VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY

červen 2021

Hlavní téma:

Startuje projekt
Parkuj dobře v Říčanech!

Slovo úvodem

David Frydrych
radní
Ahoj Říčaňáci,
v posledních týdnech dochází konečně k uvolňování opatření ve sportu. Znamená to, že na hřiště se vrací děti, mládež
i amatérští sportovci. V období přísných opatření byla výsada sportovat určena výhradně pro profesionální sportovce. Z dlouhodobého hlediska zdravotního, ale i sociálního je přitom sport nenahraditelný. Snižuje četnost a rizika
onemocnění, je prevencí civilizačních chorob, pomáhá navazovat mezilidské vztahy, učí komunikaci, týmovosti, ambicióznosti i odpovědnosti a působí jako antidepresivum bez vedlejších účinků.
Pro malé kluby, u nichž je právě výchova mladých sportovců ke zdravému životnímu stylu vlastní podstatou a důvodem jejich existence, bylo uplynulé období v mnoha případech téměř likvidační. Pokud nemůže dítě sportovat,
velmi rychle zpohodlní, ztratí návyk ke sportu, pestrému životnímu stylu. Rodiče, kteří na klubové trenéry, v naprosté
většině dobrovolníky, ve velké míře spoléhají, nejsou schopni organizovanou sportovní činnost vedenou odborníky
se specifickým vzděláním suplovat a nemají na to ani dostatek času. Trenéři, kteří nemohou vykonávat svou činnost,
nemají motivaci se dále vzdělávat, řada z nich pak trenérskou činnost ukončí. Výsledkem je narušení symbiózy všech
podstatných složek funkčnosti klubu, mladí sportovci – trenéři – rodiče. Ne všechny vztahy se pak podaří znovu navázat, řada dětí, ale i seniorských sportovců či trenérů se sportem skončí.
Buďme tedy rádi, že to nejobtížnější období je již za námi, přesto ale ještě zdaleka ne vše je v normálu. Například v
mnoha sportovních halách po celé republice jsou stále umístěna očkovací centra, rozhodnutí v kritické době naprosto
správné. Nyní však je otázkou, zda haly nevrátit sportovcům, doba se mění a s ní ruku v ruce by se mělo pohlížet i
na další potřeby, které byly v posledních měsících utlumeny. Většina civilizačních chorob se očkováním řešit nedá,
předcházet jim lze především aktivním životem. Pojďme se tedy konečně vrátit k tomu, co je skutečně důležité pro
obecné zdraví a širokou imunitu. K organizovanému sportování, které je při dobře nastavených podmínkách bezpečné, zdravé a potřebné.

2

texty.kuryr@ricany.cz

Obsah
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Věstník města a MěÚ Říčany, doručovaný
zdarma do schránek v Říčanech, Pacově,
Strašíně, Kuří, Jažlovicích a Voděrádkách
v nákladu 7 000 ks.
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Návštěvníci mohou přijít do informačního centra
sedm dnů v týdnu
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Projekt uleví velkému provozu v Říčanech


Tisk: Tiskárna Triangl, a. s.

Po dlouhé odmlce snad od podzimu bude obnovené oblíbené vítání malých dětí
Strana 26

Nevyžádané podklady se nevracejí. Redakce
děkuje za pochopení, že některé texty je třeba
upravit nebo zkrátit. Za věcnou správnost
příspěvků odpovídají jejich autoři a zároveň
prohlašují, že jsou oprávněni používat převzatý
textový i obrazový materiál. Akademické tituly
jsou uváděny pouze v komerčních textech.
Uzávěrka pro příští číslo je ve čtvrtek
17. června pro příspěvky a v pátek
18. června pro inzerci.
Příští, červencovo-srpnový kurýr bude
distribuován 2. – 4. července 2021.
Na obálce: Kvetoucí Masarykovo náměstí
Foto: Rudolf Flachs

Auta pojedou max. 30 km/hod. a stát bude možné jen
na vyznačených místech
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Příprava Tehovské spojky by měla pokračovat
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Pavel Šporcl hraje na vlnách hudby a naděje

Koncerty v areálu Jureček navážou na úspěchy loňských
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představení

Výstava Solarografie se stěhuje

Působivé fotografie vytvořené slunečním světlem najdete
na nové adrese
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MAKS _koncert_Pavel Šporcl_inz_165x245_v2.indd 1

24.05.2021 12:34

Vítání občánků je zpátky!

inzerce

Informace z radnice
Krátce z Rady města Říčany
15. 4. 2021

Rada přijala celkem 4 usnesení
u Rada souhlasila s uzavřením SOD na zpracování „Dokumentace pro provedení stavby, Industriální park – Říčany“ pro všechny etapy realizace se společností Sportovní projekty, s.r.o., Sokolovská 87/95, Karlín, 186 00 Praha
8, IČO: 270 60 659, za celkovou cenu 222 640,- Kč s DPH.
Hlasy: pro: 7
u Rada schválila uvolnění částky 100.000,- Kč z rezervy
Rady města Říčany za účelem navezení ornice a osetí trávou
nově vyčištěné plochy Říčanského hřbitova popřípadě provedení dalších činností souvisejících s rekultivací této plochy.
Hlasy pro: 6 zdrželi se: 1
u Rada vzala na vědomí rozhodnutí Ministerstva zemědělství ČR č.j. MZE-19275/2021-15132, kterým ministerstvo stanovuje bilanční nárok pro vodovod společnosti
TRIPS spol., s r. o., umístěný v katastrálních územích obcí
Křenice, Sluštice a Sibřina, na zdroje zásobování pitnou
vodou ve vztahu k ostatním provozně souvisejícím vodovodům pro veřejnou potřebu zásobovaných z tohoto
zdroje ve výši 7,45 % z celkového množství, které Pražská vodohospodářská společnost, a. s., z vodovodu pro
veřejnou potřebu ve vlastnictví hl. města Prahy předává
do vodovodu pro veřejnou potřebu ve vlastnictví města
Říčany, což při současném smluvně dohodnutém limitu
1.100.000 m³/rok činí pro TRIPS spol., s r.o., aktuální
max. roční limit ve výši 82 000 m³/rok a nevyužije právo podat proti rozhodnutí Ministerstva zemědělství ČR
č.j. MZE-19275/2021-15132 z 30. 3. 2021 rozklad. Toto
usnesení se však nevztahuje k případné reakci a právu
města Říčany vyjádřit se k případnému rozkladu podanému TRIPS spol., s r.o.
Hlasy pro: 6 zdrželi se: 1

Krátce Rady města Říčany 22. 4. 2021

Rada přijala celkem 19 usnesení
u Rada zrušila zadávací řízení na veřejnou zakázku č. VZ
1/2020 Základní škola na Komenského náměstí, Říčany,
z důvodu uvedeného v § 127 odst. 2 písm. h) zákona č.

Pozvánka
pro říčanskou veřejnost na
zasedání
Zastupitelstva města Říčany
9. června 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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134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, tedy, že v zadávacím řízení je jediný účastník řízení.
Hlasy pro: 6 nepřítomno: 1
u Rada souhlasila s uzavřením rámcové smlouvy na realizaci vodorovného a svislého dopravního značení na území
města Říčany na dobu určitou do 31. 12. 2022 se společností H.U.P. Stavby, s. r. o., Masarykova 840, Kolín II, 280
02 Kolín, IČ: 071784841.
Hlasy pro: 6 nepřítomno: 1
u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a. s., se sídlem Římská 45, 120 00
Praha 2, IČO: 46973451, jako pojistitelem, na havarijní
pojištění vozidla CAS pro JSDH Říčany za cenu 113 679,Kč bez DPH od 30. 4. 2021 do 31. 12. 2022.
Hlasy pro: 6 nepřítomno: 1
u Rada schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č
se zhotovitelem stavby společností RoČe stav, s. r. o.,
IČO:02158035, Cyrila Boudy 1444, 272 01 Kladno, kterým se stanovují vícepráce a úprava termínu plnění pro
realizaci díla Altán u Mlýnského rybníka v předloženém
znění, za podmínky schválení rozpočtového opatření, tj.
navýšení RP 3639-6121-9080-10744 o 167.547, 26 Kč
bez DPH, tj. 202.732,18 Kč včetně DPH. Cena díla upravená tímto dodatkem č. 1 tudíž činí 993. 825,07 Kč bez
DPH, tj. 1.202.528, 33Kč včetně 21% DPH.
Hlasy pro: 6 nepřítomno: 1
u Rada schválila navýšení RP 3639-6121-9080-10744 o
167.547, 26 Kč bez DPH, tj. 202.732,18 Kč včetně DPH
z rezervy Rady města Říčany na vícepráce na zajištění
finančního krytí dodatku č.1 SOD na realizaci altánu u
Mlýnského rybníka.
Hlasy pro: 6 nepřítomno: 1
u Rada souhlasila s tím, aby u nebytových prostor v majetku města měli s účinností od 12. 4. 2021 nárok na slevu
z nájemného v dosud poskytované výši nájemci se zcela
nebo částečně uzavřenými provozovnami v důsledku vládních opatření.
Hlasy pro: 4 zdrželi se: 1 nepřítomno: 2
u Rada svěřila vedoucímu Odboru správy majetku MěÚ
Říčany pravomoc rozhodovat o zrušení smluv o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti inženýrských sítí a/
nebo smluv o zřízení služebností inženýrských sítí, uzavřených dle směrnice města Říčany č. 1/2014 a to s účinností
od 26. 4. 2021 včetně podepisování příslušných listin.
Hlasy pro: 6 nepřítomno: 1
u Rada schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy s Linkou bezpečí, z. s., IČ 61383198, se sídlem Ústavní 95, 181
00 Praha 8, jejímž předmětem je poskytnutí individuální
dotace ve výši 25.000 Kč na podporu provozu bezplatné
dětské krizové linky a zároveň schvaluje uvolnění částky
25.000 Kč z rezervy rady.
Hlasy pro: 4 zdrželi se: 2 nepřítomno: 1
u Rada souhlasila s uzavřením dodatku č.1 ke smlouvě se společností Walco CZ, spol. s. r. o., IČO25640623, Dobronická
1256, 148 25 Praha 4, kterým se stanovují vícepráce a méněpráce pro realizaci díla Parkoviště u Václava v předloženém znění, tj.
cena se zvyšuje o 98. 652,63 Kč včetně 21 % DPH.
Hlasy pro: 6 nepřítomno: 1
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Krátce z rady 29. 4. 2021
Rada přijala celkem 16 usnesení.
u Rada souhlasila s uzavřením Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní
infrastruktury na rok 2021 s poskytovatelem Státním fondem dopravní infrastruktury, se sídlem Sokolovská 278,
190 00 Praha 9, IČ 70856508. Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace na akci Obnovení bezbariérového přístupu k podchodu trati Praha – Benešov ve výši 9 081 505 Kč.
Hlasy pro: 7
u Rada souhlasila s vyhlášením veřejné zakázky č.
6/2021 Projektová dokumentace - Rekonstrukce úpravny
vody Říčany a obnova vrtů II., formou zjednodušeného
podlimitního řízení na služby dle § 53 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, a schvaluje zadávací
dokumentaci této veřejné zakázky dle příloh.
Hlasy pro: 7
u Rada jmenovala členem správní rady Olivovy dětské léčebny, o.p.s., IČ: 256 89 371, se sídlem Olivova 224/108,
251 01 Říčany Vladimíra Polánského, Helenu Hnilicovou.
Hlasy pro: 6 nepřítomno: 1
u Rada jmenovala členem dozorčí rady Olivovy dětské léčebny, o.p.s., IČ: 256 89 371, se sídlem Olivova 224/108,
251 01 Říčany Tomáše Skřivánka.
Hlasy pro: 6 nepřítomno: 1
u Rada schválila uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících k zajištění dopravní
obslužnosti a školních autobusů městskou autobusovou
dopravou města Říčany č. SOD/00501/2018/OTS uzavřené dne 6. 8. 2018 se ČSAD Benešov, s. r. o, IČ: 60193441, se
sídlem Blanická 960, 258 01 Vlašim. Předmětem dodatku
je navýšení cen za skutečně provedené služby (cena služeb
za 1 km jízdy) o výši průměrné roční inflace v České republice ve výši 3,2 %, což činí 264.000,- Kč.
Hlasy pro: 7
u Rada souhlasila s uzavřením dodatku č.1 ke smlouvě
se společností HB Golf., IČO 27513688, Knyk 40, 580 01
Havlíčkův Brod, kterým se stanovují vícepráce a méněpráce pro realizaci díla Oprava a odbahnění rybníků Jažlovice
v předloženém znění, tj. cena se zvyšuje o 164. 127,19 Kč
bez DPH, tj. 198. 593, 90 včetně 21% DPH.
Hlasy pro: 7
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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 16. června od 17 do 18 hodin
l s místostarostkou Hanou Špačkovou ve
středu 23. června od 17 do 18 hodin
l s místostarostou Pavlem Matoškou je
možné po předchozí dohodě

u Rada souhlasila s uvolněním částky 40.000 Kč z rezervy rady pro řešení prověřovací studie veřejného koupaliště
v lokalitě Olivovna, Říčany a ukládá OI zajistit objednání
této studie na základě RO, kterým se o 40.000 Kč navýší
RP na studie veřejného koupaliště.
Hlasy pro: 5 zdrželi se: 2
u Rada schválila navýšení kapacity 3. základní školy
u Říčanského lesa Říčany, příspěvkové organizace, Školní 2400, 251 01 Říčany z 650 na 680 žáků s platností od
1. 9. 2021.
Hlasy pro: 6 zdrželi se: 1
u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o výpůjčce objektu občanské vybavenosti čp. 295 U Rybníka v Pacově za
účelem správy klubovny a šaten vč. sociálního zařízení a
provozování doplňkové činnosti poskytování drobného
občerstvení s p. Pavlem Stawarczykem, IČ 447 22 729, na
dobu neurčitou s tím, že energie a ost. provozní náklady
spojené se správou klubovny a šaten hradí město Říčany.
Hlasy pro: 7
u Rada pověřila Kulturní centrum Labuť Říčany kompletní organizací provozu AUTOKINA Říčany, kterou
bude zajišťovat dodavatel Martin Hrubý, sídlo: Varšavská 750/91, Ústí nad Labem – Střekov, PSČ 400 03, IČ
72687592, jemuž bude předmětná veřejná zakázka malého rozsahu zadána na základě spolupodpisu dle čl. XVI
odst. 2 písm. b) směrnice města č. 2/2020 o zadávání veřejných zakázek.
Hlasy pro: 6 zdrželi se: 1

Krátce z rady 6. 5. 2021
Rada přijala celkem 29 usnesení.
u Rada schválila uzavření Smlouvy o nájmu pozemku
pro instalaci a provoz dobíjecí stanice pro elektromobily
č. NS/00063/2021/OMP se společností Pražská energetika, a. s., sídlo: Na hroudě 1492/4, Vršovice, 100 00
Praha 10, IČO: 60193913 (zastoupena PREservisní, s. r.
o., na základě plné moci, se sídlem: Na hroudě 1492/4,
Vršovice, 100 00 Praha 10, IČO: 02065801), jejímž předmětem je pronájem částí pozemků parc. č. 1280/7 a parc.
č. 1705/36, oba pozemky v k. ú. Říčany u Prahy, za účelem instalace a provozu veřejné dobíjecí stanice pro dobíjení elektromobilů a dalších dopravních prostředků na
elektrický pohon. Nájem je uzavřen na dobu 10 let. Nájemné činí 25.000,- Kč bez DPH/rok.
Hlasy pro: 6 nepřítomno: 1
u Rada schválila rozpočtové opatření, kterým se upravuje
rozpočet města na rok 2021 takto: příjmová část: příspěvek ze SR – kompenzační bonus 2021 + 731.182,01 Kč,
výdajová část: zlepšení pracovního prostředí a pracov.
podmínek zaměstnanců + 731.182,01 Kč
Hlasy pro: 5 nepřítomno: 2
u Rada schválila rozpočtové opatření, kterým se upravuje
rozpočet města na rok 2021 takto: nákup služebních vozů
z prostředků města (ORG 10015) -142.947,61 Kč, nákup
dotovaného služebního vozu (ORG 10923) +142.947,61 Kč.
Hlasy pro: 5 nepřítomno: 2
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u Rada schválila rozpočtové opatření, kterým se upravuje rozpočet města na rok 2021 takto: přijetí dotace a poskytnutí účelového příspěvku MŠ U Slunečních hodin –
projekt Šablony + 452.352 Kč, přijetí dotace a poskytnutí
účelového příspěvku 3. ZŠ na odbornou přírodovědnou
učebnu + 1.424.134,84 Kč
Hlasy pro: 5 nepřítomno: 2
u Rada schválila rozpočtové opatření, kterým se upravuje
rozpočet města na rok 2021 takto: rezerva rady - 200.000
Kč, opravy dětských hřišť + 200.000 Kč.
Hlasy pro: 5 nepřítomno: 2
u Rada schválila Rozpočtové opatření, kterým se upravuje rozpočet města na rok 2021 takto: rezerva rady 300.000 Kč, havarijní stav kanalizace Bíla vč. přepojení
do Mozartovy ul. + 300.000 Kč.
Hlasy pro: 5 nepřítomno: 2

Krátce ze zastupitelstva
12. 5. 2021

Zastupitelstvo přijalo celkem 29 usnesení.
u Zastupitelstvo souhlasilo s předloženým návrhem na
pořízení změny a obsahem změny č. 7 ÚP Říčan.
Hlasy pro: 16 zdrželi se: 2 nepřítomno: 3
u Zastupitelstvo souhlasilo s tím, aby změna č. 7 ÚP Říčan byla pořízena zkráceným postupem a aby obsahovala
prvky regulačního plánu.
Hlasy pro: 16 zdrželi se: 2 nepřítomno: 3
u Zastupitelstvo schválilo rozdělení finančních prostředků na projekty podané v programu Akce 2021, které nebyly ke dni přijetí tohoto usnesení žadatelem zrušeny, a
to ve výši 77 % požadovaných prostředků. Celkem bude
rozděleno 991.837 Kč.
Hlasy pro: 15 zdrželi se: 3 nepřítomno: 3
u Zastupitelstvo schválilo uzavření veřejnoprávních
smluv s žadateli, jimž byla udělena dotace z programu
Akce 2021, a to do 15 dnů ode dne, kdy žadatel doloží poskytovateli dotace, že akce proběhla.
Hlasy pro: 18 nepřítomno: 3
u Zastupitelstvo schválilo dle ust. § 84 odst. 2 písm.
d) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)
v platném znění Dodatek č. 4 zřizovací listiny č. 5/2009
pro příspěvkovou organizaci 4. základní škola Nerudova Říčany, příspěvková organizace, se sídlem Nerudova čp. 481, Říčany 251 01, IČ 70977691, na základě kterého se v textu čl. 1 odst. 1.1. písm. a) zřizovací
listiny nově upřesňuje účel a předmět činnosti a dále
se vypouští z předmětu činnosti výchovně vzdělávací
činnost speciální třídy na odloučeném pracovišti v Dětském centru Strančice a schvaluje vydání zřizovací listiny č. 5/2009 v úplném znění ke dni nabytí účinnosti
tohoto dodatku.
Hlasy pro: 18 nepřítomno: 3
u Zastupitelstvo schválilo uzavření darovací smlouvy
mezi městem Říčany, jako dárcem, a Fakultní Thomayerovou nemocnicí, IČ: 00064190, se sídlem: Vídeňská
800, Praha 4 - Krč, PSČ 140 59, jako obdarovaným, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši
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u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo na renovaci 11 parkovacích automatů se společností WSA doprava
a parkování, s.r.o., IČ: 27913309, se sídlem Na Plachotě
159 250 73 Radonice v hodnotě 728 323 Kč včetně DPH.
Hlasy pro: 6 nepřítomno: 1
u Rada souhlasila s uplatněním smluvní pokuty z důvodu
prodlení se zhotovením a předáním díla (opravy havarovaného vozidla CAS, Scania 6x6) vůči zhotoviteli společnosti
KOBIT, spol. s r.o., IČ: 44792247, se sídlem: Rozvojová
269, Praha 6, 165 00, a se započtením smluvní pokuty
vůči pohledávce zhotovitele z titulu ceny za zhotovení díla.
Smluvní pokuta činí dle čl. VI. odst. 1) smlouvy o dílo č.
SOD/01049/2020/ÚKŘ ze dne 4. 12. 2020 0,05 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý kalendářní den prodlení,
tj. částku ve výši 638,77 Kč za každý den prodlení.
Hlasy pro: 4 nepřítomno: 3

248.624,96 Kč z veřejné sbírky vyhlášené městem Říčany
ve prospěch zdravotníků postižených nemocí COVID-19
či ve prospěch jejich rodin.
Hlasy pro: 18 zdrželi se: 1 nepřítomno: 2
u Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o:
1) stížnostech občanů k dopravní situaci a k povrchu ulice
Rooseveltova včetně doprovodných negativních jevů
2) zadání měření hluku a umístění statistického sčítače
dopravy v ulici Rooseveltova odborem správy majetku
MěÚ Říčany v ulici Rooseveltova.
Hlasy pro: 18 nepřítomno: 3
u Zastupitelstvo uložilo oddělení technické správy odboru správy majetku MěÚ Říčany:
1) Doplnit stávající úsekové měření v ulici Rooseveltova o
detekci nákladních vozidel.
2) V případě, že výsledky měření hluku budou překračovat stanovené hygienické limity, vstoupit prostřednictvím
zastupitele M. Šmolíka v jednání s majitelem komunikace Středočeským krajem o výměně povrchu komunikace
z dlážděného na živičný.
3) V případě, že výsledky sčítače dopravy prokáží překračování povolené rychlosti ve spodní části komunikace
Rooseveltova, zahájit přípravy na prodloužení stávajícího
úsekového měření v ulici Rooseveltova.
Hlasy pro: 18 nepřítomno: 3
u Zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí dočasné finanční výpomoci pro 3. ZŠ u Říčanského
lesa, p. o., v částce 550.000,- Kč na předfinancování PCR
testování žáků a učitelů školy a uvolňuje tuto částku dočasně z rezervy Fondu rozvoje města. Termín splatnosti
výpomoci je do 30 dnů od obdržení dotace (předpoklad
léto 2021).
Hlasy pro: 16 zdrželi se: 3 nepřítomno: 2
u Zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí
dočasné finanční výpomoci pro 1. ZŠ Masarykovo náměstí, Říčany, p. o., v částce 550.000,- Kč na předfinancování
PCR testování žáků a učitelů školy a uvolňuje tuto částku
dočasně z rezervy Fondu rozvoje města. Termín splatnosti
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výpomoci je do 30 dnů od obdržení dotace (předpoklad
léto 2021).
Hlasy pro: 16 zdrželi se: 3 nepřítomno: 2
u Zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí
dočasné finanční výpomoci pro 2. ZŠ Bezručova, Říčany, p.
o., v částce 690.000,- Kč na předfinancování PCR testování
žáků a učitelů školy a uvolňuje tuto částku dočasně z rezervy Fondu rozvoje města. Termín splatnosti výpomoci je do
30 dnů od obdržení dotace (předpoklad léto 2021.
Hlasy pro: 16 zdrželi se: 3 nepřítomno: 2

Veřejné projednání návrhu
změny č. 5 územního plánu Říčan se
koná dne 7. 6. 2021 od 16 hodin formou
vzdáleného přístupu.
Podrobnosti najdete ve vyhlášce
na úřední desce města.

