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Bude autokino, online koncert, 
výstava i divadlo pod širým nebem



Hana Špačková
místostarostka

Tak tu máme zase vytoužené jaro. Po letošní sice krásné, ale dlouhé a kvůli pandemii nepříjemné zimě jsme ho uvítali 
s nadšením. A jako každý rok, rozjelo se kolo zápisů do mateřských a základních škol. A jako každoročně s řediteli 
škol, které zřizuje město Říčany, pečlivě spolupracujeme a připravujeme kritéria pro přijetí dětí ke vzdělávání. Věřte 
nebo nevěřte, je to složitá a zapeklitá práce. Na jednu stranu bychom měli rádi náruč otevřenou a postarali se o kaž-
dého malého tvorečka, který se po Říčanech a jeho blízkém i širokém okolí pohybuje. Ale nejde to a je nám to strašně 
líto. Těch tvorečků, kterým naše školy imponují a touží je navštěvovat, je příliš mnoho, a proto musíme být přísní. 
Musíme a děláme to. Stanovujeme přesná, jasná a hlavně spravedlivá pravidla, koho do mateřské školy nebo do první 
třídy přijmout. Jsou to jednoznačně obyvatelé s trvalým bydlištěm v Říčanech – já mluvím ale o skutečných našich 
občanech. V praxi to tak totiž vždycky není. 

Kapacita hlavně základních škol se stále zmenšuje, dalo by se říci, že se pohybujeme na hranici našich možností. 
Vždyť víte, že usilujeme o výstavbu nové budovy pro 1. základní školu, která bude stát na Komenského náměstí a má 
mít kapacitu 540 žáků. A na Větrníku zase stavíme novou mateřskou školu s kapacitou 100 dětí. Ale musím říci, že 
bojujeme s dalšími závažnými okolnostmi, proč si nemůžeme dovolit přijmout ke vzdělávání děti z okolí. 

Každé nové místo v základní škole přijde naši obec na více než 750 tisíc korun, a to jsem hodně střízlivá v odhadu. 
Naproti tomu, chceme a máme se starat především o občany, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Říčanech 
a obec od státu (z tzv. rozpočtového určení daní) získává prostředky, které tvoří podstatnou část městského rozpočtu, 
jež vkládáme do budování již zmíněné školy a další infrastruktury atd. Je to začarovaný kruh, ale cítíte také, že nemá-
me peníze na rozdávání a nemůžeme si dovolit hostit v našich školách děti, které nepřispívají do našeho rozpočtu, 
o jejich rodičích ani nemluvě? Proto nám připadá nesprávné, aby byly děti z okolí fiktivně svými rodiči přihlašovány 
na říčanské adresy a hned po zápisu zase odhlášeny. Tyto dušičky, a je mi moc líto, že to musím pojmenovat, ukrajují 
z našeho rozpočtu dost peněz, které bychom jinak využili na budování tolik potřebných škol, sportovišť, silnic, kana-
lizace nebo parků. Proto jsme ve shodě s našimi řediteli základních škol přistoupili ke zpřísnění kritérií pro přijetí dětí 
ke vzdělávání.  Věříme, že říčanská veřejnost náš postup ocení a podpoří.  

Letošní jaro ještě přineslo další nepříjemnou zprávu. Již zmíněný záměr postavit novou školní budovu se setkal s prv-
ním neúspěchem. Nabídnutá cena v soutěži na zhotovení díla je vyšší, než si může naše město dovolit. Důvodem je ze-
jména citelné zvýšení cen stavebních prací v posledním roce vlivem pandemie a zvýšení cen materiálu (např. dřeva). 
Je to nepříjemné, nicméně zároveň je to výzva pustit se do všech složitých a komplikovaných jednání s představiteli 
státu, firem nebo dotačními orgány s ještě větší vervou a připravit v brzké době nové výběrové řízení. Rádi bychom to 
zvládli rychle, situace ve školách je kritická. 

Ale abych zakončila pozitivně -  věřím, že se nakonec podaří výstavbu nové školní budovy dobře vysoutěžit, podaří se 
nám získat více peněz z dotačních prostředků a město nezadlužit vůbec nebo minimálně, školu skvěle postavit, a žáky 
přivítat podle plánu v září 2023. Vždyť po letošním školním roce si to opravdu zaslouží. 

Slovo úvodem
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Krátce z rady města Říčany  
18. 3. 2021
rada přijala celkem 10 usnesení
u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo na pro-
vádění strojního čištění dešťových vpustí na místních 
komunikacích na území města Říčany se spol. HERČÍK 
a KŘÍŽ, K Hájům 2639/7, 155 00 Praha 5, IČ: 49356607, 
jako zhotovitelem. 

Hlasy pro: 6  nepřítomno: 1

Krátce rady města Říčany  25. 3. 2021
rada přijala celkem 34 usnesení
u Rada souhlasila se zveřejněním záměru obce prodlou-
žit nájemní smlouvu č. 69/94 – M, uzavřenou s Českou 
spořitelnou a.s. jako nájemcem, na dobu určitou do 31. 
12. 2026 s právem prodloužení nájemního vztahu (opce) 
o dalších 5 let a uložila OSM záměr zveřejnit na úřední 
desce na dobu min. 15 dnů.

Hlasy pro: 7  

u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo na de-
molici skladu rychlozboží na nádraží Říčany s firmou 
ALPHACon, spol. s r. o, Nádražní 47/90, 150 00 Praha 
5, IČO : 47118105, jako zhotovitelem, za celkovou cenu  
832. 966,- s DPH. V ceně jsou též zajištění výluk, ekolo-
gická likvidace odpadů včetně azbestu, terénní úpravy a 
příprava plochy pro parkování vozidel. 

Hlasy pro: 6  nepřítomno: 1

u Rada schválila uzavření Dohody o výběru poplatků 
a předávání dokumentů se společností Marius Pedersen, 
a.s. Dohoda o výběru poplatků a předávání dokumentů 
ukládá společnosti Marius Pedersen, a.s. povinnost hlídat 
množství odpadu odevzdané na skládku městem Říča-
ny kvůli možnosti využití nároku na slevu skládkovacího 
poplatku (tj. skládkovací poplatek ve výši 500 Kč/tuna), 
který se týká směsného komunálního odpadu, uličních 
smetků a velkoobjemového odpadu.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

u Rada schválila uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě č.704/
SOD/2016 na provozování systému nakládání s komu-
nálním odpadem, uzavřené dne 3. 4. 2017 se společností 
Marius Pedersen, a. s., se sídlem Průběžná 1940/3, 500 09 
Hradec Králové IČO.: 42194920. Předmětem dodatku je 
umožnění úpravy cen v položkovém rozpočtu na základě 
změny zákona o odpadech.

Hlasy pro: 6  nepřítomno: 1

Krátce rady města Říčany  1. 4. 2021
rada přijala celkem 21 usnesení
u Rada souhlasila s vyhlášením veřejné zakázky č. 7/ Par-
kování v Říčanech - realizace vodorovného a svislého do-
pravního značení, formou zjednodušeného podlimitního 
řízení na dodávky dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadá-
vání veřejných zakázek, a schválila zadávací dokumentaci 
této veřejné zakázky.

Hlasy pro: 6  zdrželi se: 1  

u Rada souhlasila s uzavřením veřejnoprávní smlou-
vy mezi městem Říčany a obcemi: Březí, Popovičky, 
Křenice, Modletice, Dobřejovice a Doubek na základě 
které bude město Říčany prostřednictvím svých orgánů 
zabezpečovat namísto orgánů jednotlivých obcí v jejich 
správním obvodu přenesenou působnosti podle záko-
na č. 111/2009 Sb., o základních registrech (tj. město 
Říčany bude pro jednotlivé obce zabezpečovat zápisy 
údajů do informačního systému územní identifikace, ad-
res a nemovitostí podle zák. č. 111/2009 Sb.). Smlouva 
bude uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2026 za cenu 
ve výši 2.000,- Kč ročně a Rada města Říčany souhlasila 
s jejím podpisem. 

Hlasy pro: 7  
  
u Rada schválila uzavření nájemní smlouvy č. 
NS/00132/2021/OHS se společností CITYLAB, spol. 
s.r.o., Seydlerova 2451/8, 158, Praha 5 – Stodůlky, IČ 
28442156, jako nájemcem, jejímž předmětem bude pro-
nájem 15 m2 obřadní síně v čp. 83 Masarykovo nám. v Ří-
čanech na dobu určitou do 15. 4. 2021 za cenu 5 000,- Kč 
za dobu nájmu včetně služeb, a to ve znění dle přílohy č. 1 
tohoto materiálu a souhlasila s jejím podpisem.

Hlasy pro: 5  zdrželi se: 2  

u Rada souhlasila s přijetím dotace z rozpočtu SZIF na 
rekonstrukci koupelny a zámkové dlažby v MŠ U Sluneč-
ních hodin ve výši 312 000 Kč a souhlasila s uzavřením 
příslušné dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje 
venkova ČR.

Hlasy pro: 7  

Krátce rady města Říčany 8. 4. 2021
rada přijala celkem 29 usnesení
u Rada schválila uzavření dodatku č. 6 na akci Navýšení 
kapacity ČOV Říčany se Společností pro Intenzifikaci ČOV, 
Říčany firmou IMOS Brno, a. s., IČ: 25322257, a T4Bui-
dilg, s. r.o., IČ: 04352530, na více a méněpráce ve výši 130 

Pozvánka 
pro říčanskou veřejnost na

zasedání
Zastupitelstva města Říčany

12. května 2021 od 18 hodin 
v zasedací síni  

městského úřadu v Říčanech.
Podrobný program bude zveřejněn na úřední desce  

a na www.ricany.cz.
   David Michalička, starosta města
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181,86 Kč bez DPH včetně upřesnění prodloužení termínu 
dokončení díla o 52 dní a souhlasí s jeho podpisem. Celková 
cena díla je nyní 106 337 469,24 Kč bez DPH.

Hlasy pro: 5  zdrželi se: 1  nepřítomno: 1

u Rada schválila uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o ve-
řejných službách v přepravě cestujících k zajištění do-
pravní obslužnosti a školních autobusů městskou auto-
busovou dopravou města Říčany č. SOD/00501/2018/
OTS uzavřené dne 6. 8. 2018 s ČSAD Benešov s.r.o., 
IČ: 60193441, se sídlem Blanická 960, 258 01 Vlašim 
a městem Říčany, IČ: 00240702, se sídlem Masarykovo 
nám. 53/40, 251 01 Říčany. Předmětem dodatku je opra-
va chybné právní kvalifikace z hlediska změny smlouvy 
o zadávání veřejných zakázek a nepřesné odůvodnění 
finanční kompenzace.

Hlasy pro: 5  nepřítomno: 2

u Rada souhlasila s ukončením veřejné sbírky ve 
prospěch rodin zdravotníků, kteří se v důsledku své-
ho povolání nakazili infekcí COVID-19 s fatálním 
důsledkem. Sbírka byla vyhlášena 2. 4. 2020 na dobu 
neurčitou a její výtěžek činil k termínu 26. 3. 2021 
částku 548 881,36 Kč. O rozdělení uvedené částky 
rozhodla komise jmenovaná pro tento účel. V sou-
časné době na účet předmětné sbírky nepřichází 
žádné další finanční dary, proto bude sbírka k 30. 4. 
2021 ukončena.  

Hlasy pro: 6  nepřítomno: 1 

Krátce ze zastupitelstva 14. 4. 2021
Zastupitelstvo přijalo 9 usnesení
u Zastupitelstvo schválilo rozdělení finančních prostřed-
ků na žádosti podané v programu Provoz 2021 ve výši  
75 % návrhů komise (tj. 2 672 625Kč).

Hlasy pro: 18  zdrželi se: 1  nepřítomno: 2

u  Zastupitelstvo schválilo poskytnutí účelového daru ve 
výši 100.000 Kč na obnovu fasády věže kostela sv. Petra 
a Pavla v Říčanech (I. etapa) a souhlasí s uzavřením daro-

vací smlouvy s Římskokatolickou farností sv. Petra a Pavla 
v Říčanech, IČ 68380488, se sídlem Masarykovo náměs-
tí 70/23, 251 01 Říčany, a uvolněním částky 100.000 Kč 
z rezervy zastupitelstva.

Hlasy: pro: 17  zdrželi se: 2  nepřítomno: 2
u Zastupitelstvo schválilo uzavření veřejnopráv-
ní smlouvy se sportovním klubem Sporťák, z. s., IČ 
05808715, se sídlem V olšinách 1735, 250 01 Brandýs 
nad Labem – Stará Boleslav, jejímž předmětem je po-
skytnutí individuální dotace ve výši 64.000 Kč na fi-
nanční podporu juniorské dívčí štafety pro přeplavání 
kanálu La Manche, a zároveň schvaluje uvolnění částky 
64.000 Kč z rezervy zastupitelstva. 

Hlasy pro: 15  zdrželi se: 4  nepřítomno: 2
u Zastupitelstvo schválilo uzavření veřejnoprávní smlou-
vy, jejímž předmětem je poskytnutí individuální dotace ve 
výši 50.000 Kč na podporu automobilového juniorského 
jezdce a zároveň schvaluje uvolnění částky 50.000 Kč z re-
zervy zastupitelstva.

Hlasy pro: 15  proti: 1  zdrželi se: 4  nepřítomno: 1

u Zastupitelstvo delegovalo v souladu s § 84 odst. 
2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích starostu 
města Říčany Davida Michaličku jako zástupce města 
Říčany na valné hromady společnosti Úpravna vody 
Želivka, a. s., se sídlem K Horkám 16/23, Praha 10 – 
Hostivař, 102 00, IČ: 26496224.

Hlasy  pro: 19  zdrželi se: 1  nepřítomno: 1

Pravidelná setkání s vedením města 
se v uvedených časech konají v budově 
MěÚ č. 53, přímo v pracovně starosty, 
místostarosty a místostarostky.
l se starostou Davidem michaličkou ve 
středu 19. května od 17 do 18 hodin
l s místostarostkou Hanou Špačkovou ve  
středu 26. května od 17 do 18 hodin
l s místostarostou Pavlem matoškou je 
možné po předchozí dohodě

Z  
OČí  
DO  
OČí

5



Informace z radnice

Chcete v Říčanech parkovat i nadále skoro 
zdarma? Zařiďte si co nejdříve trvalý pobyt! 

Zavedení parkovacího systému se blíží
Říčanská radnice v rámci komplex-
ního řešení neutěšené dopravní situ-
ace ve městě zavádí postupně různá 
dopravní opatření. Jednou z hlavních 
součástí je řešení tzv. dopravy v klidu 
– tedy parkování. Moderní systém 
městského parkování bude radnice 
spouštět v létě 2021. Benefity získají 
především obyvatelé Říčan s trvalým 
pobytem  - více parkovacích míst, 
bezpečnější a přívětivější ulice a hlav-
ně parkování (skoro) ZADARMO. 
V tuto chvíli ještě dobíhají úřední 
procesy a dochází k vypořádávání 
posledních připomínek.  V dalších 
číslech Říčanského kurýru vám 
představíme veškeré podrobnosti 
– mapy, ceník, způsoby registrace 
a placení. Odpovíme také na nejčas-
tější dotazy. Pokud v Říčanech bydlíte 
a chcete nadále parkovat jednoduše 
a skoro zdarma, neváhejte s přihláše-
ním k trvalému pobytu. 

Problematikou parkování se za-
bývají snad všechna města nejen 
v ČR. Mnohá již systém úspěš-
ně provozují. Nesporné výhody, 
které zavedení systému mělo pro 
rezidenty, nám popíší starostové 
jednotlivých měst v příštím čísle 
Kurýru. 

Změnit adresu trvalého pobytu je 
snadné a rychlé
Bydlíte v Říčanech a ještě zde nemáte 
přihlášený trvalý pobyt? Změna na 
úřadě potrvá cca 15 až 30 minut.
Jak na to:
Dostavte se v úředních hodinách na 
oddělení EVIDENCE OBYVATEL 
Městského úřadu v Říčanech, Ko-
menského náměstí 1619/2, přepáž-
ka č. 13, číslo dveří 4. 

l S sebou přineste svůj platný ob-
čanský průkaz (případně jiný plat-

ný doklad např. cestovní pas, řidič-
ský průkaz).
 
l V případě, že nejste vlastníkem 
nemovitosti, kam se chcete přihlá-
sit, je nutný souhlas oprávněné 
osoby (majitele nemovitosti). Tento 
souhlas může s vámi majitel potvr-
dit osobně na úřadě, nebo můžete 
jeho souhlas doložit předložením 
úředně ověřeného písemného po-
tvrzení. Vzor formuláře je ke staže-
ní na webu města a Portálu občana 
města Říčany pod názvem Souhlas 
s ohlášením změny místa trvalého 
pobytu.
 
l V případě, že bydlíte v ná-
jmu, musíte mít s sebou platnou 
smlouvu o nájmu bytu
 
l Za občana mladšího 15 let změ-
nu trvalého pobytu provádí zá-

Budova úřadu na Komenského 
náměstí, kde se můžete 
přihlásit k trvalému pobytu
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konný zástupce, který předloží 
rodný list přihlašovaného. Po-
kud občan mladší 15 let vlastní 
občanský průkaz, musí být při 
přihlášení předložen.
 
l Následně na přepážce OSOB-
NÍ DOKLADY, požádáte o nový 
občanský průkaz (musíte tak 
učinit do 15 pracovních dnů od 
zaevidování změny místa trvalé-
ho pobytu). FOTOGRAFII NE-
POTŘEBUJETE!

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

zaparkování v 
centru Říčan 
bude zejména 
pro Říčaňáky 
jednodušší
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Cílem tohoto článku je otevřít téma, 
které je pro mnohé Říčaňáky citlivé. 
Starousedlíci většinou nemají úplně 
v lásce takzvané náplavy a naopak. 
Při zdravě nastaveném tempu růstu 
města či obměny obyvatelstva však 
kolize mezi těmito skupinami nemu-
sí vznikat. Ony se vlastně průběžně 
prolínají, vlastně každá náplava se 
časem stane starousedlíkem. Důleži-
tá je vždycky pokora nových obyvatel 
vůči svému okolí a současně otevře-
nost místních občanů změnám. Obě 
skupiny jsou důležité.

Proč jsou Říčany jiné?
Říčany nejsou standardním měs-
tem. Jinde v republice populace spíše 
stagnuje, menší města na periferii se 
dokonce vylidňují. U nás je to právě 
naopak a tlak na bydlení u Prahy je 
enormní. Příliš rychlý rozvoj není nikdy 
správný a přináší mnoho negativních 
důsledků. Plné silnice, školy, školky, 
nedostatečná kapacita kanalizace či 
vodovodu, přetížená příroda, špinavá 
voda, les plný lidí či dokonce odpad-
ků. Říčany se proto dlouhodobě snaží 
tyto dopady minimalizovat a naopak 
prosazujeme kvalitu bydlení před 
kvantitou. Rozvoj nelze zcela zastavit, 
ale je třeba jej udržet v přijatelné míře 
a směřovat zejména dovnitř, aby se 
zlepšovaly podmínky pro místní.  

Méně viditelná než veřejná infra-
struktura, ale neméně důležitá, je 
sociální stránka rychlého růstu měst 
a obcí. V Říčanech máme to štěstí, že 
se zatím drží bohatý spolkový a ko-
munitní život. Nejsme anonymním 
městem, snad právě naopak. Přáte-
le, spolužáky či sousedy potkáváme 
na trzích, dětském dni či ve vlaku. 
Alespoň mně tento znak stabilního 
„maloměsta“ vyhovuje a líbí se mi. 
Odměnou je často osobní přístup 
nebo třeba nízká kriminalita.

Staré dobré Říčany
Nárůst populace Říčan však toto po-
malu mění. Noví obyvatelé (právě ony 
zmíněné „náplavy“) logicky necítí 
všechny souvislosti města a mohou 
způsobovat rozruch pro své okolí. Ať se 

již jedná o novou výstavbu, neznalost 
místních zvyklostí či třeba okamžité 
vyžadování služeb, na které jejich sou-
sedé čekali 20 let. Přestože se vedení 
města dlouhodobě snaží růst popula-
ce maximálně brzdit, k přílivu nových 
obyvatel stále dochází. 
Dokud bude příliv dostatečně pomalý, 
věřím, že to zvládneme a nestaneme 
se jen anonymním předměstím Prahy. 
Zásadní je totiž, aby se nově přícho-
zí sžili se svým okolím, našli si cestu 
k sousedům, do místních spolků a co 
nejvíce se začlenili do říčanské společ-
nosti. Ideálně přes své děti či zájmy.
Důkazem, že to jde, je řada mých ka-
marádů. Ti, ač se zde nenarodili, jsou 
dnes často většími patrioty než mnohý 
rodilý Říčaňák. Vše potřebuje jen svůj 
čas a správnou míru. 

Říčanská radnice pro vás – 4. díl
Starousedlíci a Náplavy

Říčany jsou krásné město, i když nemáme historické 
centrum. Půvab dle mého spočívá nejen v samotném 
městě a okolní přírodě, ale též v lidech, kteří zde žijí.

Stará náves v radošovicích je krásná i dnes. obnova bývalého jezírka je navíc jedním z navrhovaných 
projektů letošního PéBéčka.

8 texty.kuryr@ricany.cz
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Říčanská radnice pro vás – 4. díl

Nové ale neškodí, 
naopak obohacuje 
Kde je vlastně hranice mezi náplavou 
a starousedlíkem? 10 let? 100 let? Po 
třicetileté leté válce (1618 - 1648) prý 
zůstalo v Říčanech SEDM obyvatel. 
Všichni, kdo sem potom přišli, jsou 
tedy vlastně náplavami. 
Bez stěhování a výměny obyvatel ne-
může žádné město přežít. Vždyť právě 
a jedině nově příchozí mohou město 
obohatit, dát mu nový impuls, přinést 
nové zkušenosti a nápady. 
Říčany jsou tak oblíbené i proto, že to 
zde (tak trochu) žije a bydlí zde zají-
maví lidé. Mladé rodiny, studenti, lidé 
s vysokým vzděláním – to jsou skupiny, 
které si chce udržet snad každé město. 
My je zde máme.
Nemá smysl snažit se udělat z Říčan 
skanzen nebo je obehnat hradbami. 
Naopak, nová energie je potřebná 
a měli bychom ji využít pro nás pro 
všechny. Jen nesmí být ta energie příliš 
agresivní, aby se nevytratil genius loci 
našeho městečka. 

Pokora
Rád bych požádal všechny z vás, kdo 
jste v Říčanech krátce. Buďte, prosím, 
pokorní ke svému okolí, k sousedům, 
k celému městu a jeho historii. Je jas-
né, že řadu věcí jste si představovali ji-
nak, možná vás leccos trápí, štve, když 
už jsme tím „nejlepším městem pro ži-
vot“. Buďte prosím ohleduplní a snažte 
se nejprve nasát atmosféru místa a lidí. 
Stůjte nohama na zemi, zkuste přidat 
ruku k dílu, buďte trpěliví.
Stejně tak ale vyzývám ty, jejichž rody 
v Říčanech žijí od pradávna. Buďte 
otevření, nebojte se změn, které při-
cházejí. Snažte se je samozřejmě hlídat 
a korigovat, aby nám nepřerostly přes 

hlavu, ale hledejme na nich to pozitivní. 
Pomáhejte novým sousedům poznat 
místní zvyklosti, vztahy a vazby. Věřím, 
že nakonec zjistíte, že ten nový pán od 
vedle je vlastně strašně fajn člověk.

Můj příběh
Moji prarodiče přišli do Říčan v 60. 
letech 20. století z východních Čech. 
Rodiče byli u začátku výstavby sídliště 
Kavčí skála v roce 1980, když jsem se 
narodil. Můj dědeček s babičkou byli 
vlastně typickými náplavami, zatímco 
můj tatínek, já i zbytek rodiny se již po-
važujeme za starousedlíky. Asi hlavně 
proto, že jsme sem chodili do školy a byli 
členy místních sportovních klubů. 
Při pohledu zpět si ale dokáži předsta-
vit, jakým trnem v oku musely být naše 
nové bytovky, které vyrostly na kopci, 
hned vedle rodinných domků a vilek se 
zahrádkami. Hlučná stavba po několik 
let, stovky nových bytů, asi velký zásah 
do společnosti tehdejších Říčan. Ale 
jsem si naprosto jistý, že drtivá většina 

těch, kdo se do nových bytů tehdy na-
stěhovali z různých koutů republiky, 
jsou dnes velkými místními patrioty, 
stejně jako jejich děti a vnoučata.   

Věci se mění
Před školou i v práci slýchám dnes ne-
zřídka moravské nářečí i cizí jazyky. 
Tři z mých nejbližších sousedů přišli 
do Říčan před pár lety (přitom bydlíme 
ve staré zástavbě). Dokonce moje part-
nerka žije v Říčanech poměrně krátce. 
Zažívám často v přímém přenosu střet 
starousedlíků i takzvaných náplav. Vi-
dím, jak důležité je na jedné straně jim 
vysvětlovat vazby, učit je historii i mír-
nit představy. Na straně druhé je ale 
obrovsky cenné vnímat jejich nápady 
a zkušenosti, které nabyli v jiných měs-
tech, v zahraničí nebo při své zajímavé 
práci. Já sám se u nich velmi často in-
spiruji. A přesně tohle dle mého Říčany 
i nás samotné posouvá.   
Nehledejme problémy, které nás roz-
dělují, ale zaměřme se na společné, 
pozitivní věci. 

Malý testík z říčanského 
místopisu na závěr:
Víte, kde se nachází tato místa? 
- Štuksák
- Most sebevrahů
- Státovka
- Přípojka
- Staré koupadlo

Jedná se o názvy, které jsem zvyklý po-
užívat já z dob svého mládí, kdy jsem 
žil v Radošovicích. Jistě řada z vás má 
zase jiná, třeba jiná či starší zažitá jmé-
na. V některém z příštích čísel přinese-
me obsáhlejší seznam takových názvů, 
abychom si připomněli historii města. 
 Váš starosta David Michalička Od
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Jureček, 100 let staré tradiční místo setkávání místních i přespolních. 
loni zde na plovoucím molu zahrál houslista Pavel Šporcl, který v Říča-
nech již několik let bydlí s rodinou (takže vlastně také naše náplava, na 
kterou můžeme být pyšní).

