 
chrání, Městskou policii a zástupce 
Dopravního podniku. V čase ranní a 
odpolední dopravní špičky (např. ko-
lem 8. a 16. hod.) je velmi riskantní 
přejít z ulice Květná k zastávce smě-
rem na Nupaky. I tak je to provizorní 
místo osazené panely, bez možnosti 
skrýt se před nepřízní přírodních živlů. 
Je to naprosto nekulturní stánek, na 
rozdíl od zastávek v Nupakách. Mně, 
starému člověku, určitě někdo dopo-
ručí, abych nechodil přes křižovatku. 
Bude mít pravdu. Půjdu na přechod 
až ke kapličce a pak přejdu na druhou 
stranu, jdu po nesprávné pravé straně 
po silnici, chodník k zastávce není. 
Před mostkem vstoupím na trávník, 
ale tam také číhají zarostlé skryté od-
tokové rýhy vody ze silnice do potoka. 
Měly být již dávno upraveny podle zá-
pisu v jiném dokumentu. Za mostkem 
máte stále za zády auta, která na vás 
útočí. Oddechnete si na zastávce, ale 
těsně kolem vás jedou auta, řidiči ne-
dodržují předepsanou rychlost v obci. 
Závěrem věřím, že dojde k nápravě 
stavu věci, neboť již před rokem 2007 

došlo k přemístění zastávky na straně 
do Říčan, která byla na protější stra-
ně. Pokud si pamatuji, tuto zastávku 
„odstranil“ i s  přístřeškem řidič ná-
kladního auta. Nerad bych byl u toho, 
když by to chtěl někdo po více než 14 
letech zopakovat na straně do Nupak. 
Odborníkům na mediální činnost v 
Říčanech se omlouvám, že jsem si do 
nadpisu vypůjčil jejich úderný slogan. 
Funguje v Říčanech, tak proč by ne-
fungoval v Kuří?!

František Lochman

Vážený pane Lochmane,
mám pro Vás a další obyvatele Kuří 
dobrou zprávu. Město zdárně dokon-
čilo jednání s majiteli pozemků pod 
plánovaným chodníkem a následně 
se povedlo získat dotaci, která částeč-
ně pokryje výstavbu chodníku. V tuto 
chvíli je již znám výsledek výběrové-
ho řízení na dodavatele stavby, která 
bude zahájena v dubnu a plánované 
dokončení stavby chodníku je v září 
tohoto roku.
V návaznosti na stavbu chodníku se 
počítá i s přesunem zastávky auto-
busu na místo poblíž kapličky, aktu-
álně se řeší projekt a s ním spojená 
potřebná povolení. Věřím, že přesun 
se podaří v co nejbližším možném 
termínu a obyvatelé Kuří budou spo-
kojeni. 

Jana Doleželová,  
zastupitelka, taktéž bydlící v Kuří

Překvapte Kuří

Pane inženýre (a trochu i všichni ostatní),
vyjádřil jste osobní připomínky k výkonu státní správy a v tom 
samém příspěvku jste zároveň poprosil, aby vedení města nebo 
odpovědný zaměstnanec neuvedl „žádné zdůvodňování“. Jako 
tajemník, odpovědný za výkon státní správy, tedy odpovídám 
všem ostatním, kteří si Váš příspěvek v Kurýru přečetli. Ano, 
změnou zákona došlo zhruba před dvěma roky k nové povin-
nosti odboru územního plánování, tedy vydávání závazných 
stanovisek ke stavbám. Po obecné kritice této změny byl mi-
nulý rok navýšen stání příspěvek na výkon této agendy. Došlo 
k politickému schválení navýšení odborných zaměstnanců 
úřadu a doba na vydávání stanoviska se postupně zkracovala 
až na zhruba jeden měsíc. To odpovídá správním lhůtám dle 
zákona. Součástí „odboru dopravy“, tedy správně odboru 
správních agend a dopravy, je silniční správní úřad (SSÚ), o 
kterém se také negativně zmiňujete. Zde se nám správní lhůty 
opravdu nepodařilo zkrátit po odchodu odborných pracovní-
ků do důchodu. Náhradu se podařilo zajistit až po skoro dvou 
letech, kdy se na výběrová řízení opakovaně nikdo nehlásil, ne 
z důvodů zadání (pozice na plný úvazek a dobu neurčitou), 

ale protože odborníků na problematiku SSÚ je na trhu práce 
žalostně málo. Nyní do chodu celého úřadu negativně zasáhla 
epidemie čínské chřipky, ale o tom bylo v Kurýru už napsáno 
celkem dost… A co se týká posledních deseti let, tak s plnou od-
povědností můžu říct, že státní správa fungovala ve srovnání 
napříč republikou nadprůměrně. Mám se o co opřít, protože 
se každoročně vyhodnocují obdobně velké úřady a Říčany vy-
chází v efektivnosti činnosti v posledních letech téměř ve všech 
oblastech nejlépe. Mimo jiné je to dáno i tím, že o 28 % vzros-
tl počet obsluhovaných občanů regionu (obce s rozšířenou 
působností) a přitom došlo u odborů, vykonávajících státní 
správu jen k minimálnímu navýšení počtu úředníků o 9 % (viz 
tabulka). Počet zaměstnanců úřadu výrazně vzrostl v oblasti 
samosprávy, tedy činností pouze pro občany města Říčany.

Tomáš Mařík, tajemník

rok Počet obyvatel orP Počet úředníků SS

2010 55 443 90

2019 71 066 98
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Projekty Převapte Říčany

Nové hrací prvky pro děti – 
lanové mosty

Hrací prvky, různé prolézačky a tobogány jsou u dětí 
velmi oblíbené. Takové lanové mosty s tobogány nejsou 
nikde v Říčanech a okolí. Proto navrhujeme v projektu 
Překvapte Říčany rozšířit stávající dětské hřiště v Ko-
lovratské ulici (Pod Hradem) o další hrací prvky. Jde o 
výbornou lokalitu přímo u cyklostezky a blízko Mlýn-
ského rybníka. Jedná se o zavěšenou prolézací dráhu 
– lanový most s tobogány a pavoučí prolézačku, která 
je také jedním ze vstupů do věže. Vše je velmi bezpečné 
a chráněné proti pádům díky tunelovému tvaru lanové-
ho mostu. V návrhu je trasa vedena okolo stávajících 
stromů, aby byl zde kontakt s přírodou. Jde o pět věží 
navzájem propojených lanovými mosty (celková délka 
54 m) a dva dlouhé tobogány (každý 10 m). Není nutná 
častá údržba, pouze vizuální kontrola stavu. Pojďme dát 
dětem lákavou atrakci.

Autor námětu: Václav Valenta, 12 let 

Tato rubrika představuje náměty Říčaňáků v podobě, ve které je přihlásili do pébéčka Překvapte 
Říčany. V tomto období odborníci na úřadě posuzují proveditelnost předložených námětů. Pokud 
projekty postoupí, v červnu jim můžete dát svůj hlas v hlasování na Řídím Říčany, proto neváhejte 
s registrací na www.ridimricany.cz. 