Poděkování panu tajemníkovi

Po dlouhých letech opouští svoji pozici tajemníka v Říčanech Tomáš
Mařík. Byl jedním z prvních, které jsem v Říčanech potkala, když
jsem před devíti lety přišla ucházet se o pozici ředitele Mediálního
a komunikačního servisu. Spolu s tehdejším starostou Vladimírem
Kořenem se mnou vedl přijímací pohovor a v začátcích mojí práce
byl jedním ze zaměstnanců úřadu, kteří mi nejvíce poradili a pomohli
se zorientovat. Po celou dobu byl rovněž členem správní rady naší
společnosti a členem redakční rady věstníku Říčanský kurýr. Vždy
dokázal k problémům zaujmout nestranné stanovisko, díky jeho
postojům jsme často vyřešili hladce různé sporné skutečnosti, jeho
příspěvky byly věcné a jeho pomoc cenná. Ráda bych mu poděkovala
za dlouholetou spolupráci, a to nejen jako členovi správní rady
společnosti MAKS Říčany, ale rovněž jako kolegovi z redakční rady
Kurýru, jehož je naše společnost vydavatelem. Přeji mu za sebe i za
ostatní kolegy hodně úspěchů v další práci a zejména potom hodně
radosti a spokojenosti v jeho osobním životě.
Šárka Stoszková, ředitelka MAKS Říčany

Infocentrum otevřené po celé léto i o víkendech
Dlouhou dobu jsme
čekali, než se nám
podaří konečně otevřít informační centrum! Stejně
jako maloobchod, i my jsme byli
po většinu zimy a jara uzavřeni
pro návštěvníky a moc nám vaše
přítomnost chyběla. Proto jsme
se rozhodli připravit nejen pro
přijíždějící turisty, ale i pro místní občany několik nových atrakcí
a nabídek.
Nejdůležitější je otevírací doba. Na
základě poptávky klientů a také abychom lépe rozjeli provoz po měsících
uzavření budeme mít od začátku
června otevřeno po celé léto až do
konce září každý den, tedy i v sobotu
a v neděli. Můžete k nám přijít jak pro
drobné dárky či suvenýry, pro mapy či
letáky, tak pro tisk či kopírování dokumentů, seznámit se s podmínkami
prodeje parkovacích míst v Říčanech
(o projektu se dočtete na jiných stránkách a v mimořádné příloze tohoto
Kurýru), ale můžete jen tak posedět
u kávy, pokud bude deštivo, nebo si ji
vypít venku na lavičce v parčíku před
infocentrem. Věříme, že se vám prodloužení otevírací doby i o víkendech
bude líbit a že k nám rádi dorazíte.
Pro obyvatele města startujeme na
léto novou soutěž. Půjde o stejnou
soutěž, kterou děláme každý rok
před Vánocemi, a sice každý, kdo
v termínu 1. 6. – 31. 8. zakoupí v in-

formačním centru dárky, suvenýry
či jakékoliv zboží v hodnotě alespoň
200 Kč, bude zařazen do slosování
a na začátku září vylosujeme výherce, který obdrží vstupenku pro dva
do wellness jednoho z našich partnerů – Aquapalace Praha v Čestlicích
anebo Parkhotelu Holiday v Benicích. Přijďte tedy k nám a můžete být
hned po prázdninách ten šťastlivec,
kdo se půjde ohřát do vířivky, sauny
či jen tak si zaplavat v teplé vodě.
A protože soutěží není nikdy dost,
máme ještě jednu. Snad nás už budou
čekat pěkné slunečné dny, a tak pokud nevyrazíte někam mimo město,
vezměte svůj fotoaparát a vydejte se
udělat krásnou fotku našeho města.
Může jít o záběry přírody, nebo o budovy v centru – fantazii ani kompozici se meze nekladou. Podmínkou je,

aby byla fotka v kvalitním rozlišení
a na výšku. Vyberte nejhezčí snímek
a pošlete nám ho do redakce na texty.
kuryr@ricany.cz, a to v termínu do
10. srpna. Z došlých snímků vybere
redakční rada nejlepší a vítěz získá
titulní stranu Kurýru na měsíc září,
další kvalitní fotky potom použijeme do fotoreportáže „letní Říčany“,
kterou vydáme v témže čísle Kurýru.
Máte tedy možnost stát se součástí
našeho časopisu a my jej budeme
moci oživit novými pěknými snímky
obyvatel města.
Budeme se těšit na vaše příspěvky s fotografiemi, na vaši návštěvu
a hlavně jsme rádi, že už můžeme
konečně zase svobodně dýchat a setkávat se. Za tým kolegyň z informačního centra

Šárka Stoszková

7

Informace z radnice

Na úřad nastupuje nový tajemník

„V posledním kole výběru byli dva uchazeči, oba vysoce kvalitní. Rozhodnutí bylo těžké a nakonec rozhodly detaily,“
komentuje výběr vedení města starosta David Michalička.
„Jaroslav Brandejs je silná osobnost a věřím, že díky svým
profesním zkušenostem náročnou pozici ve vedení našeho
města zvládne,“ doplňuje starosta.
Na pozici vedoucího úřadu v Říčanech nastupuje Jaroslav
Brandejs plynule po odchodu bývalého tajemníka Tomáše
Maříka, tedy od prvního června tohoto roku. Považuje se
za empatického, komunikativního a nekonfliktního člověka, který všechny svoje plány a úkoly zdárně dotahuje
do konce. Sám by rád ze svojí pozice motivoval všechny
podřízené a na úřad přinášel nové myšlenky a inovativní
nápady.
Vedení města i zaměstnanci úřadu věří, že spolupráce
s Jaroslavem Brandejsem bude v dalších letech stejně přínosná, jako byla se stávajícím tajemníkem Tomášem Maříkem. Občanům města se nový tajemník představí sám
nejen svojí prací pro úřad, ale rovněž v úvodníku příštího
vydání Kurýru na začátku léta.
Tisková zpráva města
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foto archiv Jaroslava Brandejse

Po deseti letech ukončil svoji práci na
úřadu v Říčanech jeho nejvyšší úředník, tajemník Tomáš Mařík. Během jeho působení na pozici vedoucího
úřadu se zvýšil jak počet obyvatel ve městě a správní
oblasti, tak rozsah aktivit, které zaměstnanci úřadu
ať z pozice samosprávy, nebo státní správy vykonávají.
Pro vedení města bylo tedy velmi důležité zajistit místo
odcházejícího tajemníka adekvátní náhradu a odborníka, který bude schopný převzít štafetu a vykonávat
práci tajemníka minimálně stejně kvalitně jako jeho
předchůdce.
V nelehkém období lockdownů a vládních omezení tak
na jaře probíhalo na úřadu výběrové řízení, které mělo
za úkol vybrat nejvhodnějšího uchazeče. Přihlášky na
pozici nového tajemníka poslalo celkem devět zájemců
(z toho pět mužů a čtyři ženy). Dva uchazeči byli rovnou
vyřazeni, protože nesplňovali kvalifikační předpoklady.
Z těch zbývajících naprostá většina již vykonávala pozici
tajemníka v jiných městech či obcích, a tedy vykazovala
zkušenosti s pozicí vysokého úředníka. Výběrové řízení
mělo několik kol včetně osobních pohovorů a zpracování
osobnostních testů. Z nich potom vítězně vzešel bývalý
úspěšný tajemník dvou měst v Pardubickém a Královéhradeckém kraji Jaroslav Brandejs. Ten se nedávno přestěhoval do Prahy, a proto hledal nové uplatnění v našem
regionu.
Nový tajemník má vystudované právo na Západočeské
univerzitě v Plzni, management na Central European Management Institute v Praze (titul MBA) a specializaci na
pracovní právo v Ústavu práva v Praze (titul LL.M., Master
of Law). Orientuje se tedy velmi dobře v právní problematice, a to nejen v oblasti vedení zaměstnanců, ale rovněž ve
správním právu. Ovládá anglický i ruský jazyk, jako certifikovaný tiskový mluvčí disponuje adekvátními komunikačními
schopnostmi. V minulosti pracoval nejen v oblasti práva, ale
především na pozici tajemníka a tiskového mluvčího města
Kostelec nad Orlicí (v letech 2011 – 2015) a Lanškroun (v
letech 2016 – 2021).
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Vzpomínka na padlé na Masarykově náměstí
náměstí položili věnec a růže. O hudební doprovod této
akce se bez nároku na honorář postaral klarinetista
Aleš Hejcman. Za krásný přednes české a slovenské
hymny mu patří od vedení města velké poděkování.  šs

Foto: RUDOLF FLACHS

Několik zastupitelů a občanů města Říčany a zástupci armády a policie ČR se
zúčastnili osmého května malého pietního aktu ke konci 2. světové války. U pomníku padlých na Masarykově
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Říčanská radnice pro vás – 5. díl
Výstavba a územní plán hýbou městem
V Říčanech je obrovská poptávka po
bydlení. Klidné město ale výstavbu
brzdí. Několikrát jsme zpřísnili podmínky územního plánu, protože jinak
bychom měli z celého města jednu
velkou stavbu a následně ještě větší
parkoviště. A pravděpodobně budeme muset dělat další kroky. Díky této
politice Klidné město třikrát zvítězilo
v komunálních volbách. Ovšem také
kvůli této politice čelíme na radnici
velkým tlakům, kritice a nevraživosti
či obcházení všech možných pravidel
ze stran investorů. Jde prostě o peníze, a vůbec ne malé.
Nedávná historie v Říčanech
Divoké devadesátky a přelom tisíciletí
jsou za námi. Asi není náhoda, že řada
tehdejších představitelů města je dodnes aktivní na realitním trhu. Jiní zase

vlastní řadu strategických pozemků,
které se postupně zhodnocují. Nechci
se však příliš vracet k historii, která je za
námi. Dokázat cokoliv je nemožné a já
osobně jsem vždy opatrný soudit věci, u
kterých jsem nebyl. Stejně nemá smysl
plakat nad rozlitým mlékem, i když ho
bylo dost.
Ještě po roce 2000 byly na stole výkresy, které zvažovaly celou novou městskou čtvrť nad Marvánkem, jejíž součástí měla být i nová vlaková zastávka
s P+R. Kdyby tehdy nedošlo ke změně
směru na radnici, není vyloučeno,
že jsme dnes namísto po cyklostezce
kolem rybníků jezdili autem do nového městečka s centrem, školou, ale
hlavně tisíci nových obyvatel. Možná
něco jako vzniká v Uhříněvsi. Ač jsem
původně stavař a výstavba mi není
cizí, toto bych opravdu nechtěl. Pro-

V územním plánu z roku 1998 byla rezerva, která měla umožnit velkou výstavbu
v místě dnešního krajinného parku nad Marvánkem. Tento výkres je neschválenou studií, která byla podkladem žádosti o změnu územního plánu.
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storu máme tady
u Prahy již málo
a nesmíme si vše
zastavět. (Nechci
tvrdit, že zde byly
postranní zájmy tehdejšího vedení.
Byla jiná doba a plánovalo se bez znalostí dnešních dopadů. Každopádně
jsem rád, že se tento ani další podobné
plány nerealizovaly.)
Všechno je o územním plánu
Když to řeknu stručně – je to drsné a
jde o velké peníze. Práce na radnici asi
vždycky přináší konflikty. Nezřídka
naštvete své známé, kamarády. Dokud
však jde „pouze“ o parkování, jednosměrku, stanoviště popelnic anebo
povrch stezky v lese, dá se to ustát. Tyto
běžné problémy jsou vlastně v pohodě
a baví mě je řešit.
Největší kolize však vždy vznikají
kvůli penězům. Cena 1m2 stavebního pozemku v Říčanech se dnes
blíží 10.000 Kč, zatímco orná půda
nebo zeleň má cenu v desítkách až
stovkách korun. A to je rozdíl. Stejně tak je rozdíl, zda smíte postavit (a
prodat) rodinný dům s jedním bytem,
anebo bytový dům o více podlažích.
Podobně kolizní pro stavebníky je
i schválená etapizace, která novou
výstavbu podmiňuje logickou infrastrukturou (kanalizace, voda, silnice,
školy, zeleň, …).
Možná to nevnímáte, ale většina místních politických bojů při každých volbách je založena právě na územním
plánu. Již mnohokrát vyplavaly různé
záměry, nápady či obchody, které se
připravovaly a potřebovaly jen podporu zastupitelstva. Někdy jde o silné
developerské společnosti, jindy zase o
lokální hráče, kteří se historicky dostali
k pozemkům.
Řada lidí nám píše nevraživé komentáře na sociální sítě, veřejně
nás napadá či píše sem do Kurýru.
Stěžují si na cokoliv – dopravu,
školství, cesty v lese… prostě kritizují vše, co se namane. Když jdete
do detailu, velmi často zjistíte, že
jejich motivací je něco úplně jiného – pozemky a územní plán.
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Kontroverzní územní studie v lokalitě Na Vysoké v Říčanech. Zastupitelstvo záměr neschválilo, zástavba
celého území je odložena do poslední fáze etapizace. Město zpracovává svou urbanistickou variantu a
současně jednáme s vlastníkem největších pozemků o maximálním rozvolnění hustoty budoucí výstavby.

Většina změn není
možná z principu
Naprosto chápu, že všichni vlastníci
pozemků v Říčanech si přejí, aby se
právě ty jejich staly stavebními a aby
mohli stavět co největší domy. Jde potenciálně o desítky až stovky milionů,
které (čistě teoreticky) závisí pouze
na tom, kdo schvaluje územní plán.
Je velmi těžké jednat na toto téma
s lidmi, které znáte. A že jich znám
dost. Často mají různé rodinné
příběhy a historické křivdy, část
argumentuje nedostatkem bydlení
pro děti. Na zastupitelstvo chodí
pravidelně žádosti o změnu ploch
zeleně na stavební. Ač mi je mnohdy žadatelů líto a upřímně bych jim
přál, v drtivé většině případů nelze
vyhovět z principu. Jednalo by se o
precedens a celý koncept územního
plánu Říčan, etapizace a regulace
výstavby by se rozpadl. Město nejde
rozšiřovat donekonečna.
Klidné město již 11 let nepřidává
žádné nové zastavitelné plochy. Naopak jsme výstavbu v řadě lokalit zmírnili či odložili a podmínili. Protože se
tlak nadále zvyšuje, plánujeme ještě
další zpřísnění. I tak se ale nadále stavět
bude, v intravilánu. Snažíme se, aby
se stavebníci soustředili zejména na
rekonstrukce a opravy stávajících zanedbaných nemovitostí. Typicky naše
hlavní ulice v centru, 17. listopadu, se
jen velmi pomalu proměňuje. Do této
lokality bychom rádi nasměrovali místní i cizí investory. Říčanské centrum

by si již zasloužilo kvalitní a krásnou
architekturu.
V okolí se staví vesele dál
Neplatí to pro všechny, ale řada
z okolních obcí nezvládá výstavbu
na svém katastru regulovat dostatečně tvrdě. Některá sídla jako třeba MČ Praha-Kolovraty dokonce
ani nemají kompetence schvalovat
územní plán (to je v gesci pražského
magistrátu). Při tom právě v Kolovratech se chystá údajně obří výstavba více než tisíce nových bytů na plochách směrem k Černokostelecké.
Na sever od Říčan je zase pověstná
víska Křenice s kruhovým objezdem
v polích. Ta se za poslední roky něko-

Dvě lokality v nedaleké K řenici, kde jsou již dlouho
rozparcelovaná další pole. Majitel pozemků se s městem
Říčany několik let soudí, protože mu nechceme poskytnout více pitné vody. S ami máme vody málo, ale tady jde
také o počty lidí a aut v území.

likanásobně rozrostla a dodnes tam

jsou desítky až stovky prázdných
pozemků, které se dál prodávají, ačkoliv nemají třeba dostatek vody. Podobně jsou na tom Babice, Květnice,
Sluštice, Zlatá, Louňovice a další.
Aktuálně se začal stavět například
středně velký developerský projekt
mezi Strančicemi a Mnichovicemi, kde
se též jedná o důsledek dávno schválených plánů. Při důkladnějším studiu
územních plánů v okolí Říčan jsem
se zhrozil, když jsem viděl obří zastavitelné plochy, které prakticky hned
navazují na náš katastr. Například
Otice nedaleko našich Jažlovic.
Je jasné, že na malé obci nemá starosta kapacitu ani aparát čelit tvrdým loktům developerů. I proto se
chceme v Říčanech pokusit ještě
více pomáhat okolním obcím a předávat jim zkušenosti a rady. O moc
více však ale sami nezvládneme.
Rád bych proto též zapojil krajský
úřad jako logického koordinátora či
regulátora výstavby v regionu. Vždyť
je to všude stejné, jen by to měl řídit
někdo osvícený shora.
Klíčové je vydržet
I když občas náš boj s výstavbou a
přílivem dalších obyvatel do území
prohráváme, je nutné vydržet. Pokud
se budou Říčany rozvíjet nadále relativně pomalu a udržitelně ve vztahu
k veřejné infrastruktuře, bude to stále
dobré. Jsem si jist, že většina Říčaňáků si právě takový směr přeje.
Jediným silným nástrojem je právě
územní plán. Jsem si jist, že dnes na
radnici máme jen takové zástupce,
kteří jednají čistě v zájmu města a jeho
občanů. I když jsou někdy zájmy občanů protichůdné a nevyhovíme všem,
je důležité nikdy neuhnout ze základních hodnot a principů.
Odvážná výzva na závěr: Vážení starousedlíci, kteří zde stále vlastníte volné pozemky určené územním plánem
k výstavbě (anebo i ornou půdu, zeleň).
Pokud zatím neplánujete jejich zhodnocení stavbou, zkuste je třeba zatím osázet
zelení, ovocnými stromy, keři, květnatou
loukou. Každý rok i každý strom se počítá. V případě zájmu mě kontaktujte a
zkusíme najít možnou formu spolupráce
s městem.