Já s bratrem na říčanském sídlišti Kavčí skála, 
někdy koncem 80.let. zatímco já bydlím necelý 
kilometr odtud, mladší marek je dnes náplavou 
v americkém detroitu.
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Z radnice odchází vedoucí úřadu
10 let jsem vedl úřad v Říčanech a nyní 
nastala doba, kdy z Říčan odcházím. 
Namísto krátkého rozloučení jsem se 
rozhodl napsat vám, jak vůbec takový 
městský úřad funguje. Důvodem je 
ne úplně dobrá obecná znalost veřej-
né správy a občasné stížnosti občanů 
i na to, co tajemník nebo úředníci ani 
nemůžou ovlivnit. Část zaměstnanců 
radnice pracuje výhradně pro občany 
Říčan, je to okolo 40 % (cca 85 lidí), 
většinou to nejsou úředníci a jsou to 
ti zaměstnanci, kteří plní úkoly od 
politického vedení radnice (starosty 
a uvolněných radních). Tomu se říká 
samospráva (samostatná působnost 
obce). Naopak 60 % zaměstnanců, 
výhradně úředníků s povinnou zkouš-
kou, zajišťuje přenesený výkon státní 
správy, ale pro celé správní území 
ORP (obce s rozšířenou působností). 
Kromě Říčan to je dalších 52 měst 
a obcí v regionu. Na mzdy a provoz 
těchto úředníků přispívá stát skoro 
50 miliónů Kč ročně a zároveň vý-
nosy z činnosti těchto úředníků jsou 
také příjmem města. A nejsou to malé 
finanční příjmy. Na správních poplat-
cích a pokutách Říčany ročně získají 
do pokladny dalších několik desí-
tek miliónů. Data je možné si ověřit 
v podrobném rozpočtu na stránkách 
města. Za tuto přenesenou působnost 

zodpovídá především tajemník, který 
zároveň plní úkoly zaměstnavatele 
vůči zaměstnancům úřadu. Za 10 let 
mého působení na radnici v Říčanech 
se počet zaměstnanců zvýšil ze 159 na 
230, což se může na první pohled zdát 
hodně. Ale ve skutečnosti se zvýšil 
počet zaměstnanců jen na těch útva-
rech, které pracují přímo pro Říčany 
(technické služby, správci, projekty, 
městská policie) nebo vyřizují příjmy 
pro město (přestupky v dopravě, rada-
ry atd.). Počet úředníků, kteří zajišťují 
státní správu, se změnil jen minimál-
ně, přestože musí obsloužit mnohem 
více obyvatel regionu a změny legisla-
tivy procesy spíše komplikují, než 
zjednodušují. Za deset let vzrostl po-
čet obyvatel správní oblasti o 16 000 
lidí, tedy o další Říčany… Proto úřad 
v Říčanech v pravidelném hodnocení 
dosahuje vysoce nadprůměrných vý-
sledků, je prostě efektivní.
Co ale považuji já za největší kladnou 
změnu za posledních deset let, není 
opakované získání ocenění „nejlepší 
místo pro život“, zajištění maximál-
ních příjmů do pokladny města nebo 
změna územního plánu či budování 
škol, školek, hřišť a infrastruktury 
města, ale právě změny na radnici, 
které k tomu všemu přispěly. Zave-
dení Etického kodexu zaměstnance, 

změna v přístupu ke klientům úřadu, 
elektronizace procesů a zavedení Por-
tálu občana, jako jedno z prvních měst 
v republice, a především vybudování 
korektních vztahů mezi vedoucími 
zaměstnanci a zaměstnanci na úřadu 
vůbec. Pokud funguje dobře kolektiv 
zaměstnanců, lze dosáhnout nejlep-
ších výsledků práce a jsou spokojeni 
všichni, tedy i občané města. A to je 
hlavní poslání tajemníka, jako zaměst-
navatele a vedoucího úředníka. Celý 
proces změn se samozřejmě neobešel 
bez problémů a někdy ty změny trvaly 
dlouho, ale mám dobrý pocit z od-
vedené práce. Za svoji výhodu jsem 
považoval i to, že nejsem přímo 
z regionu a nejsem tedy provázán 
osobními známostmi a vazbami, 
které mohou způsobovat problémy 
v činnosti veřejné moci, jak vidíme 
zejména v celostátní politice. Ke 
konci roku 2020 jsem připravil směr-
nici města proti korupci, která by měla 
být závazná nejen pro zaměstnance, ale 
i pro politiky a měla by dále zkvalitnit 
práci úřadu. Prosazení přijetí a hlavně 
aplikace bude už na novém vedoucím 
úřadu. Kdo a kdy to bude, mně není 
známo. Zároveň končím i jako člen 
redakční rady Kurýru, kde jsem mimo 
jiné připravil platná Pravidla pro vydá-
vání městského zpravodaje.
Přeji vám všem hlavně hodně zdraví, co 
nejbližší konec všech omezení v souvis-
losti s čínskou chřipkou, aby se otevřely 
obchody, sportoviště, školy a hospody. 
Aby se život i práce úřadu vrátila co 
nejdříve do normálu a mohli jste napl-
no a bez komplikací využívat všechny 
možnosti, které vám vaše město Říča-
ny nabízí. 

Tomáš Mařík, tajemník
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masarykovo náměstí postupně ožije
Na začátku roku jsem jako jeden ze 
strategických projektů města pro příš-
tí léta uvedl Revitalizaci Masarykova 
náměstí. Dlouhodobě slýcháme, že 
naše náměstí je večer a o víkendech 
mrtvé, když nepočítáme sobotní far-
mářské trhy.
Protože náměstí má být výkladní skříní 
a chloubou každého města, rozhodli 
jsme se nastartovat proces jeho revi-
talizace s důrazem právě na oživení a 
kvalitu veřejného prostoru. Protože 
se jedná o nejvýznamnější místo Říčan, 

příprava musí být důkladná a profe-
sionální. Jistě budeme řešit dopravu, 
obchod, služby, ale také zeleň, vodu a 
prostor pro pobyt a relaxaci.  
V letošním roce bychom rádi zahájili 
širokou diskuzi se všemi aktéry – tedy 
majiteli nemovitostí, obchodníky, re-
stauratéry i celou říčanskou veřejností. 
Výsledkem této participace bude sou-
bor podkladů pro architektonickou 
soutěž, která by mohla proběhnout 
v příštím roce. Následovat bude pro-
jektová dokumentace, pravděpodobně 

rozdělená na více etap. Časově by tento 
postup mohl pasovat na předpokláda-
né vypisování dotačních výzev ITI. Ty 
by měly podporovat i úpravy veřejných 
prostor s důrazem na posílení veřejné 
zeleně a zasakování dešťové vody v in-
travilánu.
V létě připravujeme zajímavou ven-
kovní kancelář včetně výstavního a 
multimediálního prostoru. Přesné 
místo i podobu zatím ladíme a nechci 
předbíhat.

David Michalička, starosta

noční letecká fotografie náměstí s mlýnským rybníkem

Jarní covid-free kancelář starosty vznikla před vchodem do radnice. tento parklet od firmy mmcité má město zapůjčen zdarma v rámci projektu citychangers. Když 
mě zde uvidíte sedět, neváhejte se na cokoliv zeptat. Pokud zde naopak neprobíhá žádné jednání, neváhejte sezení využít i vy sami pro svou práci či odpočinek.
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Na začátek je potřeba položit si otázku, proč je dobré re-
alizovat opatření zadržující vodu v krajině. Zadržením, 
odborně retencí vody v hydrologii rozumíme přirozené či 
umělé krátkodobé zadržení vody v krajině. Tato voda může 
být dočasně zadržena například na povrchu lesního stro-
moví, travního porostu, křovin, na povrchu půdy, v půdním 
krytu (tvořeném nadložním humusem a přízemní vegeta-
cí), v půdním profilu, terénní prohlubni, tedy tůni apod. 
Rychlý odtok vody, v důsledku nižší retence vody, ovlivňu-
je nejen množství vody v tocích a obsah vody v půdě, ale 
může způsobovat i přetížení kanalizačních systémů jed-
notné i oddílné dešťové kanalizace. Rychlý odtok vody má 
vliv na množství zasakující vody skrz půdní profil a tedy 
ovlivňuje i výšku hladiny podzemních vod. Rychlý odtok 
vody má nepříznivý vliv i na podpovrchové vody, kdy jsou 
živiny a xenobiotické látky vyplavovány z půdního profilu.
Současným problémem měst je, že většina dešťové vody je 
odvedena dešťovou kanalizací do potoků, řek a dále pryč 
z území, kde by mohla vést k obohacování zdrojů podpo-
vrchových a podzemních vod. To může spolu s příchodem 
přívalových srážek vést k erozi půdy, poklesu hladiny 
spodní vody a poškození vegetace, což v důsledku vede 
k destabilizaci mikroklimatu odvodněných území. 
Tůně byly a jsou přirozenou součástí české krajiny. Bez pří-
tomnosti člověka by přirozeným způsobem vznikaly a zani-
kaly v bezpočtu forem. Bez vlivu člověka na dnešní krajinu 

by byl počet tůní zcela určitě vyšší než počet stávajících tůní 
a jejich náhradních člověkem vybudovaných vodních nádrží. 
Tůň obecně je sladkovodní ekosystém tvaru kruhu či oválu, 
nacházející se v nivách řek či potoků. Je to deprese naplněná 
vodou, která není za normálního stavu vody spojená se samot-
ným tokem nebo jiným akvatickým ekosystémem. Hloubka 
tůní bývá různá. Ekosystém tůně skýtá velké množství rostlin-
ných i živočišných druhů a mikroorganizmů. Tůň, v přiroze-
ných podmínkách, vzniká nejčastěji oddělením od mrtvých ra-
men toků nebo zatopením terénní deprese, vzniklé vodní erozí 
během zatopení nivy při povodních. Stejně tak ovšem tůně 

Projekty na zadržení vody v krajině

mapa s lokalitami pro realizaci zadržení vody v krajině

na Kopešín
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 Informace z radnice
vznikaly působením dnes již z krajiny vymizelých stád velkých 
kopytníků, kteří za svůj život vytvářeli mnoho různě velkých 
a hlubokých tůní. V kontrastu s tím lze v posledních letech sle-
dovat například trend, kdy i když to na první pohled nevypadá, 
jízdy off-roadových vozidel a tanků mohou přírodě pomáhat 
a jsou vhodným managementovým zásahem vytvářejícím, 
samozřejmě na vhodně zvoleném území, terénní deprese, ve 
kterých se tůně tvoří.
Tůně jsou nejčastěji syceny průsakem z propustných vrs-
tev, vodou při záplavách či velkých deštích.
Činnost člověka v krajině dlouhodobě byla a je takového 
charakteru, že až na výjimky znemožňuje přirozený vznik 
a obnovu tůní. Několikatisíciletý kontinuální proces zkultur-
ňování krajiny vedl k celkovému odvodnění krajiny. Mokřiny 
a tůně všeho druhu byly z valné části zlikvidovány, nebo došlo 
k jejích přetvoření na rybníky, vodní nádrže, pole, lesy nebo 
jiné využitelné plochy. Přitom budování tůní je jeden z neje-
fektivnějších jednorázových nástrojů pro podporu mikrokli-
matu, zvelebení prostředí a přispění k biologické rozmani-
tosti krajiny vůbec. Je to relativně jednoduché a levné. Poměr 
cena-efekt je mimořádně příznivý. Budované tůně se rychle 
stávají hodnotnými biotopy a prvky krajinné architektury.
Na základě předběžného průzkumu v Říčanech byly zvo-
leny některé lokality, ve kterých by mohla být opatření na 
zadržení vody v krajině  zrealizována, jak je vidět na mapě 
a fotografiích.

Vodoprávní Úřad, Odbor životního prostředí

tůňumělá tůň

Říčanský les

Škroupova

na Kavčí skále
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Do práce na kole 2021 je celostátní 
výzva, která proběhne od 1. do 31. 
května a klade si za cíl motivovat 
k cestám do práce na kole, kolo-
běžce, pěšky či poklusem. A i Ří-
čany jsou v dopravě na kolech už 
několikátým rokem in.  Rok od 
roku počet účastníků stoupá. Loni 
jsme překročili magický počet 100, 
zapojilo se 119 soutěžících, a letos 
jich bude zase o desítky více. Po-
znáte nás v týmech podle trika.
I pro ten letošní „covidový“ květen 
byla pravidla uzpůsobena tak, že je 
možné započítávat nejen cesty do 
práce, ale i cesty do přírody, na ná-
kup nebo se psem, nebo si zorgani-
zujte online poradu na procházce. 
Cílem výzvy není podávat sportov-
ní výkony, ale zjistit, že pravidelný 
aktivní pohyb má nečekaně mnoho 
výhod. Většinu z vás to tak chytne, 
že nakonec začne jezdit/chodit po 
celý rok.
Na prvním místě pravidelnost. 
Všechny cesty pracujících i ak-
tivity „homeofficářů” se budou 
počítat do této kategorie. Abyste 
docílili 100% pravidelnosti, měli 
byste si zapsat každý pracovní den 
cesty (alespoň 1,5 km) nebo dvě 

minimálně 15minutové aktivity. 
Je to na vaší odpovědnosti a nikdo 
vás kontrolovat nebude. Zelené 
kilometry je kategorie pro okres-
ní přeborníky, co si rádi dávají do 
těla a denně našlápnou (uběhnou, 
ujdou) opravdu hodně kilometrů. 
Další kategorií je cyklozaměstna-
vatel nebo cykloměsto roku. Více 
na www.dopracenakole.cz.
Naši partneři i přes součas-
nou situaci jdou do toho 
s námi. Velmi děkujeme 
všem. Akce na triko 
jsou a budou (možná 
v omezené míře), ale 
za organizátory pro-
sím, podpoře tyto místní 
podniky a třeba ke kávě zdarma 
si dejte i dortík. Ceny pro soutě-
žící ať výherce v pravidelnosti či 
do tomboly věnuje formou pou-
kázky: Cyklosport ORG Říčany, 
restaurace Longál, vegetariánská 
restaurace Dhaba Beas Říčany, 
MAS Říčansko, Masáže Tereza, 
TEP FACTOR, BESIP, Pekařství 
Frydrych a samozřejmě město Ří-
čany, které akci nejenom finanč-
ně, ale i morálně podporuje. Těšte 
se na stylové odměny pro všechny, 

tentokrát laděné okrasně.  Závě-
rečný večírek pro všechny účastní-
ky plánujeme ve čtvrtek 10. června 
na odpočívce Stezky DPNK u 1. 
nádrže  Rozpakov. Moc děkujeme.

za organizační tým Říčan  
Markéta Hubínková  

a Zdeněk Vávra

Na kole po Říčanech v triku
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Kultura, trosečník 
na cestách virové 

pandemie, už druhé jaro netrpěli-
vě čeká na své zachránce – diváky. 
Jednou z možností, jak je neztratit 
z dohledu je téměř devadesát let 
starý fenomén. AUTOKINO. A to 
nyní startuje v Říčanech.
Už před prvním květnovým víkendem 
se otevírají brány na parkoviště v ulici 
Wolkerova pro první diváky. Na filmo-
vé projekce se můžete těšit vždy v pátek 
a v sobotu. Tematicky zaměřené víkendy 
nabídnou program plný oceňovaných 
filmů, ale i těch, které se ještě na plát-
nech kin nestačily ohřát. A nudit se ne-
budete ani v minutách před začátkem 
projekce. Samozřejmě myslíme i na nej-
menší a v programu tak najdete i celou 
řadu pohádek a animovaných filmů.   
Maximální kapacita je 50 osobních 
vozů. O divácký zážitek se postará 
velkoplošná LED obrazovka o roz-
měrech 7x4 m a zvuk přenášený po 
vlnách FM přímo do autorádia. 

OBČERSTVENÍ rovnou do auta na-
bídne FOOD TRUCK z Restaurace 
U Labutě.
VJÍZDNÉ (vstupenky na filmová 
představení) v předprodeji na www.
kclabut.cz 

Více informací a aktuální program 
najdete na www.autokinoricany.cz, 
na stránkách KC Labuť a města Říča-
ny nebo na Facebooku.  
Těšíme se na vás!

Vojta Filčev

Kultura se pomalu vrací. Říčany otevírají autokino
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Parkoviště v ulici Wolkerova se promění v autokino
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Parkoviště
Wolkerova
Říčany!

AutoKino
s ta r tu je 
30/4/21 !
A co  vy?

PŘEDPRODEJ NA WWW.KCLABUT.CZ. VJÍZDNÉ 150–350 KČ. 
MAX. KAPACITA 50 VOZŮ. FOOD TRUCK S OBČERSTVENÍM NA MÍSTĚ.

> AUTOKINORICANY.CZ          > FACEBOOK.COM/AUTOKINORICANY

3
—
2
—
1
—

Promítání
každý pátek
a sobotu.
Filmy pro 
děti i dospělé 
několikrát 
denně.

Autokino_Říčany_inzerce_kurýr_165x245_v2.indd   2 21.04.2021   15:31
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Nový stacionář pro dětské pacienty 
na Pediatrické klinice I. LF UK ve 
Fakultní Thomayerově nemocnici 
(FTN) byl po několika měsíční 
přestavbě konečně slavnostně 
otevřen. Stalo se tak díky finanční 
podpoře Nadačního fondu Kapka 
naděje, který pomáhá nemocnicím 
po celé ČR již přes 20 let. Díky 
jeho projektům se podařilo účelně 
a efektivně pomoci stovkám 
nemocných dětí s nejrůznějšími 
zdravotními problémy. Tentokrát 
se lidé z fondu rozhodli pomoci 
právě Pediatrické klinice, a to 
finanční podporou ve výši téměř 
700 tis. Kč, která byla použita na 
kompletní rekonstrukci nového 
STACIONÁŘE pro malé dětské 
pacienty. Ten je primárně určen 
pro biologickou terapii chronicky 
nemocných dětí, a to zejména 
s idiopatickým zánětem střev, 
která už tak nově může probíhat 
v ambulantním prostředí a nikoliv 
v rámci hospitalizace na lůžkovém 
oddělení. 
Nový stacionář byl slavnostně otevřen 
19. dubna za účasti zakladatelky NF 
Kapka naděje paní Venduly Pizin-
gerové, místostarostky města Říčany 
Hany Špačkové, ředitele FTN Zdeň-
ka Beneše a přednosty Pediatrické 

kliniky Martina Magnera. Hlavním 
přispěvatelem bylo město Říčany, 
které se finančně spolupodílelo nema-
lou finanční částkou na rekonstruk-
ci stacionáře. Tu realizovala firma 
ADRON v zastoupení pana Pavla Ka-
ričky, který kromě odvedení kvalitní 
realizace projektu, věnoval pro malé 
dětské pacienty i věcné dary v podobě 
TV či nábytku. V nových prostorách 
bude rovněž probíhat provoz vytvoře-
ného očkovacího centra, imunologic-
ká a genetická ambulance.
„Město Říčany přispělo na vytvoře-
ní dětského stacionáře částkou 133 
tisíc korun, jedná se o peníze, které 
byly vybrány v rámci dvou ročníků let-
ního filmového festivalu. Všem, kteří 
přispěli, velmi děkujeme,“ upřesňuje 
Hana Špačková, místostarostka Ří-
čan a dodává: „Nápad spojit příjemné 
s užitečným přinesl David Michalička, 
dnešní starosta města se svou partner-
kou Erikou, když vymýšlel celý koncept 
letních filmových večerů. Byla to skvělá 
myšlenka a věřím, že ve sbírkách bude-
me i nadále pokračovat.“
„Chtěl bych upřímně velice poděko-
vat Nadačnímu fondu Kapka nadě-
je a jeho zakladatelce paní Vendule 
Pizingerové za tuto velikou podporu 
a pomoc při realizaci projektu nového 
stacionáře pro naše dětské pacienty 
na Pediatrické klinice, kteří na tomto 
pracovišti budou podstupovat účin-
nou biologickou léčbu a díky vám již 
v komfortnějším a pro ně příjemnějším 

prostředí,“ poděkoval Zdeněk Beneš, 
ředitel FTN a dodal: „Bez této vaší 
podpory, iniciativy a nadšení pro věc 
by k takovému počinu nedošlo a já si 
vaší pomoci velmi vážím.“
„Když jsem byl jmenován do funkce 
přednosty kliniky, měl jsem několik 
vizí a několik snů. Jedním z nich bylo 
otevření nového prostoru pro chronicky 
nemocné děti, které pravidelně dostá-
vají terapii jejich základního onemoc-
nění formou kapacích infuzí nebo pod-
kožních injekcí na lůžkovém oddělení. 
K takové terapii musí docházet pravi-
delně. Pobyt na oddělení mezi akutně 
nemocnými pacienty znamená pro tyto 
děti nepohodu a stres. Chtěl jsem vytvo-
řit klidné, světlé a přátelské místo bez 
kovových postelí, kam by děti chodily 
rády, kde by se mohly setkávat s podob-
ně nemocnými dětskými pacienty. A tak 
vznikla myšlenka na vytvoření nového 
stacionáře pro aplikaci biologické te-
rapie,“ doplnil Martin Magner, před-
nosta Pediatrické kliniky a zároveň 
poděkoval: „Děkuji vám všem! Nadaci 
Kapka naděje, největšímu přispěvateli 
na projekt městu Říčany, firmě ADRO, 
vedení naší nemocnice a týmu z naší 
Pediatrické kliniky. Díky vám teď oto-
čím klíčkem naproti své pracovně a můj 
sen přátelského místa pro podávání bi-
ologické terapie chronicky nemocným 
dětem se stal skutečností.“
Děkujeme a vážíme si vaší podpory.

Petr Sulek, tiskový mluvčí  
Thomayerovy nemocnice

Říčany přispěly prostřednictvím Nadačního fondu 
Kapka naděje ke vzniku nového stacionáře pro děti 
v Krčské nemocnici
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Město Říčany hledá 

schopné pracovníky do dobŘe zavedeného kolektivu  
na následující pracovní pozice: uPozorNěNí: VýběroVá ŘízeNí 

budou koNáNa dle PožadaVků 
aktuálNí „koroNaViroVé“ Situace

1.  refereNt odděleNí ÚzeMNího a StaVebNího ŘízeNí  
– odbor StaVebNí ÚŘad

POŽADujeme: VŠ vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu v oboru 
stavebního, architektonického nebo právnického směru, nebo vyšší odborné vzdělání 
v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví. Pracovní smlouva bude na dobu 
určitou.  
LHŮTA PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠeK: 21. 5. 2021 do 11,00 hod. 
TeRmÍN VÝBĚROVÉHO ŘÍZeNÍ: 25. 5. 2021 v 9,00 hod. – účast na VŘ je závazná podáním 
přihlášky včetně všech náležitostí – účastníci nebudou k účasti vyzýváni.

2.  refereNt SociálNích Věcí Na odboru SociálNích Věcí a zdraVotNictVí
POŽADujeme: Vzdělání dle §110 zákona 108/2006 Sb. O sociálních službách ve znění 
pozdějších předpisů. Pracovní smlouva bude na dobu určitou
LHŮTA PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠeK: 21. 5. 2021 do 11,00 hod.
TeRmÍN VÝBĚROVÉHO ŘÍZeNÍ: 25. 5. 2021 v 9,00 hod. – účast na VŘ je závazná podáním 
přihlášky včetně všech náležitostí – účastníci nebudou k účasti vyzýváni. 

3.  refereNt odboru kaNceláŘ StaroSty - dotace a VeŘeJNé zakázky 
(doba určitá)

POŽADujeme: Vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo 
vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
LHŮTA PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠeK: 19. 3. 2021 do 11,00 hod.
TeRmÍN VÝBĚROVÉHO ŘÍZeNÍ: 19.3. 2021 ve 13,00 hod. účast na VŘ je závazná podáním 
přihlášky včetně všech náležitostí.

4.  dělNík čiŠtěNí MěSta
Bližší informace na tel. č. 602 767 155 Michal Svoboda, vedoucí oddělení technické správy
Bližší informace na www.ricany.cz/radnice/volná místa

MěSto ŘíčaNy SVýM zaMěStNaNcůM Nabízí:
 zaměstnání u stabilního zaměstnavatele se zaručeným termínem výplaty  5 týdnů dovolené ze 

zákona + 3 dny volna navíc  Úprava pracovní doby (na pracovištích, kde je to možné)  Příspěvek 

na mateřskou školu a možnost umístění dětí do firemní školky  Stravenky 100 Kč a příspěvek na 

penzijní připojištění  Příspěvky při životních a pracovních výročích Školení a příspěvek na zvyšování 

kvalifikace až 30.000 Kč  Příspěvek na volnočasové aktivity  Příspěvek na dětskou rekreaci organizovanou 

městem  Příspěvek na kulturní akce organizované městem  Možnost půjčky na bytové účely  

 Možnost sociální výpomoci a půjčky  dotovaná výuka jazyků  rekreace v městských rekreačních 

objektech v Kořenově (horská chalupa) a Lutové (jihočeský statek)

Bližší informace k jednotlivým výběrovým řízením včetně náležitostí přihlášky do výběrového řízení 
naleznete na www.ricany.cz/radnice/městský úřad/volná pracovní místa/město Říčany
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Jak jsem už psala v úvodníku tohoto čís-
la Kurýru, situace s volnými kapacita-
mi je více než napjatá. Opět jsme jako 
město čelili velkému „útoku“ dětí 
z okolních obcí. Posuďte sami. Čísla, 
která zde uvádím, jsou data získaná 
bezprostředně po zápisu. Všechny 
přihlášky jsou pečlivě prověřeny, ná-
sledně ředitel školy rozhodne o přijetí 
či nepřijetí do 30. dubna. Přijaty bu-
dou děti s trvalým bydlištěm v Říča-
nech, to jsou děti, které získaly v rám-
ci přijímacího řízení 4 – 5 bodů. Jak je 
z tabulky vidět, na dvou školách bude 
nutné navýšení kapacity, tentokrát už 
poslední možné. Více žáků naše školy 
nepojmou. 
Na vysvětlenou: u 3. ZŠ je uvedeno 
v kolonce „může být přijato“ 68/85, 
což znamená, že nyní je volných 68 
míst, po navýšení kapacity bude při-
jato 85 dětí. Škola tudíž již požádala 
patřičné úřady (Krajský úřad Středo-
českého kraje) o navýšení kapacity. 
Než se tak stane, bude přijato 68 dětí, 
ostatní (ti, kteří budou vylosováni) 
obdrží oznámení o přijetí dítěte do 
1. ročníku až po zapsání vyšší kapa-
city do rejstříku škol, tedy v průběhu 
hlavních prázdnin. Bohužel, takové 
jsou lhůty a postupy. Proto bych ráda 

tyto vylosované uchazeče uklidnila – 
vaše dítě bude přijato, pouze však se 
zpožděním. Nemusíte se obávat. Dě-
kujeme za pochopení. 
Ve 2. ZŠ navyšujeme kapacitu jenom 
z důvodu, aby byla na škole vytvořena 
vůbec nějaká rezerva pro děti, které 
se skutečně do spádové oblasti ško-
ly v průběhu následujícího školního 
roku přistěhují. Jak ale bývá zvykem, 
v průběhu školních prázdnin nastává 
ještě pohyb, lidé se stěhují z Říčan, do 

Říčan, naprosto přesné údaje odhalí 
až první školní den - 1. září. 
Přeji všem dětem, až v září usednou 
do školních lavic, aby zažili plnohod-
notný a báječný školní rok plný zážit-
ků, školního dobrodružství, opravdo-
vých kamarádských vztahů a získaly 
ve škole samé zajímavé vědomosti, 
dovednosti a hlavně pěkné zážitky. 
 