Návrh zohledňuje nejen bezpečnost chodců, ale i svedení deš-
ťové vody,
 která vytéká z uličky Zahradní, kam vtéká voda z horní části 
Radošovic a hlavně z neupravené ulice Sokolovské.
Vlastní návrh:  
Chodník ze zámkové dlažby a s odvodňovacím žlabem/strou-
hou na dešťovou vodu v části ulice Ke Koupališti,  a sice od uli-
ce Zahradní po stanoviště kontejnerů na tříděný odpad (parko-
viště U Jurečka)  v délce  cca 100 m.
Hlavním důvodem je bezpečnost chodců (hlavně maminek 
s kočárky), dále řešení i pro vodohospodáře, kdy by dešťová 
voda byla svedena do tratoliště, které je propojeno pod par-
kovištěm do potoka (jinak dešťová voda zatéká do ulice Na 
Rokytce a zde do kanalizace).
Jedná se o projekt  do 2 mil. korun, navíc v tomto úseku jsou po-
uliční světla  umístěna 1,7 m od silnice,  tedy chodník v šíři 1,5 
m a žlab/strouha 20 cm se sem bez problému vejdou. Vše je  na 
pozemcích města.

M. Kotrba, obyvatel Radošovic

 Chodník k Jurečku
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Kdo chce, hledá způsob… A tak i my, sokolové, stále 
pokračujeme ve své činnosti, a to jak v té sportovní, 
tak i v humanitní.

ATíKOVA ZImNí ATLeTICKá VýZVA

To, že nemůže-
me běhat společ-
ně, neznamená, 
že nemůžeme 
běhat pro spo-
lečnou věc. Ani 
minutu jsme 
neváhali a při-
jali jsme výzvu 
modrého králíka 
Atíka, maskota 
programu ČAS 
Pohybová gra-
motnost, Atleti-
ka pro děti. Akce 
byla vypsána pro 
celé rodiny. Po dobu jednoho měsíce si všichni členové 
zapisovali své nachozené a naběhané kilometry. Disci-
plíny byly krátce po vyhlášení rozšířeny o běžky, zdo-
lanou vzdálenost však bylo nutné vydělit dvěma. Do 
lovu kilometrů se vrhly samozřejmě i rodiny trenérů. 
Děti hecovaly rodiče a rodiče děti. Neodradil nás sníh, 
zima, mokro, nucené pauzy kvůli rýmičkám či karanté-
ně. Na konci měsíce všichni zapsali své výkony do za-

slaného formuláře a 
netrpělivě očekávali 
informaci, kolik 
jsme toho nachodili 
a naběhali všichni – 
velcí a malí - dohro-
mady. Hurá, v 57 
zúčastněných se na 
našem kontě objevi-
lo 6.069 km. V celé 
výzvě se „sešlo“ 
3224 atletů, kteří 
zdolali úžasných 
415.328 km. A to 
je 10,5 x kolem ze-
měkoule, což vůbec 
není špatné, že?

Za AO Eva Horáčková Jungmannová 

SOKOLOVÉ DArUJí KreV

Letos odstartoval 7. ročník projektu 
Sokolská kapka krve, jež si klade za 
cíl propagovat dárcovství krve a krevní 
plazmy. 17. února uspořádali sokolové 
k výročí založení spolku hromadný od-
běr krve v Tyršově domě. Za pomoc dob-
ré věci si účastníci z krásné sokolovny odnesli netradiční 
zážitek a pamětní odznak. Další společné darování je zde 
naplánováno na 7. říjen, předvečer Památného dne so-
kolstva. Krev je však možné darovat kdykoliv v průběhu 
roku v kterémkoliv transfuzním centru. Loni se postupně 
zapojilo rekordních 299 sokolů - dárců z celé republiky, 
mnozí z nich i několikrát. Budeme rádi, když se letos 
k darování této vzácné tekutiny odhodlá více členů naší 
jednoty. V současné době je velmi ceněné i dárcovství 
krevní plazmy po prodělání koronaviru, jedná se totiž 
o velmi účinný lék pro pacienty s těžkým průběhem ne-
moci. Pro bližší informace k sokolskému dárcovství a síti 
transfuzních center navštivte naše webové stránky.

Lucie Lacinová, místonáčelnice

Sokolové překonávají výzvy a pomáhají zachraňovat životy

ze sportu
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Naše aktivity se stále víc a víc posouva-
jí do online světa, co naplat jinak to teď 
nejde... Taneční studio tak teď ponejvíce 

připomíná studio televizní - rekvizity, kamery, světla, počíta-
če, monitory, mixpulty, mikrofony, a všude kolem snad kilo-
metry kabelů mnoha barev a velikostí. Pro soutěžní tanečníky 
tvoříme online semináře, online lekce, online posilování, ale i 
online kurz soutěžního líčení a česání. Ladies kurzy si nejvíce 
oblíbily online aerobní lekce latiny. Holčicí kurzy také trénují 
nejen techniku latinských tanců, ale i nové sestavy, dokonce i 
miniděti mají svou online tři čtvrtě hodinku. Krom toho natá-
číme i výuková videa na náš youtube kanál.
Pavla a Joana tančí před kamerou, za kamerou pak kolem 
všech těch tlačítek a přepínačů tančí Honza.
Pro naše soutěžní páry, které byly zvyklé na pravidelné mini-
soustředění s externími trenéry, pořádáme alespoň jejich on-
line verze. Z Varšavy se s námi spojuje náš kamarád, trenér a 
hvězda (trojnásobný vítěz) polské Stardance Honza Kliment.
Spojili jsme také síly s DanceEB Edity Broukalové a Honza 
již dvakrát vedl online lekci latiny pro jejich tanečnice.
Takže když už máme vše tak rozvržené a na trénink v páru na 
opravdovém parketu to nevypadá, zapojili jsme se do akce po-
řádané SUT – Svazem učitelů tance, kam Honza a Pavla patří 
jako profesionální členové, a 24. 4. startuje soutěžní seriál pro 
sólo tanečníky a tanečnice, a to jak v latinských tancích, tak 

moderních stylech – Hiphop a Streetdance. A protože velká 
část „agendy“ učitelů tance jsou kurzy pro dospělé, vymysleli 
jsme akci i pro tyto páry – Ples z obýváku. Jistě přemýšlíte, co to 
je a jak to bude vypadat – vězte tedy, že to bude zajímavý večer 
plný tance (jak jinak, je to přece ples) a zábavy. Máte zájem? Jste 
zvědaví? Tak sledujte náš facebook a info bude jistě brzy. Jen si 
do kalendáře poznamenejte datum 24. 4. a dejte chladit láhev 
bublinek (budou potřeba). Držme si všichni palce!