Váš starosta David Michalička
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Současně se zavedením parkovacího
systému dojde i ke zklidnění dopravy
V menších ulicích bude platit zóna 30 km/hod, parkovat se bude pouze na vyznačených místech. Od
června se v ulicích Říčan začne s realizací svislého
a vodorovného dopravního značení, s instalací zpomalovacích polštářů a dalších opatření spojených se
zavedením parkovací zóny. Pilotní spuštění parkovacího systému je plánováno na 1. srpna. Parkovací karty si budete moci začít vyřizovat od července
elektronicky i osobně. Informace naleznete na www.
parkujdobre.cz
Ulice uvnitř parkovací zóny budou
mít odlišný dopravní režim. Řidiči
v ulicích budou muset zpomalit na
maximální rychlost 30 km v hodině.
Kromě dopravního značení jim to při
vjezdu do zón připomenou i zpomalovací pryžové polštáře a také vyznačená střídavá stání v ulicích. Město
bude instalovat okolo padesáti polštářů v přibližně 30 ulicích, výjimkou
budou krajské hlavní komunikace.
Zakomponování zklidňujících prvků
požadoval v rámci aplikace příslušných technických norem Dopravní inspektorát Policie
ČR. Díky zpomalení bude možné nově zřídit více parkovacích míst.
Výhodou pryžových polštářů oproti dražším stavebním
úpravám vozovky je snížená hlučnost, nižší náklady a
snadnější a rychlejší instalace, která umožňuje v případě
potřeby jejich využití na jiném místě. Ulice, kde budou instalovány zpomalovací polštáře jsou:
Melantrichova
Mlýnská
Nádražní
Nerudova
Olivova
Olšany
Petra Fastra
Plynární
Podskalí
Rýdlova
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Sadová
Scheinerova
Sokolská
Spojovací
Sukova
Škroupova
Táborská
Terronská
Tylova
Uhelná

Vrchlického
Žižkova
Bezručova
Domažlická
Havlíčkova
Jaselská
Jeronýmova
K Nádraží
Krameriova
Legií

Řidiči na vjezdu do zón budou prostřednictvím dopravního
značení informováni, že je v území zakázáno stání, pokud
toto není dopravním značením povoleno. Parkování mimo
vyznačené parkovací pruhy bude řešeno jako porušení zákazu stání vyplývajícího z místní úpravy, a to včetně uplatnění postupu podle § 125f zákona č. 361/2000 sb. o provozu na pozemních komunikacích. Jinými slovy, parkovat
budou řidiči smět pouze na místech vyznačených dopravní značnou „Parkoviště“ doplněných bílou čarou
příslušného vodorovného dopravního značení. Nebude
tak možné parkovat před přechody pro chodce, v křižovatkách, na chodnících a podobně.
Naopak jsou nově navržena parkovací místa i tam, kde to
v současné době zákon o silničním provozu nepřipouští.
Jedná se o stovky parkovacích stání v místech, kde není dostatečná šířka komunikace zajišťující 3 m široký jízdní pruh
pro každý směr jízdy. Nově však díky plošnému omezení
rychlosti je možné použit jeden jízdní pruh pro oba směry
jízdy a tím dosáhnout potřebného navýšení parkovací kapacity. Tato opatření doprovází „výhybny“ – místa kde je
naopak zakázáno zastavení, proto aby na sebe protijedoucí
řidiči viděli a mohli se navzájem vyhnout.
V zóně budou vymezená stání pro vozidla na úsecích místních komunikací a na parkovacích plochách. Ceny jsou uvedeny v příloze v ceníku a na webu parkujdobre.cz. Parkovací
plochy jsou děleny do tří tarifů. R1 – R2 – R3 potom značí
tarif platný v konkrétním místě. Tarif R1 naleznete pouze na
Masarykově náměstí. Tarif R3 pak na parkovištích se zvýhodněným dlouhodobým parkováním P+R (zaparkuj a jeď
vlakem) nebo P+G (zaparkuj a pokračuj pěšky).
Parkovací plochy se zvýhodněným tarifem R3 (10 Kč/hod,
40 Kč/den) jsou:
• Rooseveltova – záchytné parkoviště (tzv. Parkoviště Pod
hradem)
• Podskalí + Široká – komunikace i parkoviště (tzv. Parkoviště Široká a Parkoviště Podskalí)

texty.kuryr@ricany.cz
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• Olivova - parkoviště (tzv. Parkoviště Olivova)
• 17. listopadu - komunikace
• Politických vězňů – parkoviště (plocha u křižovatky
s ulicí 17.listopadu)
• Nádražní (tzv. Parkoviště Nádraží, komunikace a plocha
u kolejí)
• U mostu (východní část Komenského náměstí– tzv. Parkoviště u mostu)
Na všech ostatních místech pak platí tarif R2, tedy 10 Kč/hod.
Zdarma mimo značenou zónu, ale stále poblíž centra,
budou k dispozici například parkoviště v ulici Wolkerova a Březinova.
Poněkud jiná pravidla platí pro parkování na Masarykově
náměstí. Zde zůstane zachován režim, který známe doposud, čas zpoplatnění však bude kratší. Dnes se musí platit
již od 6:00 ráno, nově to bude až od 8:00. Pro stání na Masa-

rykově náměstí nebude možné pořídit roční parkovací kartu a stání zde bude nadále pouze v návštěvnickém režimu.
Platit se bude kromě automatů na mince a karty zejména
mobilní aplikací. K autu se však již nebudete muset vracet
s parkovacím lístkem.
V ulici Široká podél fotbalové tribuny budou stávající stání
na chodníku součástí placené zóny. Z důvodu bezpečnosti
řidičů vystupujících z vozů směrem do vozovky, bude rozšířeno ochranné pásmo, dojde tak ke zúžení jízdních pruhů
a tím i ke zklidnění dopravy. Průchozí šířka chodníku tím
bude zúžená na 0,9 a silnice na 6 metrů.
Projekt parkovacích zón připravila pro město společnost
M.O.Z. Consult s.r.o., která se již 30 let specializuje na problematiku dopravy v klidu, tedy parkování. Za sebou mají
projekty například v Praze, Českých Budějovicích, Nymburku a mnoha dalších městech.
Kateřina Lauerová, tisková zpráva města
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Nová restaurace na nádraží již brzy otevře
Městu Říčany se v souladu se zveřejněným záměrem podařilo pronajmout část nádražní budovy na základě nájemní smlouvy z dubna 2021.
Téměř ihned nový nájemce začal
s rekonstrukcí pronajatých prostor,
bývalé čekárny a odbavení cestujících. V těchto prostorech postupně
vzniká nová tematická restaurace
s kavárnou, součástí které bude i krytá zahrádka s výhledem na projíždě-

jící vlaky. Otevření těchto prostor je
plánováno na červenec 2021.
Město plánuje i další nové projekty,
které budou sloužit ke spokojenosti občanů a k jejich odpočinku či
trávení volného času. Tyto budoucí
provozovny však na svoje nájemce a
novou realizaci teprve čekají. Určitě
se o nich dozvíte v některém z dalších
čísel Kurýru.
jv

Na Komenského náměstí byla instalována
nová podzemní trafostanice
V souvislosti s plánovanou výstavbou nové školy na
Komenského náměstí byla 19. května instalována
nová podzemní trafostanice. Účelem je modernizace
distribuční soustavy elektřiny. Při uložení byla použita těžká mechanizace, která na dopoledne omezila
provoz v lokalitě. Výhodou podzemní trafostanice
BETONBAU je útlum hluku, nezabírá a vzhledově
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nekazí veřejný prostor. Jedna z prvních podzemních
trafostanic u nás byla realizována v roce 1999 vedle
Karlova mostu a spolehlivý provoz zajišťuje dodnes.
Dlouhodobé zkušeností od nás a z Německa prokázaly, že tyto podzemní stanice bezpečně odolávají všem
vlivům, se kterými se jinak u běžných nadzemních trafostanic nesetkáme.
kl

texty.kuryr@ricany.cz

Informace z radnice

Příprava Tehovské spojky by měla pokračovat
Říčany a další obce z okolí jednaly o
další přípravě projektu nové silnice.
Ta by v budoucnu mohla spojit D1
a Černokosteleckou a ulevit by měla
vedle Tehova či Strančic právě Říčanům. Kromě starostů okolních obcí
se schůzky účastnil projektant (AF
Cityplan) a zejména zadavatel – Středočeský kraj a KSÚS. Kraj zastupoval náměstek hejtmanky a radní pro
dopravu Martin Kupka. Za naše město se kromě mě účastnil i říčanský a
krajský zastupitel Miloslav Šmolík.    
Výsledkem jednání je konsenzus starostů, že příprava výstavby se může
opět rozběhnout. Podmínkou však je
zpracování aktualizovaného dopravního průzkumu, abychom věděli, jaké
dopady a změny může nová propojka
přinést. Jednoznačně též zaznělo, že
Tehovská spojka nesmí vzniknout
dříve, než bude zprovozněn Pražský
okruh, stavba 511 - D1-Běchovice.
Jsem rád, že kraj nově nejen k této
stavbě přistupuje aktivně a jedná
s dotčenými městy a obcemi včas.
Současně mám ale zatím lehce odlišný názor na provedení a doprovodné
stavby, než bylo prezentováno právě vedením kraje. Já osobně jsem
vyslovil žádost, aby se stavba připravovala s maximálním možným
zahloubením, izolační zelení a

Předpokládaná trasa tzv.
Tehovské spojky mezi
Všechromy a Vojkovem
by mohla omezit tranzit
přes Říčany. Stavba je ale
zatím v nedohlednu.

dostatkem mimoúrovňových přechodů pro lidi i zvěř. Vedení kraje
naproti tomu upozornilo, že zejména
z ekonomických důvodů jsou dnes u
podobných silnic preferována spíš
povrchová vedení a úrovňová křížení.
Říčan se stavba přímo nedotkne.
Přesto by mi bylo líto, kdyby dnes
relativně klidné tehovské pláně či les

na Vojkově přeťala silnice typu II/101
Říčanská, kterou bude vidět i slyšet
zdaleka. Osobně si navíc myslím,
že obyvatelé Všechrom, Tehova či
Vojkova připustí takto strategickou
silnici na svém území právě a jedině
za podmínky, že negativní vlivy na
území budou prakticky nulové.

David Michalička

Schůzka v Tehově, květen 2021
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Zábava pro letní dny? Lodičky, šachy
a koloběžky
V teplých a slunečných letních dnech můžete vyrazit za
zábavou i po městě. Na Mlýnském rybníku budou opět
k zapůjčení lodičky, na dětském hřišti „Plácek Olivka“
si zahrajete šachy, z rondelu vyrazíte na koloběžkách.
Do loňského léta se vybavení pro lodičky (vesla a vesty) půjčovalo v informačním centru na Masarykově
náměstí. Vyšli jsme vstříc zájemcům a zajistili pro ně
nové výpůjční místo přímo u Mlýnského rybníka na
adrese Wolkerova 1914/7. Půjčovné činí stejně jako v
předchozích letech 100 Kč, vratná kauce je potom 500
Kč. Vypůjčit si lodičky můžete každý pracovní den od
9 do 19 hodin, o víkendu pak po dohodě. Kontakt pro
rezervaci: 777921301 nebo 608228562, v okolí rybníka najdete panely s navigací, kudy se k nové půjčovně dostanete.
Stolek se šachovnicí se kvůli stavebním úpravám budovy staré radnice několikrát stěhoval. Nakonec byl finálně umístěn v příjemném prostředí nově vybudovaného
dětského hřiště „Plácek Olivka“ v Olivově ulici. Můžete
zde posedět pod stínem stromů. Figurky si nadále vypůjčíte v informačním centru na Masarykově náměstí
v jeho provozní době, tedy denně od 8 do 17 hodin, o
víkendu od 8:30 do 17 hodin. Půjčení figurek je zdarma
i bez kauce, pouze předložíte doklad pro ověření totožnosti.
Koloběžky si letos můžete stejně jako v minulých letech
vypůjčit v rondelu na nádraží. Vždy ale po předchozí dohodě na telefonu 727905525 nebo osobní objednávce
předem. Pracovní doba v informačním centru v rondelu
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je v pracovních dnech od 7:30 do 18 hodin, o víkendech
nepravidelně podle aktuální epidemické situace, proto je
nutné se vždy domluvit dopředu.
Věříme, že si letošní léto v Říčanech užijete!
Informační centrum Říčany

texty.kuryr@ricany.cz
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Říčany konečně jarní

foto: Rudolf flachs

Letos si dalo jaro skutečně
načas, ale když dorazilo,
tak s plnou parádou rozzářilo naše město spoustou
nádherných květin a rozkvetlých stromů. Právě teď
je ideální čas na vycházky
do přírody a nadechnutí se
čerstvého vzduchu s nadějí,
že postupně zmizí všechna
dosavadní omezení a čekají
nás už jen příjemné dny. šs
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Před promítáním filmu Le Mans proběhl před autokinem slavnostní křest nového závodního vozu Adama Králíka, jemuž požehnal P. Konstantin Petr Mikolajek, O.Praem.

Autokino v Říčanech

foto: Rudolf flachs

Dlouhou dobu nebylo vzhledem k epidemickým opatřením
možné pořádat běžné kulturní akce. Nechtěli jsme však jen
stát „se založenýma rukama“. Skomírající plamínek kulturního života jsme se rozhodli rozfoukat. Posledního dubna
se na parkovišti ve Wolkerově ulici otevřelo autokino. Vždy
v pátek a v sobotu probíhaly filmové projekce. Odpoledne
filmy pro děti, večer pak vždy dva filmy pro dospělé. Největší zájem byl o film Šarlatán, kdy se parkoviště celé zaplnilo,
a o film Le Mans 66 (z prostředí automobilových závodů).
K atraktivitě tohoto představení výrazně přispěl křest nového závodního auta říčanského pilota Adama Králíka.
Za tým pořadatelů Vladimír Levický
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Platba místního poplatku ze psů
Vážení občané,
místní poplatek ze
psů na rok 2021 lze platit v hotovosti na pokladně Městského úřadu
Říčany v budově A na Masarykově nám. čp. 53 u pí. Frýdlové (tel.
323 618 161, e-mail: vera.frydlova@ricany.cz) v tyto pracovní dny:
pondělí a středa
od 7.30 – 12.00 hod., 13.00 – 18.00 hod.
úterý a čtvrtek
od 7.30 – 12.00 hod., 13.00 – 15.00 hod.
pátek od 7.30 – 11.00 hod.
Poplatek je splatný v hotovosti na
pokladně do 30. 6. 2021. V případě, že poplatek za rok 2021 nebude
zaplacen do 30. 6. 2021, bude držitelům psů zaslána složenka Města
Říčany s vyznačením výše a druhu
poplatku a variabilním symbolem.
Platbu nutno provést pod přiděleným variabilním symbolem!
Ve stručnosti z nové obecně závazné vyhlášky č. 2/2020 města Říčany
o místním poplatku ze psů:
Poplatku podléhají psi starší tří měsíců. Poplatek ze psů platí držitel
obci příslušné podle svého místa
přihlášení nebo sídla. Držitelem je
pro účely tohoto poplatku osoba,
která je přihlášená nebo má sídlo
na území České republiky.

Sazba poplatku
Sazba poplatku činí za kalendářní rok:
a) za psa chovaného v obytných domech (činžovních a panelových)
1.000,- Kč
b) za psa chovaného v rodinných
domech 700,- Kč
c) za psa, jehož držitelem je osoba
starší 65 let 200,- Kč
d) za druhého a každého dalšího
psa, jehož držitelem je osoba uvedená v písm. a) 1.500,- Kč
písm. b) 1.050,- Kč
písm. c) 300,-Kč

Osvobození
Od poplatku je osvobozen držitel
psa, kterým je
a) osoba nevidomá, osoba, která je
považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona
upravujícího sociální služby, osoba,
která je držitelem průkazu ZTP a
ZTP/P,
b) osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob,
c) osoba provozující útulek pro zvířata,
d) osoba, které stanoví povinnost
držení a používání psa zvláštní
právní předpis, (např. se jedná o lovecké psy, policejní psy, psy záchranářů, kteří složili příslušné zkoušky
stanovené zvláštními předpisy),
e) osoba provozující chovatelskou
stanici, kdy osvobození se vztahuje
na psy ve stáří od 3 do 6 měsíců.
Od poplatku na dobu 1 roku je osvobozen držitel psa, který doloží, že psa
získal z útulku. Vznik nároku na osvobození od placení poplatku je poplatník
povinen správci poplatku prokázat.

Splatnost poplatku
Poplatek je splatný nejpozději do 30.
6. příslušného kalendářního roku.
Vznikne-li poplatková povinnost po
datu splatnosti, je poplatek splatný
nejpozději do 15. dne měsíce, který
následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

V případě, že nemáte svého pejska
u nás přihlášeného, učiňte tak u pí.
Frýdlové. Tiskopis přihlášky najdete také na našich webových stránkách. Při přihlášení obdržíte identifikační známku pro svého psa.
Věra Krejčová
vedoucí finančního odboru

3. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu správci poplatku
oznámit do 15 dnů ode dne, kdy
tato změna nastala.
4. Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen současně
sdělit správci poplatku příjmení,
jméno nebo název právnické osoby,
trvalý pobyt nebo sídlo, rodné číslo
nebo IČO.
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Ohlašovací povinnost
1. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou, která je
opatřena uznávaným elektronickým
podpisem, nebo která je odeslána
prostřednictvím datové schránky
vznik své poplatkové povinnosti do
15 dnů ode dne, kdy se pes stal starším 3 měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího 3 měsíců. Stejným
způsobem a ve stejné 15 denní lhůtě
je poplatník povinen ohlásit také zánik své poplatkové povinnosti (např.
úhyn psa, jeho ztrátu, darování nebo
prodej).
2. Povinnost ohlásit držení psa má i
osoba, která je od poplatku osvobozena. Důvod pro osvobození musí
poplatník správci poplatku prokázat.

texty.kuryr@ricany.cz
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Přehled schválených dotací na akce v Říčanech v roce 2021
Zastupitelstvo města
Říčany schválilo na
svém zasedání dne 12. 5. 2021 rozdělení finančních prostředků na žádosti
podané v programu Akce 2021 v celkové výši 991 837,- Kč.
Přidělení dotací na akce pořádané
v Říčanech bylo na zastupitelstvu
projednáváno již 14. 4. 2021, ale
v souvislosti s pandemií Covid-19

bylo přijato usnesení o odložení alokace finančních prostředků v tomto programu a žadatelé o dotaci
byli požádáni o aktualizaci údajů
o zaregistrovaných projektech.
Zastupitelstvo následně schválilo
usnesením č. 21-04-013 rozdělení
finančních prostředků na projekty podané v programu Akce 2021,
které nebyly ke dni přijetí tohoto

usnesení žadatelem zrušeny, a to ve
výši 77 % požadovaných prostředků.
Zastupitelstvo dále schválilo pod č.
usn. 21-04-014 uzavření veřejnoprávních smluv s žadateli, jimž byla
udělena dotace z programu Akce
2021, a to do 15 dnů ode dne, když
žadatel doloží poskytovateli dotace,
že akce proběhla.
Lenka Urbanová

V tabulce níže je přehled podpořených projektů v roce 2021
Příjemce dotace

Název projektu

Aizen – japonská zahrada, o. p. s.

Asijský den v zahradě Aizen

26 950,-

Aizen – japonská zahrada, o. p. s.

Barevné léto v zahradě Aizen

26 950,-

Běžecký klub Říčany, z. s.

Lesní běh Říčany XCR 2021

15 400,-

Cesta integrace, o. p. s.

Den bez úrazů 2021

15 400,-

Divadelní spolek Tyl Říčany

Divadelní podzim Jiřího Šatopleta

30 800,-

FBC Draci, z. s.

Florbalový turnaj pro školy

15 400,-

FK Radošovice, z. s.

RadoCup fotbalových nadějí

12 012,-

FK Radošovice, z. s.

Restart RadoCup

31 955,-

FK Říčany, z. s.

FK Říčany – 120 let založení

30 800,-

FK Říčany, z. s.

Memoriál Miroslava Šafaříka 2021

15 400,-

Fuego Říčany, z. s.

44. Říčanský pohár 2021 – třídenní otevřená
mezinárodní soutěž v tanečním sportu

23 100,-

Fuego Říčany, z. s.

Fuego Cup 2021 – 18. ročník taneční soutěže

23 100,-

Gymnastika Říčany, z. s.

TeamGym Cup Říčany

30 800,-

Gymnastika Říčany, z. s.

Říčanské hvězdičky

23 100,-

HaM Fest, z. s.

Říčanský hudební festival HaMFest.cz 2021

30 800,-

Junák – český skaut, středisko Lípa
Říčany

Cyklotrophy 2021 „ALASKAN ADVENTURE“

11 550,-

Klub bruslení Říčany, z. s.

Halloweenský karneval na ledě

12 320,-

Klub bruslení Říčany, z. s.

Mikuláš na ledě

13 475,-

Klub bruslení Říčany, z. s.

Otevřený trénink na ledě

14 245,-

Klub šachistů Říčany 1925

KP družstev do 12 let

15 400,-

Kovačková Eva

Letní tenisový turnaj dětí červenec 2021

6 160,-

Kovačková Eva

Letní tenisový turnaj dětí srpen 2021

6 160,-

Kovačková Eva

Tenisový turnaj k zahájení sezony 2021

6 160,-
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Mraveniště, centrum volného času při
ZŠ Říčany, z. s.

Tvůrčí den pro děti 2021

15 400,-

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

Výstava výtvarných prací na Staré radnici
s koncertem

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

Říčanské šlapačky 2021

30 800,-

Na Radostech, z. s.

Podzimní&Street Food Festival

38 500,-

Pobočný spolek UAMK-CYKLO-TRIAL
KLUB Střední Čechy Říčany

Sklenecké šlapačky – volný závod 2021

23 100,-

Pobočný spolek UAMK-CYKLO-TRIAL
KLUB Střední Čechy Říčany

Český pohár a Youth Games v Cyklotrialu
2021

30 800,-

Rugby Club Říčany, z. s.

Dětský den 2021

30 800,-

Rugby Club Říčany, z. s.

Mezinárodní turnaj PYRF 2021 (podzim)

23 100,-

SC Spirit Říčany, z. s.

Dětský miniturnaj karate v Říčanech

15 400,-

SC Spirit Říčany, z. s.