 Hana Špačková, 
 místostarostka 

 Jak proběhly zápisy do základních škol zřizovaných 
městem Říčany pro školní rok 2021/2022?
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DISTrIbUCe reSPIráTOrŮ  
A TeSTOVACíCH SAD PrO ŠKOLy
V souvislosti s pandemickou situací a postupným ote-
víráním škol jsme na našem Odboru školství a kultury, 
čítajícího pět zaměstnanců, zajistili během jednoho 
dne distribuci 23 092 ks respirátorů a 25 800 ks tes-
tovacích sad pro 81 škol v rámci našeho ORP (Obce 
s rozšířenou působností) včetně soukromých škol.
Děkujeme všem zástupcům škol za skvělou spolupráci.

Odbor školství a kultury  

obřadní síň se změnila k nepoznání

Dotace města Říčany – přehled podpořených 
projektů v programu PrOVOZ 2021
Dne 9. 9. 2020 schválilo Zastupitelstvo města Říčany 
pod číslem usnesení 20-08-017 program PROVOZ 2021 
na poskytnutí dotací z rozpočtu města Říčany na rok 
2021, alokace byla stanovena ve výši 3 500 000,- Kč. 
O dotaci na provoz v roce 2021 požádalo 34 organiza-
cí v celkové výši 3 563 500,- Kč. Rozdělení dotací pro-

jednávalo zastupitelstvo na svém zasedání 14. dubna 
2021. Schválilo rozdělení finančních prostředků na 
jednotlivé žádosti podané v programu Provoz 2021 ve 
výši 75 % z výše dotace navrhované Hodnotící komi-
sí. Celkem bude v programu Provoz 2021 rozděleno  
2 672 625,- Kč. 

Zastupitelstvo města Říčany schválilo odložení pro-
jednání alokace finančních prostředků na projekty 
podané v programu AKCE 2021 v důsledku působení 
vyšší moci – pandemie Covid.

Název organizace
Výše schválené 
dotace (v Kč) 

Abeceda praktického pohybu, z.s. 18 750 

Aikido Kenkyukai Říčany, z. s. 75 000

Ant Parkour Deadly Team, z.s. 75 000

Běžecký klub Říčany,z.s. 7 500

Centrum Na Fialce,o.p.s. 187 500

Český rybářský svaz, z. s., místní organizace 
Říčany 75 000 

Divadelní spolek Tyl Říčany, z. s. 7 500

FBC Draci, z. s. 112 500 

FK Radošovice, z. s. 112 500 

FK Říčany, spolek 112 500 

Fuego Říčany, z. s. 75 000 

Gymnastika Říčany, z. s. 112 500 

Judo Club Kyklop pobočný spolek Říčany 75 000

Junák - český skaut, středisko Lípa Říčany, z.s. 112 500 

Klub bruslení Říčany, z.s. 73 875

Klub šachistů Říčany 1925, z. s. 75 000

Mraveniště, centrum volného času při ZŠ 
Říčany, z.s. 112 500 

OB Říčany, z.s. 37 500 

Okrašlovací spolek v Říčanech, z.s. 7 500 

Název organizace
Výše schválené 
dotace (v Kč) 

Rugby Club Říčany, z. s. 112 500

Říčanský komorní orchestr, z.s. 18 750 

Sbor církve bratrské v Říčanech, z. s. 18 750 

SC SPIRIT Říčany, z. s. 112 500 

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů 
v Říčanech, z. s. 37 500 

SK Slunéčko, z. s. 75 000 

Studio Dance EB, z. s. 112 500

Škola Taekwon-do ITF Kwang Gae, z.s. 75 000 

TJ Sokol Říčany a Radošovice, z. s. 300 000 

TJ Sokol Pacov, z. s. 7 500 

TJ Tourist, z. s. 37 500 

TK OÁZA, z. s. 75 000 

TK Radošovice, z. s. 75 000 

TŠ Twist Říčany, z.s. 75 000 

ZO ČSOP Ekocentrum Říčany, z. s. 75 000
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„mĚSTSKá“ 
má nově  
i sobotní linku
Vyhlášený lockdown a uzavřené školy 
zamíchaly i s provozem městské MHD 
a školních linek. Fungoval prázdnino-
vý provoz, přinesl ale také jedno roz-
šíření – nákupní linku. „Využili jsme 
omezení jízdních řádů z důvodu nízké-
ho počtu cestujících a v době prázdni-
nového provozu jsme zavedli nákupní 
linku, která jezdí ze sídliště Olivovna, 
přes Komenského náměstí, nádraží do 
Lihovaru a průmyslového areálu Čer-
nokostelecká a zpět v čase cca 12:20 – 
14:10 hod.,“ vysvětluje radní Jarmila 
Voráčková. Tato linka bude fungovat 
opět v době prázdninového provozu, 
tedy v červenci a srpnu.
V návaznosti na postupný návrat 
žáků do škol začaly od pondělí 12. 
dubna jezdit opět školní linky, od 
pondělí 19. dubna se vrací v platnost 
běžné jízdní řády linek Městská.
„Kromě nákupní linky, která jez-
dí pouze v prázdninovém provozu, 
zavádíme i sobotní linku, po které 
cestující dlouho volají. Jezdit zača-
la už v sobotu 17. dubna a fungovat 
bude od dubna do konce roku,“ říká 
radní Jarmila Voráčková. Zelená 
linka jezdí na trase od hřbitova 
přes náměstí, nádraží, na sídliště 
Pod Kavčí skálou a sídliště Olivov-
na a zpět, vyjíždí před 7. a končí po 
15. hodině. Doveze tak cestující na 
farmářské trhy, na hřbitov nebo na 
nádraží. Linka jezdí v pravidelných 
intervalech v návaznosti na vlak.
S postupným uvolňováním a zlep-
šováním epidemické situace by se 
jízdní řády už měnit neměly a měly 
by tedy platit běžné. „Omlouváme 
se cestujícím za možné zmatky, si-
tuace byla poměrně nepřehledná 
a snažili jsme se na ni pružně rea-
govat, abychom obsloužili cestují-
cí, ale zároveň aby nejezdilo moc 
prázdných autobusů. Doufám, že 
prázdninová nákupní linka a ce-
loroční sobotní tyto nepříjemnosti 
vykompenzuje,“ uzavírá radní Jar-
mila Voráčková.

Tisková zpráva města
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 Schválený Upravený Skutečnost  % plnění
 rozpočet rozpočet k 31. 3. 2020 k uprav.
 v Kč v Kč v Kč rozpočtu

Plnění rozpočtu 
města

PŘÍJMY

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

255 724 700,00 265 724 700,00 63 312 294,09 23,83

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

110 367 453,00 116 542 309,34 37 789 031,52 32,43

Kapitálové příjmy (příjmy z prodeje majetku) 3 050 000,00 4 865 000,00 4 731 614,00 97,26

Přijaté dotace 230 964 013,72 228 568 592,26 23 663 854,06 10,35

Přijaté splátky půjček 636 000,00 36 000,00 8 400,00 23,33

Rozpočtové příjmy  
běžného roku celkem

600 742 166,72 615 736 601,60 129 505 193,67 21,03

Přebytek hospodaření za minulý rok 194 822 958,22 243 422 020,81 243 422 020,81 100,00

Termínovaný vklad 0,00

Úvěr 0,00 0,00 0,00 0,00

Příjmy celkem vč. přebytku hospodaření 795 565 124,94 859 158 622,41 372 927 214,48 43,41

VÝDAJE 

Běžné (provozní) výdaje 393 614 719,70 415 968 222,50 77 172 065,68 18,55

Rozpisové rezervy 10 600 000,00 9 903 343,82 0,00 0,00

Běžné výdaje celkem 404 214 719,70 425 871 566,32 77 172 065,68 18,12

Kapitálové (investiční) výdaje 333 399 974,64 382 562 237,24 13 260 951,52 3,47

Rezervy na investice 18 952 330,60 18 899 118,85 0,00 0,00

Investiční výdaje celkem 352 352 305,24 401 461 356,09 13 260 951,52 3,30

Rozpočtové výdaje běžného roku 
celkem

756 567 024,94 827 332 922,41 90 433 017,20 10,93

Splátky úvěru 38 998 100,00 31 825 700,00 7 956 424,68 25,00

Výdaje vč. splátky půjčky 795 565 124,94 859 158 622,41 98 389 441,88 11,45

rozdíl příjmy - výdaje (BV s kons.) 0,00 0,00 274 537 772,60

Podrobné čerpání rozpočtu najdete na www.ricany.cz - radnice - město a samospráva - finance a majetek města - aktuální informace o čerpání rozpočtu města
te
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město Říčany vyhlásilo 2. dubna loňského roku ve-
řejnou sbírku ve prospěch rodin zdravotníků, kteří se 
v důsledku svého povolání nakazili nemocí covId-19 

s fatálním důsledkem. Sbírka na dobu neurčitou byla vyhlášena na pod-
nět novinářky, která o první tragické události informovala. celkový výtě-
žek činil k 15. 4. 2021 částku 548 853,89 Kč. Během konání sbírky se 
podařilo vypátrat dvě takto postižené rodiny. Každé z nich byla věnována 
částka 150 000 Kč formou darovací smlouvy. na účtu určeném pro uve-
denou sbírku zbývala k 15. dubnu 2021 částka 248 853,89 Kč. „Přes 
značnou snahu se bohužel nepodařilo zjistit další postižené rodiny. Město 
kontaktovalo Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Ministerstvo 
zdravotnictví ČR a hlavního hygienika ČR. Z odpovědí uvedených institucí 
jednoznačně vyplynulo, že vzhledem ke GDPR není možné kontakty na po-
stižené rodiny předávat,“ říká místostarostka hana Špačková. Informace 
o sbírce proběhla ihned po jejím vyhlášení 7. dubna 2020 prostřednic-
tvím webu, FB města Říčany a v květnovém vydání Kurýru, informovaly o ní 
i další nejen zpravodajské weby. na novinkách.cz zazněla 25. 11. 2020 

naléhavá výzva vladimíra Kořena, ve které město Říčany nabízí pomoc rodi-
nám obětí covId-19. Současně byla zveřejněna také na FB města Říčany, 
přebraly ji i další zpravodajské servery. ani po této výzvě se nikdo z postiže-
ných neozval. Proto komise, která byla zřízena za účelem rozdělení darova-
ných finančních prostředků předmětné sbírky, navrhla, aby zbývající částka 
byla věnována thomayerově nemocnici ve prospěch osob (včetně zdravotní-
ků) léčených na Pneumologické klinice 1. lékařské fakulty univerzity Karlovy 
a Fakultní thomayerovy nemocnice za účelem pořízení vybavení pro tuto 
kliniku. „Chtěli bychom moc poděkovat všem dárcům, kteří na sbírku při-
spěli. Částka, kterou se podařilo vybrat, je obdivuhodná. Dvěma rodinám 
se díky tomu podařilo pomoct a zdravotníkům a pacientům pneumologické 
kliniky zbývající peníze jistě pomohou také. Ještě jednou velké díky,“ dodává 
místostarostka a členka komise hana Špačková. o darovací smlouvě ve 
prospěch thomayerovy nemocnice rozhodne v květnu zastupitelstvo města 
Říčany. vzhledem k tomu, že na účet veřejné sbírky již nepřichází žádné 
finanční dary, rozhodla rada města o jejím ukončení k 30. dubnu 2021.
 Tisková zpráva města

Ukončení veřejné sbírky pro obětavé zdravotníky
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Dlouho avizované stavby přispějí 
ke zlepšení dopravní obslužnosti 
ve městě, větší bezpečnosti chodců 
a cyklistů a také přinesou dlouho 
očekávaná nová parkovací místa 
nedaleko centra, díky nimž dojde 
ke snadnému zpřístupnění obou 
budov úřadu, budovy gymnázia 
a plánované nové sportovní haly. 

Parkoviště Olivova se bude upravo-
vat včetně již stávajícího prostoru 
tak, aby přístupové plochy do par-
kovací zóny i přístupy pro pěší byly 
bezpečnější a došlo k navýšení po-
čtu parkovacích míst. V současnosti 
parkoviště disponuje zhruba 29 par-
kovacími místy, do budoucna jich 
vznikne společně s novou částí cca 
88 – přibude 52 standardních míst, 5 
vyhrazených pro ZTP a 2 místa bu-
dou K+R. Nyní se již projektuje tato 
stavba pro sloučené územní a sta-
vební řízení dle vybrané varianty. 
Jedná se o variantu, kde se snažíme 
zajistit co největší počet parkovacích 
míst při současném zachování větši-
ny vzrostlých stromů. Nově přibude 
také pěší propojení od Olivovy do 
Štefánikovy ulice.
Poté, co bude vydáno stavební povo-
lení a město získá do rozpočtu dosta-
tek finančních prostředků, bude toto 
parkoviště realizováno.
Probíhá rekonstrukce části ulice 
Dukelská. V úseku pod křížením s 
Legií vznikne kromě úpravy povrchu 
komunikace nový chodník s úpra-
vou veřejného osvětlení a zejména 
propojka pro pěší a cyklisty do ulice 
Táborská. Dešťové vody budou sve-
deny do přírodní retenční nádrže, 
která je již téměř hotová. Díky nádrži 
bude pozastaven odtok dešťových 
vod do kanalizace, aby se většina vod 
stihla zasáknout do terénu a voda 
zůstala ponechána v daném prosto-
ru. Stezka do ulice Táborská je i pro-
to řešena z vodopropustné dlažby. 
Bude široká 3 metry a na konci se 
rozšíří pro obsluhu. Vjezd bude však 

Parkoviště pod hradem téměř hotovo.  
rekonstrukce Dukelské zahájena. 

Zkapacitnění parkoviště Olivova se projektuje 

IZ
8a

IZ8b

A11

A11

IZ8a

retenční nádrž
Bezpečnostní přepad 
do kanalizace

na výkresu situace je možno vidět stezku pro pěší i cyklisty vedoucí do ulice táborské a umístění 
zasakování vody do terénu. Předpokládaná realizace a dokončení je do července 2021.

Parkoviště Pod hradem má nově více než dvojnásobnou kapacitu. vjezd je z ulice rooseveltova
proti pohřební službě. Pěšky z něj lze pohodlně projít přímo k prodejně u václava, k areálu ragby, na
dopravní hřiště i na náměstí. Panelová plocha byla zatím ponechána původní s drobnými úpravami. 
do budoucna se počítá s výměnou za nový vodopropustný povrch. celková kapacita je cca 100 míst

24 texty.kuryr@ricany.cz



Informace z radnice

GSPublisherVersion 0.89.100.100

3
0

3
1

3
2

3
3

48

49

50

51

70

71

72

73

74

75

78

79

80

81

82

83

84

5
9

6
0

6
1

6
2

6
3

6
4

6
5

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

5
6

5
76
6

6
7

6
8

6
9

85

86

5
8

7

8

9

1
0

11

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
9

52

53

54

55

47

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

1

2

3

4

5

6

76

77

87

6 500

6 000

6 000

6 0
00

3 5
00

7 000

TRAFOSTANICE

K
+R

K
+R

ULICE OLIVOVA

N
AV

R
H
O
VA

N
Ý

PŘ
EC

H
O
D

STÁVAJÍCÍ OBJEKT
TĚLOCVIČNY A GYMNÁZIA

±0,000 = 351,97 m.n.m

NAVRHOVANÝ OBJEKT TĚLOCVIČNY

-1,765 = 350,205 m.n.m

ULI
CE

 U
 G

YMNÁZ
IA

U
LICE ŠTEFÁN

IKO
VA

SITUACE KOORDINAČNÍ + ORTOFOTO 1:500

LEGENDA

CHODNÍK

VOZOVKA

STÁVAJÍCÍ ZELEŇ

NAVRHOVANÁ ZELEŇ

VEGETAČNÍ DLAŽBA

NEZPEVNĚNÉ POVRCHY
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CHODNÍK - ZÁMĚR
TĚLOCVIČNA

OHRANIČENÍ ZÁMĚRU
PARKOVIŠTĚ

PARKOVACÍ AUTOMAT

omezen zásuvnými sloupky, jak je pa-
trné z výkresu.
V křížení Jizerské s Otavskou právě 
vzniká zvýšená bezpečná křižovat-

ka. Ulice Pod Drahou bude v nej-
bližších týdnech opatřena novým 
zpevněným povrchem a bude zde 
upraven dopravní režim. V nepo-

slední řadě začne letos mnoho let 
odkládaná celková rekonstrukce 
ulice Nedbalova

Tisková zpráva města 

na výkresu je možno vidět zákres širších vztahů budou-
cího parkoviště – budovu gymnázia, budovu plánované 
sportovní haly, průchody mezi ulicemi. Předpokládaná 
realizace je v letech 2021 – 2022.

IZ
8a

IZ8b

A11

A11

IZ8a
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Informace z radnice

Nové stavby opět o měsíc pokročily
V průběhu dubna se podařilo dokončit chod-
ník v ulici Mánesova. Altán u Mlýnského ryb-

níku má už konkrétní podobu. Rozrůstá se dále mateřská 
škola Větrník a na pomezí ulic Jizerská a Otavská vzniká zvý-

šená bezpečná křižovatka. Pokračuje stavba nového podcho-
du pod tratí, u nádraží byl zbourán dřevěný sklad a vznikne 
zde další místo pro parkování a na Masarykově náměstí za-
počaly práce na odvlhčení budovy Základní umělecké školy.

Budoucí mateřská škola větrník vypadá 
opět o něco zajímavěji

chodník v ulici mánesova je již hotov

zvýšená křižovatka ulic Jizerská a otavská bude bezpečnější 
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Informace z radnice

Fo
to

: r
ud

ol
F F

la
ch

S,
 d

av
Id

 m
Ic

ha
lIč

Ka

u nádraží byl zbourán dřevěný sklad 
a vznikne zde další místo pro parkování

odvlhčení zuŠ je další 
etapou celkové rekon-
strukce budovy školy

v podchodu pod tratí už byl obna-
žen zaslepený tubus podchodu a 
brzy se obě části propojí“

Stavba komunikace a nového chodníku v dukelské ulici včetně propojky 
pro pěší a cyklisty do ulice táborská. dole na louce vzniká vsakovací 
objekt na dešťovou vodu.

altán u mlýnského rybníku už brzy poskytne překrásný výhled na město 
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Informace z radnice

Dětská hřiště a sportoviště v květnu
Na dětských hřištích 
již proběhla každo-

roční revize. Po zimě byla některá 
ve špatném stavu vlivem většího 
zatížení a vandalství, proto se za-
čátek jara nese ve znamení oprav 
a vylepšení. Prosíme tedy o trpěli-
vost při probíhání prací. 
Opravují se dřevěné prvky, houpač-
ka a pískoviště, hledá se náhrada 

za zničený bagr, renovují se nátě-
ry a doplňuje se dřevěná štěpka. A 
pro letošní rok mají dětská hřiště 
nového správce. U sportovišť se 
rozšířila otevírací doba a již nyní se 
můžete hlásit, pokud máte zájem o 
pronájem krytých sportovišť v ob-
dobí prázdnin. Tento záměr bude 
vyvěšen na úřední desce města do 
15. května. Na sportovišti u lesa 

byla opravena reklamovaná zeď, ve 
Strašínské bude nová basketbalová 
deska. U obou uvedených sporto-
višť se plánuje nové občerstvení 
pro návštěvníky. Květen je ideální 
měsíc pro co možná největší využití 
sportovních ploch ve městě.

Jan Vážný, oddělení 
hospodářské správy

28 texty.kuryr@ricany.cz



 Informace z radnice

Po necelých dvou měsících provozu 
aplikovalo říčanské očkovací centrum 

desetitisící dávku vakcíny proti covidu-19
Již 10 tisíc dávek vakcíny proti 
onemocnění covid-19 aplikova-
li lidem zdravotníci očkovacího 
centra Nemocnice AGEL Říčany, 
které sídlí v areálu sportovní haly 
na Škroupově ulici. Očkovací cen-
trum bylo v pilotním režimu ote-
vřeno 24. února, přičemž ve svých 
počátcích obsloužilo zhruba 200 
příchozích za den. Nyní se denní 
očkovací kapacita těsně blíží 500 
osobám. 
Očkovací centrum v Říčanech 
vzniklo díky společné aktivitě města, 
říčanské nemocnice a středočeské-
ho hejtmanství. „Především začátky 
byly organizačně náročné, protože 
jsme aplikovali všechny tři v Česku 
dostupné typy vakcín. To mělo sa-
mozřejmě vliv také na chod a orga-
nizaci práce. Nutné bylo a je pečlivé 
plánování objednávek klientů k dru-
hým dávkám. Nyní aplikujeme pouze 
vakcíny Pfizer a Moderna, které mají 
administrativně nastaven stejný in-
terval,“ popisuje ředitel Nemocnice 
AGEL Říčany Pavel Fojtík, jehož 
těší, jak se podařilo za necelé dva 
měsíce provozu zvýšit průchodnost 
a rychlost odbavení více než dvoj-
násobně. Od očkovaných má město 
pozitivní ohlasy právě na přehled-
nost a organizovanost. „Snad každý 
očkovaný, s nímž mluvíme, si pochva-
luje, jak to v očkovacím centru dobře 
funguje. Vše je jasné, v prostoru se 

lidé snadno orientují a celkově si chod 
centra pochvalují,“ doplňuje staros-
ta města Říčany David Michalička 
(Klidné město) a dodává: „Jsem rád, 
že jsme společně rychle zareagovali 
a zřídili první velkokapacitní nezdra-
votnické očkovací centrum ve Středo-
českém kraji.“
„Díky postupně získaným zkušenostem 
jsme postupně optimalizovali provoz 
a zároveň zvýšili plynulost celé obsluž-
nosti očkovacího centra. V ideálním 
případě tak lidé stráví v očkovacím cen-
tru 25-30 minut,“ říká ředitel Nemoc-
nice AGEL Říčany Pavel Fojtík s tím, 
že aktuální kapacita je vždy přímo 
závislá na dodávkách vakcín z kraje. 
„Pro naši sportovní halu je 500 očko-
vaných denně optimální množství, a to 
především z pohledu udržení bezpečné 

vzdálenosti pacientů a dostupnosti 
parkování,“ doplnil ředitel.
Provozní doba očkovacího cent-
ra je od pondělí do pátku od 8 do 
16 hodin, registrace k očkování 
probíhá prostřednictvím státního 
rezervačního systému na strán-
kách https://registrace.mzcr.cz,   
registraci po telefonu provedou 
operátoři na infolince 1221. „Ak-
tuálně se mohou hlásit osoby starší 
60 let, sociální pracovníci, zaměst-
nanci kritické infrastruktury státu 
a osoby s chronickým onemocněním 
či špatným zdravotním stavem,“ 
připomíná ředitel Pavel Fojtík.

Tisková zpráva nemocnice AGEL
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zastupitelé

Dne 13. 4. 2021 bylo 
zveřejněno společné 
stanovisko minister-
stev vnitra, pro místní 
rozvoj a financí k ře-
šení problému při pře-

vodech vlastnického práva k bytům, 
jejichž vznik byl spolufinancován ze 
státního rozpočtu. Převod bytů v bu-
dově na Komenského nám. 1910, 
který jsme v uplynulém roce nejenom 
na zastupitelstvu řešili, totiž nebyl 
ojedinělý; ukázalo se, že skutkově 
a právně podobných případů jsou po 
celé republice desítky a problém se 
dotýká desítek až stovek tisíc občanů.
Co plyne ze shora zmíněného sta-
noviska ministerstev? Především 
že je potřeba respektovat legitimní 
očekávání nájemníků. Stanovisko 
jasně doporučuje uzavřít původní 

smlouvy, je-li to možné. Pokud už se 
smlouvy ukázaly být absolutně ne-
platné – např. rozhodnutím soudu, 
doporučuje pak uzavření smluv no-
vých, formálně bezvadných a za do-
držení požadavků zákona o obcích. 
Nutné je přitom zásadní zohlednění 
okolností týkajících se uzavření pů-
vodní smlouvy, a to i při odůvodnění 
odchylky při ceně obvyklé. V této 
souvislosti se ve stanovisku uvádí, 
že „lze akceptovat odůvodnění jiným 
důležitým zájmem obce podle § 38 
odst. 1 zákona o obcích, spočívajícím 
v uspokojování bytových potřeb na-
byvatele tohoto majetku ve smyslu § 
35 odst. 1 zákona o obcích, popř. jeho 
členů (v případě bytových družstev), 
kteří po dobu vázanosti dotačních 
podmínek byli v očekávání naplnění 
závazku obce k budoucímu zvýhod-

něnému převodu spoluvlastnického 
podílu na bytových domech“.
Znění stanoviska se tak velmi po-
dobá závěrům rozsudku Okresního 
soudu pro Prahu-východ v říčanské 
kauze. Velké poděkování také patří 
skupině advokátů, kteří se ve věci 
angažovali na straně nájemníků; 
dovolte mi za všechny zmínit Zuza-
nu Smítkovou, která vystupovala 
i v říčanské kauze. 
Pociťuji zadostiučinění, že právo 
a spravedlnost se nakonec ukázaly 
být na straně nájemníků a zastu-
pitelů hlasujících pro převod bytů.  
Věřím, že rozhodnutí v Říčanech 
pozitivně přispělo k současnému 
vývoji na republikové úrovni a že 
jsme snad posloužili jako vzor 
ostatním obcím. 

Adam Polánský, zastupitel (STAN)

Jako senátoři jsme v dubnu obdrželi 
dohromady 200 tisíc respirátorů FFP2, 
abychom je distribuovali ve svých ob-
vodech. Svých více než 2 tisíce respi-
rátorů jsem proto rozdělil mezi dva od-
bory sociálních věcí, které působí v tom 
mém - a to mezi říčanský a benešovský. 
Jsem přesvědčen, že  tam nejlépe vědí, 
kde bude tato drobná pomoc potřebná. 
V Říčanech první várku respirátorů 
přebírala vedoucí odboru paní Blanka 
Spolková, která hned věděla, kam bude 
tato pomoc směřovat - část se dostala 
klientům DPS Senior.  Další část tam-
ní pečovatelky a pracovnice odboru 
odvezly mezi své klienty po celém ob-
vodu, kde působí. Tedy třeba až ke Stří-
brné Skalici, Velkým Popovicím nebo 
Kostelci nad Černými lesy. Možná se 

to nezdá, ale pro některé z příjemců 
je to skutečně vítaná pomoc, která při 
současných nařízeních alespoň trochu 
uleví jejich rozpočtu.
Pozitivní je, že stejný počet respirá-
torů budu moci předávat sociálním 
odborům každý měsíc po dobu půl 
roku. Pokud tedy budete mít o re-
spirátory zájem, můžete se spojit 
s Blankou Spolkovou na e-mailu  
blanka.spolkova@ricany.cz nebo na 
telefonu 323 618 238.