Vaše Fuego

Fuego online
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Mimořádná doba si žádá mimořádné situ-
ace. A tak kromě pravidelných a běžných 
on-line tréninků s našimi trenéry jsme 

objednali i další - speciální lekce.  Získali jsme mimořádné 
externí lektory. A ne ledasjaké! Naše členy exkluzivně a pra-
videlně trénují:
- Vicemistr světa a mistr Evropy v salse Jakub 
Mazůch 
- Vicemistr světa a mistr Evropy v electric boogie 
Patrick Ulman 
A jak patrno i z přiložených fotek (dá-li je do re-
dakce do tisku), zájem je obrovský. Hned prvního 
takového tréninku se zúčastnilo přes 90 „twisťá-
ků“. A každý týden zájem stoupá. Není se co divit, 
tito špičkoví taneční mistři to umí nejen tanečně. 
Neuvěřitelně dokážou předávat i energii a opti-
mismus. Rozzářené a upocené tváře našich členů 
byly vidět i přes obrazovku. A tak jsme začali učit 
i jiné taneční styly. Neboť „nejen rokenrolem se 
baví členové TŠ Twist Říčany“.  A i v tom je při-

daná hodnota Taneční školy Twist. Pro naše členy stále vy-
mýšlíme i další aktivity, natáčíme domácí videa atd. Leč na 
společné setkání si musíme všichni počkat. Tak věřme, že to 
už dlouho nebude trvat.
 Jiří Boháček, vedoucí TŠ Twist Říčany

bavíme se tancem!
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Říčany v benátkách
Zatímco v Česku se v současnosti šachy kvůli koronaviru 
nehrají, v Itálii panuje jiná situace. Toho se rozhodla vyu-
žít i čtyřčlenná výprava z Říčan. Do prosluněných Bená-
tek vyrazila v sestavě složené z hrajícího trenéra mládeže 
Stanislava Stárka, třináctileté naděje Jáchyma Němce, 
účastníka „B“ turnaje Tomáše Mára a hostujícího Vojtě-
cha Ruta z pražského Vyšehradu.  
Právě posledně jmenovaný Rut dosáhl nejlepšího umístě-
ní ze všech - na turnaji hráčů s výkonností nad 1800 elo 
skončil na konci první desítky. Šachistu, který v minulých 
letech v Říčanech hostoval, stál lepší výsledek prohra 
v posledním kole proti italskému hráči (elo 2552), když 
neustál nezvyklou pozici se čtyřmi dámami.
Velmi dobře si vedl za šachovnicemi, které rozdělovalo 
bezpečnostní plexisklo, i vycházející hvězda oddílu Já-
chym Němec, který nakonec získal stejný počet bodů. O 
lepší výsledek se připravil právě s Vojtěchem Rutem, na 
něhož narazil v úvodní fázi turnaje a prohrál.  I tak mu bo-
dový zisk stačil na umístění v první polovině startovního 
pole. Nadpolovičního zisku dosáhl též Stanislav Stárek, 
který kromě trénování stihl bodovat ve třech ze čtyř partií. 
Posledním účastníkem expedice byl Tomáš Már, hrající 
turnaj hráčů do elo 1900, a ani on se rozhodně neztratil. 
Po překvapivé prohře v prvním kole se sebral a čtyři zbýva-
jící vyhrál, což mu v součtu stačilo na páté místo, přičemž 
ztratil pouhý půl bod na vítěze a o medaili ho připravilo 
horší pomocné hodnocení. 

Třídenní maraton se odehrál za přísných opatření. Kromě 
namontovaných plexiskel si hráči ani nepodávali ruce, 
všude byla k dispozici dezinfekce, po celou dobu měli hrá-
či nasazené respirátory a i na složení startovní listiny bylo 
vidět, že nejde o běžný turnaj. Tomu napovídalo, že se klá-
ní zúčastnilo jen velmi málo starších šachistů. Do Benátek 
zavítala necelá stovka hráčů nejenom z Itálie. „B“ turnaj 
vyhrál například hráč ze Srí Lanky. 

Open A over 1800 – 1° Mestre Hotel Sheraton Festival 
Weekend
10. Vojtěch Rut 3 body
16. Jáchym Němec 3 body 
19. Stanislav Stárek 2,5 bodu (odehrál o partii méně)
Open B under 1900 – 1° Mestre Hotel Sheraton Festival 
Weekend
5. Tomáš Már 4 body

Tomáš Már
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Většina akcí Floorball Academy je 
z důvodu koronaviru pozastavena. 
Jedna ale na začátku března přeci jen 
proběhnout mohla. Byl jí on-line se-
minář na téma „Cesta mladého spor-
tovce” s Antonínem Barákem star-
ším. Ten v současnosti pracuje jako 
sportovní koordinátor mládeže FK 
Dukla Praha a je spoluzakladatelem 

programu Trenéři ve škole, jehož cílem je probudit v dětech 
chuť sportovat. Jeho synem je úspěšný fotbalový reprezen-
tant Antonín Barák mladší, který v současné době působí v 
nejvyšší italské lize.
Antonín Barák, který je rovněž bývalým vedoucím úseku 
talentované mládeže FAČR a má i bohaté pedagogické zku-
šenosti, s účastníky sdílel svůj pohled na sportování dětí, od-
pověděl na mnohé z jejich dotazů a dostalo se i na povídání o 
pohybu v současné složité situaci.
„Myslím, že seminář se opravdu povedl. Od rodičů, tre-
nérů, učitelů a ostatních účastníků máme samé pozitivní 
ohlasy. Antonín Barák je opravdu inspirativní osobnost a 
jsme moc rádi, že naše pozvání přijal. Ačkoliv vše proběh-
lo on-line formou, dokázal na ostatní přenést své nadšení 
pro sport a pohyb,” řekl po skončení semináře manažer 
Floorball Academy Daniel Menhart.
Seminář byl součástí projektu Edu Academy. V rámci něj 
chceme v této nelehké době dát možnost našim členům, 

jejich rodičům, učitelům a trenérům vzdělávat se a pře-
mýšlet o vývoji a psychologii malých sportovců. Už nyní 
chystáme další semináře se zajímavými hosty. Věříme, že 
právě toto období je časem, kdy je možné investovat více 
času do sebevzdělávání a rozvoje. 
Nezahálíme ale ani v dalších aktivitách. Nadále pro 
všechny naše členy připravujeme on-line tréninky, vi-
deotréninky, domácí dovednostní soutěže i další mož-
nosti individuálního tréninku. Nejvíce se ale všichni 
těšíme na prázdniny. Věříme, že během nich budou moci 
proběhnout naše příměstské kempy i kempy se spaním. 
Všichni bychom to už potřebovali. Více o nich se dočte-
te na našem webu https://floorballacademy.cz/kempy/. 
Místa se už pomalu plní, tak s přihlášením neváhejte.

Hostem Floorball Academy byl jeden z nejvýznamnějších 
mládežnických fotbalových trenérů v Česku Antonín barák starší

V polovině dubna začíná letní tenisová 
sezóna a tím i tenisová škola.
Toto tenisové období probíhá až do po-
loviny října. Pauza během letních prázd-
nin je vyplněna našimi příměstskými a 
pobytovými tábory. 
Tenisová škola je určena dětem od 4 do 
15 let. Děti trénují individuálně i ve sku-
pinkách pod vedením kvalifikovaných 
trenérů.
V průběhu sezóny pořádáme pravidelně 

turnaje pro všechny věkové kategorie.
Tenisovou školu navštěvují děti, které 
se chtějí naučit základy tenisu, ale i ty, 
které se tenisu chtějí věnovat inten-
zivněji a zapojit se do našich závod-
ních mládežnických družstev.
Máme družstva minitenisu, babytenisu, 
mladších a starších žáků a dorostu.
Přihlášky do tenisové školy prosím na 
email  zuzka-k@email.cz, nebo telefo-
nicky 777304406.