KARATE BEGINNER Říčany 2021

15 400,-

SC Spirit Říčany, z. s.

Přebor Středočeského kraje v karate 2021

15 400,-

SC Spirit Říčany, z. s.

Dětský turnaj minivolejbalu

Studio Dance EB, z. s.

Step Cup Říčany

30 800,-

Studio Dance EB, z. s.

Taneční show Studia Dance EB 2021

15 400,-

Škola Taekwon-Do ITF Kwang Gae, z. s.

17. ročník Mezinárodní šampionát Best of the
Best 2021

26 950,-

Škola Taekwon-Do ITF Kwang Gae, z. s.

Otevřené Mistrovství ČR v Taekwon-Do 2021

26 950,-

TJ Sokol Říčany a Radošovice, z. s.

Jarní atletické závody 2021

15 400,-

TJ Sokol Říčany a Radošovice, z. s.

Sprinterský 3boj

TJ Sokol Říčany a Radošovice, z. s.

Sokol – Šlehačkový pohár a Žákovský atletický
den 2021

15 400,-

TJ Sokol Říčany a Radošovice, z. s.

Akademie k 125. výročí založení TJ Sokol
Říčany

15 400,-

TK Oáza Říčany, z. s.

Tenisová Extraliga 2021 v tenise dospělých

30 800,-

TK Oáza Říčany, z. s.

PENTA TRADING Říčany open 2021

23 100,-

TŠ TWIST Říčany, z. s.

Cena TŠ Twist Říčany 2021, 19. ročník

26 950,-

TŠ TWIST Říčany, z. s.

Pohár starosty města Říčany 2021, 20. ročník

26 950,-

ZO ČSOP Ekocentrum Říčany, z. s.

Den stromů 2021

15 400,-

ZO ČSOP Ekocentrum Říčany, z. s.

Mláďátka na Dvorku

6 160,-

ZO ČSOP Ekocentrum Říčany, z. s.

Ovečky na Dvorku 2021 – stříhání ovcí, předení vlny, plstění

6 160,-

ZO ČSOP Ekocentrum Říčany, z. s.

Kozí odpoledne na Dvorku – výroba másla a
sýra 2021

6 160,-

ZO ČSOP Ekocentrum Říčany, z. s.

Ořechobraní v Ořechovce

6 160,-

7 700,-

6 160,-

7 700,-
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Výstava Železné příběhy

MAKS_výstava_Vavrys_165x120_v2.indd 1

Atrium říčanské Husovy knihovny u Mlýnského rybníku ožilo od poloviny května zajímavou výstavou svařovaných kovových plastik, které v letech 2001 - 2002
vytvořil Martin Vavrys, zakladatel galerie Vavrys v
Praze (www.galerievavrys.cz). Jde o autora početných
výstav doma i v zahraničí, který v roce 2012 získal v
Praze cenu ve výtvarné soutěži pro mladé profesionál-
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ní umělce do 35 let. Žije a tvoří v Praze, ale pravidelně
dojíždí i do svého malířského a sochařského ateliéru
v Říčanech - Kuří. Jeho tvorba je převážně figurální.
Ve svém díle sděluje vnitřní pocity, které vypovídají o
prožívané současnosti, zrcadlící se z autorova pozitivního podvědomí. Výstava je zájemcům k dispozici v
otevírací době knihovny.
šs
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Výstava magických fotografií putuje městem
Solarografická výstava Říčany vykreslené Sluncem putuje městem. Sada unikátních časosběrných snímků zachycujících každodenní průběhy Slunce na vybraných
místech našeho krásného města se přesunula z aleje u
Cesty Svobody k Očkovacímu centru na plot FK Říčany
(ulice Olšany). Na prahu léta se potom výstava bude stěhovat dál, a to k dopravnímu hřišti, kde můžete obrázky
zhlédnout při návštěvě Dětského dne.
Každá jedna z celkem 21 fotografií vznikala tři až šest měsíců
v letech 2019–2020. Dominantou na většině z nich jsou žluté
až zelené křivky na obzoru. Právě to jsou denní dráhy Slunce,
jak je zachytil improvizovaný fotoaparát vyrobený z plechovky od piva. Přijďte se podívat na jedinečné obrazy zachycující
některé dominanty Říčan a všechny možné polohy naší nejdůležitější hvězdy, které během roku mohou nastat.
Pokud vás solarografie zaujala, můžete také navštívit Mezinárodní solarografické setkání na observatoři Astronomického ústavu Akademie věd České republiky v Ondřejově, pořádané 12. června. Na programu bude mimo jiné i přednáška

o říčanských solarografiích. Podrobnosti a přihlašovací formulář najdete na stránkách: http://www.asu.cas.cz/.
Než se však na hvězdárnu do Ondřejova vypravíte, mějte
na paměti, že akce se musí řídit aktuálními epidemiologickými opatřeními a nemusí se tedy bohužel dostat na
všechny zájemce.
Spolu se solarografem Maciejem Zapiórem vás srdečně
zveme.
Jan Kužník, publicista, zastupitel
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Plnění rozpočtu
města

Schválený
rozpočet
v Kč

Upravený
rozpočet
v Kč

Skutečnost
k 30. 4. 2021
v Kč

% plnění
k uprav.
rozpočtu

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

255 724 700,00

265 724 700,00

77 191 316,77

29,05

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

110 367 453,00

116 542 309,34

48 712 338,16

41,80

3 050 000,00

4 865 000,00

5 138 101,00

105,61

230 964 013,72

230 445 079,10

34 871 178,07

15,13

Přijaté splátky půjček

636 000,00

36 000,00

1 208 457,80

3356,83

Rozpočtové příjmy
běžného roku celkem

600 742 166,72

617 613 088,44

167 121 391,80

27,06

Přebytek hospodaření za minulý rok

194 822 958,22

243 422 020,81

243 422 020,81

100,00

Kapitálové příjmy (příjmy z prodeje majetku)
Přijaté dotace

Termínovaný vklad
Úvěr
Příjmy celkem vč. přebytku hospodaření

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

795 565 124,94

861 035 109,25

410 543 412,61

47,68

393 614 719,70

418 359 801,84

118 287 899,28

28,27

Běžné (provozní) výdaje
Rozpisové rezervy

10 600 000,00

9 415 871,32

0,00

0,00

Běžné výdaje celkem

404 214 719,70

427 775 673,16

118 287 899,28

27,65

Kapitálové (investiční) výdaje

333 399 974,64

383 360 110,63

23 940 230,45

6,24

18 952 330,60

18 073 625,46

0,00

0,00

Investiční výdaje celkem

352 352 305,24

401 433 736,09

23 940 230,45

5,96

Rozpočtové výdaje běžného roku
celkem

756 567 024,94

829 209 409,25

142 228 129,73

17,15

38 998 100,00

31 825 700,00

10 608 566,24

33,33

795 565 124,94

861 035 109,25

152 836 695,97

17,75

0,00

0,00

257 706 716,64

Rezervy na investice

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

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

Vítání občánků je zpátky!
Vážení rodiče, pokud nebudou platit žádná omezení a bude
příznivá situace, tak na podzim bychom obnovili tradici
vítání občánků. Přihlášky dětí narozených od ledna 2021
do července 2021 můžete odevzdat v kanceláři matriky,
Masarykovo náměstí č. p. 83.
Přihlášku je možné zaslat elektronicky, formulář najdete na
webových stránkách města, sekce dokumenty – formuláře
– matrika. Budeme se těšit na společné setkání.
Pokud rodiče dětí, které se kvůli pandemické situaci
nemohly zúčastnit vítání občánků, měli odevzdanou
přihlášku na matrice, budou mít zájem, mohou si na
matrice vyzvednout drobný dárek – Ladovo leporelo.
Jana Šimková,
vedoucí oddělení organizačního a správního
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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 organizačního a správního na odboru
Kancelář starosty - OVĚŘOVÁNÍ, CZECHPOINT	
POŽADujeme: Střední vzdělání s maturitní zkouškou
LHŮTA PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK: 11. 6. 2021 do 11,00 hod.
TERMÍN VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: 15. 6. 2021 ve 13,00 hod. – účast na VŘ je
závazná podáním přihlášky včetně všech náležitostí – účastníci nebudou k účasti
vyzýváni.

2. referent oddělení investic – odbor správy majetku
POŽADujeme: Vyšší odborné vzdělání nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském
studijním programu
LHŮTA PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK: 11. 6. 2021 do 11,00 hod.
TERMÍN VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: 14. 6. 2021 v 9,30 hod. – účast na VŘ je závazná
podáním přihlášky včetně všech náležitostí – účastníci nebudou k účasti vyzýváni.

3. 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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Zastupitelé
Poděkování odcházejícímu tajemníkovi
V čele říčanského
městského úřadu dochází po deseti letech
ke změně. Z pozice
tajemníka úřadu odchází Tomáš Mařík.
Ač většina společnosti pod slovem
„tajemník úřadu“ nehledá nic
mimořádného, je to právě naopak.
V českém pojetí státní správy má
tajemník úřadu v mnohém daleko důležitější roli než starosta. Je
vlastně generálním ředitelem úřadu. Organizuje jeho práci, ovlivňuje jeho výkonnost a efektivitu, dbá
na zákonnost. Zatímco starosta by
zadáním úkolu zaměstnanci stavebního úřadu porušil zákon, tajemník
má dozor nad úřední agendou státu přímo na starosti. Po vítězství ve
volbách 2010 jsme chtěli přinést do
říčanských poměrů výraznou změnu
a změna na pozici tajemníka byla
nutností. Ve výběrovém řízení tehdy
uspěl právě Tomáš Mařík. Člověk
s bohatou zkušeností v centrálních
institucích a pověstí spravedlivého,
čestného člověka. Celých následujících deset let prokazoval nestran-

Co se mi líbí?

nost, uvážlivost, schopnost postavit se za své kolegy. Orientoval se v
právu, nejen tom správním, a hlavně
do úřadu přenášel hodnoty, které
jsou v současném pojetí řízení státu
vzácné. Lidskost, zásadovost, pravdomluvnost.
Svět politiky, a to i té říčanské, je plný
nápadů. Někdy dost ztřeštěných,
nepromyšlených,
velikášských,
unáhlených nebo doslova škodlivých. Moc v rukou starosty či zastupitele potřebuje zrcadlení, uměřenost a odstup. A právě to Tomáš
Mařík dával. Prostě nebyl pouhým
převodním kolečkem pro snášení
modrého z nebe politickým reprezentantům. A většinou přesvědčil
hloubkou znalostí či pohledem a
morálkou skauta. Mimochodem
Wimpy – to je Tomášovo skautské
jméno – se významně spolupodílel
na znovuobnovení skautské myšlenky v Praze. Jeho oddílem prošly
mnohé osobnosti české společnosti.
Jeho kontakty Říčanům hodně pomáhaly. Jako tajemník-skaut dával
Tomáš velkou prioritu ochraně říčanské přírody. Souzněli jsme v po-

Na Zastupitelstvu jsme schválili změnu
územního plánu Říčan tak, aby byla možná u všech bytových domů na území města
Říčany přístavba výtahu. Když se kdysi
bytové domy stavěly, to bylo většinou v 70.

hledu na chaotickou výstavbu, která
ukrajuje českou krajinu a vytlačuje
divokou přírodu.
Vrátím se ale k morálce. Velkou
bolest do lidského života přinášejí
zrady. Během deseti let na radnici
jsem jich několik zažil. Z některých
„přátel“ se vyklubali sofistikovaní
nepřátelé nebo rosolovití stratégové, kteří vlastně chtějí být s každým
zadobře. Tomáš v průběhu deseti
let ani jednou neudělal žádný krok,
který by náš pracovní nebo lidský
vztah podobně narušil. O to víc je mi
líto, že mé odstoupení z pozice starosty vlastně zásadně vstoupilo do
jeho pracovního života, před mým
odstoupením jsme to samozřejmě
probírali.
Nový pan starosta má dozajista právo vybrat si svůj tým. Rozhodl se
Tomáše Maříka z říčanských služeb
propustit. Chtěl bych Tomáši Maříkovi za jeho práci pro Říčany hluboce poděkovat. Nebýt jeho přístupu,
Říčany by neprošly za posledních
deset let tak výraznou změnou. Tomáši, děkuji.

Vladimír Kořen, zastupitel (KM)

až 90. letech minulého století, stavěly se převážně svépomocí a většinu stavebníků tvořili mladí lidé. Vyběhnout
do 4. patra nebyl problém. Nyní, po téměř čtyřiceti letech, je pro někoho velký problém vyjít i do 1. patra. Proto si myslím, že touto změnou ÚP dopomůžeme mnoha
lidem strávit stáří v pohodě domova, bez obav z toho, že
se nedostanou ze schodů a do schodů.

Na co čekám

V roce 2011 bylo rozhodnuto, že se překladiště v ulici Březinova vystěhuje, protože to v okolí zapáchá a takováto
činnost by se neměla provádět takřka v centru města. Při
tvorbě ÚP v roce 2014, jsme ale nevyčlenili místo, kam by
se překladiště přestěhovalo a záměr přestěhování tak usnul.
Teď již probíhá sedmý návrh na změnu ÚP, tak si myslím, že
nějaký pozemek by se na tuto činnost vyčlenit dal. Myslím,
že to lidem v okolí dlužíme.

Poděkování

ilustrační foto

V roce 2010 nastoupil nový tajemník Městského úřadu, Tomáš Mařík. Strávili jsme spolu čtyři roky, a i když ne vždy
jsme se ve všem shodli, jednání s ním byla vždy věcná a bez
negativních emocí. Nyní Tomáš z funkce odchází. Tomáši
díky.
Karla Egidová, zastupitelka (ODS)
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Městská policie Říčany

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

Tel. 323 618 150
Mob. 725 022 765
Městská policie radí a informuje
Z knihy událostí:
18. března, 11.20
Na základě oznámení strážníci prověřují vhodnost chování mladistvých osob, které se scházejí u ulice Scheinerova.
Zde došlo k incidentu, kdy dva mladíci nevhodným chováním obtěžovali dívku. Navíc jí nabízeli i tabákové výrobky,
které sami užívali. Ve společné součinnosti s Policií ČR se
strážníci na lokalitu zaměřují a pravidelně ji kontrolují.
Jelikož byl znám detailní popis osob, zanedlouho se oba
mladíky daří nalézt. Oba mladíci jsou vyzváni k prokázání totožnosti a je zjištěno, že jsou žáky nedaleké základní
školy a v ranních hodinách zde na sebe čekají před zahájením výuky. Strážníci o chování mladíků informují ředitelku školského zařízení a celou událost předávají k dalšímu
řešení pracovníkům sociálně-právní ochrany dětí.
3. května, 07.33
Strážníci poskytují součinnost Policii ČR, která v ulici U Vodojemu prověřuje oznámení o nálezu motocyklu, který se
nachází uvnitř bytového domu. Na místě je zjištěno, že na
motocyklu je umístěna odcizená registrační značka. V domě
je umístěn kamerový systém, který je vyhodnocen. Je tak
znám popis řidiče motocyklu, který na něm přijel a zaparkoval jej v přízemí domu. Daří se vytipovat i bytovou jednotku,
ve které by se měl řidič nacházet. Toho se daří v bytě kontaktovat. Na vyzvání k prokázání totožnosti muž sděluje, že u
sebe nemá žádný průkaz totožnosti a totožnost sdělil pouze
ústně. K motocyklu uvádí, že jej před nějakou dobou našel
a užívá jej ke svým potřebám. K jízdě na motocyklu se přiznává a následnou lustrací je zjištěno, že má vysloven platný
zákaz řízení všech motorových vozidel. Muž je tak podezřelý
z trestného činu a je omezen na osobní svobodě. Policistům
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musí ještě vysvětlit nález motocyklu, proto strážníci poskytují součinnost a převáží jej na služebnu policie, kde je předán
k provedení dalších úkonů a opatření.
5. května, 08.50
Pracovník obchodního řetězce v ulici Černokostelecká oznamuje strážníkům pachatele drobné krádeže zboží. Takřka
nic neobvyklého, pro strážníky běžné oznámení k řešení. Po
příjezdu na místo strážníci zjišťují, jaké bylo odcizeno zboží,
jeho hodnotu, totožnost pachatele krádeže, ale i jeho přestupkovou minulost dotazem do informačního systému evidence
přestupků. Zde má mladý muž celkem na padesát záznamů o
spáchaných přestupcích, a to zejména majetkového charakteru. Strážníkům se chlubí, že informace z evidence přestupků
nejsou kompletní, jelikož některé spáchané skutky nejsou ještě
zapsány. Pro utvoření celkového obrazu o pachateli drobné
krádeže si stačí sečíst výše pokut, které mu byly uloženy za
poslední dva roky. Částka přes dvě stě tisíc korun je zarážející,
jelikož muž uložené pokuty platí a není dlužníkem. Při uložení
pokuty, kterou mladý muž od strážníků obdržel, sdělil, že jej to
prostě baví.
Jindřich Joch, zástupce vedoucího Městské policie Říčany

texty.kuryr@ricany.cz

Bezpečnost a infrastruktura

Co nového u hasičů
www.sdhricany.cz
Vážení příznivci našeho sboru,
máme za sebou první týdny rozvolnění a naše mládež
může opět společně trénovat. Ačkoliv společný trénink byl
po velmi dlouhé době, všichni byli naprosto připraveni a
bylo na nich vidět nadšení a radost ze společného tréninku. Již jen čekáme na vyhlášení termínů prvních soutěží.
Naše jednotka byla povolána 29. 4. k požáru hnojníku,
tam jsme vyjeli v jednom družstvu s naší Tatrou. Dále jsme
1. 5. drželi zálohu na vlastní stanici. Nakonec nás po dobu
zálohy nebylo u žádné mimořádné události potřeba.
Kromě odborné přípravy jednotky pracujeme i na zvelebení našich společných prostor, a to zejména klubovny a
jejího zázemí. Podařilo se nám omladit naši IT techniku
a jsme tak připraveni naše schůze vysílat i ON-LINE pro
případ, že by někdo nemohl osobně přijít. Klubovna se
dočkala i nových stolů, židlí a nyní se dokončuje obnova
kuchyně a sociálního zázemí. Ačkoli to stálo nemálo času,
máme z toho ohromnou radost. Děkuji tedy všem, kteří
nám pomohli, a to jak materiálně, finančně tak i časově.
Letos bude náš sbor pořádat tzv. TFA, což je zkratka anglických slov Toughest Firefighter Alive – Nejtvrdší hasič
přežije, a jedná se o nejtěžší hasičské soutěže, které svými
podmínkami simulují práci hasiče při zásahu. Hasič je
ustrojen do kompletního zásahového obleku včetně obuvi, rukavic a přilby a s nasazeným aktivním dýchacím přístrojem. Nás sbor se stal součástí Pražské a Středočeské
ligy, která má 10 kol a jedno z nich bude u nás v Říčanech.
Budeme se na vás těšit 16. 10. 2021 a každý z vás se může
přijít podívat a podpořit závodníky či se případně i přihlásit. Detaily zveřejníme co nejdříve.
Závěr našeho příspěvku bych chtěl věnovat památce našich dlouholetých členů, kteří nás v uplynulých měsících

opustili - Jiří Kočí a Josef Molinaro. Uctění jejich záslužné
činnosti jsou věnovány následující řádky vzpomínek.
Jiří Kočí nás opustil po
krátké těžké nemoci 16.
února ve věku 91 let.
Členem Sboru dobrovolných hasičů se stal v roce
1946. Původním povoláním byl strojvedoucím
parní a posléze motorové trakce. Po zřízení
profesionální
požární
stanice v Říčanech se od
roku 1971 stal hasičem a
posléze velitelem směny B. Od té doby mu u nás náležela
přezdívka „Šéf“. Byl erudovaným, rázným a spravedlivým
velitelem, byl to hasič tělem a duší. Kde bylo potřeba pomoci, pomohl, kde bylo potřeba něco udělat, udělal.
Dne 24. dubna zemřel pan Josef Molinaro ve věku 73 let.
Členem sboru byl od
roku 1962. Jeho život
je spjat s profesionální
požární ochranou. Byl
zaměstnán od roku
1973 u n. p. Tranzitní
plynovod – Transgas s.
p. ve funkci specialisty
vysokofrekvenčních systémů, od roku 1980 dlouholetým velitelem závodního požárního útvaru. V roce 1999 po zániku
tohoto podniku se stal příslušníkem Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, kde byl zařazen na úseku
požární prevence. Celý jeho život byl tedy naplněn pomocí
občanům. Za svou činnost obdržel čestná uznání, řadu medailí, ale všechna tato ocenění předčí jemu udělená medaile
„Za statečnost“. Jako velitel zásahu nedbal ohrožení vlastního života a za spolupráce jednoho občana vyprostili dva
chlapce ve věku 5 a 7 let do půl těla již zapadlé v bahně Mlýnského rybníka. Cestu na břeh a
další pomoc obstarali ostatní
členové jednotky. To se stalo 21.
října 1980. V důchodu se sice
odstěhoval na svou rodnou chaloupku u Semil, přesto byl stále
s námi v kontaktu. Odkaz Josefa Molinara zůstává v každém v
nás, bude žít v našich vzpomínkách na společné chvíle.
Pane Kočí a pane Molinaro,
touto malou vzpomínkou
bych vám chtěl poděkovat
za práci v našem sboru a za
pomoc při záchraně životů a
majetku našich spoluobčanů.
Čest vaší památce.