Zdeněk Hraba,  
zastupitel a senátor  (STAN)

Podle stanoviska ministerstev je třeba akceptovat původní smlouvy

respirátory ze Senátu získal říčanský OSPOD
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zastupitelé

Členové Klidného města se v sobo-
tu 10. dubna zapojili do akce Ukliď-
me Česko – Čistý Ladův kraj. Byla 
trochu zima, ale sbírání a nošení 
odpadků do kontejneru nás zahřá-
lo. Vyčistili jsme okolí nádraží, ulici 

17. listopadu od kolejí k úřadu práce i Cestu svo-
body od nádraží k Fialce. Je až neuvěřitelné, kolik 
lidí si plete veřejné prostranství se smetištěm. Při-
tom stačí tak málo, mít rád přírodu, aby i ona byla 
k nám vlídná. Děkuji všem, kteří se zapojili do zve-
lebení našeho města i v jiných lokalitách. V těchto 
akcích budeme pokračovat.

Jarmila Voráčková, radní (KM)

Kvalita života v Říča-
nech do značné míry 
závisí na dopravě.  
Myslet si, že ji vyřeší-
me regulacemi je stej-
ně naivní, jako chtít 

zašpuntovat otevřené šampaňské. 
Zákaz průjezdu, regulace parko-
vání situaci nevyřeší, jen ji lokálně 
zkoncentruje a posune problém dál. 
Dopravu vyřeší jen komplex opat-
ření, nikoliv regulace dopravy či 
výstavby v Říčanech, ta na přecpa-
né silnice nemá vliv. Je nutné vybu-
dovat obchvaty a kapacitní silnice 
mimo obce svedené na hlavní do-
pravní tahy, dostat lidi do kapa-
citní hromadné dopravy i na kola. 
Dopravu je třeba rozvolnit, ne re-
gulovat. Drahé studie, za které už 
město vyhodilo statisíce, nic nového 
nepřinesly. Uzavírání ulic a zjedno-
směrňování také ne. Situaci vyřeší 
lokálně na úkor možná menšiny, ale 
ve svém důsledku ovlivní chod měs-

ta významně. Centrum je už dnes 
ucpané a zjednosměrněním Jizerské 
jen zkomplikujeme jízdu městem, a 
to hlavně rezidentům. Navrhovaná 
řešení jsou jako ucpávat díry v ced-
níku bez omezení přítoku vody. Pak 
nám voda poteče sice menším po-
čtem děr, ale o to s větší intenzitou. 
Škoda, že v roce 2016 na jednání o 
budování Tehovské spojky, které se mi 
podařilo obnovit, vystupoval náš pan 
starosta proti její urychlené výstavbě, 
stejně jako Solné stezce, která by od-
vedla dopravu od Světic na stojednič-
ku. Jsem rád, že náš nový starosta tuto 
alternativu nezavrhuje. 
Na situaci se Říčany trochu podepsa-
ly i tím, že aktivněji nevystupovaly při 
pořizování územních plánů v okolních 
obcích, které se neskutečně rozrostly, 
zatímco Říčany minimálně. Jejich oby-
vatelé jezdí k nám do města za služba-
mi či volnočasovými aktivitami, které 
se tu nabízí. Rozdělení této nabídky i do 
okolních obcí by dopravu také snížilo.

Nabídnout alternativní kvalitní 
dostupnou dopravu znamená na-
bídnout ji nejen v Říčanech, ale 
v celém regionu. To se týká jak 
obchvatů, tak parkovacích ploch. 
Vždy mne mrzelo, že se záměr par-
kování P+R v Říčanech soustředil 
na přednádražní prostor, měl by 
se posuzovat komplexně ze všech 
stran. Kapacitní parkování by bylo 
možné např. už na kraji areálu 
Contery, či další místa v dochozí 
vzdálenosti na vlak či autobusy. 
Aby se ulevilo našim silnicím, je 
tedy nutné nabídnout komplex 
opatření a pro pohodlné cestová-
ní veřejnou dopravou i nabídnout 
třeba delší, ale volnější cesty. Do-
prava se pak více rozptýlí a stání 
v kolonách může být po dostavbě 
Pražského okruhu jen občasnou 
vzpomínkou na časy minulé.

Míla Šmolík,
krajský a říčanský zastupitel (ODS)

Klidné město uklízelo nádraží

regulace nepřináší nic dobrého
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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

městská policie radí a informuje
V poslední době se stále více řeší řádné nakládání s odpady. 
Této problematice je věnováno mnoho článků v našem Kurý-
ru a nejen tam. Stejně tak na většině stanovišť separovaného 
odpadu jsou velké informační cedule, které upozorňují na 
to, jak správně nakládat s odpadem a kam rozhodně nepatří. 
I přes maximální snahu každého informovat se najdou jedin-
ci, kteří uvedené ignorují. Posledním případem byla událost 
v ulici Bezručova u stanoviště separovaného odpadu, kde dva-
krát za sebou došlo k protiprávnímu odložení odpadu vedle 
kontejnerů. Znovu zde upozorňujeme, že odpad se třídí do 
kontejnerů. Pokud v kontejneru již není místo, lze využít jiné 
sběrné stanoviště nebo odpad odvézt do nejbližšího sběrného 
dvora. Umisťovaní odpadu vedle kontejnerů hyzdí a znečišťuje 
příslušné prostranství a je protiprávní. Dohled nad uvedeným 
provádí průběžně městská policie, která pomocí kamerového 
dohledového systému odhalila pachatele výše uvedené událos-
ti. Překvapením bylo, že se nejednalo o přespolního občana, 
ale občana z blízké ulice, který se domníval, že na odkládání 
odpadu tímto způsobem není nic špatného. Po projednání 
přestupku a uložení pokuty v příkazním řízení byl pachatel 
poučen o řádné likvidaci odpadu, aby již nedocházelo ke zne-
čišťování stanovišť se separovaným odpadem. Ze záznamu 
z kamerového systému městské policie bylo patrné, že v době, 
kdy k události došlo, se v místě pohybovalo několik dalších lidí. 
Mnoho lidí si na uvedené stěžuje, ale ne vždy nám toto jednání 
někdo nahlásí. Nebuďme neteční k našemu okolí, děkujeme.

Z knihy událostí:
6. března, 10.50
Na základě spolupráce s oddělením technické správy města 
strážníci prověřují překážku silničního provozu v ulici Široká. 
Na místě hlídka strážníků zjišťuje, že je zde složen na celé šíři 
chodníku a částečně ve vozovce stavební materiál. Vyhodno-
cením záznamu městského kamerového dohlížecího systému 
se daří dohledat nákladní vozidlo, které provedlo závoz staveb-

ního materiálu. Na místě události 
jsou kontaktováni dělníci, jednatel 
firmy zajišťující výstavbu a investor 
stavby. Všechny zúčastněné strany 
byly poučeny o právní kvalifikaci 
celé události, kdy došlo ke spáchá-
ní několika přestupků. Dělníci a in-
vestor byli vyzváni k okamžitému 
a urychlenému zjednání nápravy 
tak, aby byl chodník a vozovka 
dány do původního stavu. Zjištěné 
protiprávní jednání strážníci ozná-
mili příslušnému správnímu orgá-
nu k dalšímu projednání.

18. března, 11.20
Policie ČR žádá o součinnost při prověření podezřelého zava-
zadla ponechaného před domem na Masarykově náměstí, kde 
je umístěna pobočka bankovní instituce. Prvotním šetřením 
bylo zjištěno, že by se mohlo jednat o úmyslně nastražený vý-
bušný systém. Dochází tak k uzávěře náměstí a přilehlých ulic. 
Vyhodnocují se záběry městského kamerového dohlížecího 
systému a na místo je povolán policejní pyrotechnik. Je prove-
dena odborná prohlídka zapomenutého zavazadla za využití 
nejrůznější specializované techniky a je zjištěno, že nebezpečí 
nehrozí. Zapomenuté zavazadlo je policejním pyrotechnikem 
přeneseno do bezpečného prostoru. Následně došlo k plnému 
obnovení provozu vozidel a chodců v lokalitě náměstí.

30. března, 00.21
Při kontrolní a hlídkové činnosti si strážníci všímají v ulici 
Říčanská jízdy řidiče vozidla Citroën. Řidič jede nesouvislou 
jízdou směrem k Pacovu. Strážníci nabývají dojmu, že řidič 
před jízdou požil alkohol nebo jinou návykovou látku, proto 
jej zastavují a kontrolují. Kupodivu řidič nejeví známky poži-
tí alkoholu nebo jiné návykové látky a provedený orientační 
test je negativní. Na dotaz není schopen vysvětlit styl své jízdy. 
Při kontrole dokladů předkládá pouze průkaz totožnosti a při 
dotazu na řidičský průkaz uvádí, že jej zapomněl doma. Ná-
slednou lustrací je zjištěno, že osoba řidiče má vysloven plat-
ný zákaz řízení všech motorových vozidel. Svým jednáním se 
dopouští trestného činu. Strážníky je řidič omezen na osobní 
svobodě a na místo je přivolána hlídka Policie ČR, které byl ři-
dič předán k provedení dalších úkonů a opatření.

Jindřich Joch, zástupce vedoucího Městské policie Říčany
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Vážení a milí čtenáři našich příspěvků,
máme za sebou Velikonoce a čarodějnice. Ačkoliv se 
vše neslo v omezeném režimu, doufám, že i přesto jste 
si tyto dvě dubnové události užili. Přestože následující 
měsíce se ještě ponesou v duchu omezení, již nyní se tě-
šíme, že se brzy potkáme na soutěži s dětmi nebo s naší 
technikou na akci pro veřejnost.
Jednotka vyjela 23. 3. ve velmi časných ranních hodi-
nách k nahlášenému požáru do obce Sluštice. Na mís-
to události přijela ve dvou družstvech. Jedno tak bylo 

Co nového u hasičů
www.sdhricany.cz

určeno k hasebním pracím a druhé zajišťovalo dodávky 
vody. Voda se používala a čerpala z přilehlého rybníka, 
který napájí potok Výmola. Na místě byl dostatek pro-
středků a tak se podařilo oheň dostat celkem rychle pod 
kontrolu. Občas slýchávám, že hasiči nejraději vše po-
řádně „prolejou“ vodou a hotovo. Občas je to nejlepší 
způsob, ale v případě tohoto požáru tomu tak rozhodně 
nebylo. Hořelo zde mnoho vozidel a přilehlá dřevostav-
ba. Na hašení bylo použito i pěnidlo a z vozů mohly 
uniknout některé provozní kapaliny, proto bylo nutné 
zmapovat, kudy a kam odtéká hasební voda a zjistit, 
zda například nehrozí kontaminace nějakého vodního 
zdroje apod. V těchto případech jsou dané postupy a je 
jasné, že dnes to díky všem moderním technologiím 
není o tom „to jen prolejt vodou“, protože v některých 
případech voda nepomůže a musí se tak sáhnout po 

moderních metodách, kte-
ré jsou mnohem účinnější.
Další výjezd náš čekal 13. 
4. opět v ranních hodi-
nách. Byli jsme povoláni 
k dýmu, který byl vidět 
v jednom z říčanských 
průmyslových areálů. Pro-
fesionální jednotka byla 
na místě jako první a po 
příjezdu již nebyl vidět ani 
oheň a ani dým, proto jsme 
byli z výjezdu odvoláni 
a zapsali jsme si tak další 
planý poplach.
Letos si opět budeme při-
pomínat svátek Sv. Floriá-
na, patrona všech hasičů, 
který připadá na 4. května. 
A tak vzdejme hold všem, 
kteří pomáhají v boji s oh-
něm, při záchraně životů, 
ale věnují se také hasič-
skému výcviku dětí a spo-
lupráci na společenských 
akcích. Kromě nejznáměj-
ší činnosti v podobě hašení 
požárů zasahují hasiči také 
při povodních, živelních 
pohromách, pomáhají při 
dopravních nehodách a ji-
ných mimořádných udá-
lostech, poskytují technic-
kou pomoc. Věnují se také 
prevenci požárů a dalších 
podobných nežádoucích 
událostí.
Na závěr přeji příjemné 
a teplé dny a pevné zdraví.

 David Pojezný, 
jednatel SDH  Říčany
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MINIMÁLNÍ OKRAJ
INVERZNÍ 

PRUH

MINIMÁLNÍ OKRAJ
POZITIV

Pěnice černohlavá

(Sylvia atricapilla)

Přestože je pěnice černohlavá v ří-
čanských zahradách běžná, a navíc 
krásně zpívá, není příliš známá. Ne-
nápadnému, šedavému ptáčkovi se 
říká také černohlávek. To proto, že 
samečci mají černou čepičku.
Pěnice černohlavé hnízdí na území, 
které zahrnuje severní Afriku, celou 
Evropu a zasahuje dále na východ 
až po západní Sibiř. K nám přiléta-
jí od konce března do dubna a zpět 
za teplem vyrážejí v srpnu a během 
září.
Zimují v severní Africe nebo v tep-
lých oblastech Středozemí. Na 
našem území je pomyslná hranice 
mezi cestovateli západní cestou – 
přes Španělsko – a východní cestou 
– přes Turecko a Izrael. Od šedesá-
tých let létá část populace zimovat 
také do Británie.
Pěnice černohlavá je nejčastější 
z pěti druhů pěnic, které u nás pra-
videlně hnízdí. Během doby hnízdě-
ní je dokonce jedním z našich nej-

početněji zastoupených ptačích 
druhů. Běžně se vyskytuje ve všech 
typech lesů, v remízcích i v křovi-
nách, na zahradách a v poslední 
době i v centrech měst.
Pěnice černohlavá je o něco men-
ší a štíhlejší než vrabec. Samičky 
mají na rozdíl od samečků hnědou 
hlavičku. Jen mladí samečci vypa-
dají, do prvního přepeření na konci 
zimy, stejně jako samice. Všechny 

pěnice černohlavé mají šedé zobáč-
ky a nohy. Živí se hlavně hmyzem 
a dalšími bezobratlými živočichy. 
V létě a na podzim nepohrdnou ani 
dužnatými plody.
Když si sameček namlouvá samič-
ku, staví několik jednoduchých 
„hnízdeček“. Zde sedí a zpěvem 
vyznačuje svoje teritorium. Sku-
tečné miskovité hnízdo pěnice sta-
ví ze suché trávy a kořínků a bývá 
skrytě umístěno ve vegetaci. Často 
jen kolem jednoho metru nad zemí. 
Pěnice snáší asi pět hnědě skvrni-
tých vajec, na kterých se dva týdny 
střídají oba rodiče. Dalších 14 dnů 
krmí ptáčata v hnízdě a pak ještě 
2 až 3 týdny s nimi společně létají. 
Mezi dubnem a červnem stihnou 
vyhnízdit jednou nebo dvakrát.
Poslechněte si zpěv pěnice černo-
hlavé (odkaz najdete v tomto člán-
ku na našem webu v sekci „Píšeme 
pro vás“) a zkuste ji rozeznat venku 
v Říčanech. Třeba v sobotu 8. květ-
na, kdy je Světový den stěhovavých 
ptáků.
 Jakub Halaš
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Dobrý den, 
příznivci našich nejdůležitějších opylovačů – včel me-
donosných,
články do Říčanského kurýru píšeme již více než rok 
a máme na ně pozitivní ohlasy, za které moc a moc dě-
kujeme. Dovolte nám se po roce vrátit k tématu rojení 
včel, i když z trochu jiného pohledu.
Rojení včel je přirozený způsob, jakým se včelstva šíří 
po krajině. Rojová nálada na včelstva přichází nejčas-
těji od poloviny května do konce června, vždy ale musí 
dojít k souhře několika faktorů (dostatek potravy, 
vhodné počasí apod.). V úle musí být díky příhodnému 
vývoji nadbytek včel, což vede včelstvo k potřebě výcho-
vy nové matky a následnému rozdělení na dvě včelstva. 
Původní matka opustí úl s částí včelstva a hledá vhodný 
prostor, kde by se i s rojem usadila. 
A v tuto chvíli začíná pro laika bezesporu zajímavá situ-
ace, kdy může spatřit na příhodné větvi, okapu či plotě 
viset hrozen včel a v jeho blízkém okolí velmi živou včelí 
aktivitu.  Naštěstí jsou včely pro přesun dobře připra-
vené a nakrmené, díky čemuž jsou i pro člověka málo 
nebezpečné.
Nejhorší možný postup, který můžete zvolit, je hned 
běžet pro insekticidní spreje a včely hubit. Uvědomme 
si, že bez včel by na planetě Zemi nebyl ani člověk. Ide-
ální postup je informovat nejbližšího včelaře o vyroje-
ných včelách a on vám poradí s dalším postupem. 
S ohledem na včely samotné není vhodné ihned volat 
hasiče (HZS) nebo městskou či státní policii, protože 
pokud včelstvo nikoho neohrožuje, tyto složky integro-
vaného záchranného systému (IZS) vás většinou odká-
žou právě na místní včelaře. 
Je třeba se zamyslet nad skutečností, že ve chvíli, kdy 
operační středisko HZS přijme výzvu a vyšle jednot-
ku na likvidaci včel nebo jiného blanokřídlého hmyzu 
(vosy, sršni), musí jednotka vyjet do dvou minut od vy-
hlášení poplachu a není k dispozici pro situace, které 
mají vyšší společenskou prioritu, např. požár, dopravní 
nehoda atd.
Po příjezdu na místo provede jednotka průzkum sta-
noviště a velitel rozhodne, zda je třeba roj zlikvidovat 
nebo zvolit jiný postup. Při skutečném odstranění vče-
lího roje jsou voleny postupy a metody, jež v první řadě 
berou ohled na bezpečnost zasahujících hasičů, kteří 
jsou vybaveni ochranným oblekem a kuklou. Pokud se 
jedná o agresivnější druh hmyzu, např. sršně, je zásah 
jistě o to zajímavější. Nejčastěji HZS pro likvidaci po-
užívá tzv. „včeložer“ což je v podstatě vysavač na listí. 
Roj hasiči odsávají od spodní části hroznu, aby nedošlo 
k pádu roje na zem. Při použití tohoto zařízení dojde při 
odstranění včel ze stanoviště k jejich usmrcení. Násled-

ně se místo postříká insekticidním prostředkem, aby 
po návratu včel, které při likvidaci uletěly, došlo k jejich 
otrávení.
Není překvapením, že mezi hasiči nalezneme mnoho 
včelařů a ti se při zásahu snaží včely odchytávat do ro-
jáčku a provádět mezi spoluobčany osvětu o vhodném 
postupu při odstranění roje. V řadě případů lidé poté 
pochopí, že strach ze včel, které se jim usadily někde 
v koutě zahrady nebo na místě, kde určitě nezůstanou, 
není opodstatněný. 
Jednotky IZS ve Středočeském kraji s pravidelností za-
sahují při odstranění rojů. Počty výjezdů nejsou zane-
dbatelné. Pro představu - k likvidaci rojů vyjeli hasiči 
v roce 2020 celkem 116×, v roce 2019 to bylo 83 výjezdů 
a 105 výjezdů se uskutečnilo v roce 2018. Tuto statisti-
ku je třeba brát s určitou rezervou, protože zde nemusí 
být zahrnuty všechny výjezdy dobrovolných hasičů.
Většina společnosti si uvědomuje potřebu včel v krajině 
a za jejich přínos pro náš život je má ráda. I proto naše 
organizace již druhým rokem zajišťuje tzv. „včelařskou 
pohotovost“, o které se více dočtete v našem letáčku.
S přáním krásného, klidného a hlavně zdravého léta
 Vaši říčanští včelaři na www.vcelyricany.cz

Český svaz včelařů, z. s.
Základní organizace Říčany

www.vcelyricany.cz založeno 13. 9. 1908 
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Pro děti a rodiče

Luční rostliny před váš dům
V květnu rozkvétají ovocné stromy a zahrady tak mohou být 
prostřeným stolem pro motýly, čmeláky, nebo včely. Ale co jim 
můžeme nabídnout pak? 
Pokud byste rádi vyseli pruh lučních rostlin kolem vašeho 
domu, nebo chtěli obohatit trávník třeba v sadu - který sekáte 
jen dvakrát ročně, máme pro vás opět říčanskou luční směs.
Na pokladně Muzea Říčany si můžete po dohodě vyzvednout 
sáček se semínky, která pro nás tentokrát vypěstovala Markéta 
Strouhalová ze školní farmy Magic Hill. Moc děkujeme!
Čekají tu na vás kopretiny, chrpy, šťovíky, svízel, jitrocel, jetel 
a další pestré luční květy. Tyto původní luční druhy navíc slouží 
jako živné rostliny motýlím housenkám, proto doufáme, že se 

nám společně podaří vrátit do říčanské přírody některé druhy 
motýlů, kterým nestačí jen kopřivy mezi poli.

Kateřina Čiháková , katerina.cihakova@muzeum.ricany.cz

Pro seniory

Jaro u nás
Obyvatelům DPS Senior, klientům stacionáře Olga Říčany 
a pečovatelské služby se díky dodržování veškerých potřeb-
ných opatření daří zvládat pandemickou situaci úspěšně.
Díky pravidelnému testování všech zaměstnanců jsou 
klienti našich služeb v bezpečí.
S příchodem jara bude možné chodit více ven, pozoro-
vat probouzející se přírodu a nemyslet na nepříjemné 
věci, které nás v uplynulých měsících provázely.
Postupným proočkováním mizí obavy z nákazy Co-
vid-19. Vzhledem k lepšící se situaci jsou naše pečova-
telky stále připraveny pomáhat všem klientům s jejich 
každodenními potřebami. Dveře stacionáře jsou též 
otevřeny pro nově příchozí seniory.
Naše sociální pracovnice vám ráda zodpoví veškeré do-
tazy spojené s péčí. xHodně zdraví všem a opatrujte se!

Kateřina Čamrdová a Hana Zikulová

Červenec a srpen jsou za dveřmi, 
jaké aktivity nabízí mraveniště?

LLetošní školní rok proběhl, jak pro-
běhl, proto jsme se rozhodli, že vyjde-
me dětem i rodičům vstříc a umožní-
me dětem prožít alespoň netradiční 
a atraktivní léto s mnoha zajímavými 
aktivitami, hlavně fyzickými, spor-
tovními, ale i vzdělávacími – vaše děti 
si naši pozornost zaslouží. Přihlaste 
je proto včas, dokud je místo.

Příměstské tábory letos frčí!

„JEDU VĚDU“ – logika, fantazie, 
pokusy, tajemno, hádanky, hlavo-
lamy – celotáborová hra z prostředí 
světa fantazie, to vše nabízejí velmi 
poutavou formou naše vědecké tá-
bory, které vždy slaví velký úspěch.  
A lektoři v originálních kostýmech, 

to stojí za to absolvovat! Děti se bu-
dou bavit a zároveň se dozví mnoho 
nového.
„MALÝ ZÁCHRANÁŘ“ – pro děti 
předškolního věku (2 – 6 let), dopo-
lední program. Tábor pořádáme na 
žádost rodičů po loňské zkušenosti. 
Hravou a přiměřenou formou při-
blížíme dětem svět záchranných slo-
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Skauting v době covidové – část 2
Skauti a skautky už se téměř rok nemohou scházet na 
schůzkách a akcích, jak byli vždy zvyklí, to ale rozhodně 
neznamená, že by se skautovním přestali – pouze se mu-
seli přizpůsobit nové situaci. V tomto a několika následují-
cích číslech se s vámi postupně podělím o to, co děje v na-
šich oddílech a jak vypadá skauting na dálku.

Vlčata

Pro mladší vlčata (1. a 2. třída) byly v průběhu roku při-
chystány větší i menší aktivity: úkoly na dopravní značky, 
tvoření KPZ, nebo třeba odlévání stop a stavění sněhových 
příšer s pomocí rodičů. Během krátkého rozvolnění se 
schůzky na chviličku mohly vrátit téměř do normálu a vl-
čata se tak párkrát sešla na dopravním hřišti a u vyhořelé 
klubovny. To muselo ovšem brzy skončit a vedoucí tak nyní 
hledají další způsoby jak dál, aby zůstali s vlčaty v kontak-
tu, ale zároveň prvňáky a druháky neusazovali ještě více 
před PC a nezatěžovali už tak přetížené rodiče.

Starší vlčata (3. třída a starší) plynule přešla z normálních 
schůzek k online schůzkám. Každý týden se tak v pondělí 
odpoledne potká velká část oddílu skrze obrazovky telefo-
nů a počítačů. V první části schůzky vlčata vždy čeká hlav-
ní program – kvízy, uzlování, šifrování, nebo třeba sklá-
dání origami. V druhé části pak přichází čtení, aktuálně 
s kluky čteme dobrodružný příběh z budoucnosti jménem 
Ready Player One.

Za 3. oddíl vlčat Markéta Hubínková a Lukáš Pavelka

Skauti
Přestože se stále nemůžeme scházet jako dříve, podni-
kat dobrodružné výpravy a učit se novým dovednostem 
v terénu, tak naše aktivita pokračuje v prostoru virtu-
álním. V této nelehké době se scházíme online. To nám 
však nebrání v učení se novým dovednostem, dokonce 
nám dává podněty k novému přístupu a zkoušení věcí, 
ke kterým bychom se na běžné schůzce jen těžko dostali. 
Během roku jsme se mohli zaměřit na různé programy, 
věnující se například bezpečnosti na internetu, různým 
detektivním hrám, ale i například interaktivním vědo-
mostním kvízům. Samozřejmě nesmíme zapomínat na 
skautské dovednosti jako je například zdravověda, které 
jsme věnovali nejeden program.

Za 4. oddíl skautů Rudolf Semanský

žek, orientaci v krizových situacích 
a prakticky si vyzkouší zajímavé mo-
menty. Téma je pro děti velmi atrak-
tivní a forma práce přiměřená věku. 
„SPORTOVNÍ TÁBORY“ – pro 
děti od 5 do 15 let (dva turnusy), tá-
bory zaměřené na všestranné spor-
tovní aktivity nejen na říčanských 
hřištích, ale i ve volné přírodě. Ze-
jména atletika, míčové hry, turistika 
a koupání, vše formou hry, soutěží, 
s klasickým táborovým programem. 
Děti už seděly doma dost dlouho, je 
čas se zase začít hýbat.
„TÁBORY NA KOLECH - PUM-
TRACK, MTB“ – pro děti od 
předškolního věku do 15 let, (dva 
turnusy). Tréninky na kolech v cyklo-
parku Tehov, všestranné sportování, 
táborová hra, vše venku se zázemím 

ve stanech. Vloni slavil tento tábor 
obrovský úspěch, kluci i holky se vý-
tečně bavili, sportovali a pracovali na 
své kondici i cyklistických dovednos-
tech, prostě paráda.