Přihlášky do tenisové školy prosím na 
e-mail: zuzka-k@email.cz, nebo tele-
fonicky 777304406

Letní tenisová škola 1. TK PACOV
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TENISOVÉ KEMPY - ZMT TENISOVÁ ŠKOLA
25.6. - 4.7.2021   CHORVATSKO  18 700,-

10-denní autobusový zájezd s plnou penzí 
a pronájmem sportovišť - předběžná cena

12.7. - 16.7.2021   PACOV   3 350,- (750,- DEN)

26.7. - 30.7.2021  POČERNICE   3 350,- (750,- DEN)

9.8. - 13.8.2021   NYMBURK   7 700,- 
23.8. - 27.8.2021  CHOCERADY   6 500,- 
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V posledních letech patřil měsíc duben 
jednomu z vrcholů dračí florbalové sezó-
ny. Tím je pro nás nejstarší mládežnický 

florbalový turnaj Mölndal Ungdomscup, který se koná ve 
švédském Mölndalu, říčanském partnerském městě. Tato 
akce má tradici již od roku 1989 a setkávají se při ní týmy ze 
Švédska, Dánska, Norska a České republiky. Náš klub je pra-
videlným účastníkem a letos tomu nemělo být jinak. Bohužel 
pandemie koronaviru nám udělala čáru přes rozpočet, tur-
naj byl zrušen a odložen na rok 2022. Snad se dočkáme. Do-
volte mi malé ohlédnutí za našimi úspěchy z minulých klání. 
V roce 2018 jsme vyrazili za švédským dobrodružstvím ve 
třech kategoriích: ročníky 2001, 2003 a 2005. Ročník B01 
prošel základní skupinu s jednou výhrou a dvěma porážka-
mi. Za zmínku stojí vyrovnaný zápas se slavným klubem Pi-
xbo Wallenstam, ve kterém ale kluci nakonec podlehli 2:4. 
V play-off B kluci nakonec v silné konkurenci švédských 
týmů vybojovali stříbrné medaile.
Historický úspěch zaznamenal ročník B03. V základní sku-
pině Draci vyhráli dva ze tří zápasů, oba shodně o tři góly a 
v jednom podlehli Pixbu 2:4. Toto umístění jim ale zajistilo 
play-off A. Zde sehráli čtvrtfinálový zápas s klubem Bjärred, 
který porazili 5:2 a semifinálový s klubem IBK Göteborg 
Svart, který porazili 7:4. Drakům se otevřela brána do finále, 
kde je čekala odveta s již zmiňovaným florbalovým titánem 
Pixbem. V nervy drásajícím zápase Draci vedli 10 minut 
před koncem 3:1, ale soupeř srovnal během minuty na 3:3. 
Minutu před koncem dovršil Víťa Špok hattrick a s výsled-
kem 4:3 se Draci ročníku 03 stali vítězi finále, a tím i celého 
turnaje.
Ročník B05 měl velmi těžkou skupinu, nicméně kluci bojo-
vali statečně a s jednou výhrou, kterou si připsali na účet Pi-
xba, jednou remízou a jednou porážkou  obsadili ve skupině 
2. místo a postoupili do Play-off A, kde však Draci bohužel 
vypadli v osmifinále pro prohře 1:3 a turnaj pro ně skončil.
O rok později jsme se vypravili na sever Evropy s ročníky 
2002, 2004 a 2006. Na tomto turnaji se poprvé představil 
náš maskot Drak a podporoval hráče svým mohutným fan-
děním ve florbalovém umu. Ročník B02 ve skupině jednou 

suverénně vyhrál a poté dvakrát o gól prohrál. To znamena-
lo play-off B, ve kterém kluci nenašli přemožitele a přivezli 
domů zlaté medaile.
Tým B04 potkal ve skupině švédské soupeře a zvítězil ve 
dvou ze tří utkání. Za zmínku stojí „zápas sezóny“ této kate-
gorie, a to proti nikomu jinému než právě proti Pixbu. Výhra 
2:1 Draky nakopla do dalších zápasů. Ve skupině skončili 
kluci na druhém místě. To v rámci systému turnaje zname-
nalo play-off B skupiny. Zde Draci dvakrát zvítězili, jednou 
prohráli a přivezli domů bronz.
Tým B06 v základní skupině jednou jasně zvítězil a poté 
dvakrát prohrál. Draci odehráli play-off C skupiny. V něm se 
probojovali až do finále. To po urputném boji nakonec pro-
hráli v prodloužení 5:6 a zkompletovali tak všechny druhy 
medailí pro dračí výpravu.
Pro hráče i trenéry je tento turnaj skvělou florbalovou zkuše-
ností jak herní, tak týmovou. Nyní už víme, že i v zahraničí 
jsme schopní odehrát kvalitní zápasy. Každý, kdo se někdy 
věnoval sportu, mi jistě potvrdí, že to je asi nejsilnější moti-
vace do další práce. Doufáme, že se nám v příštím roce poda-
ří do Švédska vyjet, rozšířit sbírku úspěchů a zároveň nabýt 
nové zkušenosti.

Za klub FBC Draci Říčany Tomáš Tichý

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

CeNTrUm mLáDeŽe
Hraj ragby a studuj v zahraničí
Komplexní rozvoj hráče nejen po stránce sportovní je 
po mnoho let klubovou strategií. Proto se snažíme děti 
a mládež vést nejen ke sportu, ale i k cílevědomosti s 
důrazem na vzdělání a nabízet jim možnosti zahranič-
ních sportovně studijních stáží. Základy tomuto pro-
jektu položil před několika lety bývalý sportovní ředitel 
Říčan Antonín Brabec a za uplynulé období jím prošla 
řada říčanských ragbistů. Umožňuje mladým sportov-
cům vyrazit na krátkodobé, většinou půlroční pobyty v 
Anglii, Jižní Africe. Hráči se v zemích, kde je ragbyová 
konkurence násobná, zlepší nejen sportovně, naučí se 
jazyk, poznají jinou kulturu a styl života, osamostatní 
se. Hráči, kteří touto zkušeností projdou jsou výborně 
připraveni vydat se úspěšně na další cestu osobního 
rozvoje. Obecně se dá říci, že mají možnost vybrat si za 
podpory klubu ze tří variant následného rozvoje. Jako 
vzor mohou posloužit odchovanci klubu a říčanského 
Sportovního centra mládeže.

Cesta první: Martin Cimprich - ragby a univerzitní stu-
dium v zahraničí. 
Martin Cimprich je velkým talentem českého ragby. 
V březnu mu bylo teprve jednadvacet let, přesto již 
získal nejcennější českou individuální trofej - titul 
ragbisty roku 2019. Z pozice útokové spojky řídí hru 
klubu nejvyšší skotské soutěže Boroughmuir Bears. 
Kromě špičkové ragbyové kariéry, ale Martin získává 
ve Skotsku i špičkové vzdělání. Na univerzitě králov-
ny Margaret v Edinburghu studuje čtyřletý obor Busi-
ness Management. A jak se Martinovi daří skloubit 
s studium s ragbyovou kariérou? „S univerzitou jde 
ragby skloubit dobře. Zásadní je ale mít efektivně zor-
ganizovaný čas a být disciplinovaný, protože během 
roku je na učení času dost, ale nesmí se to nechat na po-
slední chvíli, protože většina zkoušek je nakumulovaná 
v posledních čtrnácti dnech semestru a tam už to všech-
no dohnat nejde“. Nezbývá než dodat, že disciplino-
vanost je jednou z klíčových vlastností, které si mladí 
sportovci odnášejí právě ze hry se šišatým míčem.