David Pojezný,
jednatel SDH Říčany
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Příroda
Říčanska

Až donedávna jsem byl přesvědčen,
že výskyt dudka je v Říčanech limitován pouze na Dalibora Dudka
v ředitelně ZŠ U Říčanského lesa.
Ale mýlil jsem se. Letos v dubnu mě
potkalo štěstí a dudek chocholatý
se ukázal na louce u Voděrádek, při
silnici do Jažlovic.
Dudek chocholatý, včetně několika
poddruhů, se vyskytuje od Evropy
po východní a jižní Asii a v Africe.
Na sever zalétá až k Baltu, ale jeho
populace ve střední a západní Evropě dramaticky klesla. Úbytek nastal
od konce 19. století do 60. let minulého století v návaznosti na změnu
zemědělského hospodaření.
Ornitologové odhadují, že v České
republice dnes hnízdí jen asi 100
párů, a to hlavně na jižní Moravě.
Dudek chocholatý patří mezi naše
ohrožené druhy.
Přestože je dudek tak výrazný a nezaměnitelný, v klidu není snadné
ho pozorovat. Nápadný je během

foto A. Grossy

Dudek chocholatý
(Upupa epops)

třepotavého letu, kdy blýská pruhovanými křídly, a pak když se usadí a
roztáhne svoji vějířovitou chocholku s černými špičkami per. Dalším
nápadným znakem je dlouhý tenký,
mírně zahnutý zobák. Co do rozměrů je dudek větší než kos.
V nebezpečí se dudek přikrčí
k zemi, zobák napřáhne kolmo

vzhůru a strakatá křídla s ocasem
roztáhne do kruhu. Vynikne tak
jeho černobílé pruhování.
Dudek přilétá, nebo přes naše území protahuje, od března do května.
Vyhledává pastviny, sady, louky a
okraje lesů. Hnízdo si staví v dutinách stromů, děrách ve zdech
nebo starých zemních norách. Pro
krmení ptáčat potřebuje dostatek
hmyzu, jeho larev a kukel. Potravu
hledá hlavně na zemi, proto má rád
pastviny, kde se spousty hmyzu vyvíjejí v trusu kopytníků.

foto Wikimedia Commons

Od srpna do října se dudek vrací
do afrických zimovišť, která leží od
Senegalu po Somálsko a na jih po
Ugandu a Keňu.
Dudkovi se dříve říkalo také dud,
dedek nebo mulek. Předpokládám,
že dudek, kterého jsem na jaře zahlédl, byl na tahu a v Říčanech se
nezdržel. V okolí bývá pozorován
na pastvinách v Tehově.

Jakub Halaš
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Český svaz včelařů, z. s.
www.vcelyricany.cz

Základní organizace Říčany
založeno 13. 9. 1908

Jak postupovat při bodnutí včelou a možné
alergické reakci
Vzhledem k tomu, že v této roční době dochází k nejvyšší aktivitě včel, je myslím vhodné si připomenout, jaké
jsou příznaky při bodnutí včelou a jaká je první pomoc.
Bodnutí včelou může pro někoho být nepříjemná událost, která se čas od času nutně přihodí všem, kteří vyrážejí na krátké i dlouhé výlety po malebné české krajině.
Včasné odstranění žihadla a rychlá první pomoc pomohou zmírnit otok i následné reakce. Pokud už žihadlo
dostanete, berte to z té lepší stránky, že jste udělali i něco
pro sebe. Včelí jed má totiž i spoustu prospěšných účinků. Nejenže se vám zlepší obranychopnost při dalších
žihadlech a reakce pokožky bude příště mírnější, ale také
jste se s trochou nadsázky podrobili apiterapii, která se
dodnes používá pro léčbu revmatismu, dny či artritidy
a spočívá přímo v bodnutí včelkou (či jinou aplikací včelího jedu) na postižené místo. Příznaky bodnutí hmyzem
rozdělujeme na místní - bolestivost v místě bodnutí, lehký otok, zarudnutí a mírné svědění, a na celkové - zarudnutí pokožky, svědění na celém těle, zhoršené dýchání
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a někdy výrazná nevolnost až kolapsový stav včetně možného otoku v oblasti dýchacích cest.

První pomoc:
Jsou-li příznaky místní, stačí vytáhnout žihadlo, pokud
uvízlo v ráně. Opatrně! Včela zanechá při bodnutí v ráně
žihadlo i s jedovým váčkem. Pokusíte-li se vytáhnout včelí
žihadlo za tento váček, dojde naopak ke vstříknutí jedu do
rány a stav se ještě zhorší. Proto musíte žihadlo opatrně
vytáhnout pinzetou a uchopit jej pod jedovým váčkem.
Vosa a sršeň žihadlo většinou nezanechávají.
Jestli nejste alergičtí na včelí bodnutí, pravděpodobně
se po něm setkáte s lehčím otokem a zarudnutím. Možná se objeví lehčí vyrážka na kůži, ale rozhodně se neděje nic, kvůli čemu by bylo třeba vyhledávat lékaře. Pokud máte vyrážku po celém těle a lehce se vám „motá“
hlava, zůstaňte v pohotovosti. Toto již začínají být celkové příznaky. Sice ještě nemusíte odjíždět na pohotovost, ale je třeba si dávat pozor a sledovat, jak se bude
stav dále vyvíjet. Pokud se přidá ztížené dýchání nebo
máte bílo před očima, není na co čekat a je třeba akutně vyhledat lékařskou pohotovost, pro možné ohrožení
života akutně volat RZP na čísle 155. Ve výjimečných
případech může dojít po včelím bodnutí také ke ztrátě
vědomí. Celkově platí, že okolí bodnutí je vhodné ledovat, nebo alespoň přikládat studené obklady, které
zpomalí rozvoj otoku. Pacientovi při vědomí je možné
podat do úst kousek ledu na cucání. Velkou pozornost
je třeba věnovat bodnutí do obličeje, krku a hlavy. Při
celkových závažných příznacích, mezi které patří např.
žihadlo bodnuté do jazyka nebo do vnitřku úst, je nutné volat RZP na čísle 155, protože hrozí otok jazyka
a dutiny ústní a může dojít k uzavření dýchacích cest
a dušení. I v těchto případech platí známé pořekadlo,
že štěstí přeje připraveným. Přejeme klidné jaro a léto
a pamatujte, včela medonosná je velmi užitečná a potřebná pro nás všechny.

Vaši říčanští včelaři na www.vcelyricany.cz
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Dvorek po zimě opět ožívá
Po zimě a studeném jaru se v květnu konečně probudil
i Dvorek Muzea Říčany, kde Ekocentrum zabezpečuje
komunitní chov zvířat. Naším nejnovějším přírůstkem
jsou mladí králíčci, kteří ještě zůstávají většinu dne ukrytí
v hnízdě. Z toho důvodu ani nevíme, o kolik malých králíčátek se jejich maminka vzorně stará. Již brzy ale budou
zvědavě koukat na svět. Určitě se s nimi budete moci setkat
na akcích na Dvorku, ať už na plánované akci s mláďaty,
nebo na již tradičních letních odpoledních s kozami a ovcemi. Pokud chcete být spolu s dětmi v těsném kontaktu
s našimi dvorkovými zvířaty, můžete pravidelně (třeba 1×
za 14 dní) chodit o zvířata pečovat. Napište nám.
Kromě malých králíčků je na Dvorku velmi živo každou
středu odpoledne. Farmáři nám vozí objednané bedýnky
se zeleninou pro členy KPZ Říčany. Nově, každé 2 týdny,
vozíme vejce od slepic z volného výběhu a balíčky s kozími
a kravími mléčnými výrobky. Je nás už 105. To už je pořádná komunita, která může táhnout za jeden provaz. Pokud
se k nám chcete přidat, stále to je možné. Ozvěte se.
Alžběta Macková
inzerce

Rezervujte On-line
své léky na předpis

Rozkvetlý Štiřín
OJEDINĚLÁ PŘÍLEŽITOST
PROHLÍDKY ZÁMKU A PARKU

Zajistíte si
dostupnost
léků při
vyzvednutí
www.lekarna.agel.cz/rezervace-leku
Léky Vám připravíme k vyzvednutí
v Lékárně AGEL, kterou si vyberete
Budeme Vás informovat o stavu
rezervace a dostupnosti léků

www.lekarna.agel.cz
Lékárnu AGEL najdete v Nemocnici AGEL Říčany
na ulici Smiřických 315/26.
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12. a 13. 6.
2021

ZÁMEK ŠTIŘÍN
Vstupné: 350 Kč dospělí, 250 Kč dítě 6-12 let
(v ceně komentovaná prohlídka a ochutnávka zámecké kuchyně)

Časy prohlídek: 9:00, 11:00, 13:30, 15:30
(návštěva možná pouze s předem zakoupenou vstupenkou)

Restriktivní opatření během akce se řídí dle aktuálního nařízení vlády.
prodej vstupenek na zámecké recepci tel.: 255 736 112 nebo hotel.zamek@stirin.cz a v síti Ticketstream.
Více informací na www.stirin.cz/rozkvetly-stirin/

texty.kuryr@ricany.cz

Životní prostředí a zdraví
• ochota obětovat svůj čas a pohodlí pro záchranu života někoho neznámého
K samotnému darování dospěje pouze 1 % všech zapsaných potenciálních dárců. Svou přítomností v registru
dáváte ale všem nemocným ohromnou naději na uzdravení. Pro více informací navštivte www.naborhrdinu.cz
nebo náš facebook @naborhrdinu.
Martina Chmelová, zakladatelka
organizace Nábor hrdinů, z. s.

Srdečně vás zveme na nábor do Českého národního registru dárců dřeně nazvaný „Nábor hrdinů Říčanska“
Kdy: čtvrtek 10. června 2021 od 12:00 - 19:00 hodin
Kde: Masarykovo náměstí 34/5,
1. patro nad optikou (vstup z obch.pasáže)
Na místě vás čeká vyplnění zdravotního dotazníku a
sami si provedete stěr z ústní dutiny. Registrace je bezbolestná a zabere pouze 10 minut vašeho času. V současné době každý čtvrtý pacient, který onemocní leukémií nebo jinou závažnou poruchou krvetvorby, svého
zachránce nenajde. Pojďme to společně změnit!  

inzerce

Podmínky pro vstup:
• věk 18 - 35 let (do dne 36. narozenin)
• hmotnost alespoň 50 kg
• dobrý zdravotní stav bez trvalého užívání léků (antikoncepce a léky na sezónní alergie nevadí)

Kožní a lymfologická ambulance

Sukova 3, Říčany
LYMFOLOGIE - KOŽNÍ AMBULANCE
KOSMETICKÁ DERMATOLOGIE
- KOŽNÍ A LYMFOLOGICKÁ AMBULANCE
(MUDr. Jana Kellerová, ordinační hodiny pondělí a středa 8.00 - 15.00)

- provádíme manuální i přístrojovou lymfodrenáž - přijímáme nové pacienty
- po indikaci lékařem lymfodrenáže hrazené pojišťovnou
- KOŽNÍ AMBULANCE, KOSMETICKÁ DERMATOLOGIE
(MUDr. Kristýna Baudyšová, ordinační hodiny čtvrtek a pátek 8.00 - 12.00)

Tel. pro objednání +420 604 120 223
více info na www.dermalink.cz
dermalink_P2.indd 1
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Obecně prospěšná společnost
Masarykovo náměstí 6, Říčany • Na Obci 2049, Říčany • www.cestaintegrace.cz

Občanská poradna Cesty integrace
Občanská poradna v Říčanech nabízí své služby již od
roku 2007. Naše služby jsou bezplatné, odborné a diskrétní. Poradit se můžete s právníkem a sociálními pracovníky
v oblastech a tématech týkající se běžného sociálně právního poradenství, dluhového poradenství či v tématech
domácího násilí a trestných činů. Navštívit nás může osoba starší 15 let ve složité životní situaci, která řeší některou z těchto oblastí a potřebuje pomoc, radu či podporu.
Najdete nás na Masarykově nám. 6/17, 251 01 Říčany. Prosíme o přechozí objednání na tel. 312 315
284 nebo emailem obcanskaporadna@cestaintegrace.cz. Více informací a aktuální otevírací doba na
www.cestaintegrace.cz.
V roce 2020 naši poradnu navštívilo s žádostí o radu 189
klientů všeobecného sociálně právního poradenství a 92
klientů v dluhových tématech. Počet konzultací byl 547 a
intervencí 1897.

Všeobecné sociálně právní poradenství
Jedná se především o oblasti zahrnující rodinné záležitosti (péče o nezletilé, rozvod, společné jmění manželů),
pracovněprávní záležitosti (pracovní smlouvy), finanční
záležitosti a dluhy, sociální oblast (zejména základní informace k dávkám státní sociální podpory), majetkoprávní záležitosti či o oblast dědictví (informace o průběhu
dědického řízení, závěti). Pro některé klienty zajišťujeme i
podporu z potravinové banky. Služba má registraci, pověření a finanční podporu od Středočeského kraje, Ministerstva práce a sociálních věcí či města Říčany.

poradit směr, jak své problémy řešit a to včetně případného podání návrhu na oddlužení dle zákona o insolvenci.
Jedná se zejména o poradenství dlouhodobějšího charakteru a úspěchy s oddlužením jsou velmi pozitivní. Projekt
„Cesta z dluhů na Říčansku II.“ realizován díky finanční
podpoře z Operačního programu Zaměstnanost, č. projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011916 a spolupráci
s MAS Říčansko, o.p.s.

Poradenství pro oběti a osoby ohrožené
domácím násilím a trestnými činy
Obětem trestných činů, svědkům, pozůstalým či blízkým osobám poskytujeme pomoc na základě jejich
potřeb v případech konkrétní trestné činnosti. Pomáháme poškozeným v uplatnění jejich práv, například
při zastupování zmocněncem, při řešení náhrady
škody a získání peněžité pomoci. Osobám ohroženým
domácím násilím a jeho obětem poskytneme pomoc a
podporu k zvládnutí ohrožující situace, např. využitím vykázání, uplatněním osobní a teritoriální ochrany, podáním trestního oznámení, jiných návrhů apod.
Poradenství je akreditováno a finančně podporováno
Ministerstvem spravedlnosti ČR i Středočeským krajem a městem Říčany.

Dluhová poradna
Pro občany z Říčanska, kteří řeší, nebo jim hrozí finanční
problémy spojené s půjčkami, splácením, dluhy, exekucemi a potažmo s bydlením či zaměstnáním a potřebují
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Co potřebuje Junák?
V loňském roce, 2. září, byla vypálena naše skautská
klubovna. Zdálo by se, že se stále zaobíráme stejným
tématem, ale mít střechu nad hlavou je zásadní nejen
pro junáky. Historie našeho skautského domova nabízí
zajímavé paralely. Přišli jsme o klubovnu zrovna v době
„covidové“, kdy byla vyšší mocí zásadně utlumena naše
činnost.
V roce 1970, rok po jejím otevření, jsme ji málem ztratili poprvé. Junák byl tehdy mocí úřední - komunistickým
režimem - zakázán. Začala doba bolševického normalizačního temna a náš boj o to jedno z nejcennějších, klubovnu. Získat ji chtěli totiž i jiní, spolek rybářů obhospodařující protější rybník Dobrák či nově se rodící SSM
(Socialistický svaz mládeže). Tehdejší vůdce junáckého
střediska Lípa br. Wohlgemuth (Peng) zvolil bolestnou,
ale asi jedinou možnou cestu. Stali se z nás „jakopionýři“. Z oddílu vlčat to byli „Vlci“, ze skautek oddíl „Lesa“,
ze skautů oddíl „Bobrů“ a později další nový oddíl „Jelenů“. Paradoxně pionýrské skupině zůstal název Lípa
Říčany. Naším nadřízeným a hlavním kontrolorem byla
ředitelka 1. základní školy. Té jsme např. museli předkládat oddílové kroniky ke kontrole. Byli jsme přeci
bývalí skauti a tudíž krajně nedůvěryhodní. Cíle však
bylo dosaženo – mohli jsme zůstat ve „své“ klubovně
s přesvědčením, že budeme dle možností pokračovat
ve skautském duchu dál. Nebylo nás zpočátku mnoho,
protože řada členů po rozpuštění Junáka odešla.
Naše činnost v PO SSM (Pionýrská organizace Socialistického svazu mládeže) byla samozřejmě formální. Tomu
odpovídal i zájem o údržbu klubovny. Stavba zůstala nezkolaudována, bez elektřiny či sociálního zázemí. To, co
jsme jako skauti už nestačili zařídit, se již nerealizovalo.
Z vlastních prostředků jsme se snažili alespoň o nezbytnou údržbu – nátěry, suché WC, vybavení klubovny,
úpravy okolí. Samozřejmě stejné to bylo s materiálem
na tábory. Přesto oddíl Bobrů společně s dívčím oddílem
Lesa stále pokračovaly v tradici táborů ve Velké Chyšce
u Pacova. Tyto dnes již
legendární tábory se
od roku 1971 konaly
každoročně a vedly děti
formou společné práce, her plných dobrodružství i romantiky ke
kamarádství a vztahu
k přírodě. Vznikala zde
přátelství na celý život.
Stejné to bylo u oddílu
Jelenů. Ten se nechal
inspirovat od pražských skautů ze Žižko-

va, kteří byli ukryti pod hlavičkou
TOM (Turistický
oddíl
mládeže).
Ušili si dle jejich
návodu
indiánská tee-pee. Moc
jim to slušelo na
louce u potoka Mastník na Sedlčansku, jen malý kousek
od prvního tábořiště Jaroslava Foglara. Skautská symbolika samozřejmě nesměla být nikde ani v náznaku a bylo
potřeba velkého přemlouvání, aby si kluci alespoň občas
uvázali rudý šátek; i na táborech jsme byli totiž pod kontrolou. Přesto se výsledky naší práce někdy hodily jako důkaz aktivity pionýrské činnosti na škole. Oddíl Jelenů se
totiž pravidelně účastnil celostátních soutěží Pionýrská
stezka odvahy a Partyzánský samopal. Pravidelně bodovali v krajských kolech a kluky to hodně bavilo. Soutěže
pořádali také „zakuklení“ skauti a jednalo se vlastně o
obdobu skautského Svojsíkova závodu, jen lehce doplněného patřičnou ideologií.
Za těch 20 „pionýrských“ let prošlo naší klubovnou
2000 dětí. Bylo to vlastně i hezké, byli jsme mladí a snažili se pracovat ze všech sil pro děti i klubovnu a vydržet.
Dočkali jsme se!
Jak to také už tehdy mohlo dopadnout s klubovnou? To
charakterizuje jedna vzpomínka. SSM pořádá Májovou
vatru, čarodějnice. Spousta pneumatik a povzbudivého
pití – slavili přeci ve svém. Ten obrovský žár způsobil i
prasknutí kmene nedaleko stojící lípy, která byla zasazena při otevření klubovny v roce 1969. To už bylo moc.
Incident se řešil na místě slovní inzultací vedoucího
místní odbočky SSM a následnou stížností u vedení školy. Faktem je, že se až takové čarodějnice pak už nikdy
nekonaly.
Mirko Veselý - Balů
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Fungujeme, hlavní program na léto!
Letošní školní rok se nějak nepovedl,
všichni víme proč. Nicméně se nám
stýskalo, máme chuť i čas a proto vám
nabízíme zajímavé aktivity v červnu, ale
hlavně o letních prázdninách.
Připravujeme vedle příměstských táborů i jednorázové kurzy – dopolední,
víkendové nebo večerní. Všechny novinky postupně zveřejňujeme na stránkách Mraveniště. Pojďte si s námi po
dlouhé pauze zase něco namalovat nebo
vytvořit z keramiky. Máte nápad, co by
vás bavilo? Napište nám! Pokud chcete
mít jistotu, že vám žádná letní aktivita
neunikne, kontaktujte nás na e-mailu a
my vám rádi zašleme každou červnovou
i prázdninovou novinku jako prvním.
Potkat se můžeme ŽIVĚ na Dětském
dnu, který připravuje město Říčany v
sobotu 26.čevna dopoledne na Lázeňské louce, kde pro vaše děti chystáme
zajímavé aktivity a představíme zde již
některé kurzy na příští školní rok.
Letošní kroužky už bohužel spustit
nemůžeme, u registrací ve školním

roce 2020/2021 vás postupně všechny
kontaktujeme a zasíláme platby zpět.
Pokud vám informativní e-mail od nás
stále chybí, neváhejte nás ihned kontaktovat, zjednáme nápravu.

Informace na vše: materske-centrum@
mraveniste.info; www.mraveniste.info,
rezervace: https://mraveniste.webooker.eu . Už se na vás moc a moc těšíme!
Nina Šafránek, koordinátor Mraveniště

Příměstské a pobytové tábory Mraveniště
(neodkládejte registraci, některé se velmi rychle plní)

ČERVENEC

Zaměření tábora

Věková
skupina

program

Hlavní
vedoucí

12. – 16. 7.