Pobytový tábor taky frčí!

„LÉTOBRANÍ“ – týdenní tábor 
v Krkonoších ve Špindlerově mlýně. 

Bohatý program plný vycházek po 
okolí, hádanek, zajímavých úkolů; 
houbaření pro otrlé, bezpečné lezení 
po skalách a mnoho dalšího zajíma-
vého. Nevěříte? Přihlaste své dítě 
a uvidíte! Registrace již spuštěna.
Veškeré podrobnosti o termínech, 
cenách, místě konání a další najde-
te na www.mraveniste.info . Těšíme 
se na vaše děti a na zážitky s nimi, 
stýskalo se nám!
V plánování letních aktivit ještě ne-
končíme, proto sledujte naše webové 
stránky, sekci tábory. Přihlašování je 
možné pouze přes náš rezervační 
systém https://mraveniste.weboo-
ker.eu/.

Nina Šafránek, 
koordinátor Mraveniště
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Pro děti a rodiče

Jak se má Klub Cesta?
Věříme v lepší dny a v to, že budeme 
moci naši službu zase 100% otevřít. 
Nyní se zaměřujeme zejména na práci 
venku, tzv. streetwork. Co to znamená 
streetwork? Streetwork je metoda so-
ciální práce na ulici, v parku, nádraží, 
na hřišti, zkrátka venku. Těmto místům 
říkáme tzv. přirozené prostředí cílové 
skupiny. Cílovou skupinou jsou pro nás 
děti a mládež potřebující sociální pora-
denství, podporu nebo pomoc. Jedná se 
tedy o vyhledávací, doprovodnou a mo-
bilní sociální práci s nízkoprahovou na-
bídkou. Tím, že jsme častěji venku, mů-
žeme vidět, jak se vyvíjí vztah mladých 
lidí k okolí. Právě proto se snažíme vést 
naše klienty k soběstačnosti, prohloubit 
jejich vztah k přírodě. Je důležité praco-
vat s dětmi v oblasti seberozvoje a umož-
nit jim osvojovat si základní schopnosti, 
dovednosti a také hodnoty, např. empa-
tii, kooperaci, odvahu, které můžeme 
skvěle prohlubovat právě venku. Našim 
klientům ukazujeme, že v každé životní 
situaci se nachází potenciál pro sebe-
rozvoj, zábavu, posouvání hranic atd. 
Dlouhodobě se snažíme podpořit děti 
a mladé lidi v aktivním a smysluplném 
trávení volného času, nabídnout jim 
jiný přístup. Proto nyní probíhají pra-
videlné tréninky Ligy férového fotba-
lu. Podporujeme tak zdravý životní styl 
dětí, motivujeme je k pohybu a prohlu-
bujeme přístup týmovosti a cílevědo-
mosti. Součástí je sbírání odpadků na 
hřištích, kde s dětmi trénujeme. Dále 
realizujeme Podcast Klubu Cesta 
s hostem. Jedná se o rozhovory se za-
jímavými hosty s myšlenkou předat 
dětem a mládeži sdělení „Cesta JE“. 
Hlavním cílem je přinášet pravidel-
ná témata a rozhovory, které budou 

inspirovat, podněcovat zvědavost, 
informovat a vzdělávat v mnoha 
různorodých oblastech života. Ne-
ustále běží projekt Podpora vzdě-
lávání, propojující potřebné děti 
a dobrovolníky, kteří usilovně a zcela 
dobrovolně pomáhají dětem s dou-
čováním. Velmi si vážíme každého 

našeho dobrovolníka a posíláme sílu 
do dalších dní. Klub Cesta je k dispo-
zici 3× týdně v klubu či terénu. Služ-
ba může být zdarma díky finančnímu 
přispění Středočeského kraje, MPSV, 
MŠMT a města Říčany.

Za tým Klubu Cesta  
Tereza Zajíčková, vedoucí služby

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

Zápisy do Pramínku
Zveme vás k zápisům pro školní rok 2021/2022, které se 
konají 18., 19. a 20. května od 16 do 18 hodin v Pramínku.
Více informací a přihlášení najdete na našich stránkách 
www.lesniklubpraminek.cz. 
Nebo nás kontaktujte tel. 732 662 158 Bára Smetánková, 
tel. 731 523 025 Olga Jarkovská.

ze života škol(ek)
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PŘ ÍMĚSTSKÉ PLAVECKÉ TÁBORY
REGISTRACE NA WWW.MOMMYTIME.CZ

PRŮHONICE BENICE 
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ze života škol(ek)

Kdo vůbec před 
pár měsíci ro-
zuměl významu 
těchto tří pís-

men? To, co se na první pohled zdálo být 
druhým pádem množného čísla slova 
mapa, v sobě ukrývá silný náboj pro ob-
last vzdělávání. Místní akční plán vzdě-
lávání plní na mnoha místech naší 
republiky nepostradatelnou úlohu 
při spojování organizací, lidí a jejich 
nápadů. Vzdělávání našich dětí se tím 
pádem stalo důležitým tématem pro ši-
roké spektrum lidí, kteří jsou vtaženi do 
hry a považují dnes mnohá témata roz-
voje všech dětí v regionu za každodenní 
samozřejmost, a hlavně považují toto za 
témata zásadní.
Je-li věc vytvořená a funkční, připadá 
jednoduchá jako ono pověstné Kolum-
bovo vejce. Dnes patří Monika s Mir-
kou z MAP Říčany mezi známé osoby 
s navázanými kolegiálními a mnohdy 
kamarádskými vazbami do škol, mu-
zea, na obce a na mnohá jiná místa. 
Byly to ovšem ony dvě, samozřejmě 
i s dalšími členy postupně se rozšiřují-
cího týmu, které dokázaly přesvědčit 
a vtáhnout do hry.
Důležité a zásadní věci je potřeba opa-
kovat pořád dokola. Spolupráce mezi 
školami je nezbytnou podmínkou od-
straňování rozdílů mezi dětmi a vyrov-
návání jejich vzdělávacích šancí, stejně 
jako dosažení toho, že vzdělávání bude 
pro obyvatele regionu, politiky a pod-

nikatele důležité a nebudou přehlížet 
jeho význam pro současnost, a hlavně 
budoucnost společnosti. Tím pádem že 
nebudou přehlížet ani jeho oprávněné 
potřeby a požadavky, protože není dů-
ležitější investice do budoucnosti, než 
je investice do vzdělávání.
Moc příjemně se mi píše, že činnost 
našeho MAPu je nesmírně bohatá. 
Jen v letošním roce byly v jeho režii 
organizovány vzdělávací a podpůrné 
akce nejen pro učitele, ale i pro rodiče 
a ostatní veřejnost. Namátkou vzpome-
nu setkání věnovaná čtenářské či mate-
matické gramotnosti, setkání věnovaná 
právním předpisům, setkání věnovaná 
rozvoji měkkých dovedností, rozvoji 
počítačové gramotnosti, cizího jazyka, 
dějepisu, matematiky, setkání věnovaná 
asistentům pedagoga či rozebírající spe-
ciálně pedagogické problémy, setkání 
věnovaná mateřským školám či tvorbě 
školního vzdělávacího programu – a to 
jen připomínám oblasti, mnohdy bylo 
více setkání na jedno téma z různých 
úhlů pohledu. MAP se podílel i na zá-
sadní konferenci říčanského muzea, 
která bude jistě jeho organizátory připo-
menuta jinde. Online konference Pošli 
to dál zaujala totiž přes pět set lidí z celé 
republiky.
Kapitolou samotnou se stalo postup-
né sdílení ředitelek a ředitelů mateř-
ských a základních škol. Ředitelská 
práce je totiž nádherná, leč náročná 
a svým způsobem osamělá, ačkoli se to 

lidem zvenčí 
vůbec nemu-
sí tak jevit. 
Člověk stojící 
v čele školy 
je každoden-
ně obklopen 
s p o u s t o u 
lidí, jen spo-
čítejme žáky, 
jejich rodiče, prarodiče, učitele, další 
pracovníky školy a celé školní okolí. 
Jenže rozhodovací procesy, odpověd-
nost za chod školy (poděkovali jsme 
prosím alespoň v duchu ředitelkám 
a ředitelům za většinou excelentní 
zvládání posledního roku?) přináší 
leckdy vnitřní obavy, jistou osamělost 
a je nezbytné realizovat setkávání s ji-
nými ředitelkami a řediteli, zkrátka sdí-
lení radostí i starostí. Zde MAP Říčany 
nastartoval jistě pevnou tradici se-
tkávání ředitelek a ředitelů MŠ, ZŠ, 
ale i jejich zástupců. Úžasný na tom 
je nejen obsah těchto setkávání jednou 
věnovaný samotným vedoucím pracov-
níkům, jednou jejich týmům, jednou 
zápisům či jiné aktuální věci, ale právě 
ta základní idea sbližování, odstraňo-
vání předsudků a spojování předškolní-
ho, základního a středního vzdělávání 
v regionu do jednoho směru je správná. 
A že to není samozřejmost, o tom jas-
ně svědčí zájem z okolních MAPů, 
které si začínají brát inspiraci, zapo-
jují se do říčanských aktivit a někdy 
trochu závidí. Vždyť je co, a já bych 
alespoň svým jménem za činnost 
MAPu Říčany rád poděkoval.

Václav Trojan, 
odborný garant projektu MAP

vážení pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci, ředitelé 
mateřských a základních škol, milí rodiče,
stále se snažíme udržet pospolitost na území Říčan-
ska a s nadšením připravujeme různá online setká-
ní, která nejen vzdělávají, ale hlavně propojují „sic 
přes obrazovku“ skvělé aktivní lidi.  Jen za měsíc 
duben se prostřednictvím online aktivit potkalo 369 
aktivních pedagogických, nepedagogických pracovní-
ků mateřských a základních škol a 69 rodičů upoutala 
online beseda s paní michaelou Štáfkovou, psycho-

terapeutkou a vedoucí adiktologické ambulance, pro 
děti a mládež ada+ Kladno. 
Věříme, že přijdete mezi nás další online besedu Mi-
chaely Štáfkové o psychickém vývoji dětí i dospělých 
Cítím se na dvacet aneb jak jsme vlastně staří? kte-
rá se uskuteční ve čtvrtek 27. 5. 2021 od 17:00 hodin 
a odpovězte na soutěžní otázku: Kdy se člověk stává 
dospělým jedincem? Přihlaste se prostřednictvím e-
-mailu na map@ricany.cz. těšíme se na vás!

Monika, Mirka, Pavlína a Petra

Říčanský mAP se stává zajímavou inspirací

A co jsme pro vás připravily za setkání v květnu? 
Podívejte se a přijďte mezi nás!

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 Se-
tkáNí určeNo?

3. 5. 2021 
13.00 - 17.00 hodin

deficity dílčích kognitivních funkcí
a prevence vzniku SPu
s  marikou Kropíkovou

online seminář 
s osvědčením

pedagogy MŠ

4. 5. 2021 
14.00 - 16.00 hodin

akutní a chronická onemocnění  
u dětí na zŠ s Pavlínou miltovou

webinář 
s osvědčením

pro všechny pedagogické 
a nepedagogické pracov-

níky zŠ

6. 5. 2021 
14.00 - 15.30 hodin

Jednání pracovní skupiny  
Pro rovné příležitosti

online
odborný tým pracovní 
skupiny, pedagogové 

MŠ a zŠ

11. 5. 2021 
14.00 - 15.30 hodin

Sborovna jako kmen 
s jiřím Lukou

webinář
pro všechny pedagogické 
a nepedagogické pracov-

níky zŠ

12. 5. 2021  
15.00 - 16.00 hodin

Setkání pedagogů z MŠ a zŠ  
knihovna láká ke čtení 

s knihovnicí janou Svobodovou
online beseda pedagogy MŠ a zŠ

13. 5. 2021 
14.00 - 17.00 hodin

Jak být mentálně fit
s marií Skalskou

webinář
pro všechny pedagogické 
a nepedagogické pracov-

níky MŠ a zŠ

18. 5. 2021 
14.00 - 15.30 hodin

Jednání pracovní skupiny  
Matematické gramotnosti k rozvoji potenci-

álu každého žáka
online

odborný tým pracovní 
skupiny, pedagogové 

MŠ a zŠ

19. 5. 2021
14.30 - 15.30 hodin

kulatý stůl MatikáŘů 2. stupně zŠ
oborové sdílení s týmem MaP

online
pro pedagogy vyučující 

matematiku na 2. stupni 
zŠ

24. 5. 2021
14.00 - 16.00 hodin

Navazující online školení z měsíce dubna
formativní hodnocení ii. ve školní praxi

s Olgou Turnovou a Peterem Zafkou
online

pro pedagogy zŠ, kteří 
se zúčastnili školení 

Formativní hodnocení

25. 5. 2021
8.30 - 16.30 hodin

„Nemluv o tom, udělej to“
s Hankou Švejdovou

akreditovaný 
online seminář

pedagogy MŠ

27. 5. 2021
14.00 - 15.30 hodin

Pokračování semináře 
Supervize pro pedagogy ii. (a skupina) 

s Vladislavou moravčíkovou  
a Vítem Hrbáčkem

online
navazující seminář

KAPACITA NAPLNĚNA

27. 5. 2021
17.00 - 19.00 hodin

Beseda o psychickém vývoji dětí i dospělých  
cítím se na dvacet aneb  
jak jsme vlastně staří? 
s michaelou Štáfkovou

online odborná 
beseda

rodiče, pedagogické  
a nepedagogické pracov-

níky MŠ a zŠ  
a širokou veřejnost
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ze života škol(ek)

Tým mAP ŘíČANy VáS SrDeČNĚ 
ZVe NA KVĚTNOVé 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 Se-
tkáNí určeNo?

3. 5. 2021 
13.00 - 17.00 hodin

deficity dílčích kognitivních funkcí
a prevence vzniku SPu
s  marikou Kropíkovou

online seminář 
s osvědčením

pedagogy MŠ

4. 5. 2021 
14.00 - 16.00 hodin

akutní a chronická onemocnění  
u dětí na zŠ s Pavlínou miltovou

webinář 
s osvědčením

pro všechny pedagogické 
a nepedagogické pracov-

níky zŠ

6. 5. 2021 
14.00 - 15.30 hodin

Jednání pracovní skupiny  
Pro rovné příležitosti

online
odborný tým pracovní 
skupiny, pedagogové 

MŠ a zŠ

11. 5. 2021 
14.00 - 15.30 hodin

Sborovna jako kmen 
s jiřím Lukou

webinář
pro všechny pedagogické 
a nepedagogické pracov-

níky zŠ

12. 5. 2021  
15.00 - 16.00 hodin

Setkání pedagogů z MŠ a zŠ  
knihovna láká ke čtení 

s knihovnicí janou Svobodovou
online beseda pedagogy MŠ a zŠ

13. 5. 2021 
14.00 - 17.00 hodin

Jak být mentálně fit
s marií Skalskou

webinář
pro všechny pedagogické 
a nepedagogické pracov-

níky MŠ a zŠ

18. 5. 2021 
14.00 - 15.30 hodin

Jednání pracovní skupiny  
Matematické gramotnosti k rozvoji potenci-

álu každého žáka
online

odborný tým pracovní 
skupiny, pedagogové 

MŠ a zŠ

19. 5. 2021
14.30 - 15.30 hodin

kulatý stůl MatikáŘů 2. stupně zŠ
oborové sdílení s týmem MaP

online
pro pedagogy vyučující 

matematiku na 2. stupni 
zŠ

24. 5. 2021
14.00 - 16.00 hodin

Navazující online školení z měsíce dubna
formativní hodnocení ii. ve školní praxi

s Olgou Turnovou a Peterem Zafkou
online

pro pedagogy zŠ, kteří 
se zúčastnili školení 

Formativní hodnocení

25. 5. 2021
8.30 - 16.30 hodin

„Nemluv o tom, udělej to“
s Hankou Švejdovou

akreditovaný 
online seminář

pedagogy MŠ

27. 5. 2021
14.00 - 15.30 hodin

Pokračování semináře 
Supervize pro pedagogy ii. (a skupina) 

s Vladislavou moravčíkovou  
a Vítem Hrbáčkem

online
navazující seminář

KAPACITA NAPLNĚNA

27. 5. 2021
17.00 - 19.00 hodin

Beseda o psychickém vývoji dětí i dospělých  
cítím se na dvacet aneb  
jak jsme vlastně staří? 
s michaelou Štáfkovou

online odborná 
beseda

rodiče, pedagogické  
a nepedagogické pracov-

níky MŠ a zŠ  
a širokou veřejnost
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dělali doprovod sourozenci, jiným rodiče. Všichni si slun-
cem prozářené odpoledne užili. Bylo to pestré odpoledne 
plné sportování a luštění, ale hlavně také odpoledne spo-
lečných chvil v přírodě. Každý si domů kromě nalezené-
ho pokladu, jakým byly sladkosti, kraslice a pomůcky na 
výrobu velikonočních dekorací, odnesl zejména pěkné 
zážitky a úsměv na tváři.

Miroslava Veselá, Jitka Červenková

Úspěchy našich žáků v olympiádách 
z angličtiny, němčiny a matematiky

Do okresního kola olympiády z anglického jazyka, kte-
ré probíhalo opět online, postoupili naši žáci Monika 
Kůsová a Šimon Procházka z 9. C. Oba se umístili na 
prvních dvou místech, Šimon Procházka pokračuje do 
krajského kola. Stejně jako naše školní kolo, měla i tato 
zkouška dvě části – v první se testovala gramatika, slov-
ní zásoba a poslech. V druhé, ústní části museli pak žáci 
prokázat umění vyjádřit se v angličtině k danému téma-
tu. Monice se lépe dařilo v ústní části, Šimonovi v pí-
semné. Oběma moc gratulujeme a přejeme Šimonovi 
hodně štěstí v krajském kole.

J. Fáberová

V polovině března nás reprezentovaly Nikola Vaščynec 
a Monika Kůsová z 9. C v okresním kole Olympiády v ně-
meckém jazyce. I ta se tento rok konala pochopitelně 
online. Monika Kůsová se stala vítězkou okresního kola 
a postupuje do kola krajského. Nikola Vaščynec obsadila 
v těsném závěsu skvělé 2. místo. Děkujeme za skvělou re-
prezentaci a dobrovolnou přípravu v době před přijímací-
mi zkouškami. Monice držím palce v krajském kole.

Z. Havlíková

Okresní kolo matematické olympiády za okres Praha – 
východ v kategorii Z9 se uskutečnilo online 27. ledna. 
Žáci zpracovávali úlohy doma sami a s čestným prohlá-
šením, že vše vypracovali bez cizí pomoci, je zasílali zpět 
zadavatelům (Gymnázium Čelákovice). Všichni úspěš-
ní řešitelé postoupili do krajského kola. Žáci 9. C David 
Hrtan a David Schnabl se umístili v okresním kole na 
velmi pěkném 4. a 8. místě. 
David Hrtan zpečetil svůj úspěch i v krajském kole mate-
matické olympiády, kde se obsadil 5. místo. Gratulujeme!
Okresního kola matematické olympiády se úspěšně zhosti-
li v kategorii Z8 i žáci 8. ročníku, kde 1. místo obsadila Tere-
za Šímová, 2. místo Lucie Glogarová a na 6. místě skončila 
Hana Drálová. I těmto dívkám patří velká gratulace!

H. Vydrová, J. Profota

 
 
  
 
 1. základní škola Říčany fakultní ško-
lou Přírodovědné fakulty uK na dal-
ších pět let 
Naše základní škola obhájila tento titul zejména na zá-
kladě výborných výsledků v oboru geologie, kde jsme 
i v těchto zhoršených podmínkách zabodovali. Naši žáci 
se tři roky po sobě umístili na předních příčkách v kraji 
a loňské třetí místo v celostátním kole je doposud největ-
ším úspěchem našeho žáka v individuální soutěži. 
K prodloužení možnosti užívat tento titul zásadně při-
spěla i dostavba jeskyně ve školním geoparku, a tím i roz-
šíření nabídky aktivit pro žáky i veřejnost.  Do budoucna 
se rýsuje i bližší spolupráce se studenty Př fak. UK.

Pavel Bednář, ředitel školy 

Velikonoční akce čtenářského klubu
Již druhým rokem 
funguje při školní 
družině čtenářský 
klub, jehož cílem 
je sdílení vlastního 
čtenářství s doporu-
čováním knížek na-
vzájem, samostatné 
čtení knih dle vlast-
ního výběru přímo 
v klubu, rozvoj čte-
nářství a návštěvy 
knihovny. 
Dne 25. 3. 2021 se uskutečnila velikonoční akce čtenářské-
ho klubu – Cesta za pokladem velikonočního zajíčka. Na 
startu si každý vyzvedl soutěžní kartičku a vydal se na cestu. 
Cestou děti provázely dopisy a vzkazy s úkoly od velikonoč-
ního zajíčka. Jednalo se jak o sportovní úkoly, tak o úkoly 
vědomostní. Výsledky z úkolů, jakými byly skok, běh, hod 
na cíl, křížovky, hádanky, postřehové hry a jiné, si děti zapi-
sovaly do soutěžní kartičky.
 Na konci cesty musel každý účastník proběhnout tunelem 
z proutí, na obrázku najít velikonoční symboly a pak již na 
každého čekala odměna – poklad velikonočního zajíčka.
  Někteří se vydali na trasu samostatně, některým dětem 
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Příměstský tábor DOmINO  
„Lovci pokladů“
Rádi bychom vám představili letní příměstský tábor DO-
MINO - Lovci pokladů, který se uskuteční letos poprvé 
v našem krásném městě Říčany. 
Dětem se budou věnovat školené vedoucí -  Lucie Vy-
drová a Nikola Viktorie Hažmuková.
Základnou bude školní budova a zahrada Slunečnice. 
Pro děti je připraven pestrý program plný pohybu, há-
danek a dobrodružství. V plánu je jeden celodenní výlet, 
na kterém si děti zahrají únikovou hru „Jungle“ nebo 
„Zlobr“. Jeden den je na programu plavání v bazénu na 
Fialce, a pokud budou parné letní dny jako v minulých 
letech, využijeme možnost zahradní sprchy na osvěže-
ní. Pro děti je také nachystána prohlídka geologického 
parku i s programem. Dále budou děti hrát během týd-
ne tematické hry, díky kterým budou „Lovci pokladů“ 
získávat šifry k nalezení bájného pokladu. Pokud bude 
špatné počasí, bude se část programu odehrávat v tělo-
cvičně  hlavní budovy školy. V závěru týdne vyrazíme 
pro poklad, ve kterém každé dítě najde odměnu.
V plánu jsou během prázdnin tři turnusy. Více informa-
cí najdete na webu školy pod záložkou DOMINO.

Helena Vydrová, koordinátor Domino

ZáPIS DO 1. rOČNíKU
Již druhým rokem probíhal zápis do prv-
ního ročníku velmi netradičním způso-
bem. Zákonní zástupci měli možnost při-

hlásit své děti několika způsoby. Datovou schránkou, 
e-mailem s elektronickým podpisem, případně osobně 
ve škole. Poslední možnosti využilo sice nejvíce rodičů, 
ale vše probíhalo velmi hladce. Rodiče si během elek-
tronického zápisu rezervovali přesný termín návštěvy 
školy. Celý zápis probíhal za velmi přísných hygienic-
kých podmínek. K zápisu se v letošním roce přihlásilo 
155 dětí. Z pedagogického hlediska zápis bez dětí není 
ideální. Děti se během zápisu mají možnost seznámit 
s prostředím školy a nahlédnout pod pokličku základ-
ního vzdělávání. Bohužel v této mimořádné době to ne-
bylo možné. Pokud by to epidemická situace umožňo-
vala, chtěli bychom ke konci června uspořádat schůzku 
s návštěvou školy pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče. 
Doufejme, že vše se co nejdříve vrátí do normálních ko-
lejí a příští zápis do prvního ročníku již proběhne kla-
sickým způsobem.

Vaše Bezručovka 

NáSTUP žáKŮ PrVNíHO STUPNĚ
A je to tady! Konečně jsme se všichni dočkali a ten den 
přišel. Žáci se nám konečně 12. 4. mohli vrátit, alespoň 
částečně, do školních škamen. Pondělní ranní nervozitě 
žáků i učitelů předcházely velkolepé přípravy, které měly 

zabezpečit hladký průběh prvního testování. A podařilo se! 
Po vstupu do školy byli žáci rozpačití a nevěděli, co je čeká. 
Učitelé, kteří byli na testovacích stanovištích, se chovali 
velmi profesionálně a celé testování žáků proběhlo bez vět-
ších problémů. Během hodiny byli žáci otestování a mohli 
všichni usednout do lavic. Učitelé se na své žáky již moc tě-
šili a budou se snažit dohnat vše, co nestihli během distanč-
ní výuky. Škola konečně vypadá jako škola a ne jako dům 
duchů. Konečně je ve škole slyšet dětský ryk a smích. Tak 
to má být… Doufejme, že se situace už bude jen zlepšovat 
a vše se co nejdříve vrátí do starých zajetých kolejí.

CHVILKA POeZIe 7. rOČNíK - beZrUČKA

Co se děje v ZŠ bezručova

Nyní když je doba viru,
musí každý doma být,
Hned jak ráno pozdě 
vstanu,
nemusím se upravit.

Na výuku se připojíme,
nic však ale neslyšíme.
Pořád samé sekání,
k šílenství nás dohání.

Každý den je skoro stejný,
Teamsy pořád zasekaný.
Teď už nás nic nepře-
kvapí.
Paní učitelku to zas trápí.

„Paní učitelko, neslyším 
Vás!”
Už je to tu zas.
Čtvrtá vlna se k nám blíží,
tak doufejme, že to zmizí.

Hlava už nás z toho bolí,
vládní opatření se stále 
mění.
Nevím, co se zítra změní.
Bude další opatření? 

Vaše Bezručovka
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ZáKLADNí ŠKOLA u ŘíČANSKéHO LeSA

ZáPIS PrVňáČKŮ 2021/2021
Dne 7. – 9. dubna, proběhl na naší škole zápis budoucích prv-
ňáčků. Bohužel již druhým rokem nebyly přítomny natěšené 
dětské duše, které se těší, jak usednou do školních lavic. K le-
tošnímu zápisu se dostavilo 126 uchazečů. Z důvodu kapacity 
můžeme přijmout na školní rok 2021/2022 jen 62 dětí. 