Cesta druhá: Jakub Homer - ragby a profesionální ka-
riéra v ragby.
Velkou ragbyovou kariéru předpověděli Jakubu Ho-
merovi říčanští, ale i zahraniční trenéři, kteří se účast-
nili našich mezinárodních kempů, již před několika 
lety. Fyzicky skvěle disponovaný druhořadník (196 
cm, 113 kg) dovršil v prosinci loňského roku 20 let 

věku. Svou kariéru se rozhodl budovat čistě ragbyo-
vým směrem a tak ihned po dovršení maturity vyrazil 
do francouzského městečka Romans sur Isere, kde 
mu v místním profesionálním týmu Valence Romans 
Drome Rugby domluvil testy trenér RC Mountfield 
Říčany Miroslav Němeček, který rovněž Jakubovi po-
mohl ve veškerém jednání s klubem i logistice celého 
transferu. Samozřejmě poté, co Jakub v testech ve vel-
ké mezinárodní konkurenci uspěl. Jakub zatím působí 
v klubové akademii, tzv. Espoirs, ale trénuje i s hráči 
prvního týmu. I za jeho slovy můžete cítit cílevědo-
most a disciplínu. „Moje cíle? Dostat se do klubového 
áčka a hrát v základu, tedy být důležitým hráčem, co 
nastoupí vždycky. Dál se zlepšovat silově a kondičně. 
Nadále reprezentovat Českou republiku“. Tak držíme 
palce.

Cesta třetí: Samuel Dupuy, Kryštof Kohout, Tomáš 
Stránský - ragby a univerzitní studium v ČR.
Třetí cesta je nejvíce prošlapaná, hráči absolvují zahranič-
ní studijně sportovní pobyt, který je osobnostně připraví 
na další úspěšná univerzitní studia v České republice, s 
nimiž jde ruku v ruce ragbyová kariéra v domácích sou-
těžích. 

A jaké jsou vůbec předpoklady, aby hráč získal možnost 
studijně sportovního pobytu v zahraničí? Odpovídá Sam 
Dupuy. „Je potřeba pro to tvrdě pracovat a výsledky při-
jdou, rozhodně se nebojte zeptat svých říčanských trenérů, 
kteří mají možnost takové příležitosti vytvořit“.

rozvoj ragby dětí a mládeže je podporován dotacemi města Říčany
www.facebook.com/ragbydetiamladezercricany
Sportovní centrum mládeže finančně podporuje Středočeský kraj
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„Nepředumejme věci ke stavu ne-
činnosti; jsme-li pospolu, nic není 
nemožné, jsme-li rozděleni, vše se 
zhroutí.“

Druhá část nadpisu, pocházející z úst významného 
státníka Winstona Churchilla, by mohla dobře de-
monstrovat měnící se nálady posledních dní, týdnů a 
měsíců. Ze všech stran k našim uším doléhají zprávy 
o kriticky přeplněných nemocnicích, do úmoru unave-
ných zdravotnících, ale i zprávy o především názorově 
rozdělené společnosti; společnosti postupně ztrácející 
víru a naději na brzkou obnovu dřívějšího způsobu ži-
vota.
Protiepidemická opatření se zcela zásadně dotýkají 
nejen každého z nás, tedy i fotbalového klubu FK Říča-
ny a každého z jeho téměř 400 členů a hráčů. Tato opat-
ření proti všem zásadám, že ve „zdravém těle tkví zdra-
vý duch“, naši činnost bez milosti zakázala. Kolektivní 
sport vymazala z povrchu naší země a přišpendlila děti 
a mládež k obrazovkám počítačů, televizí a mobilních 
telefonů, dospělé hráče připravila o mnohdy celoživot-
ní koníček a milovanou sportovní aktivitu. Dříve čino-
rodé děti, nyní přesycené vším tím „on-line“, postupně 
ztrácí chuť samostatně sportovat, nevidí v tom smysl, 
nedochází k naplnění při takové činnosti. Činnost sa- motná se stává nudou a zbytečností.  Co s tím? 

Je vědecky dokázáno, že lidská mysl je orgánem až ne-
bývale citlivým na smysl – známe to všichni – „vše, co 
děláme, nám musí dávat smysl“. A protože sportovním 
klubem zůstáváme i v této nelehké době, bylo naší po-
vinností tento smysl najít. Odmítli jsme to „předumat 
až k nečinnosti“ a toužili jsme své hráče, fanoušky a 
všechny, kdo se k nám mají chuť přidat, spojovat a ne je 
ještě více rozdělovat. Proto jsme vyhlásili Březnovou 
výzvu pomoci zdravotníkům. V týdenních intervalech 
jsme sčítali jakoukoliv sportovní aktivitu hráčů klubu 
měřitelnou na kilometry (samozřejmě za dodržení pro-
tiepidemických opatření), konečnou týdenní hodnotu 
jsme vynásobili koeficientem 5 a takto získaný výsle-
dek se stal základem pro stanovení finanční částky, za 
kterou klub FK Říčany pořídil občerstvení pro zdravot-
níky Očkovacího centra Říčany a Odběrového místa 
při Nemocnici Agel Říčany. Po dvou týdnech činnosti 
jsme se nacházeli na fantastické metě 1018 km spor-
tovních aktivit napříč všemi věkovými kategoriemi klu-
bu, od školiček po muže. A co více, zdaleka jsme v tom 
nezůstali sami. Pomocnou ruku zdravotníkům přidala 
restaurace Říčanský longál, nacházející se v Merkur 
Ice Aréně Říčany, dále za hranicemi regionu známá ka-
várna Gabi-Café, či společnosti Nejlevnější potraviny 
Milan Flaška; Hügli; Petrisk International makléř-
ská pojišťovací společnost a.s.
Svou výše popsanou činností chceme vyjádřit úctu a 
poděkování všem zdravotníkům, kteří i nám pomáhají 
dostat se zpět na fotbalová hřiště.  

Karel Masopust, FK Říčany

FK Říčany



www.fkradosovice.cz

ragbyový zápas
odehraný na našem 

hřišti

foto z archivu RC Říčany

archivní foto

1921 až 2021

FK Radošovice
slaví jubileum!

100 let od založení klubu
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www.fkradosovice.cz

ragbyový zápas
odehraný na našem 

hřišti

foto z archivu RC Říčany

archivní foto

1921 až 2021

FK Radošovice
slaví jubileum!

100 let od založení klubu

www.fkradosovice.cz

FK Radošovice
VEŘEJNÁ SBÍRKA 
na celkovou rekonstrukci 
kabin, tribun a zábradlí
Chceme vám tímto představit naši novou vizi,
realizaci kompletní rekonstrukce zázemí 
pro naše malé i velké fotbalisty.

Chceme vám tímto představit naši novou vizi,
realizaci kompletní rekonstrukce zázemí 
pro naše malé i velké fotbalisty.

Tato realizace pomůže k rozvoji místní sportovní kultury 
a sportovního vyžití od těch nejmladších 
po všechny sportovce ve všech věkových kategorií.