Příměstský tábor na
kolech

8 – 13 let

Klub MTB, Trial, pumtrack, vše
o cyklistice, bezpečná jízda

Vlastislav Kabeláč Čiháček

19. – 23.7.

Jedu vědu

5 – 12 let

Věda, zábava, hlavolamy, hry…

Jana Šebestová

26. – 30.7.

Záchranáři

2 – 5 let

Hravě o záchranářích, hry,
soutěže, informace

Nina Šafránek

Zaměření tábora

Věková
skupina

program

Hlavní
vedoucí

2. – 6. 8.

Sportovní tábor

5 – 15 let

Hry, soutěže na hřišti a
v přírodě

Petr Špaček

9. – 13.8.

Příměstský tábor na
kolech

8 – 13 let

Klub MTB, Trial pumtrack, vše
o cyklistice, bezpečná jízda

Vlastislav Kabeláč Čiháček

16. – 20.8.

Sportovní tábor

5 – 15 let

Hry, soutěže na hřišti a
v přírodě

Petr Špaček

21. – 29.8.

Pobytový tábor
Špindlerův mlýn

5 – 15 let

Program v krkonošské přírodě,
hry, soutěže, zajímavosti

Blanka Jeriová

SRPEN

Ze života škol(ek)

Příroda a společenství, dvě jistoty, které
jsou nám největší oporou, a proto jsme
rádi, že jsme zase s dětmi zpátky v lese
Z deníčku prvního týdne:
Úterý - Jana, Radek a 13 Světýlek. Od rána pískování se
a blátění v kuchyňce, třešně vykvétají. Na svačinu putujeme na místo, kterému říkáme Soutok - slévají se tu dva
potůčky a vody je tu vzácně hodně - lávku z klád stavíme.
Děti se nám ihned vyšplhají na čerstvě padlý smrk - je
však nedolomený a tak se domluvíme, že po něm dnes
nepolezeme a na místo se vrátíme následující den se sekerou. U ohniště se usadíme a děti si ohýnek přejí, samy
nasbírají vhodný materiál na jeho založení (chrastíčko a
břízovou kůru) a následně ho udržují - krása. Hrajeme si
pak v koruně padlého smrku, je úžasné se do ní podívat a
zkusit si, jaké to tam ti ptáci a veverky mají. Hodně se dnes
pracuje se dřevem, škrabky, pilka na pracovním ponku,
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výroba pistolek a luků. Společně stavíme hnízdo pro orla
mořského (Andulku), ta do něj zalehne a trpělivě hnízdí
na vejcích. Hodně se také čistí koryto potoka - menší kluci
se mění v instalatéry a šťourají jakési potrubí. Po dalším
vyvráceném smrku se leze a kutají se jeho kořeny, jiné
stromy lákají ke šplhání. Vyrábíme lapač snů a vyzdobíme
jím místo u ohně. Zpátky se nám vůbec nechce a již se těšíme na další den. Po obědě a pohádce opět několik spáčů
a s předškoláky se pak v kuchyni věnujeme „obyvatelům
stromu“. Některé děti si poté venku postaví nový úkryt ve
chvojkách a přicházejícím rodičům se nechtějí ukázat.
Krásný májový čas přejí průvodci třídy Světýlek a celý tým
Pramínku

texty.kuryr@ricany.cz
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Léto v Kolovrátku 2021 (příměstský tábor)
Půldenní docházka 1975,- Kč
(395,-/den)
Celodenní docházka 2800,- Kč (560,-/den)
Sourozenci půldenní docházka 3450,- Kč
dvě děti (690,-/den)
Sourozenci celodenní docházka 4900,- Kč
dvě děti (980,-/den)
V ceně je stravné + pitný režim.
Témata na prázdniny:
1. týden 1. 7. - 2. 7. Kuchaři
2. týden 7. 7. – 9. 7. Táborníci
3. týden 12. 7. – 16. 7. Rybáři
4. týden
19. 7. – 23. 7.
Hudebníci
5. týden
26. 7. – 30. 7.
Pohádkový svět
6. týden
2. 8. – 6. 8.
Týden řemesel

7. týden 9. 8. – 13. 8. Piráti a malé mořské víly
8. týden 16. 8. – 20. 8. Výtvarníci
9. týden 23. 8. – 27. 8. Svět dinosaurů
30. 8. - 31. 8. Loučení s prázdninami
Nabízíme několik posledních volných míst s dotovaným
školným pro děti i mladší dvou let.
Máte-li o docházku do naší školky zájem, přihlaste se co
nejdříve, dotovaných volných míst není mnoho. Můžete
k nám dokonce přihlásit děti ještě i tento školní rok.
Dále můžete využívat i naši permanentku, s kterou dáváte své dítě do školky pouze dle vaší potřeby, například
dvě dopoledne v týdnu.
Těší se na vás Z. a J. Jonákovi a tety z Kolovrátku
Pro více informací ohledně naší školky navštivte stránky
www.facebook.com/skolkakolovratek,
nebo nás kontaktujte:
tel. č. 602 484 921, p. Jonáková
tel. č. 605 555 009, MŠ Kolovrátek

Jak se máme v Zahrádce
Coronavirové řádění trochu
polevilo a děti se vrátily do
mateřských škol. I naše děti
přišly s nadšením a elánem
do další práce a zážitků. Třída Jablíček se rozhodla cestovat po světě za různými zajímavostmi a tak nejprve vyrazili do Afriky.
Nejdříve se děti seznámily s místními zvířaty z
džungle, které si následně vytvořily z otisků rukou,
z papíru a papírových talířů. Pak si z kartonu a korálků vyrobily hudební nástroj „kudukudduppu“
a k tomu africkou masku a náhrdelník, který děti
poznaly, když se dovídaly o místní kultuře.
Vzhledem k tomu, že máme všichni rádi tajemství, překvapení a záhady, pokračovala třída
v cestování dál, a to rovnou do Egypta. Seznámili
se s tamním způsobem života, obživou, hospodařením a výchovou, ale hlavně se chtěli dozvědět
něco víc o faraónech, pyramidách a mumiích.
Všechny informace a zajímavosti děti přímo hltaly, a protože naše vzdělávání je hlavně zážitkové, upekly si děti samy mumie z těsta a párečků.
Vedle toho z kartonu vyrobily a vyzdobily pantheon, vlastní sfingu u pyramid, starověkou vázu
nebo Tutanchamonovu masku pomocí sádrového obvazu.
Z cestování byly děti nadšené, takže už teď se těší
na další cesty, neboť tímto jejich putování rozhodně nekončí. Čeká je cesta rovnou do pravěku
nebo za indiány.
Kolektiv MŠ Zahrádka
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do víru letošních letních prázdnin protančíme
tento prázdninový týden je věnovaný tanci
děti se naučí různé taneční styly, tančení v páru, v kruhu i v řadě
vyrobíme si společně s dětmi taneční kostýmy i masky
7. – 10. červenec 2020
týden vyvrcholí KARNEVALEM plným barev, kostýmů,
Příměstské
tábory vtento
MŠ
Landie
- letní
prázdniny
cena
2.500,-Kč
masek,
hudby
a hlavně tance
ve stylu
„Rio der Landie“ 2021
 pod dohledem lektorky tance Veroniky Klimentové
 týden
plný
lesníchletních
dobrodružství
do to
víru
letošních
prázdnin
protančíme
Jak
bylo
dříve, jak žili naši
prarodiče,
kde se bydlelo, jak se vařilo?
▪
seznámíme
se
se
životem
zvířátek
v lese,
pod vedením
„HRAJEME SI NA ŘEMESLA“

tento
prázdninový
týden je
věnovaný
tanci
s tradičními
řemesly
– pekař, zkušeného
truhlář, kovář
▪ tento týden se seznámíme
„ROZMARNÉ ROZTANČENÉ
myslivce
košikář
7. – 9.ZA
červenec
2021 –
„KROK
KROKEM
 aděti
se naučí různé taneční styly, tančení v páru, v kruhu i v řadě
LÉTO“
▪ děti
se naučí,
jak
zvířátka
v lese
žijí, čím
se živíi masky
a jak se o ně můžeme
zahrajeme
si
dětmi
nas řemeslníky
vyrobíme
si sspolečně
dětmi
taneční
kostýmy
LESNÍM
SVĚTEM“
2.000,-Kč
7. –cena
10. červenec
2020
VÝLET:
SKANZEN
KOUŘIM
▪ starat
tento
týden
vyvrcholí
KARNEVALEM
plným
barev,
kostýmů,
13. - 17. červenec 2020
cena 2.500,-Kč
 naučíme
se poznávat
zvířecí
i zvířecí
hlasy
masek, hudby
a hlavně
tancestopy
ve stylu
„Rio der
Landie“
cena 3.200,-Kč
 budeme
stopovat
divokátance
zvířata
při napínavé
stopovací hře okolo
pod dohledem
lektorky
Veroniky
Klimentové
týden plný
sportovních aktivit ve školce
▪ rybníku
Marvánek
„KOUZLO POHYBU“

týden
plný
lesních
dobrodružství
▪ vyzkoušíme si různé sportovní disciplíny – atletiku, gymnastiku,
Výlet:
ZOO
V TÁBOŘE
 fotbal
seznámíme
se se
životem
zvířátek
v lese, pod vedením zkušeného
12. - 16. červenec 2021
a míčové
hry

týden
plný
vesmírných
dobrodružství
na
závěr
uspořádáme
letní
olympiádu
myslivce
▪
„KROK
KROKEM –
cenaZA
3.000,-Kč
VÝLET:
STOPOVACÍ
HRA
Vtajemství
ŘÍČANSKÉM
▪ celý
budou
poznávat
vesmíru.
Společně
dětitýden
se naučí,
jak děti
zvířátka
v lese
žijí,
čím se
živí aLESE
jak
se o ně si
můžeme
LESNÍM SVĚTEM“
„POZNEJ NEPOZNANÉ –
vyrobíme
vesmírnou loď, kterou budeme cestovat po známých i
starat
13. - 17. červenec
2020
TAJEMNÝ
VESMÍR“
a hvězdách
 neznámých
naučíme seplanetách
poznávat zvířecí
stopy i zvířecí hlasy
tento týden s dětmi prozkoumáme hory, pouště v různých koutech
cena
3.200,-Kč
budeme
stopovat
divoká
zvířata
při
napínavé
stopovací
hře
okolo
▪ pohybové
aktivity
–
Gagarinova
překážková
dráha,
skok
z planety
na
20. – 24. červenec
2020
„CESTUJEME
PO PLANETĚ
světa a ponoříme se do hlubin oceánů,
které skrývají
mnoha
tajemství
rybníku
Marvánek
běh
meziformou
souhvězdími
děti
se zábavnou
dozví jak se chovat k přírodě a jak můžeme
▪ planetu,
CenaZEMI“
3.200,-Kč
ZOO
V aTÁBOŘE
 hvězdy
i komety
zVýlet:
papíru,
hlíny
možná i perníku
chránit naši
planetu
19. – 23. červenec 2021
sivesmírných
zeměkouli
adobrodružství
zahrajeme
si tematické pohybové hry
▪ vytvoříme
Výlet:
HVĚZDÁRNA
V ONDŘEJOVĚ
týden plný
Cena 3.200,-Kč
VÝLET:
HVĚZDÁRNA
ONDŘEJOV
▪ Velikonoce,
celý týden
budou
děti poznávat
tajemství
vesmíru.
Společně

Prázdniny,
Heloween,
Vánoce,
Výprava
do hor si
a další
„KROK
ZA KROKEM
CELÝM
„POZNEJ
NEPOZNANÉ
–
vyrobímesevesmírnou
loď, akterou
budeme cestovat
i
 projdeme
celým rokem
připomeneme
si tradicepoa známých
každoroční
ROKEM“
TAJEMNÝ VESMÍR“
neznámých
planetách
a
hvězdách
aktivity
spojené
s
ročními
obdobími
děti
zažijí
pohádkový
týden
▪
27. - 31.RÁDI
červenec
2020
„MÁME
POHÁDKY“
pohybovésisiaktivity
– stromeček,
Gagarinova
překážkovádýni,
skok zsiplanety
20. – 24. červenec
2020
▪ ozdobíme
vajíčka,
vydlabeme
zdoláme
Mount
vytvoříme
pohádkový
hrad s postavičkami
adráha,
zahrajeme
divadlona
26.cena
- 30. 2.950,-Kč
červenec 2021
planetu,
běh mezi souhvězdími
čeká
nás pohádkový
karneval s malováním na obličej
▪ Everest….
Cena
3.200,-Kč
cena 3.200,-Kč
VÝLET:
SVĚThlíny a možná i perníku
hvězdy
i KRTKŮV
komety
z papíru,
▪ týden
pokusů
a bádání
Výlet:
HVĚZDÁRNA
V ONDŘEJOVĚ
„POZNEJ NEPOZNANÉ“
 budeme vařit
venku
na ohni, v kotlíku

Velikonoce,
Prázdniny,
Heloween,
Vánoce, Výprava do hor a další
3.
7.
srpen
2020
 vyrobíme si slané moře
„KROK
KROKEM
CELÝM
„CESTAZA
KOLEM
SVĚTA
ZA
▪ sprojdeme
dětmi se vydáme
na
úžasnou
cestu kolem si
světa
za zvířaty
sesicelým
rokem
a připomeneme
tradice
a každoroční
▪ namalujeme
na
obličej
ROKEM“
ZVÍŘATY“
cena
3.200,-Kč
budeme objevovat, v jaké části země žijí různé druhy zvířat
aktivity
spojené
s
ročními
obdobími
2.
6.
srpen
2021
Výlet
FUN
Park
Žirafa
Čestlice
27. - 31. červenec 2020
▪ vyrobíme si zvířátka,
které
jsme
viděli
v ZOO
 VÝLET:
ozdobímeZOO
si vajíčka, stromeček, vydlabeme dýni, zdoláme Mount
cena
▪ sportovně
pojatýCHLEBY
týden pro všechny děti, které mají rády pohyb.
cena3.200,-Kč
2.950,-Kč
Everest….
„SPORTOVNÍ HRÁTKY –
 děti si vyzkouší své síly a budou lámat rekordy v různých sportech
týden pokusů
bádání
LETNÍ OLYMPIÁDA MŠ
 nebude
chybět aběh
okolo školky, skok do písku, překážkový běh, hod
„POZNEJ
NEPOZNANÉ“
budeme
vařit
venku
na ohni,
v kotlíku
Jak
vypadal
život
na Zemi
před
milióny let?
LANDIE“
▪ do
dálky, aj.
3. - 7. srpen
2020
seznámíme
s pravěkem
a s různými druhy dinosaurů
 děti
vyrobíme
siseskákat
slané
moře
„CESTA
PRAVĚKU“
▪
se
naučí
panáka,
kterého
si společně nakreslí.
10. – 14.DO
srpen
2020
sledovat
▪ budeme
namalujeme
si nalíhnutí
obličejdinosauřího vejce, hledat pravěké
3.200,-Kč
9. –cena
13. srpen
2021
 medaile
z perníku
si děti si
sami
upečou
v naší kuchyni.
zkameněliny
a vyrobíme
pravěké
nástroje
cena 3.200,-Kč
Výlet FUN Park Žirafa Čestlice
cena 3.200,-Kč
připravená
olympiáda
a pohybové hry
Výlet:
BAZÉN iVpravěká
CENTRU
NA FIALCE
▪ pro děti bude
 VÝLET:
sportovněDINOPARK
pojatý týden PRAHA
pro všechny děti, které mají rády pohyb.
▪ týden
s domácími zvířátky,
která děti dobře znají
„SPORTOVNÍ HRÁTKY –
 děti si vyzkouší své síly a budou lámat rekordy v různých sportech
 naučíme se jak o zvířátka dobře pečovat, aby se jim dobře žilo
LETNÍ OLYMPIÁDA MŠ
 nebude chybět běh okolo školky, skok do písku, překážkový běh, hod
„POZNÁVÁME
OKOLÍ“
▪ procházka
na Dvorek Městského muzea. Děti, které nemají možnost
týden
sportu
LANDIE“
do dálky,
aj.a her s poznáváním okolí
„VÝPRAVY
ZAsrpen
ZVÍŘÁTKY“
16. – 20.
2021
celotýdenní
školková bojovka
spojená s hledáním
pokladu
s hospodářskými
zvířaty,
mohounakreslí.
učit,
jak se ke
▪
 kontaktu
děti
se
naučí
skákat panáka,
kteréhosesizde
společně
10. – 14. srpen 2020
VÝLET: chovat
ZŘÍCENINA
HLÁSKA
▪ zvířatům
tak,
aby
byla
nejen
užitečná,
ale
i
spokojená
17. –cena
21. 3.200,-Kč
srpen 2020
 medaile z perníku si děti sami upečou v naší kuchyni.
cena 3.200,-Kč
 prohlédneme
si ukázkový
a slepiček
cena 3.200,-Kč
Výlet:
BAZÉN Vkomunitní
CENTRUchov
NA králíků
FIALCE
▪ namalujeme
nebo vymodelujeme
si naše nejoblíbenější zvířátko
Kdo
to
byli
Indiáni
a
kde
žili?
„INDIÁNSKÉ LÉTO“
 týden s domácími zvířátky, která děti dobře znají
▪ projedeme
se na
koni přezdívky, zahrajeme si na Indiány, postavíme
indiánské
 vymyslíme
naučíme sesijak
o zvířátka
dobře pečovat, aby se jim dobře žilo
týpí
a čeká
nás Indiánská
výprava
23. – 26. srpen 2021
Výlet:
ŠKOLNÍ
FARMA
MAGIC-HILL
OTICÍCH

procházka
na
Dvorek
Městského
muzea. Děti,Vkteré
nemají možnost
▪ vyrobíme si čelenky a zahrajeme si indiánské hry
„VÝPRAVY ZA ZVÍŘÁTKY“
kontaktu
s
hospodářskými
zvířaty,
se
zde
mohou
učit, jak se ke
cena 2.500,-Kč
▪ VÝLET: STÁJ ŽERNOVKA
PROGRAM
ZMĚNIT V ZÁVISLOSTI
NAchovat
POČASÍ
DOSTUPNOSTI
NĚKTERÝCH
AKTIVIT
zvířatům
tak, A
aby
byla nejen užitečná,
ale i spokojená
17. –SE
21.MŮŽE
srpen 2020

prohlédneme
si
ukázkový
komunitní
chov
králíků
a
slepiček
PROGRAM
SE3.200,-Kč
MŮŽE ZMĚNIT V ZÁVISLOSTI NA POČASÍ A DOSTUPNOSTI NĚKTERÝCH AKTIVIT
cena
PŘIJÍMÁME
DĚTI DOKOLEKTIVU
CELOROČNĚ,
PRO VÍCE
namalujeme nebo vymodelujeme
si naše nejoblíbenější
zvířátko
 NEVÁHEJTE
projedeme se
na koni KONTAKTOVAT
MÁME JEŠTĚ
POSLEDNÍ
VOLNÁ
MÍSTA VE ŠKOLCE OD ZÁŘÍ 2021.
INFORMACÍ
NÁS
Výlet:
ŠKOLNÍ
FARMA NÁS
MAGIC-HILL
V OTICÍCH
PRO
VÍCE
INFORMACÍ
NEVÁHEJTE
KONTAKTOVAT.
„ROZMARNÉ ROZTANČENÉ
LÉTO“
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PŘIJÍMÁME DĚTI DO KOLEKTIVU CELOROČNĚ, PRO VÍCE
INFORMACÍ NÁS NEVÁHEJTE KONTAKTOVAT

texty.kuryr@ricany.cz

inzerce

Příměstské
tábory v MŠ Landie - letní prázdniny 2020
Ze
života škol(ek)

Ze života škol(ek)

Zápis dětí do prvních tříd

Elektrizující hodina fyziky

V letošním roce opět probíhal zápis dětí do 1. tříd v budově Slunečnice pouze online, bez možnosti osobního kontaktu budoucích prvňáčků a jejich rodičů s učitelkami i
prostředím školy, kam budou v září nastupovat.
Vzhledem k tomu, že zápis probíhal bez přítomnosti
žáků, jejich posouzení bylo komplikované a jejich schopnosti budeme odhalovat až s nástupem do školy.
K zápisu letos přišlo 119 uchazečů, z nichž budeme přijímat
celkem 68 žáků, 17 dětem byl udělen odklad školní docházky.
Pokud to epidemická situace dovolí, uskutečníme v půli
června alespoň jedno setkání s budoucími prvňáčky ve
Slunečnici v rámci naší tradiční „Školy nanečisto“. Termín upřesníme na webových stránkách školy.