Iveta Truhlářová

NĚCO máLO K NáVrATU
Ať se nám to líbí, nebo ne, ať s tím souhlasíme nebo ne, díky 
testování se mohli naši žáci vrátit do škol. Doposud jsme 
nezaznamenali žádného „pozitivního“ žáka.
Žákům 5. ročníku jsme dali prostor pro vyjádření.
První den ve škole jsem si užila! Byla jsem moc ráda, že 
vidím po dlouhé době kamarády. Jen mi vadí, že musíme 
nosit roušky. Hodně se ve škole větrá, tak je lepší vzít si tep-
lejší oblečení. V pondělí a ve čtvrtek ráno probíhá testování. 
Není to nic strašného. Jsem ráda, že se všechno zlepšuje.

S. Hornová
Do školy jsem se strašně moc těšila! Hlavně na kamarády. 
První den proběhl úspěšně. Testování nic není, bylo to v po-
hodě. Jen se těším, až ještě sundáme ty roušky!

K. Těšínská
Jsem celkem unavený. Zase musím vstávat dřív, ale ve škole 
je to nejlepší! O přestávce si můžu popovídat s kamarády. 
Jen si občas nerozumíme kvůli rouškám. Testování probíhá 
úplně v klidu. Nevadí mi to.

D. Černý

DĚTI NAmALOVALy ObráZKy ZDrAVOTNíKŮm 
Všichni už jsme z opatření proti COVID-u unaveni. Je však 
někdo, kdo se má právo cítit se nejen unaven, ale i vyčer-
pán. A přesto se znovu a znovu den za dnem vrací ke svému 
bílému plášti, aby doslova zachraňoval životy lidí… Proto 
se děti z naší základní školy jako poděkování pro zdravotní-
ky v první linii z říčanské, krčské a vinohradské nemocnice 
rozhodly namalovat obrázky a napsat poděkování.

Dalibor Dudek

NUDA, NUDA, Šeď, Šeď…?
Distanční online výuka začíná být po roce i přes veškerou snahu 
poněkud nudná, jednotvárná a šedivá. V podstatě už od 2. polo-
letí pozorujeme na dětech narůstající apatii, nezájem a pasivitu. 
Proto se někteří z našich pedagogů snaží hodiny online výuky 
oživit a vnést do již poněkud okoukaného dystopického online 
světa trochu neotřelé svěží zábavy.
Velmi oblíbené jsou například hodiny s panem učitelem Ko-
řenem, který je sám o sobě neokoukanou superstar a VIP 
hvězdou, jeho hodiny jsou pak velmi promyšlenými dramaty 
vypointovanými jako televizní show. Inu zkušenost je znát.
Úspěch měly také barevné dny paní zástupkyně Truhlářové, ve 
kterých lektorka i účastníci lekce museli mít na sobě oblečené 
něco v barvě toho dne, takže tu bylo Červené pondělí, Zelené 
úterý atd. Jiné třídy v jiný čas měly zase např. Kloboukový den, 
Den černých brýlí nebo Indiánský den. Obzvláštní nadšení budí 
pravidelně zařazovaný Zvířátkový den, kdy na výuku přijdou, 
přilezou, přiletí nebo se připlazí i různí domácí mazlíčci. 
Neuvěřitelně v kurzu jsou u žáků Spací hodiny, Pyžamové párty 
a Páteční dvouhodinovky ničeho. Zajímavé je, že ačkoli žádný 
z učitelů naší školy žádné takové online hodiny nevymyslel 
a nepořádá je, mnozí žáci si je dělají poměrně pravidelně. Talent 
a nadání se prostě nedají pohřbít nějakým Covidem.
Už prostě chceme všichni do školy. Show must go on.

Iveta Truhlářová
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I přes coronavirovou pandemii má naše škola v oblasti EVVO 
úspěchy. Stala se opět školou udržitelného rozvoje, tentokrát 
1. stupně. Zapojila se nově do celostátního programu základ-
ních škol zabývajících se ekologickou/environmentální vý-
chovou, „MRKEV“. 
Dále jsme přidali do sběrových komodit vysloužilé mobilní te-
lefony a v rámci soutěže „Recyklohraní“ sklidili velký úspěch 
s počtem 240 sebraných kusů. Při online výuce žáci měli mož-
nost, navštívit elektrizující hodinu fyziky a projít tak vodní 
i větrnou elektrárnu, poznat její výhody i nevýhody. 
Díky všem pedagogům tráví žáci více času v přírodě. 
V rámci pracovních činností nás čekají úpravy školní za-
hrady, zahradní nábytek vonící novotou také jistě přispě-
je k výuce venku. 

Krásné jarní dny přeje Nerudovka

Jarní výzva ve školní družině
V rámci této „ Jarní výzvy“, kterou připravily vychovatelky ze 
školní družiny, měly děti v době distanční výuky plnit různé 
úkoly z různých oblastí. A co si na ně paní vychovatelky při-
pravily?

NaJdi PoSloucheJ ochutNeJ
hnízdo ptáků zpěv ptáků pažitku    
rozkvetlou květinu mňoukání kočky šťovík
žížalu bzukot včel syrovou bramboru
rozkvetlý zlatý déšť štěkot psů olízni citrón 

A JEŠTĚ TROCHU POHYBU
proběhni se po 
trávě bos, stref se 
šiškou do stromu, 
zaskákej si pa-
náka,  zkus skok 
z místa; kdo skočí 
dál, ty nebo rodiče?
A jak se vše po-
vedlo? Skvěle, děti 
byly nadšené, což 
potvrzují i foto-
grafie, které stále 
ještě zasílají. Rádi 
se s vámi o nějaké 
podělíme.

Co je nového v ZŠ Nerudova Říčany
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ÚSPĚCHy žáKŮ V mATemATICKé  
A V DALŠíCH OLymPIáDáCH 
Naši žáci si už většinou zvykli na online vyučování. V le-
tošním roce ale kromě běžné výuky probíhají často online 
i soutěže. Už samotné porovnání sil s ostatními je pro stu-
denty výzva. Teď ale o to větší, že kromě znalostí a doved-
ností v daném oboru musí ten, kdo chce obstát, zvládnout 
i technickou stránku, správně se připojit, ve správném for-
mátu zpracovat, včas odeslat,...
A i přes mnohá úskalí jsou zástupci naší školy úspěšní i ve 
vyšších kolech. Důkazem je např. obsazení všech prvních tří 
míst okresního kola matematické olympiády v kategorii 
Z6 (prima) a prvního místa v kategorii Z7 (sekunda).
Kromě O. Dlaska, K. Cimprichové a B. Vraštilové, kteří 
se umístili nejlépe, byli v primě úspěšnými řešiteli ještě K. 
Hojný, L. Sikorová, L. Kohoutek a V. Havlíčková. Vítě-
zem za sekundu je J. Parobek.
Úspěšní byli naši žáci i v okresním kole v německém jazy-
ce. K. Líbalová z kvarty obsadila v kategorii IIB 1. místo, 
v kategorii III.A dosáhly na 1. místo K. Končická, žákyně 
septimy a na 2. místo sextánka E. Hrubošová. V okresním 

kole olympiády v anglickém jazyce, v kategorii III.A si vý-
borně vedly žákyně septimy. A. Šedinová, která obsadila 1. 
místo a E. Dorňáková 2. místo. V kategorii II.B pak získa-
ly kvartánky M. Teclová 2. místo a K. Líbalová 5. místo.
Vítězné vavřínové věnce získali naši žáci i v krajských kolech. 
V krajském kole olympiády ve španělském jazyce se v ka-
tegorii SŠ I. a SŠ II. vítězkami staly žákyně třetího ročníku 
F. Balkhausenová a septimánka A. Šedinová a v kategorii 
SŠ III. obsadila K. Podlucká z oktávy 3. místo. V krajském 
kole olympiády z dějepisu v kategorii ZŠ obsadila žákyně 
tercie D. Malá 5. místo, v kategorii SŠ septimán J. Rýc 2. 
místo. Krajské kolo Astronomické olympiády ozdobily  2. 
místem M.Pelantová z kvinty, 5. místem N. Boucová a 6. 
místem K. Kusá, obě z tercie. Všem blahopřejeme. 
  D. Koukolová, dř.

HON NA KeŠKU
V letošním školním roce  jsme si toho zatím ve škole moc neu-
žili. Jedno z mála,  co jsme ještě stihli,  ale byly dvě hodiny bi-
ologických ,,laborek”. Vypadaly tak zajímavě! Moc nás bavilo 
zkoumat přírodu pod mikroskopem a  těšili jsme se na další 
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objevování, když přišlo uzavírání 
kvůli pandemii. Jaká škoda, lito-
vali jsme. Naštěstí nás ale naše 
paní profesorka nenechala smut-
nit dlouho. 20. března odstarto-
vala v rámci předmětu BIO-LP 
V1 výzvu  ”Hon na kešku.” Její 
součástí byla v úvodní fázi výro-
ba kešky. Tu jsme přichystali kaž-
dý jednu. Pro své spolužáky jsme 
vymýšleli více či méně záludné 
otázky z dosud probraného 
učiva a spolu s podpisovým archem a tužkou jsme je zavírali 
do různých nádobek a lahviček opatřených nápisy ”POZOR 
KEŠKA!  NENIČ MĚ!” Následovalo vybrání místa uložení 
kešky a zapsání přesných GPS souřadnic do společné tabulky. 
Teprve potom jsme mohli vyrazit. Místa a úkryty  byly velmi 
zajímavé. Nachodili jsme určitě desítky kilometrů a navštívili 
jsme díky hledání i místa, která jsme dosud neznali. A to vět-
šina z nás jsme Říčaňáci! Každý, kdo kešku objevil, se musel 
podepsat a poslat odpověď na otázku z ní jejímu zadavateli. 
Hodnotiteli odpovědí pak  byli studenti sami. Nikdy bych si ne-
myslela, jak nás hra chytne. Předháněli jsme se v počtu naleze-
ných schovek. Hry se často účastnily i celé rodiny, žáci  s rodiči 
a mladšími sourozenci. Byla to opravdu skvělá zábava! Zatím 
nevíme, kdo bude nakonec celkovým vítězem. Ale to vlastně 
ani není důležité. Důležité totiž je, že nás to bavilo a že jsme si 
i podle hesla učitele národů Jana Amose Komenského ,,Škola 
hrou” zopakovali a upevnili mnoho z probraného učiva.

Klárka Cimprichová, prima    
  

DISTANČNí VýUKA TrOCHU JINAK

Asi všichni si uvědomujeme, že hodiny a hodiny, které naše 
děti tráví u počítačů nejsou zrovna nic zdravého. Udělají si 
přestávku proběhnutím venku, protáhnou se? Proto, pokud 
to jen trochu lze, se snažíme poslat žáky „za věděním“ ven do 
přírody. Zvláště někteří učitelé vykazují v tomto směru notnou 
dávku kreativity a zpětná odezva je více než příznivá. Mnohdy 
se nezapojují jen žáci, ale i celé rodiny včetně domácích maz-
líčků! S velkým nadšením přistupují k těmto činnostem žáci 
nižšího gymnázia. A tady je malá ochutnávka!
Projekt „Probuzení jara“ - fotodokumentace prací žáků 
primy: K. Hojný – Jaro; S. Gallová – Čemeřice; B. Pospí-
šek – Žlutá země; B. Karasová – Pučení; J. Úlehla – Hlí-
dač krtinců, Probuzení sněženek 
 Probuzení jara, žáci primy 

Projekt „Velikonoce a jejich tradice aneb covid nás tradic 
nezbaví!“ – práce primánů a žáků prvního ročníku 

Velikonoce žáci primy; K. Cimprichová, O. Dlasek,  
B. Karasová, V. Pivoňková, L. Sikorová,  M. Tměj 

 

JAK SLAVíme VeLIKONOCe
Velikonoční tradice se u nás drží už nespočet let. Nejinak 
tomu bylo u nás doma i tento rok. Hned vedle dveří stojí 
ozdobená květina. Přivázala jsem na ni mašličky a společně 
jsme na ni vyrobili vajíčka voskovou technikou a voskovka-
mi. Na dveřích máme velikonoční věnec, který si vyrobíme 
doma.  Na každé květině v domě máme velikonoční ozdoby. 
Ať už se jedná o petrklíče, orchideje nebo o kaktus. Každý 
rok si na ně vyrobíme novou ozdobu. Letos jsme použili 
techniku omotávání vajec bavlnkou. I můj pokoj má spoustu 
ozdob. Každé Velikonoce pečeme velikonoční nádivku a per-
níčky, beránka, mazanec i jidáše. 
K Velikonocům neodmyslitelně patří barvení vajec. Nejčastěji je 
barvíme v odvaru z cibulových slupek, ale každý rok zkoušíme 
i nové metody. Letos jsme nově vyzkoušeli provázkovou a vos-
kovou techniku. Samozřejmě jsme pletli i pomlázky a to dokon-
ce čtyři! Letošní Velikonoce byly trochu jiné a tak můj brácha 
nemohl poprvé koledovat. Rodičům se moc líbila hra hon na 
kešku a tak nám schovali veliké kindr vejce venku a my jsme je 
museli hledat podle navigace. Svátky jara jsme si užili!

Bára Vraštilová, prima  
Veronika Dudová svoji fotogalerii „Velikonoční zvyky“ okomen-
tovala:  Vysévané obilí – symbolizuje začátek jara i zeměděl-
ských prací; Pečení jidášů na zelený čtvrtek – na ty jsme si letos 
museli zajít k tetě; Pečení beránka, symbol stáda, o které se stará 
pastýř – pekli jsme s babičkou, ale do pondělí nevydržel!; Pečení 
mazance, který symbolizuje slunce; Velikonoční kopřivová ná-
divka, tu nám letos opět upekla babička; Barvení vajíček – bar-
vili jsme v cibuli a technikou s krepovým papírem.

Velikonoce –V. Dudová, O.Dlasek, K.Hojný, prima

NeObVyKLý ÚKOL Ze ŠPANĚLŠTINy 

Někoho vyláká ven slunečné počasí, nás dostal ven úkol ze 
španělštiny. Všichni si asi přiznáváme, že dnešní doba je 
v mnohém těžká. Nejen studenti ztrácejí motivaci sedět vět-
šinu dne před počítačem a pracovat poctivě. Proto jsme tento 
netradiční úkol uvítali. 
Jednalo se o natočení videa, ve kterém jsme měli projít naše 
město/vesnici, natočit zajímavá místa a komentovat cestu ve 
španělštině. Získali jsme tím nejen záminku vydat se ven, ale 
i zlepšit náš projev ve španělštině a zdokonalit naše technické 
dovednosti (pro některé z nás asi největší výzva). Na online 
hodině jsme pak mohli vidět výtvory ostatních spolužáků, 
což byla příjemná změna z vyučovací rutiny. Naskytla se nám 
příležitost spatřit své město i okolní vesnice očima spolužáků.
Myslím, že takové úkoly, zaměřené nejen na teoretickou strán-
ku, nýbrž na propojení více dovedností, jsou sice zdlouhavé 
a náročné, ale také velmi užitečné pro naše budoucí uplatnění. 
Velké díky patří naší paní profesorce, že nás vytáhla ven, i když 
nebylo slunečno .
 Michaela Davidová, C2



ze života škol(ek)

Vážení rodiče, milé děti, těšíme se na vás na talentových 
zkouškách. Vybrat si můžete ze čtyř oborů, které nabízíme 
– hudební, výtvarný, taneční a literárně-dramatický.
Pokud nám to situace dovolí, proběhne zápis 24. května 
- 4. června 2021.
Veškeré informace najdete na našich webových strán-
kách.
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 2021, 
13.00 – 17.00 hodin, 
Masarykovo náměstí 
57.
Uchazeči o studium 
v hudebním oboru 
prokáží předpoklady 
ke studiu při talento-
vé 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. květ-
na nebo v úterý 1. června nebo ve středu 2. června 2021, 
13.00 – 19.00 v tanečním studiu, Pod školou 1110 (Ma-
sarykovo 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, 16.00 – 19.00 ve vý-
tvarném 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-dramatický obor (he-
rectví): ve čtvrtek 27. května 2021, 17.00 – 19.00 v ta-
nečním studiu, 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, kte-
rou se k talentové zkoušce naučí. Přijďte, těšíme se na vás!
Rádi zodpovíme vaše dotazy: 604 737 629, 721 117 535

Iveta Sinkulová, ředitelka ZUŠ Říčany
a kolektiv pedagogů ZUŠ Říčany

ZáPIS K TALeNTOVým ZKOUŠKám DO ZUŠ 
PrO ŠKOLNí rOK 2021/2022 JIž PrObíHá
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Mezi námi

Nejeden říčaňák má jistě dobu vá-
noční spjatou s tradiční Rybovou 
mší vánoční. Na té se podílí velké 
množství amatérů i profesionálů, 
velkou posilou orchestru je tradičně 
i členská základna Říčanského ko-
morního orchestru. Na konci břez-
na naši muzikantskou obec ohro-
mila neuvěřitelně smutná zpráva 

o úmrtí našeho skvělého přítele, pana prof. Jaroslava Šarouna. 
Nechme nyní vzpomenout Josefa Zichu:
Je tomu již mnoho let, kdy jsem se dostal při organizování Ry-
bovy Vánoční mše v kostele sv. Václava v Hrusicích do velikých 
potíží s chybějícím varhaníkem. Tam je pozice varhaníka klíčo-
vá, protože na kůr se vejde jen malý sbor bez orchestru a výsle-
dek je na varhaníkovi zcela závislý. Tehdy mi Lenka Kotková 
řekla, že tatínek by to zahrál. Vůbec jsem neměl tušení o koho 
se jedná a byl jsem rád, že se našlo řešení. Teprve na kůru jsem 
zjistil, s jakou osobností jsem měl to potěšení se seznámit. Jako 
ve většině malých kostelů, i tam jsou varhany v nepříliš doko-
nalém stavu. Když se jich však dotkla ruka Mistra, koukal jsem 
a poslouchal, co všechno pan profesor dokáže z nich vykouzlit. 
Bylo to prostě ohromující. I sbor vycítil, že se jedná o mimořád-
ný výkon a znásobil své úsilí, takže provedení mše bylo výbor-
né a hlavně se do okruhu mých přátel dostal muzikant ochotný 
s námi spolupracovat, pokud měl čas.
V Hrusicích nám pomohl ještě mnohokrát a přitom vždy před-
vedl jedno ze svých muzikantských kouzel. Ve mši je několik 
míst, která jsou náročná pro soprány. V dávnověku našeho zpí-
vání to vyřešil Míla Řezba tím, že přepsal celé věty o sekundu 
nebo o tercii níž, abychom to zazpívali. Pan profesor při plné 
hře jen utrousil „…a teď sopránům trochu pomůžeme“, zahrál 
potřebný harmonický přechod a rovnou z partesu transpono-
val o potřebný interval níž, aby sbor měl snazší interpretaci.
Jednou jsem mu málem nerad ublížil. Bylo to před koncertem, 
na kterém se loučil se svou aktivní činností a shodou okolností 

měl před termínem nějaké potíže s prsty pravé ruky. Při setkání 
před zahájením jsme se pozdravili a já jsem mu podanou pra-
vici srdečně stisknul. Naštěstí ucuknul včas a díky tomu nebyl 
koncert ohrožen.
Pokud si dobře pamatuji, tak od našeho prvního setkání neby-
ly ani jediné Vánoce, při kterých bychom se alespoň jedenkrát 
nesetkali. Pomoc pana profesora byla velmi účinná – v Bet-
lémské kapli i v dalších sálech, kde nebyly varhany, nebo právě 
i v Říčanech, kde byly kostelní varhany dlouho v opravě. Měl 
svoje elektronické varhany s kompletní aparaturou šikovně 
využitou jako podstavec, takže nic zbytečného s sebou nevozil. 
Jeho rukama se tyto varhany stávaly osobitým nástrojem, kte-
rý se dal využít pro dynamické efekty jinými nástroji nedosaži-
telnými. Decrescendo a crescendo v úvodních taktech Rybovy 
mše jsem nikde jinde neslyšel a zřejmě již ani neuslyším.
Většina lidí alespoň podvědomě touží po tom, aby po nich zů-
stala trvalá památka. Výhodu mají sochaři a malíři. V dědictví 
po interpretech nyní máme věrné nahrávky. Kromě těchto 
předmětů máme ještě jedno mnohem trvalejší spojení s Jaro-
slavem. Je to planetka Šaroun č. 8557 objevená v r. 1995, kte-
rou mu věnovala její objevitelka Lenka. Při pohledu na oblohu 
tedy můžeme vzpomínat.
Na rozdíl od profesionálů máme my amatéři jednu obrovskou 
výhodu. Můžeme svá občasná pochybení a nedostatky nahra-
dit velkou měrou spontánnosti, radosti a úsměvného nadšení, 
což by vlastně nemělo chybět nikdy a nikde. Všichni profesio-
nálové, se kterými jsem měl to potěšení za ta dlouhá léta spolu-
pracovat, tuto myšlenku podpořili svým dokonalým výkonem 
a jsem jim za to vděčný. Značně pozvedali alespoň o kousíček 
kvalitu našeho provedení a Jaroslav byl v tomto směru přímo 
vzorný.
Milý Jaroslave, Tvoje radost a úsměv nám budou chybět a bu-
deme se snažit ve vzpomínkách na Tebe šířit radost a pohodu 
mezi sebou a našimi posluchači, tak, jak jsi to vždycky činil Ty.
Budiž čest Tvé památce.

Josef Zicha a vzpomínající muzikanti

 

Tradiční sbírka oblečení 
a dalších věcí pro Diakonii 

Broumov proběhne ve čtvrtek 20. 5. 
2021 od 12:00 do 17:00 hodin u kostela 
na Masarykově náměstí v Říčanech. 
Jako obvykle můžete přinášet oblečení 
(neroztrhané, s funkčními zipy), lůžko-
viny, prostěradla, ručníky, utěrky (tyto 
čtyři druhy mohou být i mírně poškoze-
né), péřové přikrývky a polštáře, spacá-
ky s nepoškozeným zipem, použitelné 
záclony a závěsy, látky (alespoň 1 m2), 

nepoškozenou obuv (páry svázané, aby 
se boty neztratily nebo dát zvlášť do 
igelitové tašky), hračky (nepoškozené 
a čisté), drobné fungující elektrické spo-
třebiče do domácnosti (vařič, remoska, 
konvice, žehlička, apod.). Pokud nám 
přidáte k darovaným věcem 10,- Kč, 
použijeme část jako příspěvek na odvoz 
sbírky a podporu Diakonie, zbytek na 
naši další činnost. 
Sbírkou podpoříme nejen potřebné lidi, 
ale i organizaci Diakonie Broumov, so-

ciální družstvo, která darované věci pře-
vezme, ve vlastní třídírně vytřídí a vět-
šinu věcí dále použije (pomoc pro lidi 
s nízkým příjmem či na sociálních dáv-
kách, pomoc obětem živelních pohrom 
i jiných krizových situací), nepoužitelné 
věci pak zpracuje na čistící plachetky. 
Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.
 Marie Junková, Farní charita Říčany   

Vzpomínka na pana profesora
Jaroslava Šarouna (22. 7. 1943 - 25. 3. 2021)

Tradiční sbírka oblečení 

 Vzpomínka
7. 5. uplyne rok, co opustil tento svět 
můj obrovský kamarád a přítel MUdr. 
JaN HOFTa. Odpočívej v pokoji, 
doktore! Nezapomenu.   Jana F.
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Mezi námi

Koloběh se sice stále točí jen „napůl“ (s poloviční otevíra-
cí dobou), protože dle vládních nařízení ještě nemůžeme 
prodávat veškerý náš sortiment (údaj platný k datu uzá-
věrky Kurýru), ale nezahálíme: z podnětu říčanské Farní 
charity ve spolupráci s Koloběhem byla 8. dubna uspořá-
dána potravinová sbírka. V dnešní době se do situace, kdy 
je rodinný rozpočet mimořádně napjatý a stěží pokryje zá-
kladní potraviny, může dostat mnoho rodin i jedinců. Ná-
pad pomoci jim vsadil na myšlenku solidarity těch, kteří 
na tom jsou dobře, s těmi, kteří potřebují pomoc. A sázka 
vyšla: během několika hodin se u kostela nashromáždilo 
takové množství olejů, mouky, těstovin, konzerv, rýže, ce-
reálií, kečupů a dalších trvanlivých potravin, že je do Ko-
loběhu museli silní pánové (včetně otce Konstantina) na-
vozit na několikrát (plných bylo pět aut!). Štědrost desítek 
dárců nám potvrdila to, co denně vnímáme v dobročinném 
obchůdku: dokud si lidé vzájemně pomáhají, ještě není tak 
zle. Potraviny byly uskladněny v Koloběhu a čekají na své 
budoucí majitele. Tímto se obracíme na vás všechny, kdo 
jste se ocitli v materiální nouzi: neváhejte si k nám přijít 
a požádat o výdej pomoci. Nejen vlivem pandemické situa-
ce se s finančními potížemi potýká mnoho našich bližních, 
řada z nich vůbec poprvé v životě. Víte-li o někom takovém 
ve svém okolí, prosíme, nasměrujte ho do Koloběhu. Věří-
me, že výsledek dobré vůle jedněch lidí nebudou zneužívat 
jiní, a s důvěrou pomůžeme všem, kdo o pomoc požádají. 
Několik beden už prostřednictvím sociálních pracovnic 
MAS Říčansko doputovalo do potřebných rukou, do po-
loviny května je výdej v otevíracích hodinách Koloběhu, 
poté předáme zbylé potraviny Potravinové bance v Mod-

leticích. Doufáme, že 
alespoň trochu ulehčíme 
komukoli, kdo se dostal 
do nepříznivé životní si-
tuace. Zároveň na tomto 
místě za Farní charitu Ří-
čany i za Koloběh z celé-
ho srdce děkujeme všem, 
kdo přispěli!  
Do obchůdku jste zvá-
ni kdykoli, prodáváme 
veškeré zboží do domác-
nosti a dětské oblečení 
a boty, dary přijímáme stále a s farmářskými trhy oteví-
ráme i v sobotu dopoledne.
A také si k nám přijďte pro semínka. Projekt Semínkov-
na stačil už vloni potěšit mnoho pěstitelů a zahrádkářů, 
krabička, připravená Markétou Strouhalovou ve spolu-
práci se školní farmou Magic Hill, je naplněna semín-
ky, která si od nás zdarma můžete odnést. Samozřejmě 
naopak rádi vložíme ta vaše, jimiž byste chtěli potěšit 
někoho dalšího. Jaro je přece v plném proudu! S novými 
květy přejeme i novou naději nám všem. 