Číslo transparentního účtu:
237507280/0600

Děkujeme všem,
kteří přispějí

stávající stav

nový projekt výstavby



ze sportu

63 texty.kuryr@ricany.cz

Ani v roce 2021 nepřijde město Říčany o jedinečnou 
sportovní událost. Kemp vítězů, tedy pětidenní spor-
tovní příměstský tábor pod vedením atletických hvězd 
Denisy a Adama Helceletových, zavítá do našeho měs-
ta hned dvakrát! Nejprve od 19. do 23. července a ve 
druhém turnusu od 23. do 27. srpna. Registrace běží v 
plném proudu na webu www.kempvitezu.cz
Projekt pod patronátem českých olympioniků má už 
čtyřletou tradici a kromě podpory města Benátky nad 
Jizerou je i nositelem záštity Národní sportovní agen-
tury. Děti ve věku 6 do 15 let pod vedením zkušených 
trenérů zažijí týden plný pohybu, rozvoje mentálních 
schopností a zdravého životního stylu.
Kromě toho, že účastníci Kempu vítězů každý den tráví 
sportem, zejména zaměřeným na atletické základy, tak 
se mohou těšit na návštěvu známé tváře ze sportovního 
světa. Už v minulých letech hostovali na kempu Radek 
Juška, Kristýna Pálešová, Filip Macek, Ladislav Prášil 
a další osobnosti reprezentující v barvách české repre-
zentace svoji disciplínu. 
„Na programu každého dne jsou a nachystány bloky 
tréninků. Učíme děti správně hýbat svým tělem a to vše 
zábavnou formou soutěží a her. Dbáme na individuální 

přístup maximálně 8 dětí na 1 trenéra a na víc vše pod 
mým dozorem, kdy pečlivě dohlížím na každé dítě,” 
říká šéftrenérka kempu Denisa Helceletová, která ještě 
s příjmením Rosolová slavila úspěchy na mistrovství 
světa či Evropy jako běžkyně na 400 metrů překážek.
Právě na individuálním přístupu si organizátoři kempu 
zakládají, a proto je kapacita omezena pouze 40 místy. 
Pokud chcete vaše dítě svěřit do rukou profesionálních 
trenérů a olympioniků, máte možnost jej registrovat na 
webových stránkách www.kempvitezu.cz

Jak jste ke kempům přišli, co bylo podně-
tem jejich založení?
Adam: Kempy vítězů jsme založili 
v roce 2017 na podzim po mistrov-
ství světa v Londýně, kde se Denča 
rozhodla, že už nebude v kariéře 
pokračovat a přemýšleli jsme, jak by 
Denča mohla ty nabité zkušenosti 
předávat dál. Já jsem samozřejmě 
taky pořád aktivní sportovec, takže 
do toho můžu snad kecat (směje se).
Proč právě název Kemp vítězů?
Adam: Chtěli jsme ukázat dětem, 
že všichni jsou vítězové. Všichni, 
kteří tím kempem projdou, si z něj 
něco odnesou. Není to o tom, že my 
dva s Denčou jsme vítězové, to vů-
bec ne.
Co registrované děti na kempech čeká? 
Je zaměřen na atletiku, která je vaší do-
ménou?
Adam: Základem je budování vše-
strannosti. Na prvním kempu jsme 
se zaměřovali na atletiku, dnes už 
klademe důraz na mnohem větší vše-
strannost, aby si děti vyzkoušely víc 
možností, aby se toho víc naučili, aby 
získaly všeobecnou koordinaci, která 
je základ. Navíc je to všechno formou 

hry, protože těm dětem musíte dát 
radost z toho pohybu. To je základní 
gró, které se na našich kempech sna-
žíme držet. 
Zaměřujete se také na mentální stránku 
u dětí?
Adam: Neméně důležitá je na našich 
kempech mentální stránka, která je 
nedílnou součástí sportu. Děti by totiž 
svůj mentální potenciál měly budovat 
už od mladšího věku, díky čemuž jsou 
psychicky mnohem odolnější s při-
bývajícím věkem. Na tohle máme na 
kempech možnost přednášky Honzy 
Mühlfeita, jehož přednáška je letos 
také v některém z našich měst plá-
nována, ale každý, kdo se registruje 
na jakýkoliv kemp, má na ni vstup 
zdarma, klidně i se svými rodinnými 
příslušníky.
Je na kempech postaráno o stravu a pit-
ný režim dětí nebo si musí donést svoji 
vlastní?
Denisa: Máme svačiny od firmy Pe-
blo, která s námi spolupracuje od 
začátku. Jde o firmu, která si zakládá 
na kvalitním, vyváženém a hlavně 
zdravém jídle. O pitný režim se po-
starají zdravé sirupy bez chemie od 

firmy Produkty Vladimír. Děti s pří-
chodem na kemp kromě sportovního 
oblečení a láhve na pití nic jiného 
nepotřebují.
máte dostatečně velký tým trenérů? Aby 
se například nestalo, že na jednoho tre-
néra vyjde 30 dětí.
Adam: Těch trenérů tam máme víc 
i proto, aby se nestalo, jak říkáte, 
že budeme mít jako jiné kempy dva 
trenéry, kterým naženeme padesát 
dětí, jenom abychom to zaplnili. 
Denisa: Celkem máme pět trenérů 
se mnou jako šéftrenérkou, díky 
čemž se nám nestane, že bychom 
na jednoho trenéra měli víc než 
dvouciferný počet dětí. Díky tomu 
můžeme jít ke každému dítěti indi-
viduální cestou a něco jej skutečně 
naučit.
Adam: Denča se snaží sestavit i 
ten tým trenérů tak, aby měli něco 
za sebou. Opravdu musím říct, že 
máme šikovný tým trenérů, kteří 
jsou do kempů zapálení a umí s dět-
mi skvěle pracovat. Ze zkušenosti 
se nám děti do kempů zamilují a 
často ho ani po tom týdnu nechtějí 
opouštět.

Kemp vítězů opět míří do Říčan

rozhovor s Denisou a Adamem Helceletovými
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Informace o tanečních kurzech 
 KC Labuť se pyšní dlouholetou tradicí tanečních kurzů, sahající až do prvorepublikové doby. Výuku nepřerušila  
ani 2. světová válka.  Co nedokázala válka, dokázal koronavirus. Sezónu 2020/21 provázely značné komplikace  
a nebylo možné ji dokončit. Neméně než účastníky to mrzelo pořadatele, cítící závazek ctít tradici tanečních kurzů  
a dále je rozvíjet. Dlouho nebylo jasné, jak se situace bude vyvíjet, a jasné to není ani v současné době. Nicméně jsme 
již naplánovali další postup, předpokládaje optimistickou variantu.
1) Základní taneční, zahájené v září 2020:
 Z  plánovaných 12 lekcí proběhly jen 4. Zbylých 8 lekcí jsme naplánovali vždy na neděle, počínaje 12.9.2021. 
Účastníkům zvláště děkujeme za pochopení a trpělivost, dlouho zůstávali v nejistotě. Kurzy budou probíhat každou 
neděli od 14 hod. kurz A, od 17 hod. kurz B.
2) Základní taneční, nově se hlásící frekventanti v září 2021: 
 Budou se konat o sobotách, počínaje 11.9.2021 od 17 hod. kurz A, od 20 hod. kurz B.
3) Taneční dospělí sezona 2021/2022:
 Začnou v pátek 8.10.2021, intervaly 14 dnů.
Věříme, že v roce 2022 začnou také pokračovací taneční pro mládež. 
 Taneční kurzy považujeme za jednu z našich nejvýznamnějších aktivit a uděláme vše, co přispěje k jejich zdárnému 
průběhu, při dodržení platných vládních nařízení. 

Říčany – 17. listopadu 214 +420 323 602 456

NeBuď lABuť A  ZajDi Na KuLTuRu!

aktuální informace naleznete na našich stránkách: www.kclabut.cz   Těšíme se na Vaši návštěvu!

 KONCeRT Y  – (ZRuŠeNO!)

VlAdImíR mIŠíK & eTC... 
Pá Koncert s kapelou.

 KONCeRT Y  – (přeloženo z 20.1.)

mARCel ZmOžeK 
Út Koncert s kapelou.