V době lockdownu jsme si se žáky osmých a devátých ročníků vyrazili na exkurzi. Nebojte se, neporušili jsme žádné
zákazy, jednalo se totiž o exkurzi virtuální.
Ještě v době prezenční výuky jsme si vysvětlili rozdíly mezi
obnovitelnými a neobnovitelnými zdroji energie. Abychom
se ve svých znalostech utvrdili, zkusili jsme se na tyto zdroje
podívat přímo do konkrétních elektráren. Pro veřejnost byly
brány elektráren sice uzavřeny, ale elektřina se musí vyrábět
stále dál a my jsme si toho stihli prohlédnout opravdu hodně.
Průvodkyně nás s pomocí nejrůznějších aplikací a 3D
modelů provedla provozem a představila nám principy
výroby elektrické energie ve vodní, větrné, fotovoltaické
a jaderné elektrárně. Vodní elektrárnu jsme navštívili ve
Štěchovicích. Sama paní průvodkyně pracovala ve vodní elektrárně Hučák v Hradci Králové, ale tato elektrárna
procházela právě rozsáhlou rekonstrukcí.
Dále jsme zavítali do větrné elektrárny u obce Janov poblíž Litomyšle. Měli jsme možnost navštívit místa, kam se veřejnost
ani většina zaměstnanců nedostane. V této elektrárně jsme se
totiž vydali až do nejvyšší části, tzv. gondoly. Kdo chtěl vyzkoušet svou fyzičku, zvolil žebřík, ostatní se vydali výtahem.
Poté jsme na další prohlídku ještě přejeli do Buštěhradu a
zhlédli elektrárnu fotovoltaickou. Z hlediska ochrany životního prostředí je tento způsob výroby elektřiny nejčistší a
nejšetrnější, což se ovšem nedá říct o hledisku estetickém.
Tmavé panely umístěné do krajiny se nelíbí asi nikomu z nás.
Deváté ročníky se zabývají energií jadernou, a proto navštívily ještě Temelín. Na závěr se můžeme pochlubit tím, že
jsme během hodiny procestovali opravdu pořádný kus naší
republiky, navštívili jsme velmi zajímavá místa a hlavně jsme
si uvědomili, že život bez elektřiny si už dnes nikdo z nás
nedokáže představit. Postřehy z této virtuální exkurze byly
odměněny malými pozornostmi. 
Miluše Reichová

Úspěchy v olympiádách
Ještě jednou se krátce vracíme k postupu našich žáků v krajských kolech olympiád a gratulujeme Monice Kůsové (9.
C) k 3. místu v olympiádě z německého jazyka a Šimonu
Procházkovi (9. C) k 5. místu v olympiádě z angličtiny.

Výsledky krajského kola geologické
olympiády

Tak jako v loňském roce se naši žáci zúčastnili krajského
kola geologické olympiády. Vzhledem k epidemii proběhla
olympiáda opět online. Výsledky jsou pro nás skvělé, což
svědčí o tom, že geologie na naší škole má výbornou úroveň. David Schnabl opět přesvědčivě vyhrál a postoupil
do celostátního kola. Tomáš Kohoutek obsadil krásné třetí
místo a navíc se mezi úspěšné řešitele zařadila i Hanka Drálová, která obsadila šesté místo. Všem moc děkujeme za reprezentaci školy a Davidovi držíme palce,
6. ročník
ať je to alespoň třetí místo jako loni.

amatérské
mineralogické burzy

Přijímací řízení do třídy
s rozšířenou výukou matematiky
Upozorňujeme zákonné zástupce žáků
přihlášených letos k přijímacímu testu do
třídy s rozšířenou výukou matematiky,
který proběhne 2. června, aby sledovali
webové stánky školy – budou zde upřesněny aktuální podmínky, za jakých bude
rozřazovací test probíhat. Děkujeme za
pochopení.

AMATÉRSKÁ BURZA SE ZAMĚŘENÍM
NA ČESKÉ MINERÁLY
Místo konání:
1. základní škola
Masarykovo náměstí 71, Říčany
Datum konání:
19. 6. 2021 9:00 – 15:30
(pro vystavovatele od 7:00)
Kontakt na pořadatele:
pavel.bednar@1zs.ricany.cz
737 980 450
Ceny pro vystavovatele:
1 školní lavice 100 Kč
maximálně 5 stolů na vystavovatele
Vstup pro veřejnost:
40 Kč - dospělí
20 Kč - děti, důchodci, studenti
Žáci 1. ZŠ - vstup zdarma

DIDAKTICKÉ

CENTRUM
GEOLOGIE

´ ´
MUZEA RÍCANY

Doprovodný program:
• Komentovaná prohlídka geoparku: 11:00, 13:00
• Řezání, broušení, leštění kamenů
• Rýžování českých granátů
• Paleontologie pro děti
• Prohlídka školní sbírky minerálů: 10:00, 12:00
• Prohlídka jeskyně
Po celou dobu akce občerstvení v hradní stodole.
Vystavovatelé mohou poslat přihlášky
na výše uvedenou adresu.
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základní škola u Říčanského lesa
spolužáka). Kyberšikana je věc, na kterou se zaměřujeme a
bráníme tak dál jejímu šíření.

KDYŽ SE OTEVŘE ŠKOLA
Společně s dětmi se do škol budou vracet i jejich (a také naše)
prožitky, emoce a očekávání. Jedno budou mít společné, budou velmi rozdílné. To, že psychickému bezpečí v začátku věnujeme bazální pozornost, může mít velký význam pro další
výuku.

K ROTAČNÍ VÝUCE
Od 17. května se konečně všichni žáci vrátí zpět do lavic.
Nevím, jestli se víc těší dětí nebo učitelé. Rotační výuka byla
pro všechny zúčastněné náročná. Rodiče měli často své děti
ve škole v různé týdny, zajistit hlídání bylo často nad jejich
možnosti. Oprávněně cítili vyčerpání. Podobně na tom byli
i učitelé - vyzvednout žáky, otestovat a pak běžet hledat
klidné místo k on-line výuce. Motivovat děti k práci nebylo
vůbec jednoduché. První tři dny bylo nezbytné se žáky spíše mluvit, nechat si je zvyknout na „nový“ režim. Ze třídy
běžet k PC, kde už čekali žáci na on-line výuku. Vypnout
PC a vrátit se do třídy řešit ztracené klíčky. To víc bylo na
denním pořádku. Když už běžely věci tak, jak měly, nastal
pátek. Děti se radovaly z toho, že bude víkend. Věděly, že
po neděli své kamarády neuvidí. Možná uvidí, na on-line
výuce, pokud si zapnou kamery. Páteční odpoledne se tedy
nesla ve zvýšeném ruchu před školou. Děti jistě skotačily,
povídaly si a hrály různé hry, aby byly déle spolu. To se nyní
snad změní. Anebo třeba ne. Děti se budou opět těšit na víkend, na zasloužený odpočinek, a také na to, že v pondělí se
opět uvidí. Zkrátka škola volá a volat bude.

JSME V ADAPTAČNÍM OBDOBÍ
Skoro rok byly děti mimo školu, skoro rok neviděly své kamarády, spolužáky. Kvůli pandemii přišly o každodenní kontakt
a byly zavřené doma s počítačem či tabletem, přes který se
musely učit. Ani počasí nenasvědčovalo tomu, že mohou jít
po online výuce ven. Bylo omezeno setkávání. My, dospěláci,
jsme to přetrpěli. Ale co děti? Ačkoliv se může zdát, že dětem
online výuka vyhovovala, tak opak je pravdou. Žáci začali padat do depresí, uzavírat se do sebe a nemohli si zvyknout na
větší omezení. Jsme rádi, že se mohli naši žáci vrátit do klasického režimu, ale nikdo jim už nevrátí ty měsíce, co byli zavřeni
doma. Zbývají nám necelé dva měsíce do konce školního roku.
Následky jsou však po lockdownu takové, že se žáci 100% nesoustředí na vyučování a zapomněli návyky, které k vyučování
ve škole patří; ne však jejich vinou. Pevně věříme, že se situace
opět vrátí do normálu a my, učitelé, se budeme snažit, aby se
děti co nejlépe adaptovaly na opět zavedenou výuku.

ŽÁCI A KYBERPROSTOR

PRIMÁRNÍ PREVENCE

Zavádět opatření proti šikaně je zcela nezbytné, ale omezit kyberšikanu je někdy nadlidský úkol. V dnešní době, kdy se vše
digitalizuje, nejde zabránit tomu, aby je naše děti nepoužívaly.
Děti mají vzory v influencerech (Tik Tokeři, Youtubeři, aj.).
Zeptáte-li se žáka, který je teprve v páté třídě, čím by chtěl být,
odpoví vám, že influencer. Televizní stanice začala před nějakými týdny vysílat reality show s influencery, kterou vysílá od
pondělí do pátku v 17:15h. Takzvaní influenceři požívají každý díl alkohol, když se pohádají, ihned to ventilují pře sociální
sítě a dětem to přijde normální, protože to vidí v televizi. Každý
den mohou najít nová reakční videa, kde lidé používají výrazy, které by dětským uším měly být skryté. Tím, jaké vzory děti
mají, jim přijde normální skrz internet nadávat jiným dětem,
ubližovat přes anonymní masku a také založit spolužákovi či
kamarádovi falešný profil. Na ten profil umisťovat zesměšňující obsah, falešné informace a další. Nepřijde jim na tom nic
špatného, neuvědomují si, že tímto chováním mohou zapříčinit ublížení na zdraví druhé osoby (jejich kamaráda nebo

Návrat do školy v této době je výrazně jiná situace než návrat
po prázdninách. Domníváme se, že k dětem bude nutné přistupovat jako k lidem, kteří zažili krizi (absenci sociálních
kontaktů, vztahů a vazeb, samotu, dlouhodobé jednostranné
trávení času, odmítání, strach o život svůj či život svého blízkého apod.).
Takoví lidé potřebují zejména podporu a pochopení, přijetí a
vztah. Vztah a podporu musíme být připraveni nabídnout, pokud chceme, aby třída začala brzy opět fungovat jako kohezní
a emočně pozitivně laděný kolektiv, který zvládá plnit školní
nároky. Učitelé se musí připravit na to, že se jim výše uvedená
témata budou objevovat ve výuce, budou rozptylovat pozornost žáků a způsobovat neklid, nesoustředění a jiné myšlenky,
než které jsou z pohledu pedagoga žádoucí.
I když se nyní může zdát, že všechny aktivity kromě učení
půjdou ve školách stranou, opak by měl být pravdou, pokud
nám záleží na dětech, a zároveň na jejich učitelích.
Iveta Truhlářová
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Posíláme sondu do vesmíru! Projekt Silver
Cloud přináší do Říčan kuriozní událost!
Dobrý den, moje jméno je Matyáš
Maňas a o tomto projektu vám píšu z
pozice velitele komunikačního týmu.
Spolu s mým týmem patříme do studentského projektu Silver Cloud, o
kterém vám v následujících několika
řádcích zkusím říct co nejvíce.
Projekt Silver Cloud započal své fungování někdy na přelomu března a dubna
tohoto roku. Našim cílem je sestrojit
sondu, která následně v rámci akce, kterou pořádá organizace „dotknisevesmíru”, vzletí do stratosféry (což činí zhruba
40 km nad zemský povrch). Z této výšky
se pokusíme zachovat ty nejhezčí záběry
a popřípadě do naší sondy umístíme i
nějaký postranní experiment, který následně pak budeme moct zkoumat.
V rámci týmové hierarchie jsme se
rozdělili do tří týmů: technický, komunikační a pátrací. Celému projektu byl
zvolen jeden velitel z řad studentů, Mirek Tomeš, a do tří týmů byli následně
voleni další velitelé. Já měl to štěstí, že
jsem se dostal do čela komunikačního

týmu a můžu vám tak informace zprostředkovat.
V komunikačním týmu se staráme o
to, aby náš projekt byl na očích pro širokou veřejnost. Máme svůj facebook,
instagram, tiktok a také reddit. Zkrátka vám dáváme možnost, abyste naší
práci přihlíželi.
Technický tým se stará o sestrojení a i
následné vypuštění sondy. Jejich práce
je velmi důležitá, protože bez nich by
tento projekt neměl smysl. Organizátory jsou jim zasílány jednotlivé balíčky se
součástkami, ze kterých tým následně
poskládá potřebné věci. O chod technického týmu se stará Hugo Bernard.
Pátrací tým se postará o to, aby byla
sonda vystopována. Musíme ji na-

Příběhy našich sousedů
na jaře 2021

„Je to určitě přínosné. To, že
vy máte dneska takových možností, takových kontaktů, tolik věcí se rychle naučíte… Velká část z vás to využívá výborně. Můžete se spojit s kdekým.
Můj bratr dneska žije v jižní Africe. Jak já bych se s ním
spojil? Co čtrnáct dní si přes Skype povídáme, jako kdyby
byl tady s námi.“ Odpověděl Jan David žákovskému týmu
ze ZŠ Kunice na otázku, co si myslí o dnešních moderních
technologiích.
Sedmáci se s ním setkali online při natáčení v projektu organizace Post Bellum Příběhy našich sousedů. Na Říčansku
probíhá v této době potřetí v rámci implementačních aktivit
projektu ORP Říčany – Místní akční plány rozvoje vzdělávání
II, reg. číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008643.
Děti se svým učitelem najdou ve svém okolí nebo mezi
příbuznými pamětníka, jehož příběh zaznamenají a dále
zpracují tak, aby zaujal i širší veřejnost. Jan David, dědeček jednoho z žáků, prožívá neuvěřitelně bohatý osud. Na
konci šedesátých let byl u zakládání SOS dětských vesniček u nás a žákovskému týmu mj. vyprávěl o životě pěstounské rodiny.

jít, abychom z
ní mohli získat
požadované záběry a také popřípadě
zkoumat, co se stalo s postraními pokusy, které do sondy možná vložíme.
Vedení pátracího týmu bylo uděleno
Antonínu Špačkovi
Za celý tým Silver Cloudu chceme
prostřednictvím tohoto textu poděkovat městu Říčany a 3. ZŠ u Říčanského lesa za morální a hlavně i finanční
podporu. Bez jejich pomoci by se náš
projekt nemohl zrealizovat a my jsme
jim proto neskonale vděční. Každopádně jim slibujeme, že uděláme co
nejvíce pro to, aby se projekt vydařil a
aby se naše škola a popřípadě i město
Říčany měli čím chlubit.
No a to je Silver Cloud v kostce.
Pokud vás zajímá více informací, navštivte náš facebook: Projekt Silver
Cloud. Pro mladší zájemce samozřejmě připadá v úvahu i Instagram: Silver.Cloud.
Za tým Matyáš Maňas

V aktuálním běhu se věnují pamětnickému příběhu také
žáci 7. ročníku ze ZŠ U Říčanského lesa a žáci 9. ročníku
ze ZŠ Světice. S uvolněním protiepidemických opatření
už mohou natáčet nejen distančně. Říčanští školáci mají
za sebou natáčení přímo ve škole: s diktafonem a kamerou
navštívili pana ředitele Dalibora Dudka, aby jim vyprávěl o
přelomové době konce osmdesátých a začátku devadesátých let. V té době studoval a začínal působit ve školství. Ve
Světicích mají deváťáci v plánu zpracovat vyprávění zdejší
rodačky Libuše Vackové. Ve vzpomínkách se spolu s ní vydají hlouběji do minulosti, až do třicátých let.
Renata Skalošová, místní koordinátorka projektu
Žákovský tým ze ZŠ U Říčanského lesa
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Bezručovka připravuje benefiční
koncert a kouká kolem sebe
Určitě nebudu lhát, když napíšu, že na
Bezručce je spousta dětí, které mají i po
takovém roce hudbu opravdu rády a i přes všechny peripetie jsou schopné se k něčemu „dokopat“. Konec minulého roku jsme měli mít plný koncertů a do února jsme
byli hudebně, řekl bych, velmi slušně „rozjetí“. Když pak
přišla karanténa, tak co s přebytky hudební energie?
Školní kapela Troufalost s dalšími kamarády začala točit CD. První stopy vznikaly převážně u mě v pracovně.
Když pak byly povoleny konzultace, mladí muzikanti
přicházeli a dotáčeli své party. Na nahrávkách za těchto
bezprecedentně složitých podmínek pracujeme celý rok
a nyní snad již finišujeme. „Děcka“ jsou často většími
„puntičkáři“ než já. Nezřídka se stalo, že jsem už byl
spokojený a ony mě prosily a někdy i vydíraly, aby nahrávku mohly přetočit.

21. 6. 2021 by měl plánovaný křest proběhnout. Pokud
epidemická situace nedovolí místo konání KC Labuť,
máme připravenou venkovní variantu na Masarykově náměstí v Říčanech. Měla by vystoupit Troufalost, sbory 2.
ZŠ a skvělí hosté – Pavel Šporcl, Michal Horák a to zcela
bezplatně. Účast také přislíbili Michal Daněk a Ráchel
Skleničková. Celý večer bude uvádět Bára Kodetová spolu se svým manželem Pavlem Šporclem. Kromě křtu CD
Troufalosti, by se měla křtít i písnička pana Horáka Plány
jdou, kterou nahrál s našimi dětmi, což považujeme za velkou čest. Úplně celý výtěžek z akce půjde na konto Lukáška
Havelky, který trpí velmi vzácným syndromem Lesch – Nyhan. Konto má zřízené u Asociace rodičů a dětí s DMO.

Od října, kdy byl na ZŠ zakázán zpěv, opravdu trpíme…
A když jsme v lednu zase nesměli ani do školy, rozhodli jsme se, že distančně začneme připravovat křest CD.
Nejprve nás napadlo, že bychom chtěli, aby celá akce
byla někomu prospěšná. A tak začalo velké plánování,
hledání hostů, moderátorů, vytváření plakátů a názvu
akce. Na všem se podílely děti naší školy.

Naší absolutně největší starostí je, že máme v současné
době znemožněný prezenční nácvik. Podle mimořádného nařízení vlády totiž „…součástí vzdělání není zpěv…“
Nacvičujeme tedy za neuvěřitelně složitých podmínek
distančně. Trochu se všichni bojíme, že pokud bude toto
nařízení příliš dlouho v platnosti, konání akce ohrozí. Držte nám palce!
Příprava nás všechny stála mnohonásobně více sil, než za
normálních podmínek. Proto pevně doufáme, že se vynaložené úsilí vyplatí, že budeme mít hodně posluchačů a na
Lukáška „vyděláme“ velkou částku. Všechny vás zveme a
těšíme se na vaši účast!
Martin Mužík

44

texty.kuryr@ricany.cz

inzerce

Ze života škol(ek)

Vážení rodiče, milé děti,
od 1. září začíná, ve vašem krásném městě, působit naše Základní umělecká škola Folklorika Čechy. Jak už plyne z názvu i našeho mota „uměním spojit tradici a budoucnost“, je naším zaměřením,
vycházet z místních tradic a kultury a tu v dětech rozvíjet a zachovávat pro další generace a to ve
všech uměleckých oborech, které nabízíme. Toto naše zaměření je realizováno přibližně z poloviny
a druhou polovinu tvoří tzv. klasická či moderní část, kdy vycházíme z poptávky dětí a jejich rodičů
a vyučujeme to, o co je aktuálně nejvyšší zájem jako jsou kytary, klávesové nástroje, bicí, akordeony,
zpěv apod. V taneční oblasti pak také moderní či klasický tanec. Kromě toho disponujeme i integrovaným oborem pod názvem Lidové muzicírování, kdy propojujeme dva obory a to hudební (hra
na nástroj či zpěv) s tanečním. Tento obor je pak hlavním zdrojem pro naše či jiné dětské a později i
dospělé folklórní soubory nebo seskupení.
Od nového školního roku pro vás otvíráme všechny obory – hudební, taneční, výtvarný i literárně
dramatický. Rádi vás uvidíme při našich talentových zkouškách, které stojí na počátku přijímacího
řízení a uskuteční se ve dnech 21. – 22. června 2021 vždy od 14.00 – 18.00, na 3. základní škole u
Říčanského lesa. Pokud by vám uvedený termín nevyhovoval, pak vyplňte přihlášku ke studiu, kterou naleznete na našich stránkách www.zusfolklorika.cz a následně s vámi bude dohodnut náhradní
termín talentových zkoušek.
Každému našemu žákovi se dostane náležité péče, pozornosti a podpory tak, aby byl maximálně
spokojen a chodit k nám mu činilo radost a potěšení. Vedle toho také maximálně podporujeme
nadané a cílevědomé žáky, kteří se chtějí účastnit soutěží a být v nich úspěšní. Pro všechny pak pořádáme školní i mimoškolní akce, ve kterých mohou své dovednosti prezentovat rodičům, známých
či široké veřejnosti. Naší aktuálně největší akcí je „zuš Folklorika Fest“, který je velkou přehlídkou
všech našich souborů a jejich hostů z celé České republiky i zahraničí. Letos se akce koná ve dnech
20.-22. srpna v amfiteátru na Starém Hrozenkově. Tímto vás všechny na akci srdečně zveme a to i s
vědomím, že se jedná o vzdálenou destinaci, ale za to v krásném prostředí srdce Bílých Karpat.
Našim žákům můžeme poskytnout maximální komfort také díky podpoře Nadačního fondu Folklorika, který jim pomáhá v účastech na uvedených akcích, při půjčovném nástrojů, popř. úhradě
školného a jiných potřeb.
Už se na vás těšíme.