Eva Hazdrová Kopecká, KOLOBĚH Říčany

Říčanští si pomáhají
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Ke květnovým událostem roku 1945 
toho bylo napsáno hodně, třináctou 
komnatou ale zůstává život a úkol 
„těch druhých“, tedy nacistů a jejich 
spolupracovníků v našem městě. 
V tomto a příštím čísle bychom vám 
proto chtěli představit málo známý 
příběh českého vědce Ericha Hudce, 
který na konci války v Říčanech žil 
a nemalou měrou měl přispět k osvo-
bození tehovského vysílače bez boje.
Na začátek je třeba osobnost Ericha 
Hudce představit – ač významný vě-
dec, v učebnicích se o něm nepíše. Jeho 
rodiče pocházeli od Blanska, ale odešli 
za prací do Berlína, kde se jim před 
120 lety narodil syn Erich. Od malička 
nadaný chlapec se po studiích elektro-
techniky začal věnovat radiotelegrafii, 
konkrétně přenosům informací na 
velké vzdálenosti a zdokonalování te-
levizního přenosu pomocí kontrolova-
ných pilových kmitů a katodové lampy. 
A díky svým úspěchům dostal v roce 
1936 od říšské pošty prestižní zakázku 
– měl na starosti televizní přenos foto-
grafií z olympiády v Berlíně do Ameri-
ky a do Japonska. Právě díky němu se 
novinářům v těchto zemích dostávaly 
aktuální snímky z cílové pásky prak-
ticky v reálném čase. To mu otevřelo 
další možnosti v jeho bádání týkajícím 
se krátkých vln a především úpravy 
příjmu mezi vysílačkou a přijímačem. 
Díky jeho výzkumům bylo možné po-
užívat pro telegrafní vysílání vysílačky 
s mnohem menším výkonem, než bylo 

běžné. A to i ve špatném počasí, což byl 
významný objev pro vojenské námoř-
nictvo.
Jako vážený vědec působil Erich Hudec 
v Berlíně do roku 1944, kdy se kvůli 
náletům přestěhoval se svou rodinou 
a laboratoří do Říčan. Proč právě sem? 
O přesných důvodech můžeme jen 
spekulovat. Podle dostupných prame-
nů měl bydlet ve vile argentinského 
konzula. Podle všeho mělo jít o vilu le-
gionáře Antonína Brázdy na rohu ulic 
Bachmačská a Legií, kterou ihned po 
okupaci v roce 1939 zabavili Němci. 
Zdá se, že hlavní úkol Ericha Hud-
ce u nás ale spočíval v tom, že se stal 
správcem nedaleké tehovské vysílač-
ky, kde byla zřízena služebna, odkud 
nacisté vysílali zámořské telegramy, 
a Hudec tady nejen vědecky pracoval 
na zdokonalení bezdrátového vysílání, 
ale také skutečně bezdrátově na velké 

vzdálenosti vysílal. Další podrobnosti 
si už můžeme spíše domýšlet na zákla-
dě poválečné výpovědi jeho známého. 
Hudec měl vysílat do Argentiny, kterou 
před válkou dvakrát navštívil a která 
s otevřenou náručí vítala vědce z celého 
světa. A jak známo nejen vědce. 
Blížil se konec války a už na konci dub-
na 1945 se v Tehově vytvořila odbojová 
skupina, která měla odzbrojit němec-
kou stráž na radiostanici. Tu mělo před-
stavovat 19 příslušníků SS vybavených 
kulometem, 19 puškami, několika 
pistolemi a 60 ručními granáty. Moh-
lo dojít k podobnému krveprolití jako 
v Popovicích nebo Strančicích. Naštěs-
tí v Tehově zvítězilo vyjednávání, při 
kterém měli největší zásluhy tehovský 
řídící učitel Jaroslav Strnad, správce 
radiostanice Václav Čechura a velitel 
vysílací stanice Erich Hudec. Přede-
vším Hudec měl přesvědčit německou 
posádku, aby se českým zaměstnan-
cům vzdala bez boje i bez zničení jeho 
laboratoře s vynálezy. Erich Hudec byl 
samozřejmě také zajištěn, ale po prově-
ření jeho činnosti byl záhy propuštěn. 
Rozhodně to ale neznamenalo, že by 
mohl začít nový, klidný život v pováleč-
ném Československu. Právě naopak, 
ale o tom v příštím čísle Kurýru.

Jitka Jančíková 

Cenné podklady pro napsání tohoto 
textu poskytl Vilém Fránek, který se 
osudy Ericha Hudce a jeho rodiny 
zabývá. 

Příběh ericha Hudce   MINIMÁLNÍ OKRAJ
INVERZNÍ 
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Pohled na tehov v meziválečném období
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Víte, kdy se můžou po stezce pohybovat 
jen cyklisté a kdy jen chodci? Mrkla jsem 
do zákona o pozemních komunikacích. 
Na jaře se nám tyto vědomosti jistě hodí. 
In-line bruslaři, lidé na koloběžkách, 
skateboardech i běžkaři na cyklostez-
ky mohou.
Na vyhrazených cestách pro cyklisty 
(cyklostezkách i v samostatných cyklis-
tických pruzích) mohou jezdit i lidé na 
kolečkových bruslích, lyžích či dalším 
podobném sportovním vybavení. 
Chodníky jsou pro chodce! Na chodní-
cích bez vyznačení se můžou pohybovat 
pouze pěší mezi něž se počítají také lidé 
na invalidních i elektrických vozících. 

Cyklotrasa není totéž co cyklostezka 
a stezka  
CYKLOTRASA:  
viz. obrázek  
Nepovoluje jízdu cyklistů, 
je orientační, vytyčuje danou trasu, a to 
číslem (např. 0029). 
l Může být vedena po vozovce, po cyk-
lostezce nebo po vyhrazeném jízdním 
pruhu pro cyklisty. Rozdělujeme je do 
tříd - dálkové - nadregionální, regionální 
a místní. 

CYKLOSTEZKA:  
viz. obrázek 
l Je vždy mimo vozovku, 
i když někdy vede těsně podél ní. 
l Jezdit tu mohou cyklisti, koloběžkáři, 
bruslaři i skateboardisti, a to za sebou.
l Může zde jezdit samo i dítě mladší 
deseti let. Chodci ani lidé s kočárky sem 
nesmí.   
l Často se jako „cyklostezka” nesprávně 
označuje cokoliv určeného pro cyklisty.
l Cyklostezkou není ani pěší zóna 
s povolenou jízdou kol, ani vyhrazený 
jízdní pruh ve vozovce.
 
STEZKA PRO CHODCE  
A CYKLISTY: 
l Je přístupná i chodcům a cyklisti je ne-
smějí ohrozit. 
l Chodci se musí také chovat ohledupl-
ně k cyklistům a umožnit jim bezpečný 
průjezd. 

STEZKA S ODDĚLE-
NÝM PROSTOREM 
PRO CYKLISTY  
A CHODCE : viz. obrázek
l Chodci i cyklisté musí používat svou 
část stezky. 

STEZKA BEZ ODDĚ-
LENÉHO PROSTO-
RU PRO CYKLISTY 
A CHODCE – SMÍŠENÁ  viz. obrázek
l Chodci nesmí ohrozit cyklisty a cyklisti 
zase chodce. 
l Pravidla užívání této stezky jsou dána 
vyhláškou, často se vedou kolem toho  
spory a povinnost je vymáhána region od 
regionu odlišně.  
l Raději zde nemějte sluchátka na uších.

V Říčanech a okolí máme POUZe STeZKy 
PrO PĚŠí A CyKLISTy, což je obecně 
trend všude. Slovem cyklostezka je sice 
nazýváme, ale ve skutečnosti jsou vždy 
sdílené pro všechny.

Jak se chovat? 
l Cyklista na cyklostezce - pohybujte se 
ve svém pásu, a pokud v něm jde chodec, 
slušně ho upozorněte, že chodník pro 
pěší je vedle.
l Cyklista na smíšené stezce pro chod-
ce a cyklisty - pohybujte se v pravé polo-
vině cyklostezky jako na silnici, levou část 
použijte pro předjíždění chodců nebo 
dalších cyklistů. Jeďte tak rychle, abyste 
byli schopni včas zabrzdit při neočekáva-
ném manévru chodce či psa a nejezděte 
se sluchátky na uších.
l Chodec na stezce s odděleným pro-
vozem pro chodce a cyklisty - pohybujte 
se pouze v pruhu vyznačeném pro pěší.
l Chodec na stezce s neodděleným 
(smíšeným) provozem pro chodce a cyk-
listy - pohybujte se v levé polovině cyklos-
tezky, nejvýše ve dvou vedle sebe, před 
vybočením se přesvědčte, zda za vámi 
nejede cyklista. S kočárkem jeďte také 
nalevo, pozor – málokdy se zde vejdou 
dva kočárky vedle sebe. Nespoléhejte na 
to, že v zimě cyklisté nejezdí, zimních 
cyklistů přibývá.
l Cyklista i chodec - snažte se o bezkon-
fliktní pohyb, předvídejte reakce ostat-
ních, buďte tolerantní, každý přece může 
udělat chybu.
Přeji pohodové pěší i cyklovýlety a ať je 
nám v Ladově kraji dobře! 

Hanka Bolcková

Jaký je rozdíl mezi cyklotrasou či cyklostezkou a jaká tu platí pravidla?  

MikroreGioN

LADŮV KRAj

www.laduv-kraj.cz , facebook.com/laduvkraj, instagram.com/laduvkraj.
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reALITNí POrADNA
Ing. Jana 
Karlachová
REMAX Alfa
Realitní makléřka  
pro Říčany a okolí

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

OTáZKA: Dobrý den, je pravda, že se při prodeji bytu 
s garážovým stáním musím garážové stání nabídnout 
ostatním lidem v domě? Jaroslav B.
ODPOVĚď: Dobrý den, nemusíte. Od 1.7.2020 pla-
tí novela zákona, podle které už tato povinnost není. 
Dříve to tak skutečně bylo a byla to komplikace při 
prodeji. Pokud jste nemovitost koupili a nyní uvažu-
jete o prodeji,  nyní již nemusíte svůj podíl na nemovi-
tosti žádnému ze spoluvlastníků nabízet. Pouze pokud 
byste zdědili podíl na nemovitosti, pak platí předkup-
ní právo pro ostatní spolumajitele po dobu prvních 

6 měsíců, od doby, co podíl na nemovitosti nabyli do 
svého vlastnictví.

OTáZKA: Dobrý den, zdědil jsem peníze po otci a chci 
se zeptat, zda si mohu koupit byt do svého výlučného 
vlastnictví, pokud jsem ženatý? Rudolf Š.
ODPOVĚď: Ano, možné to je a existují 2 způsoby, jak 
to udělat. 
1. zúžení společného vlastnictví manželů, které bude 
mít podobu notářského zápisu
2. souhlas manželky s nabytím do výlučného vlastnictví 
- spočívá v sepsání prohlášení, že manželka je s koupí 
obeznámená a že koupi financujete výhradně z vlast-
ních prostředků mimo SJM (dědictví). Tento dokument 
musí být přílohou kupní smlouvy a musí mít úředně 
ověřené podpisy. Stejně jako u jakékoliv jiné dokumen-
tace v realitních transakcích, i zde doporučuji, abyste 
svůj záměr probrali se zkušeným právníkem.

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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POST COVID TERAPIE
Pomůžeme vám se zotavením po prodělaném

 onemocnění Covid-19. Terapie je vhodná 
i jako prevence.

aquapalace.cz

Volba ze dvou programů: 
90 minutová terapie

Parafango, post-covid-fyzio, oxygenoterapie 

70 minutová terapie 
Perličková koupel, přístrojová lymfodrenáž, oxygenoterapie

Poradíme vám s výběrem vhodného programu právě pro vás! 

1 390 Kč

1 090 Kč

+420 702 292 581
Aquapalace Praha, Pražská 138, 251 01 Čestlice

BALNEO &
 M

EDIC
AL

V P
ROVOZU

Poskytovatel: Lázně Praha, a.s.
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Mezi námiProjekty Převapte Říčany

rekultivace rozptylové loučky 
na říčanském hřbitově

Venkovní fitness  
v centru města

Kladete si otázku, proč hlasovat pro 
obnovu rozptylové loučky, když hřbi-
tov téměř nenavštěvujete? Hřbitov 
není jen místo pro zemřelé, ale má 
sloužit především živým a nabízet 
klidný prostor pro vzpomínání a smí-
ření. Odpradávna byl místem, o které 
se předkové s úctou starali. Byl vizit-
kou města a vypovídal o lidech, kteří 
v něm žili. I současný říčanský hřbi-
tov je pěkně udržovaný, ale k  lepší-
mu celkovému dojmu nepřispívá stav 
rozptylové loučky. Ta je řešena velmi 
nestandardně, čímž ztrácí na svém 
pietním a důstojném charakteru.
Loučku na hřbitově není snadné najít, 
protože je skrytá za vzrostlými tújemi 
v rohu hřbitova. Ani samotná loučka 

není přehledná, neboť její prostor má 
tvar „L“ a nelze ji proto z jednoho místa 
vidět v celku. Na loučce chybí základní 
pietní/funkční prvky: obřadník nemá 
kam postavit urnu, chybí zde zpevněná 
plocha, odkud by mohli pozůstalí sle-
dovat průběh obřadu, chybí zde vhodný 
prostor pro pokládání květin a svíček. 
Tráva, na kterou je popel rozptylován, je 
nekvalitní a v letních měsících vysychá 
pro nefunkční závlahový systém.
Paralelně s tím i naše loučení se ze-
mřelými postrádá v mnoha případech 
základní pietní prvky. Přitom důstojné 
a osobní rozloučení se zemřelými nám 
pomáhá vyrovnat se s jejich odchodem. 
Vědomí vlastní konečnosti nám může 
přinést nový pohled na život; odkrývá, 
co je podstatné a pomáhá vnímat ra-
dostné všední momenty.

Navrhovaný projekt si proto klade za 
cíl upravit loučku několika jednodu-
chými zásahy (doplnění o přírodní 
a funkční prvky a její otevření do pro-
storu hřbitova), aby získala novou 
kvalitu, kterou si zaslouží nejen ona, 
ale i hřbitov jako celek. Navrhované 
zásahy naleznete podrobněji sepsané 
v podaném projektu.

Lenka Čumpelíková, Jiří Kočí,  
Jaroslava Keicher

V rámci 5.ročníku 
Překvapte Říčany 

jsme připravili projekt, který dále při-
spěje ke zkvalitnění veřejného prostoru 
v našem městě. Řeč je o venkovním fit-
ness v centru Říčan. Fitparky se staly při-
rozenou součástí našeho každodenního 
života. Cvičení na venkovních fitness 
strojích umožňují nejenom lidské tělo 
procvičit, protáhnout, zpevnit tělo celé, 
anebo některé jeho části, ale zároveň cvi-

čení na venkovních fitness strojích může 
mít rehabilitační účinek po náročných 
operacích a zranění končetin. Výhodou 
oproti obdobným vnitřním zařízením je 
pobyt na čerstvém vzduchu. V současné 
nejisté pandemické době, kdy jsou často 
vnitřní fitness centra zavřena je sporto-
vání ve venkovních prostorech jedinou 
možnou alternativou a lze oprávněně 
předpokládat, že význam takových ven-
kovních workoutových hřišť bude i na-
dále do budoucna stoupat. Navrhovaný 
venkovní fitpark bude umístěn v centru 
města ve sportovním areálu říčanských 
fotbalistů v těsném sousedství cyklos-
tezky 0026 „Do Prahy na kole“. Sloužit 
by měl nejen jako doplněk při tréninku 
sportovců, ale mimo časy tréninků také 
široké říčanské veřejnosti včetně žáků 

škol a gymnázií v samém centru města. 
Projekt počítá s instalací celkem deseti 
různých venkovních fitness strojů, kaž-
dý stroj bude opatřen informační cedulí 
s doporučením jakým způsobem a jak 
dlouho na daném stroji správně cvičit. 
Výběr prvků do fitness parku bude pro-
veden tak, aby vyhovoval pokud mož-
no co nejširšímu spektru budoucích 
uživatelů a jejich potřebám. Venkovní 
posilovny, street workout, agility a par-
kourová hřiště pomáhají navracet do 
veřejného prostoru život. Cvičí mladí 
i staří, zapálení sportovci i náhodní 
kolemjdoucí. Podpořte náš 
projekt v hlasování. Každý 
hlas se počítá. Ten váš může 
rozhodnut. Díky!

Jan Vojta,  FK Říčany

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. 
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Oddíly sportu i všestrannosti lákají k pohybu pomocí 
her a úkolů. Nově běží i výtvarná soutěž k výročí jed-
noty, abychom si zkrátili čekání na akademii, která se 
vlivem nejisté situace přesouvá na podzim.

ATLeTICKé VýŠLAPy V ŘíČANSKýCH LeSíCH

Na jaro jsme si vyšlápli tzv. výšlapy do lesů kolem Říčan. 
Úkolem bylo projít, projet na kole či proběhnout trasu vy-
značenou na mapě a nalézt dle fotografií skryté krabičky. 
Cestu zpestřovaly rozmanité úkoly na samoobslužných 
stanovištích (hody, skoky, zkouška orientace, kreativní 
tvorba ze suchých přírodnin, skládání slov či sportovních 
hesel). Z prvních dvou výšlapů si účastnici odnesli kar-
tičku s částí věty, na třetím výšlapu pak dostali za úkol 
větu dle svého vlastního přání dokončit. Věta zněla: „Já 
už chci normální …“. A co si děti nejvíce přály? Normální 
školu, trénink, život, kamarády…

Fotografie naleznete na našich stránkách www.atleti-
ka-ricany.cz. Moc nás těší, kolik rodičů si v této složité 
době našlo čas a vyrazilo si s dětmi hrát do lesa. A my 
se moc těšíme, až si od nich děti zase převezmeme 
a vrátíme jim je vyběhané a s botami plnými písku či 
jehličí. 
A na závěr dotaz: Jak byste větu dokončili vy?

Za AO Eva Horáčková Jungmannová 

Nadále vymýšlíme aktivity na doma i do přírody

ze sportu
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Ještě než byly za-
staveny veškeré 
taneční soutěže, 

naše páry stačily ukázat, jak jsou při-
praveny na domácí soutěž. Po úspěš-
ném Říčanském poháru zůstalo cel-
kem 17 pohárů doma !
Třeba Honza Třeštík a Betty Plzenská 
získali 1. míto v kat. Dospělí E a 2. 
místo v kat. Mládež E  je navíc po-
sunulo do vyšší třídy D ve standard-
ních tancích. Filip Süsmillich a Šárka 
Sasková pak  vytančili 2. místo z 18 
párů v kat. Dospělí B LAT, hned za 
nimi na 3. místě pak skončil druhý 
domácí pár v této kategorii – Matěj 
Koudelka a Agi Lochmanová. Velkou 
radost pak udělalo dvojíté vítězství 
Filipa Muka a Betty Plzenské – vy-
hráli svou kategorii Dospělí C LAT po 
oba soutěžní dny. Tom Vladarz a Bar-
ča Černá,  Michal Růžička a Šárka 
Janoušková a Filip Dvořák a Niky 
Budovcová, Martin Koudelka a Mája 
Peltanová pak přidali bronzové pohá-
ry. Stříbrný pohár pak drželi i Luka 
Kodua a Anička Pelatanová, Adam 
Plzenský a Joana Majidová, Honza 
Horák a Verča Pecháčková, Ondra 
Pánek a Pepča Březková. Nejvetší 
pohár získali 2x Filip s Betty, Honza 
s (opět) Betty, Honza Tesařík s Mar-
kétou Kobrovou, Ondra s Pepčou. 
Prostě úspěšná soutěž po všech smě-
rech... Oba přítomní (nedávno nově 
zvolení) viceprezidenti CSTS chválili 
organizaci a spád soutěže, výzdobu 
haly. Taktéž zástupci cizinců mezi pro-
toci oceňovali naši soutěž velmi vysoko.
Na dalších soutěžích (Pohár Astra 
Praha) pak byli úspěšní  Ondra Pánek 
a Pepča Březková – 2x první  místo 
(Děti 2 E LAT) a 2x druhé (Děti 2 E 
STT ) a tím i v obou kategorícíh po-
stup do vyšší třídy D. A také (opět) 
Filip Muk a (opět) Betty Plzenská – 2. 
místo v kat. Dospělí C LAT  a tak již 
mají potřebný počet finálových umís-
tění pro postup do vyšší kategorie, už 
jen dosbírat další body.
Současná situace nám sice kom-
plikuje trénikový proces, ale jistě 
to brzy doženeme a také stále dou-
fáme, že se nám na začátku května 
(7. až 10.) podaří uskutečnit novou 

Fuego výsledkový servis

soutěž – Květnovou cenu Říčan a to 
včetně Taneční ligy Juniorů a Mlá-
deže (nejvyšší republiková soutěž) 
a Mistrovství České republiky v 10 

tancích pro kategorie Senior 1-2-3.
Uz se těšíme až naše studio a sál v La-
buti opět ožije tancem !
 Vaše Fuego
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rugby Club mountfield Říčany
www.rugbyricany.cz, www.twitter.com/rugbyricany, www.facebook.com/rcricany

rePreZeNTACe
Národní týmy v přípravě
Při splnění určitých podmínek je 
alespoň národním týmům České 
republiky umožněno trénovat. Tuto 
příležitost využily v dubnu výběry 
mužů, hráčů do 20 let i žen. V kád-
rech reprezentací byla k vidění celá 
řada ragbistů a ragbistek z Říčan.
Do týmu mužů povolal trenér Mi-
roslav Němeček Václava Caltu, Ro-
berta Trefného, Tomáše Stránského 
a Jakuba Havla. Několika dalším ří-
čanským hráčům účast neumožnily 
zdravotní problémy. A čemu se ak-
tuálně národní tým věnuje? „V rámci 
soustředění jsme se zaměřili přede-
vším na kolektivní organizaci hry 
a na pohyb hráčů po hřišti. Dále jsme 
se zaměřili na rucky a na rychlost dis-
tribuce balonu z rucku,” informuje 
trenér Němeček.
V kádru reprezentace do 20 let nalez-
neme hned devět říčanských jmen: 
Haš, Mašek, Hřídel, Dupuy, Linhart, 
Buček, Frinta, Kohout, Formánek. 
V ženském výběru náš klub zastupo-
valy Věra Gärtnerová, Michaela Ko-
vářová a Eliška Rychnová..

UDáLOSTI 
Světové ragby roste
O tom, že je ragby globální sport, 
není pochyb. Ostatně ragbyové 
Mistrovství světa, které se hraje 
každé čtyři roky, je po letních Olym-
pijských hrách a Mistrovství světa 
v kopané dlouhodobě třetí nejsle-
dovanější sportovní akcí na světě. 

Světová ragbyová federace World 
Rugby vydala ke konci loňského 
roku studii, kde růst ragby a jeho 
popularity uvádí v datech. Pojďme 
si nyní některá tato čísla představit.

Ragby hraje ve 124 zemích svě-
ta 9,6 milionu hráčů a hráček. 
V těchto počtech jsou evidováni 
jak sportovci, kteří se věnují sou-
těžnímu ragby (registrovaní), tak 
i ti, kteří se ragby věnují pouze pro 
radost a zábavu, v hodinách tělesné 
výchovy apod. (neregistrovaní), ale 
jejich počty jsou evidovány, typicky 
např. ve školách, kroužcích. Regis-
trovaných hráčů je pak na světě cel-
kem 3,5 milionu. 

Zajímavé je i rozdělení počtů podle 
kontinentů. V posledních letech 
raketově roste ragby v Asii, unikát-
ní je např. boom ženského ragby 
na Filipínách. Této expanzi po-
mohl výrazně úspěch posledního 
Mistrovství světa v Japonsku, kde 
se skvěle prezentovali i domácí 
ragbisté. 

Počty hráčů a hráček dle kontinen-
tů (v tisících):
Evropa - 3 978

Severní a střední Amerika - 1 785
Afrika - 1 193
Asie - 1 019
Austrálie a Oceánie 977
Jižní Amerika - 690

Velmi důležitý je údaj o bezpečnosti 
ragby. Díky programu World Rugby 
Player Welfare, specializovanému 
vzdělávání trenérů, zdravotnického 
personálu, ale i sdílení nejlepších 
postupů a metod prevence zranění, 
rekonvalescence a odstupňovaného 
návratu do hry po zranění, vyjádřilo 
více než 88 % dotazovaných hráčů 
a činovníků ragby své přesvědčení, že 
ragby je bezpečnější, než tomu bylo 
před pěti lety.

Růst popularity ragby prověřila glo-
bálně anketa Nielsen. Data ukazují 
nárůsty počtů lidí, kteří se zajímají či 
jsou přímo fanoušky ragby (data jsou 
k roku 2019).

Zájem o ragby vyjádřilo 877 milionů 
lidí, což je nárůst 11 % oproti přede-
šlému roku
405 milionů lidí jsou fanoušky ragby 
(nárůst 18 %), z nichž je 140 milionů 
žen (nárůst 29 %)
 Jaroslav Borovský

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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Říčaňáci na společném soustředění reprezenta-
cí mužů a u20
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Pro všechny sportovní a taneční kluby je toto období nároč-
né, ale naštěstí ani tento nepříjemný zásah nás nezastavil 
a ihned jsme pohotově přešli na online výuku. Věříme, že 
každý pohyb je lepší než žádný a snažíme se naše tanečníky 
motivovat v pokračování jejich oblíbené aktivity alespoň tak-
to na dálku. Online tréninky jsou rovněž důležité pro udržo-
vání vzájemných vazeb mezi tanečníky a také s trenéry. Jsme 
rádi, že většina našich tanečníků si zvykla a pilně s námi tré-
nuje. 
Momentálně máme pololetí rozděleno na tři semestry, kdy 
každý semestr má kromě výuky tance nějaký cíl. Zaměřuje-
me se na kvalitní pohyb, stravu, zdravé návyky, vztah k příro-
dě apod. Vždy na konci semestru pořádáme online vysílání se 
soutěžemi. Tyto akce můžete sledovat na našem instagramu 
@teamgjcrew nebo na facebooku @Taneční škola Team GJ. 

A CO V LéTĚ?
Doufáme, že léto nám přinese jen samé dobré zprávy a bu-
deme moci realizovat 
všechny naše aktivity 
osobně.
Tímto vás všechny 
zveme na naše pří-
městské tábory, kte-
ré se konají po celý 
červenec v Říčanech 
a mají různá zaměře-

ní. Těšit se můžete na spoustu skvělých zážitků a aktivit 
jako jsou: výuka streetdance, adrenalinové odpoledne 
v laser game aréně, spousta venkovních her a aktivit – 
vyzkoušet si budete moct např. zorbing, zaplaveme si 
v bazénu a neminou vás ani sportovní aktivity jako např. 
cyklovýlet či jóga. 
Kromě toho organizujeme také týdenní taneční tábor, který 
se koná v termínu 15.-22.8.2021 v severních Čechách. Nej-
více času zde budeme trávit tanečními workshopy s těmi 
nejlepšími lektory nejen z naší taneční školy a užijete si mno-
ho zábavy při speciálních večerních programech a dalších 
denních - netanečních - aktivitách. Těšit se můžete také na 
oblíbenou HAWAI PARTY, v rámci níž se všichni na chvíli 
přeneseme do exotického ráje.
Více informací a přihlášky najdete na www.teamgj.cz.
Velice se na všechny těšíme a věříme, že si společně vy-
nahradíme všechen čas, který jsme nemohli trávit venku 
a s kamarády. 