 KONCeRT Y – (přeloženo z 20.5., 21.10., 14.4., )

IVAN mládeK A BANjO BANd 
St Koncert.

 Vá žNá HudBA  – (přeloženo z 31.3.)

AdAm PlACHeTKA 
St Koncert z cyklu „Kruh přátel hudby”.
 Vá žNá HudBA  – (přeloženo z 14.10., 23.2 .)

ePOque quARTeT & dAsHA 
St Koncert z cyklu „Kruh přátel hudby”.
 KONCeRT Y  – (přeloženo z 26.3.)

OlYmPIC TOuR 2021 
Pá Koncert.

 dIVAdlO  – (přeloženo z 25.11., 6 .4.)

ZdeNěK IZeR – NA PlNý COOle! 
Út Celovečerní zábavný program Zdeňka izera NA PlNý COOle!
 Vá žNá HudBA  – (přeloženo z 10.2 .)

julIe sVěCeNá 
St Koncert z cyklu „Kruh přátel hudby”.
 KONCeRT Y  – (přeloženo z 9.4.2021)

ŠPejBl’s HelPRs | AC / dC ReVIVAl BANd 
Pá Koncert.

 KONCeRT Y  – (přeloženo z 16.4.2021)

sTO ZVíŘAT – 30! TOuR 
Pá Koncert k 30. výročí působení na scéně.
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Výstava „Jídlo napříč staletími“
Výstavu otevřeme, jakmile to půjde, a potrvá do poloviny října.
Víte, co obědval Karel IV.? Jakou zvěř jezdil lovit do okol-
ních 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?
Jedním z témat výstavy je obilí. Obilniny, třeba pšenice, 
byly jedněmi z prvních plodin, které člověk začal pěstovat. 
Součástí jídelníčku našich předků bylo po staletí obilí, jen 
se proměňoval způsob jeho pěstování, mletí a zpracování. 
Původně z jednoho zasetého zrna byla zrna dvě, nyní je to 
i desetkrát víc. 

Jarní tvořivé balíčky

Vyhlížíte jaro? Pojďte tomu s námi trochu naproti a za-
čněte s jarní, potažmo velikonoční, výzdobou!
Naše lektorky pro vás vymyslely a připravily dva tvořivé 
balíčky – můžete si vyzkoušet dvě tradiční techniky, plstě-
ní a drátování, a vyrobit si originální dekorace. 
Spolu s materiálem a s pomůckami (součástí balíč-

ku jsou například i kleštičky na drátování) dostanete 
podrobný fotonávod, takže tvoření zvládnete i s men-
šími dětmi (ve školách plstíme a drátujeme taky s prv-
ňáky). 
Koupit si je můžete online v e-shopu muzea. Osobní od-
běr bude probíhat každé úterý a čtvrtek do 6. dubna mezi 
16. a 18. hodinou, nebo vám objednávku pošleme. 

Hledáme jaro na Říčansku
Jarní rostliny kolem nás už rozkvétají a kolem to začíná 
bzučet. Když se pozorně zadíváte na květy, všimnete si, 
že je neopylují jen včely medonosné, ale celá řada druhů 
čmeláků a samotářských včel. Můžete se zapojit do vý-
zvy Hledáme jaro na Říčansku a nahrávat svá pozoro-
vání do aplikace iNaturalist, která vám je pomůže určit. 
Aplikace umožňuje rozpoznat také hlasy ptáků nebo 
žab. Do mapování je zahrnutý celý okres Praha-východ, 
výzva běží až do 30. 4. Průběžné výsledky a konkrétní 
výzvy pro daný týden budeme zveřejňovat na FB skupi-
ně S dětmi venku na Říčansku. 
Díky vašim záznamům budou moci přírodovědci 
z Muzea Říčany získat přehled o druzích brouků, sa-
motářských včel, vážek a dalších živočichů, které na 
Říčansku od padesátých let nebyly systematicky po-
zorovány. Získané údaje budeme moci porovnat s mu-
zejní sbírkou. Co kdy rozkvétá a kdy se vracejí tažní 
ptáci? Přesvědčíme se, jak se přímo tady na Říčansku 
projevuje změna klimatu. Ve FB skupině Učíme na Ří-
čansku budeme s učiteli sdílet zadání pro badatelské 
úkoly na ven.
Když zjistíme, kdo tu s námi žije a kdo naopak chybí, mů-
žeme začít lépe pečovat o svoje okolí. Začít můžeme u ptá-
ků nebo opylujícího hmyzu. Kdo vyfotí prvního čmeláka 
nebo samotářskou včelu zednici, nebo nahraje zpívajícího 
sedmihláska?

Hmyzí domky

Ptáky jsme si na našich zahradách už zvykli podporo-
vat poskytováním hnízdních budek. Jejich stavebnice 
si můžete zakoupit v e-shopu muzea. V nabídce jsou 
kromě sýkorníků a rehkovníků nově také skládačky 
hmyzích domků. Na jejich umístění do zahrady je 
právě teď nejvyšší čas, protože mnoho samotářských 
včel klade vajíčka už v dubnu. Připravujeme pro vás 
tipy na místa, kam se vypravit pro náplň do hmyzího 
domku. Najdete je na našem webu a ve FB skupině 
S dětmi venku na Říčansku. Už teď vám prozradíme, 
že když se pod Vysokou odpojíte u mostku od cyklos-
tezky směr Kolovraty, čeká na vás pořádná náruč rá-
kosových stébel a křídlatky.
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Badatelsky orientované a hravé učení má jasné pozitivní 
dopady na děti. Potvrdily to výsledky čtyřletého projektu 
zaměřeného na využití nových metod výuky v mateřských 
a základních školách na Říčansku a v Praze, který realizo-
val tým Muzea Říčany.
Podařilo se nám konferencí oslovit více než 500 peda-
gogů z MŠ a ZŠ či lektorů z neformálních vzdělávacích 
organizací. 
Jaké změny šíříme do škol a jak k tomu může přispět doba 
plná omezení a distanční výuky? Jednoduše řečeno, že si 
dítě může hrát, tvořit a aktivně se učit v reálném světě 
venku, v dílně nebo kuchyni. My dospělí přitom můžeme 
být průvodci jeho učením. 
Během čtyř let jsme spolupracovali s 85 pedagogy z 47 
MŠ a ZŠ a v centru našeho zájmu bylo totéž – dítě, které 
se učí novým věcem. Jsme přesvědčeni o tom, že děti jsou 
přirozeně vybaveny k tomu, aby poznávaly svět kolem 
sebe. Zaměřujeme se proto s pedagogy na to, jak připravit 
prostředí s dostatkem podnětů, s různorodými materiály 
a skutečnými nástroji a jak dítěti předávat zodpovědnost 
za vlastní učení i za bezpečnost. Když dítě poznává svět, 
samo aktivně hledá otázky i řešení problémů, konstruuje 
tak své poznání.  To je společné pro badatelsky orientova-
nou výuku i metodu tvořivé hry, kterou jsme vyvinuli pří-
mo v muzeu a ověřovali s učitelkami MŠ v praxi. 

Děkujeme všem učitelkám, které měly odvahu dát dětem 
svobodu při práci s materiály i nástroji, naučily se nedělat 
práci za děti a komunikovat o změnách ve svém přístupu 
k dětem s rodiči. O metodu tvořivé hry je teď mezi peda-
gogy velký zájem, což nás moc těší. Principy tvořivé hry 
mohou směle využívat i rodiče. Inspirovat se můžete tře-
ba v nové facebookové skupině Tvořivá hra nebo na webu  
www.tvorivahra.cz . 
Pro pedagogy ZŠ jsme sestavili sborník dobré praxe Spo-
lečně ze školy do přírody a badatelské lekce, jejichž sestři-
hy jsou umístěny na Youtube kanálu Muzea Říčany.  

Škola hrou má budoucnost. Zájem o aktivní a smysluplné učení 
potvrdily stovky účastníků celostátní konference „Pošli to dál“

Jarní stezka podél rokytky
Od začátku dubna se můžete vypravit do přírody také 
s našimi jarními úkoly. Potkáte je na dvou trasách 
podél Rokytky – od restaurace na Jurečku a od hřiště 
v Nedvězí do přírodní rezervace Mýto. Úkoly si můžete 
stáhnout předem na našem webu, nebo přímo v terénu. 
Čekají vás kvízy, pozorování a hry na jarní témata jako 
jsou žáby, ptačí zpěv nebo hájové rostliny. Perokresby 

jarních rostlin určitě využijete i pro školní poznávačku. 
Nenechávejte děti učit se jen doma, vydejte se s nimi do 
jarní přírody. 

Kateřina Čiháková
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Nejstarší nádoby vytvořené člověkem 
byly z materiálů, které časem zanikly 
(dřevo, kůže apod.) nebo z vypálené 
hlíny (keramické).  Již v pozdějších fá-
zích pravěku a ve starověku se objevují 
nádoby z kovů, mimo jiné i z cínu. Z cínu 
a jeho slitin se však dělaly také jiné věci – 
liturgické předměty (svícny, křtitelnice, 
zvony), hračky nebo medaile. Ve stře-
dověku a v raném novověku se cín těžil 
hlavně v anglickém Cornwallu, ve Slav-
kovském lese a v Krušnohoří. Cínové 
nádobí se v našem prostředí užívalo pře-
devším od 15. do 18. století, ojediněle se 
objevuje i později. Jednalo se především 
o talíře, konvice a poháry. Tyto předměty 
vytvářeli specializovaní řemeslníci – cí-
naři a konváři. Cínové výrobky bývaly 
označeny jejich vlastní značkou a znač-
kou města, v němž byly vytvořeny. 
Říčanské muzeum uchovává několik 
starších kusů cínového nádobí. K nej-

zajímavějším exemplářům patří cí-
nové talíře. Všechny pocházejí 
z 18. století, ovšem cínařské 
značky nejsou vždy 
dobře dochovány. Při-
nejmenším jeden 
z talířů vznikl v Ra-
kovníku, další jsou 
z Prahy a u někte-
rých se původ 
dosud nepodařilo 
zjistit. Ke starším 
předmětům z cínu 
náleží i korbel z 
roku 1802 z Plzně a 
snad i sada tří kalíšků. 
Chcete si prohlédnout, 
z čeho jedli naši předkové 
– včetně cínových talířů? Pak 
si nenechte ujít výstavu Jídlo napříč 
staletími, která se návštěvníkům otevře, 
jakmile to bude možné. Jan Boukal

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
Právě před rokem si zhoršující zdravotní situace vynutila 
vyhlášení vládních protiepidemických opatření, což zna-
menalo omezení provozu či uzavření mnoha veřejných 
institucí. Omezení zasáhla všechny složky života společ-
nosti. Oblast kultury patřila k těm, které byly postiženy 
nejcitelněji. Oproti divadlům a koncertním síním, které 
musely převážnou část roku svůj provoz pro veřejnost 
zcela uzavřít, však knihovna dopadla relativně dobře. 
Zcela uzavřena bez možnosti poskytovat služby byla jen 
51 dní (v roce 2020). Zbytek roku byla možnost hlavní 
knihovnické služby – půjčování a vracení knih – plnohod-
notně využívat, i když s různým stupněm komfortu; např. 
místo u výpůjčního pultu byly knihy vydávány u výdajové-
ho okénka či jiným bezkontaktním způsobem. 

I nyní probíhá v knihovně bezkontaktní režim. Knihy 
je třeba si objednat (z katalogu, mailem či telefonicky), 
knihovna je připraví a poté budou bezkontaktně vydány 
na stůl či jinak před knihovnu (tedy mimo vnitřní prosto-
ry), kde je čtenář převezme. Přesný postup je popsán na 
našich stránkách www.knihovna.ricany.cz. Čtenářům 
jsme k dispozici ve výše uvedených otevíracích hodi-
nách.
Připomínáme možnost využít výpůjčky e – knih. Čtená-
řům jsme slibovali také zprovoznění služby přístupu ke 
knihám, které již nejsou znovu vydávány (tzv. „díla nedo-
stupná na trhu“). Jde o projekt Národní knihovny, ke kte-
rému se naše knihovna připojuje. Jednání jsou již u konce, 
zbývá ještě vyřešit technické problémy spojené s propoje-
ním IT techniky v síti knihoven.
 Vladimír Levický

Ze SbíreK mUZeA: CíNOVÉ NáDObí
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Informační centrum
Masarykovo nám. 83
251 01 Říčany
tel.:  323 618 169

ladŮv kraj a okolí...
KulTurNí a spOrTOVNí KaleNdáŘ 
www.laduv–kraj.cz
změna programu vyhrazena
Vstupenky na veškeré akce získají zájemci u pořadatelů

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

6. 4. Říčany 19.30 Zdeněk Izer - na plný coole! - Celovečerní zábavný program. Kulturní centrum Labuť. Aktuální 
informace o termínu na www.kclabut.cz.

14. 4. Říčany 19.30 Ivan Mládek a Banjo Band - Koncert. Kulturní centrum Labuť. Aktuálně na www.kclabut.cz.

17. 4. Pyšely Pyšelský kopeček - přesunuto na 21. 8. - Závod Poháru Ladova kraje.

20. 4. Kolovraty 19.30 Křeslo pro hosta - Jan Vondrák - Křeslo pro hosta s Janem Vondrákem ku příležitosti 100 let od 
vydání první Hvězdářské ročenky v Čechách. Vysílání on-line prostřednictvím aplikace ZOOM. 
Týden před akcí bude k dispozici registrace na www.klububoudu.cz.

23. 4. Říčany 20.00 Vladimír Mišík & ETC… - Koncert jedné z nejvýraznějších osobností české populární hudby. Kul-
turní centrum Labuť. Aktuálně na www.kclabut.cz.

24. 4. Říčany 10.00 Zpíváme a tančíme s Míšou - Lesní království - Míša Růžičková se svojí písničkovou šou přináší 
zábavu pro naše nejmenší diváky. Kulturní centrum Labuť. Aktuálně na www.kclabut.cz.

28. 4. Říčany 20.00 Malina Brothers - 10 let na scéně - Koncert bratří Malinů (banjo, kytara a housle) spolu s kontra-
basistou Pavlem Peroutkou. Kulturní centrum Labuť. Aktuálně na www.kclabut.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

opravujeme chybu v označení fotografie v minulém čísle kurýra. Jednalo se o školu v Jažlovicích. nesprávný popisek vznikl již před 
více než sto lety. letos záměnu odhalil Pavel vojtíšek, děkujeme.
na aktuálním snímku je původní říčanská škola s novou, tedy současnou, budovou v pozadí. Autorem snímku, zřejmě z roku 1908, je 
vratislav Seelich. kromě staré a nové školy je v levé části fotografie vidět někdejší hostinec u červených.