LéTO S TeAmGJ 
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V polovině dubna začíná letní tenisová sezóna a tím i tenisová škola. 
Toto tenisové období probíhá až do poloviny října. Pauza během let-
ních prázdnin je vyplněna našimi příměstskými a pobytovými tábory. 
Tenisová škola je určena dětem od 4 do 15 let. Děti trénují individuálně 
i ve skupinkách pod vedením kvalifikovaných trenérů. V průběhu se-
zóny 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 intenzivněji a zapojit se do našich 
závodních mládežnických družstev.
Máme družstva minitenisu, babytenisu, mladších a starších žáků a do-
rostu. Přihlášky do tenisové školy prosím na e-mail zuzka-k@email.cz, 
nebo telefonicky 777304406

Letní tenisová škola 1. TK PACOV

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,- 

in
ze

rc
e

Před nedávnem jsme dospěli k neve-
selému výročí. Již déle než rok nám 
pandemie koronaviru brání v řádném 

trénování. I přes zpřísněné podmínky se nám ale podařilo 
zorganizovat soustředění, odehrát letní turnaje a na pod-
zim sehrát pár ligových zápasů. Na začátku října jsme byli 
ovšem znovu omezeni nouzovým stavem. Pro Draky to 
ale znamená příležitost učit se novým věcem. Hráči si po-
stupně nacházejí cestu k individuálnímu tréninku, trenéři 
si mají možnost vyzkoušet nový typ komunikace nebo se 
dovzdělávat v rámci seminářů Českého florbalu. Po klu-
bových sociálních sítích běželo i několik výzev, v rámci 
kterých jsme byli svědky slušných výkonů. Abychom však 
úplně neztratili kontakt se spoluhráči a trenéry, rozhodli 
jsme se od kategorií mladších žáků a vyšší pořádat on-line 
setkání. Pojetí bylo různorodé, někteří trenéři s hráči kon-
zultovali individuální tréninky, jiní trénovali přímo před 
kamerami - společně jsme si zacvičili, vzali do ruky florbal-
ku a na konci si promluvili o radostech a strastech svých 
dnů. On-line setkání přineslo účastníkům alespoň částečné 
vytržení ze všedních dnů, zatěžkaných karanténou. 
Jakmile nám to situace povolí, vrhneme se zpět do tré-
ninkového procesu nejen venku, ale jak pevně věříme 
i v hale. Doufáme, že se vrátíme v plné síle a budeme 
moci opět prožívat téměř zapomenutou  radost z vstře-
leného gólu či vyhraného zápasu.

Po návratu do tréninků mezi sebe rádi přijmeme nové 
spoluhráče a spoluhráčky ročníku 2015 a starší. 

Za klub FBC Draci Říčany 
Tomáš Tichý

Florbalisté v nouzovém stavu nezaháleli
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Vyrazit za dobrodružstvím a na-
jít zakopaný tajný poklad je snem 
každého kluka i holky. Splnit si ho 
teď alespoň částečně můžete díky 
novému projektu Floorball Acade-
my s názvem Geocaching Academy. 
Trenéři akademie různé části po-
kladu ukryli na 22 místech v okolí 
obcí a městských částí, kde malí 
sportovci z akademie trénují. Úko-
lem hledačů je najít alespoň tři části 
pokladu ze tří různých míst, které 
potom na následující akci akademie 
či tréninku mohou vyměnit za míčky 
nebo jiné ceny. Podrobné informace 
včetně přesných pravidel nebo mapy 
pokladu naleznete na https://floor-
ballacademy.cz/geocaching-acade-
my/. Hra je určena všem zájemcům 
nejen z řad našich členů. 
Pokud jste už svůj poklad nalezli 
nebo dáváte před turistikou před-
nost rychlejšímu pohybu, potom 
jsme právě pro vás připravili náš 
Academy Run orientační běh. Ab-

solvovat ho můžete v několika loka-
litách a na jeho trase vás čeká plno 
zajímavých úkolů. Běžet můžete 
buď rychle na výkon nebo v klídečku 
takzvaně na pohodu. Více informací 
naleznete na https://floorballaca-
demy.cz/run.
S velkou radostí také můžeme říct, že 
se s postupným uvolňováním vlád-
ních opatření vracíme ke společným 
tréninkům. V Říčanech i dalších loka-
litách máme za sebou několik prvních 
venkovních tréninků, které si všichni 
naplno užíváme. Netrpělivě také 
očekáváme, až nám bude umožněn 
návrat do tělocvičen. Naše členy prů-
běžně o všech změnách informujeme 
emailem i na webu.
Zahálet nebudeme ani o prázdni-
nách. Těšit se můžete na pobytový 
Academy Camp, který proběhne 
od 4. do 10. července, i na tradiční 
příměstské Summer Campy ve dru-
hém a třetím červencovém týdnu. 
Na všech kempech si holky a kluci 

vyzkouší plno nejrůznějších sportů 
a prožijí parádní letní týden plný zá-
bavy a dobrodružství. Těšíme se na 
všechny, členy i nečleny akademie, 
pokročilé sportovce i začátečníky. 
Více informací včetně možnosti při-
hlášení najdete na https://floorbal-
lacademy.cz/kempy/. 

Vít Voltr

Floorball Academy pro své příznivce připravila jaro plné aktivit. 
Vyrazit můžete třeba za pokladem. Vrací se i společné tréninky!

Gymnastický sport je natolik speci-
fický, že se dá provozovat velmi špat-
ně mimo vybavené tělocvičny. Proto 
jsme neustále vyčkávali a doufali, že 
znovuotevření tělocvičen přijde…
Bohužel nepřišlo – stále jsme se ne-
dočkali, a tak jsme si řekli, že už nemá 
smysl vyčkávat, děti se musí začít hý-
bat, řízeně a pravidelně, a tak jsme 
po Velikonocích spustili on-line lekce 
všech našich kurzů. Že se nejedná 
o gymnastiku v pravém slova smyslu 
je jasné nám trenérům, dětem i ro-
dičům, ale nadšení všech, že se opět 
můžeme vidět alespoň přes monitory 
a společně si zacvičit, protáhnout se, 
je veliké. Mnoho domácností a zahrad 
se v období Covidu  začalo podobat 
gymnastickým tělocvičnám, odhod-
lání gymnastek a gymnastů je veliké, 
i když musíme přiznat, že u některých 
uvadá. Období bez tělocvičen je již 
opravdu dlouhé, vrátit se zpět je naším 
společným, velkým přáním. Jedno je 

jisté: musíme vydržet a dočkáme se!
Připomínáme, že na léto máme již devá-
tým rokem připravené příměstské tábo-
ry plné sportu, zábavy a zážitků – o více 

informací pište na náš email: gymnasti-
ka-ricany@seznam.cz

Jitka Jechová a Barbora 
Bernardová

Dlouhé čekání
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Areál Oáza Říčany nabízí profesionální sportovní zá-
zemí. Program se koná na venkovních sportovištích, 
bazénu a také v případě deště v tenisové hale a v horní 
restauraci, která slouží jako „klubovna“.

JAK VyPADá CeLODeNNí PrOGrAm
Rodiče mohou své děti přivést ráno od 7:30 do 8:30 a od-
poledne si je vyzvednout od 16:00 do 17:30. Během této 
doby je pro děti připraven bohatý program, který je zamě-
řen zejména na pohybové aktivity a sportování. Děti jsou 
rozděleny do skupin (5 až 8 dětí ve skupině) a postupně se 
během dne střídají na stanovištích jako je výuka tenisu, 
venkovní bazén, jízda na kole (není povinná), stolní tenis, 
míčové hry a další herní a sportovní činnosti. 

Tábor je určen pro děti od 5 až do 14 let. Pro letošní prázd-
niny je vypsáno 7 „týdenních turnusů“ (vždy pondělí až 
pátek). Jsou to: 5. - 9. 7., 12. - 16. 7., 19. - 23. 7., 26. - 30. 
7., 9. - 13. 8., 16. - 20. 8., 23. - 27. 8.

Cena za turnus je 3.500 Kč (5 dnů) nebo 750,-/den při 
účasti jednoho či více dnů

Přihlášky jsou k vyzvednutí na recepci areálu Oáza Ří-
čany, V Chobotě 2112, Říčany nebo ke stažení na www.
oazaricany.cz a je zapotřebí je odevzdat nejpozději do 
25. 6. 2021. Přihlášku vám rádi zašleme také e-mailem. 
Pro více informací volejte na tel. č. 736 679 097.

Co se děje v kultuře
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Co se děje v kultuře

ODDĚLeNí PrO DOSPĚLé 
Masarykovo nám. 83 
Tel. 323 602 654 
E-mail: 
dospele.odd@knihovna.ricany.cz

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

www.KNIHOVNA.rICANy.CZ

VýPŮJČNí HODINy:
Oddělení pro dospělé: pondělí až pátek od 8.30 do 18.00
Oddělení pro děti: pondělí od 12.00 do 18.00, úterý od 
12.00 do 17.00, středa a čtvrtek od 8.30 do 18.00, pátek 
od 12.00 do 17.00

DO KNIHOVNy LZe OPĚT VSTOUPIT

Úmyslně nepíšeme „knihovna je opět otevřena“. Ona 
vlastně zavřena nebyla. Hlavní funkce knihovny byla 
i v době koronavirové zachována - bylo možné si půjčo-
vat knihy, i když bylo nutné si je předem objednat a vý-
dej i příjem knih probíhal bezkontaktně. Mnozí si na 
tento způsob zvykli, někteří jej i preferují. Pro velkou 
skupinu čtenářů je však nenahraditelný osobní pobyt 
ve slavnostním prostředí, prohlížení regálů (kde často 
najdou zajímavou knihu, jejíž zapůjčení ani neplánova-
li), posezení ve studovně, setkání s dalšími čtenáři či se 
zaměstnanci knihovny apod. Však se také v knihovnic-
ké obci razí trend knihovny jako „komunitního centra“, 
ve kterém návštěvníci tráví mnoho svého času.  
Na knihovnu jako komunitní centrum si zřejmě ještě 
nějakou dobu počkáme, využívat studovnu či pořádat 
hromadné akce v knihovně platná opatření nedovolují. 
Není však už nezbytně nutné si knihy dopředu objedná-

Již několikrát jsme avizovali plán zprovoznění služ-
by přístupu ke knihám a dalším dokumentům, které 
již nejsou znovu vydávány (tzv. „díla nedostupná na 
trhu“). Jde vpravdě o revoluční počin, dlouho se ro-
dící. Může se uskutečnit díky tomu, že na celonárod-
ní úrovni byla dohodnuta tučná finanční kompenzace 
autorským svazům. Partnery naší knihovny v této zále-
žitosti jsou Národní knihovna ČR a Moravská zemská 
knihovna v Brně.
Předpokládá se (změny jsou možné), že půjde o knihy 
vydávané do roku 2000 a periodika vydávaná do roku 
2010.  Registrovaní čtenáři naší knihovny by získali 
přístup do databáze těchto děl, kterých jsou řádově 
statisíce. Mohli by si je prohlížet a číst z domova (tzv. 
„vzdálený přístup“). Novější knihy, cca do roku 2007, 
by pak mohly být přístupné k prezenčnímu prohlížení 
v knihovně („tzv. „na místě“). 
O zapojení do tohoto systému se naše knihovna usi-
lovně snaží už velmi dlouho. Byly chvíle, kdy už jsme 
téměř propadali zoufalství a beznaději. Přes veškeré 
úsilí se dlouho nedařilo zprovoznit propojování sítí, 
bylo nutné jednat s mnoha různými partnery, vše „sla-
ďovat“ apod. Tyto nepředpokládané technické kom-
plikace ani nesmírně složitá právní a administrativní 
jednání nás však neodradily a nyní je vše hlavní zřejmě 
vyřešeno. Věříme, že v příštím vydání Kurýru budeme 
našim čtenářům moci blíže představit, jak tato služba 
v naší knihovně funguje. Podle našeho názoru se bude 
jednat o důležitý krok v činnosti knihovny a o význam-
ný prvek celé její koncepce do budoucnosti.

 Vladimír Levický

vat (i když je a bude to samozřejmě stále možné). Může-
me přijít a osobně si vybrat knihu z regálů.
Je přitom nutné dodržet pravidla daná platnými vládní-
mi opatřeními. Zejména jde o to, aby návštěvníci nosili 
respirátory, udržovali mezi sebou rozstupy nejméně 
2 m, před vchodem do knihovny aplikovali dezinfekci 
rukou a uvnitř knihovny se zdržovali jen po nezbytně 
dlouhou dobu.
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Co se děje v kultuře
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V areálu Home of AV v Říčanech – Voděrádkách nalez-
ne zcela nové útočiště Dejvické divadlo na čerstvě ote-
vřené letní scéně.
Soubor Dejvického divadla zavítá do areálu Home of AV, 
který vzniká velkorysou opravou bývalého Maršálkova 
statku. Prostor má parametry moderní venkovní scény 
(v případě nepříznivého počasí zastřešení, sociální zázemí, 
občerstvení apod.) a stane se domovem všech nadšenců 
moderních technologií a jejich organického propojování se 
stavbou a uměním.
Nově vybudovaná letní scéna má několikanásobně vyšší 
kapacitu než Dejvické divadlo, proto bude moci uspokojit 
větší počet diváků. 
Předprodej vstupenek bude zahájen 10. května 2021, kdy 
bude v prodeji zatím první část celkové kapacity hlediště. 
Druhé kolo předprodeje bude následovat v návaznosti 
na aktuální epidemickou situaci a platná vládní nařízení. 
Předprodej bude probíhat výhradně on-line prostřednic-
tvím sítě Ticketportal.cz. Vstupenky na představení nebude 
možné si koupit přímo v pokladně divadla ani telefonicky 
rezervovat.
Jednotná cena vstupenky je 600,- Kč. Sedadla nejsou číslo-
vaná. Počet vstupenek na osobu je maximálně 9.
Diváci neobdrží obvyklou vstupenku, ale tzv. poukázku 
na vstupenku. Systém poukázek byl zvolen po konzultaci 

s prodejním portálem Ticketportal.cz a pro jejich držitele 
by neměl být žádnou komplikací. Podrobnosti tohoto sys-
tému zveřejníme před začátkem předprodeje. V případě, 
že bude z jakéhokoli důvodu představení zrušeno, bude di-
vákům automaticky vráceno vstupné prostřednictvím sítě 
Ticketportal.cz na účet kupujícího.

Doprava na představení v Home of AV je možná jak osobní-
mi auty (parkování v blízkosti areálu), tak veřejnou dopra-
vou (autobus, vlak). Bude také zajištěna doprava vlastním 
autobusem, a to nejen z autobusové zastávky nebo z nádra-
ží před představením do Voděrádek, ale zejména po skon-
čení představení z Voděrádek až do dosahu pražské MHD.

  ProGraM:
 4. 7.  20:30  Vražda krále Gonzaga
 5. 7.  20:30 Vražda krále Gonzaga
 6. 7.  20:30  dealer’s Choice
 7. 7.  20:30  dealer’s Choice
 8. 7.  20:30  dealer’s Choice
 10. 7.  20:30  Ucpanej systém
 11. 7.  20:30  Ucpanej systém
 12. 7.  20:30  Elegance molekuly
 13. 7.  20:30  Elegance molekuly
 14. 7.  20:30  Elegance molekuly

DeJVICKé DIVADLO NA VZDUCHU, 
ŘíČANy - VODĚráDKy 2021

Foto z představení vražda krále gonzaga

Foto z představení ucpanej systém

Foto z představení dealer‘s choice



Výstava „Jídlo napříč stale-
tími“
Výstavu otevřeme, jakmile to půjde, 
a potrvá do poloviny října.
První archeologické nálezy dokláda-
jí, že v neolitu lidé kořenili kmínem 
a mákem. První písemné zprávy po-
cházejí z Číny z 1. poloviny 3 tisíciletí 
př. n. l. Podle receptů se ve starém 
Egyptě v polovině 2. tisíciletí př. n. l. 
používal anýz, kmín, koriandr, hoř-
čice, skořice, šafrán, máta nebo pe-
lyněk. Indové používali kardamom, 
kurkumu, pepř, hřebíček, muškáto-
vý oříšek či skořici. Exotické koření 
bylo ve středověké Evropě vzácné 
a mělo velkou cenu. Sloužilo i jako 
platidlo. Pomáhalo zaplatit také další 
zámořské plavby, které mořeplavci 
podnikali mimo jiné za účelem získá-
ní nových druhů koření. Nejen o zá-
mořských výpravách se budete moci 
dozvědět více na výstavě.
A jaké koření používaly vaše babičky 
a prababičky? Jaké koření používáte 
vy? Kolik druhů koření má svoje mís-
to v kuchyni? Já mám nejraději skoři-
ci: do štrůdlu, perníčků, svařáku, dě-
tem na kaši, ale i do indické kuchyně. 
Víte, jak se skořice pěstuje? Já už ano, 
právě díky chystané výstavě.

Alžběta Macková

Příměstské tábory  
muzea Říčany
Během letních prázdnin už mnoho 
let patří Říčanská hájovna příměst-
ským táborům. Letos máme ještě 
několik volných míst na příměst-
ském táboře pro tvořivé teenagery 
v týdnu od 26. do 30. července. Je 
určen pro všechny kreativní nad-
šence ve věku 11–16 let. Bude to 
pohodový týden, kdy nikdo na ni-
koho netlačí, každý si pracuje na 
projektu, který ho zajímá. Pokud 
baví vaše dítě pracovat se sekerou, 
dlátem, péct, šít, plstit nebo prostě 
zkoušet nové věci, na tomto táboře 
na to bude mít dost inspirace, času, 

materiálu, společnost vrstevníků 
se stejnými zájmy a naši podporu.  
Cena tábora je 2 900 Kč, přihláš-
ku najdete na webu Muzea Říčany 
v sekci Akce pro veřejnost.

Online workshop Tvořivá hra: 
Nástroje a tipy z praxe
Jste rodič nebo pedagog a hledá-
te inspiraci pro tvořivé činnosti 
s dětmi? Zajímalo by vás, jak to 
vypadá ve školkách, kde kromě sta-
vebnic, panenek nebo knížek mají 
děti k dispozici také pilky, škrab-
ky, nože, dráty, klacky, šišky nebo 
jehly a nitě? Uvítali byste nápady, 

MINIMÁLNÍ OKRAJ
INVERZNÍ 

PRUH

MINIMÁLNÍ OKRAJ
POZITIV

Co se děje v kultuře

na fotografii 
se nám pomí-
chaly kořenky. 
dovedete 
správně 
přiřadit koření 
ke kořence?
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Co se děje v kultuře
jak tvoření oživit, vrátit se s dětmi 
„zpátky ke kořenům“ – a sledovat, 
jak zaujatě tvoří, se svými výrob-
ky si hrají a suverénně používají 
nástroje? Na online workshopu 
Nástroje a tipy z praxe vám před-
stavíme nástroje, které lze používat 
při tvořivých činnostech s dětmi 
v mateřské škole i doma a ukážeme 
vám, jak s nimi děti mohou bezpeč-
ně samy pracovat. Těšit se můžete 
na pilku, vrtačku, nože, škrabky, 
jehly na šití, rašple a další nástroje. 
Workshop s Petrou Skřivánkovou, 
spoluautorkou metodiky tvořivé 

hry, proběhne 5. května od 17 ho-
din, cena je 150 Kč a přihlásit se na 
něj můžete přes muzejní e-shop.

Petra Skřivánková

Neprávem opomíjená stu-
dentská demonstrace 1966
Studenti jsou hybnou silou společ-
nosti a studentské hnutí má v naší 
zemi dlouhou tradici. –Připomíná 
Šárka Šárková, která se v devade-
sátých letech usadila s manželem 
v Říčanech. Sama se i díky pro-
středí, ze kterého pochází, aktivně 
zapojila do studentských protestů, 
od kterých nás v těchto dnech dělí 
55 let.
O tehdejší protirežimní demon-
straci se ale mezi lidmi ví jen málo. 
Pro její aktéry ovšem 1. květen 
1966 znamenal výrazný životní 
milník. Šárka Šárková s Tomášem 
Halíkem nesla československou 
vlajku v čele průvodu, který mířil 
z Václavského náměstí na Hrad 
s výzvou, aby prezident Antonín 
Novotný odstoupil. Při tvrdém 
zásahu za Mosteckou věží se mno-
hým demonstrantům podařilo uté-
ci, 120 jich skončilo v policejních 
antonech, byli vyslýcháni a někteří 

pak vězněni s následky pro další ži-
vot. „Na rozdíl od ostatních, kteří 
se po mém propuštění raději na nic 
neptali, táta (aktivní účastník stu-
dentské demonstrace v roce 1939) 
dobře věděl, co to obnáší skončit 
na Ruzyni,“ uvádí paní Šárková 
v předmluvě ke knize svého otce 
Studentské hnutí odporu (Karo-
linum 2019). Když 17. listopadu 
1989 Josef Šárka po  projevu ke 
studentům vedl mladé lidi z Al-
bertova na Vyšehrad s českoslo-
venským praporem v ruce, jako by 
kráčel ve stopách dcery Šárky před 
třiadvaceti lety. Muzeum Říčany 
se této a dalším událostem věnuje 
v článku Studentské nepokoje naší 
historie na webových stránkách 
muzea v sekci Píšeme pro vás. 
Připojujeme se tak ke kampani 
Asociace muzeí a galerií v České 
republice: Muzea a 20. století. Le-
tošní téma zní „Střetávání totalit 
s demokracií“.

Renata Skalošová 

    

K dobrému jídlu patří i dobré pití. Už od 
18. století je oblíbeným nápojem také 
minerální voda, která se předtím použí-
vala pouze k léčení. Samotné pojmeno-
vání často splývalo s pojmem lázeňský 
pramen. Minerální vodou se rozumí 
voda z podzemního prostředí, obohace-
ná o rozpuštěné látky a plyny a nejčastěji 
s vyšší teplotou.  Během 18. a velké části 
19. století se minerální voda distribuo-
vala z lázeňských lokalit do vzdálených 
míst v kameninových láhvích. Teprve 
kolem roku 1870 začalo nahrazovat ka-
meninu sklo. Tři kameninové láhve na 
minerálku uchovává i Muzeum Říčany. 
Díky značkám, jimiž jsou opatřeny, mů-
žeme snadno určit, odkud se do Říčan 
a okolí minerálka dovážela. Dvě láhve 
pocházejí ze severozápadních Čech. 
První je opatřena značkou „Eger Fraze-

sbad“ a obsahovala vodu z Mariánských 
Lázní. O druhé láhvi toho víme víc. Má 
na sobě značku „Pillnaer Bitter Wasser 
AU A. Ulbrich“. V láhvi byla stočena 
voda z Bylan u Mostu. V uvedené loka-
litě začal vodu stáčet do lahví obchodník 
A. Ulbrich roku 1820 a dokonce v obci 
postavil i lázeňský dům. Bylanská voda 
se rozvážela do celého světa ještě do 
začátku 2. světové války.  Třetí z lahví, 
s nápisem „Selters Nassau“ (převzatá 
ze zaniklého muzea v Nedvězí), pochá-
zí z velké vzdálenosti, až z hesenského 
města Selters (v někdejším Nasavsku).
Co pijete k jídlu vy? Pivo, víno, limoná-
du, kávu, čaj? Zajímá vás, co se jedlo 
a pilo dříve? Pak se přijďte podívat na 
výstavu Jídlo napříč staletími, která se 
otevře, jakmile to bude možné .

Jan Boukal

Ze SbíreK mUZeA: 
KAmeNINOVé LáHVe NA mINeráLKU
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05 květen
PRogRam 2021

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  

NAROZeNINOvý KONCeRT RAdKA BŘICháče 
Pá SamBa BaND, jaZZmaZEC, HaRRY BaND, BLaCK ouT (Petr Roškaniuk), ŽLuTÝ PES revival.

 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”.
 dIvAdlO 

PARTIčKA 
St Vysoká škola improvizace poprvé v Říčanech!

 KONCeRT Y  – (přeloženo z 11.11., 19.5.)

MIChAl PROKOP & FRAMus FIve 
St Koncert jedné z nejvýznamnějších českých rockových kapel.

 dĚ TI  – (přeloženo z 25.4., 25.10., 24.4.)

MíšA RůžIčKOvá – lesNí KRálOvsTví
Ne míša Růžičková se svojí písničkovou šou přináší zábavu pro naše nejmenší diváky. V hodinovém programu si zazpívají její nejznámější 
dětské hity a zatančí si na nejoblíbenější písničky Sloník Toník, Hasičská, Popeláři, Tanec princezen a spoustu dalších... Představení je hodné 
pro děti od 2 let.

 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!
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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  

NAROZeNINOvý KONCeRT RAdKA BŘICháče 
Pá SamBa BaND, jaZZmaZEC, HaRRY BaND, BLaCK ouT (Petr Roškaniuk), ŽLuTÝ PES revival.

 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”.
 dIvAdlO 

PARTIčKA 
St Vysoká škola improvizace poprvé v Říčanech!

 KONCeRT Y  – (přeloženo z 11.11., 19.5.)

MIChAl PROKOP & FRAMus FIve 
St Koncert jedné z nejvýznamnějších českých rockových kapel.

 dĚ TI  – (přeloženo z 25.4., 25.10., 24.4.)

MíšA RůžIčKOvá – lesNí KRálOvsTví
Ne míša Růžičková se svojí písničkovou šou přináší zábavu pro naše nejmenší diváky. V hodinovém programu si zazpívají její nejznámější 
dětské hity a zatančí si na nejoblíbenější písničky Sloník Toník, Hasičská, Popeláři, Tanec princezen a spoustu dalších... Představení je hodné 
pro děti od 2 let.

 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!
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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

Stejně jako každý rok, i letos připomínáme výročí konce 2. světové války. Přestože už uplynulo několik desítek let, stále se objevují 
nové snímky z této doby. dva, pro muzeum nové, snímky z květnového povstání v Říčanech právě představujeme. na první fotografii 
si můžete prohlédnout obrněný vlak, o který bojovali říčanští povstalci s němci a který následně ukořistili. Posléze sloužil k obraně 
trati Strančice – Praha.  druhý snímek zachycuje vojáky rudé armády.  Snímky daroval muzeu František vrba, jejich autorem je Josef 
zikmund.