Základní umělecká škola Folklorika Čechy, s.r.o.
tel.: + 420 725 352 337, + 420 606 036 645, e-mail: zus@zusfolklorika.cz
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Den knihy
Shakespeare by měl radost
Dlouhé měsíce distanční výuky byly velice vyčerpávající.
Celý učitelský sbor se však snažil nám výuku udělat i přes
všechna omezení zajímavou. U příležitosti mezinárodního
Dne knihy (23. dubna) se na našem gymnáziu konala velká
literární soutěž. Nejdříve si všichni žáci nižšího gymnázia (1.
kategorie) a studenti vyššího gymnázia (2. kategorie) vybrali
z mnoha nabídnutých literárních aktivit. Soutěžilo se například v básni, mikropovídce, akrostichu, ilustraci nebo třeba v
limeriku - vtipné básni o pěti verších. Naši spolužáci z vyššího gymnázia mohli dokonce tvořit v různých jazycích, které
se na škole vyučují, tedy v angličtině, němčině, španělštině
či latině.
Po vybrání žánru jsme se mohli pustit do práce. Většině
zúčastněných se práce velice vydařila. Myslím, že všichni
se snažili, jak mohli. Tím však akce rozhodně nekončila.
Žáci i učitelé se totiž mohli přihlásit do poroty a hodnotit
práce ostatních. Já jsem se do poroty přihlásil. Mohu říci,
že vybrat z tolika prací tu nejlepší, bylo opravdu těžké. I
když někteří žáci možná neuspěli tak, jak by si představovali, věřím, že se všichni při psaní nebo hodnocení dílka
pobavili, zavzpomínali, nebo se dokonce dojali. A rozhodně se všichni něco přiučili. Není totiž důležité vyhrát, ale
zúčastnit se.
Lukáš Kohoutek, prima

Ukázky žákovských prací ze Dne knihy

Kometa
Taurokratés, vědec dávný,
zkoumal různá souhvězdí.
Avšak když byl učedníkem,
měl s tou myslí starosti:
„Je v tom smysl, do tmy zírat,
celou noc pod chladem stát?
Proč si nudných světel všímat,
když je zdravěji jít spát?“
Vtom se však proklouzlo světlo:
zářilo jak Diův blesk!
Vláčelo za sebou ohon,
nemizelo, žádný třesk!
Taurokratés byl uchvácen,
kochal se jím do rána.
Chtěl ho vidět další
večer,
byla však tam
zábrana:
jas se znovu neobjevil!
Ale Taurek čekal dál.
Dennodenně kulil
oči,
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po tom, co se vědcem stal,
po tom, co si našel učně,
po tom, co si ženu vzal,
po narození tří synů
se ho stále nevzdával.
Trpělivost vypršela,
když mu vlasy zešedly.
Myslel si, že jas ho zradil.
Hvězdy nikam nevedly.
Uslyšel ho ve vesmíru
oheň kosmem svištící.
Vrátil se k nim příliš pozdě.
“Nedočkavci maličcí!”
Báseň a ilustrace
Iryna Khanzhyieva, sekunda

Sonnet 99 by Filliam
Tomspeare
(Parody)
Tired with school, for restful
death I cry,
As, to behold homework by
wich apart I’ll be torn
And needy nothing but a rest,
I ask myself why
And purest faith unhappily
forsworn

And needy strength to be
interested

And students honour shamefully misplaced
And knowledge becomes
limited
And marks completely
disgraced

Tired with all this, from this
would I be gone
Because where would I be, If I
were to be alone
Tomáš Zicha,
Filip Nevický, C3

And districts tied down by
authority
And for the sake of that,
disappearing is my skill
And in our lives there is all
but simplicity
And those conditions make
me ill

Rybí mls aneb kuchařské
umění druháků
Kromě tradiční výuky biologie živočichů, jmenovitě „Ryb
a Paryb“, jsme měli možnost si získané informace osvojit i v
praktické podobě. Jak bychom lépe mohli porozumět vnější i
vnitřní stavbě ryby než při její kuchyňské úpravě?
Paní profesorka nám, studentům druhého ročníku, dala za
úkol připravit pokrm z libovolné ryby, spočítat výživové údaje
na jednu porci v kcal nebo KJ a zpracovat recept a postup přípravy prezentací nebo videem.
Museli jsme se tak zamyslet nad pestrostí a skladbou našeho
jídelníčku, ve kterém by ryby rozhodně chybět neměly, obstarat si veškeré suroviny - ti trpělivější z nás svou rybu ulovili - a
následně celý svůj pokrm připravit.
Naše výtvory byly opravdu různorodé. K vidění byl filet z
mořského vlka s baby cuketkami, bramborami a hráškovým
pyré, tataráček z tuňáka s domácími dalamánky, žraločí steak
s bramborem a batáty, pražma plněná rýží a houbami, filet z
aljašské tresky na hrášku s mrkví, smažený losos s bramborem
a zeleninou a další.
Přípravu pokrmu jsme bez větších ztrát zvládli a užili si ji s
námi i naše rodiny.
Na závěr bychom chtěli poděkovat naší paní profesorce za zpříjemnění distanční
výuky a těšíme se na další
výzvy.
Pokud vás nějaký z našich
receptů zaujal, můžete, jako
bonus, využít přiložený QR
kód.
Julie Doležilová, C2
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Talentované děti nezastaví
v jejich vývoji ani distanční výuka
Máme za sebou
velmi těžký rok,
ale nutno dodat,
že nikdo z nás při
distanční výuce
nezlenivěl a na
umění nezanevřel.
I přes tyto velmi
ztížené podmínky
se naši žáci úspěšně zúčastnili různých on-line soutěží a přehlídek.
Například československé pěvecké soutěže Hlas
Česka, Moravy a
Slezska se účastKarin Konečná
nili celkem tři naši
zpěváci klasického zpěvu – Karin Konečná, Ondřej Hobzík a Ema Krčková. Ve velké konkurenci zpěváků si vyzpívala 2. místo v 0. kategorii v oboru klasický zpěv Karin
Konečná. Porotce v této soutěži byl mimo jiné i houslový
virtuos Pavel Šporcl. Karin Konečná studuje zpěv ve třídě
paní učitelky Lucie Novákové.
V národní
klavírní
soutěži
Broumovská
klávesa zase
z í s k a l
krásné 2.
místo mladý klavírista Matěj
Korytář.
V porotě
usedli významné
osobnosti
klavírního světa a
soutěžící
si přebrali diplom
z ruky vynikajících českých klavíristů Ivo Kahánka a Jana
Simona. Matěj Korytář studuje v klavírní třídě Petra Malínka.
Další naši klavíristé se připravují na soutěž Praque Junior
Note nebo na soutěžní přehlídku Mladí klavíristé hrají na
Steinway&Sons. Pozadu nezůstávají ani žáci z ostatních
oddělení – houslistce Kateřině Stockové (pedagog Hana

Kutmanová)
a Kateřina
hobojistce Kris- Stocková
týně
Janovské
(pedagog Bedřich
Hejsek) gratulujeme k přijetí na
státní konzervatoř
v Praze
Velmi nás potěšil i
velký zájem dětí a
rodičů ohledně talentových zkoušek
do všech oborů.
Děkujeme všem
rodičům za podporu a dětem
na jejich píli
v
distančním
vzdělávání a doufáme, že již brzy
začneme učit prezenčně v plném
rozsahu.
Iveta Sinkulová,
ředitelka ZUŠ
Říčany
Kristýna
Janovská
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MAP ŘÍČANY VÁS SRDEČNĚ ZVE NA ČERVNOVÁ
ONLINE SETKÁNÍ PŘED PRÁZDNINAMI
Registrujte se prostřednictvím e-mailu: map@ricany.cz.
DATUM, ČAS

NÁZEV AKCE

MÍSTO KONÁNÍ

PRO KOHO JE SETKÁNÍ
URČENO?

1. 6. 2021
14.00 - 17.00 hodin

Seminář pro ředitele ZŠ
Novely právních předpisů ve školství
od 1. 1. 2021 s Pavlem Zemanem
a Radkou Šlegrovou

online seminář

pro ředitele ZŠ

2. 6. 2021
13.00 - 17.00 hodin

Seminář pro pedagogy ZŠ
Specifické poruchy chování
s  Marikou Kropíkovou

online seminář

pro všechny pedagogické
pracovníky ZŠ

3. 6. 2021
14.00 - 17.00 hodin

Pohyb je život, život je pohyb
s Marií Skalskou

webinář

pro všechny pedagogické
a nepedagogické pracovníky
MŠ a ZŠ

7. 6. 2021
17.30 - 19.00 hodin

Workshop z cyklu MUZEA Říčany pro pedagogy
MŠ a rodiče předškoláků, Principy tvořivé hry
s Carolinou Sidon

webinář

pro pedagogy MŠ a rodiče
předškoláků

8. 6. 2021
a 9. 6. 2021
vždy od 14.30
do 17.30 hodin

Dvoudenní navazující workshop pro pedagogy
MŠ Dítě s multismem
s Martinou Křivkovou
(účastníci se závazně přihlašují na oba dny)

10. 6. 2021
14.00 - 15.30 hodin

Pokračování semináře Supervize pro pedagogy II. (B skupina) s Vladislavou
Moravčíkovou a Vítem Hrbáčkem

online

navazující seminář
KAPACITA NAPLNĚNA

14. 6. 2021
17.30 - 19.00 hodin

Workshop z cyklu MUZEA Říčany
pro pedagogy MŠ a rodiče předškoláků,
Tvořivá hra: Nástroje a tipy z praxe
s Petrou Skřivánkovou

webinář

pro pedagogy MŠ a rodiče
předškoláků

15. 6. 2021
a 16. 6. 2021
vždy od 14.30
do 17.30 hodin

Dvoudenní navazující workshop pro pedagogy Dítě s vývojovou dysfázií v MŠ
s Martinou Křivkovou
(účastníci se závazně přihlašují na oba dny)

17. 6. 2021
17.00 - 19.00 hodin

webinář

pro všechny pedagogy
a logopedické asistenty MŠ

webinář

pro všechny pedagogy MŠ
a logopedické asistenty MŠ

Beseda pro rodiče
s psychoterapeutkou adiktologického centra
Kladno Michaelou Štáfkovou

online odborná
beseda

pro rodiče
a širokou veřejnost

22. 6. 2021
14.00 - 17.00 hodin

Online seminář o poskytnutí první pomoci pro
pedagogické i nepedagogické pracovníky MŠ a
ZŠ Ošetření a poskytnutí první pomoci ve
škole i v běžném životě!
Pavlínou Miltovou

webinář

pro pedagogické i nepedagogické pracovníky
MŠ a ZŠ

24. 6. 2021
14.00 - 15.30 hodin

Jednání pracovní skupiny
Čtenářské gramotnosti k rozvoji potenciálu
každého žáka

online

odborný tým pracovní skupiny,
pedagogové
MŠ a ZŠ

29. 6. 2021
14.00 - 15.30 hodin

Jednání pracovní skupiny
Pro financování

online

odborný tým pracovní skupiny,
pedagogové
MŠ a ZŠ

Program jednotlivých setkání naleznete na www.map.ricany.cz
Všechna setkání a webináře jsou pro zaměstnance MŠ, ZŠ a rodiče z ORP Říčany zdarma
v rámci vzdělávacího projektu MAP II ORP Říčany – Místní akční plány rozvoje vzdělávání II
reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008643
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LETNÍ ŠKOLA PRO PEDAGOGY 2021
16.–19. srpna 2021

Místo konání: Zámek Kostelec nad Černými lesy, nám. Smiřických 1, 281 63 Kostelec
nad Černými lesy. Registraci a podrobné informace naleznete na www.map-ricany.cz
DATUM

NABÍDKA SEMINÁŘŮ PRO PEDAGOGY A ŘEDITELE MŠ A ZŠ Z ORP ŘÍČANY
1.1 Angličtina s dyslektiky + Anglická gramatika (efektivně a snadno)
LEKTOR: Sylvie Doláková, Časový rozsah: 9.00 – 17.00 hodin

PONDĚLÍ
16. 8. 2021

1.2 Syndrom vyhoření
LEKTOR: Šárka Dynáková, Časový rozsah: 9.00 – 17. 00 hodin
1.3 Hodnotové vzdělávání Cyril Mooney I. (DVOUDENNÍ ŠKOLENÍ)
LEKTOR: Jiří Luka, Michaela Stoilová, Časový rozsah: 9.00 – 17.00 hodin
1.4 Přehled vývojových poruch u dětí a tipy pro praxi, jak s nimi pracovat
LEKTOR: Jitka Svátková, Lenka Šourková, Časový rozsah: 9.00 – 17.00 hodin
1.5 Cvičení na protažení celého těla
LEKTOR: Kateřina Schejbalová, Časový rozsah: 17.30 – 18.15 hodin
2.1 Angličtina pro ty, kteří se nechtějí učit (II. stupeň)
LEKTOR: Sylvie DolákováČasový rozsah: 9.00 – 15.30 hodin

ÚTERÝ
17. 8. 2021

2.2 Trénování paměti - efektivní nástroj ke zvýšení sebevědomí učitelů i žáků
(workshop úvod do problematiky paměti a nácvik základních mnemotechnik)
LEKTOR: Dana Steinová, Časový rozsah: 9.00-16.30 hodin
2.3 Když se v matematice nedaří
LEKTOR: Jiřina Bednářová, Časový rozsah: 9.00 – 17.00 hodin
2.4 Hodnotové vzdělávání Cyril Mooney II. (DVOUDENNÍ ŠKOLENÍ)
LEKTOR: Jiří Luka, Michaela Stoilová, Časový rozsah: 9.00 – 17.00 hodin
2.5 Pohyb, jídlo, pití – vše pro dobré žití!
LEKTOR: Marie Skalská, Časový rozsah: 9.00 – 17.00 hodin
3.1 Posouzení a podpora vývoje čtení a psaní na prvním stupni ZŠ
LEKTOR: Jiřina Bednářová, Časový rozsah: 9.00 – 17.00 hodin
3.2 Právní poradenství pro vychovatele školních družin „Agresivita žáků a některých rodičů“
LEKTOR: Ladislav Dvořák, Časový rozsah: 9.00 – 15.00 hodin

STŘEDA
18. 8. 2021

3.3 Co potřebují vědět paní učitelky pro práci s dětmi s nevyrovnanou emocionální regulací
LEKTOR: Jaroslava Máliková, Časový rozsah: 9.00 – 16.00 hodin
3.4 Kurikulum je váš příběh aneb „Jak vyzrát na revizi ŠVP“
LEKTOR: Václav Trojan, Ph.D., Časový rozsah: 9.00 – 16.00 hodin
3.5 Pohyb, jídlo, pití – vše pro dobré žití!
LEKTOR: Marie Skalská  Časový rozsah: 9.00 – 17.00 hodin
4.1 Rétorika pro učitele MŠ a ZŠ
LEKTOR: Roman Musil, Časový rozsah: 9.00 – 16.00 hodin
4.2 Letem světem: od programování k robotice až po rozšířenou a virtuální realitu
LEKTOR: Peter Zafka, Lukáš Janků, Časový rozsah: 9.00 – 16.00 hodin

ČTVRTEK
19. 8. 2021

4.3 Ředitel a starosta
LEKTOR: Michaela Veselá, Časový rozsah: 9.00 – 17.00 hodin
4.4  Školní vzdělávací program je váš příběh a příležitost k rozvoji mateřské školy
LEKTOR: Václav Trojan, Časový rozsah: 9.00 – 12.30 hodin
4.5  Školní vzdělávací program je váš příběh a příležitost k rozvoji školy
LEKTOR: Václav Trojan, Časový rozsah: 13.30 – 17.00 hodin
Neformální sdílení všech účastníků - Závěrečná party Letní školy 2021

PREZENTACE

Po celou dobu Letní školy 2021 se můžete dozvědět od kolegů z Muzea Říčany podrobné informace
o REGIONÁNÍ UČEBNICI ŘÍČANSKA.

LETNÍ ŠKOLA PRO PEDAGOGY 2021 je pořádána v rámci vzdělávacího projektu MAP II ORP Říčany – Místní akční plány rozvoje
vzdělávání II reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008643
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MIKROREGION

LADŮV KRAJ

O létě, boji se smetím a sběru nápadů na stezkách
Nadcházející léto láká k výletům za
krásami přírody a možná právě vás
hřeje pocit, že zelenou krásu vašeho
bydliště už tolik neruší nepořádek, povalující se pneumatiky, šrot či ilegální
skládky odpadků.
Vám všem, kteří jste se podíleli na
jarních úklidech v rámci akce Čistý
Ladův kraj, patří velký dík!
Nasbíralo se téměř 6 tun odpadků,
zapojilo se bezmála 400 dospělých a
dětí. Kromě Říčan se uklízelo v dalších 17 obcích našeho mikroreginu.
Po roční uklízecí pauze způsobené
covidovou pandemií je to velmi dobrý
výsledek.
Děkujeme také Českému svazu
ochránců přírody, který nás podporuje distrubucí části pytlů a rukavic.
Jarní úklidy obcí se letos poprvé nekonaly organizovaně v průběhu jednoho
víkendu, jak bývá zvykem, ale probíhaly indivuálněn a většinou i několilk
týdnů. Materiální vybavení, tedy pytle
a rukavice, si mohli lidé vyzvedávat
na obecních úřadech či na veřejných
prostranstvích, kde byla k dispozici
stanoviště, tzv. pytlomaty.
Najdou se také jedinci či dokonce rodiny, které likvidují odpadky na svých
každodenních procházkách. Obce to

většinou podporují, protože, i přes
hojné zapojení dobrovolníků na jaře,
zůstaly mnohde nebo se znovu objevily smetím znečištěné oblasti. Místy
se proto lidé domluvili i na dalších letních uklízecích akcích.
Většinou není problém si v průběhu celého roku vyzvednout pytle či
rukavice na vašem obecním úřadu a
domluvit se na místě, kde budou nasbírané odpadky uloženy. V Říčanech
to lze na podatelně na Masarykově náměstí, ale můžete i přímo kontaktovat
nás, tedy Ladův kraj. Jinde vám jistě
poradí přímo na obecních úřadech.
K organizovanému Čistému Ladovu

www.laduv-kraj.cz , facebook.com/laduvkraj, instagram.com/laduvkraj.
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kraji se můžete přidat i na podzim.
Jsme optimisté a věříme, že jen dílčí
prací a tím, že vzory táhnou, se postupně změní myšlení a chování většiny lidí , a to i ve smyslu nakládání
s odpadky. Děkujeme všem, kteří jdou
příkladem.
Podělíte se s námi o vaše oblíbená
místa? Těšíme se na vaše tipy!
Spolu s Klubem českých turistů pracujeme na obnově značení na stezkách a
cyklostezkách a oslovujeme veřejnost,
aby se zamyslela nad zřízením nových
zastávek. Napadá vás, kde umístit
tradiční či netradiční venkovní herní
prvky? Může jít také jen o lavičku, informační tabulku, obrázek, lesní hru,
nápadům se v rámci přírodního materiálu meze nekladou. Co vy na to?
Než vyrazíte na tůru můžete si pořídit naše tričko a stát se tak našim
fanouškem „ladovákem“.
Děkujeme všem, kteří si pořizují „ladovská“ trička a podporují tak náš
účet veřejné sbírky na opravy stezek.
Nejsme výdělečná organizace, a tak
je každý příspěvek do naší pokladny
velmi vítán. Pokud nevíte, jak bavlněné tričko s originálním ladovským
potiskem získat, mrkněte na nás web.
Tam, mimo jiné, najdete i mapy stezek
ke stažení.
Tak ať je nám v červnu v Ladově kraji hezky!
Hanka Bolcková

texty.kuryr@ricany.cz
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Kaffeeklatsch a ElternSchnack žáků, studentů
a rodičů partnerských měst Říčany a Grabow (SRN)
Od února 2021 organizujeme přes
Skype s Teresou von Jan (město Grabow) pro žáky a studenty říčanských
škol tzv. Kaffeeklatsch. Koná se vždy
1× měsíčně v pátek (16 - 17.30hod).
V pátek 4. 6. 2021 bude v tomto školním roce poslední on-line setkání,
na které plánujeme navázat po letních
prázdninách v měsíci září 2021. Při
setkání si můžete s námi zahrát komunikativní hry, procvičit si německý
jazyk a navázat nová přátelství.
Druhá aktivita, kterou s Teresou
organizujeme je ElternSchnack.
Tentokrát se jedná o on-line setkání
rodičů žáků a studentů z partnerských měst. První on-line setkání
proběhlo v úterý 11. 5. 2021 a mělo
velmi pozitivní ohlas. Při setkání
si můžete nejen procvičit německý
jazyk, ale i sdílet nejrůznější témata rodinného života. Další setkání je naplánováno na 1. 6. 2021

(19.30 - 21hod), také přes Skype.
Kdo bude mít zájem zúčastnit
se neformálního on-line setkání
Kaffeeklatsch či ElternSchnack,

napište na adresu dvorakova@gyri.
cz. Pošlu vám přihlašovací údaje.
Martina Dvořáková, Komise pro
partnerská města
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Milí dárci, zákazníci a příznivci Koloběhu,
s velkou radostí vám sdělujeme, že k dubnu 2021 dosáhla celková pomoc potřebným částky 728 000 Kč. Přes všechny uzávěry, kterým jsme v uplynulých měsících čelili, Koloběh stále
fungoval alespoň v omezeném režimu a mohl tak poskytovat
konkrétní pomoc: od palivového dřeva, počítačů pro distanční
výuku, spotřebičů do domácnosti až po školní obědy či volnočasové aktivity talentovaných dětí z potřebných rodin. A díky
vašim darům i nákupům pomáháme dál!
Distribuce pomoci má u nás již svůj zavedený scénář. Na základě doporučení garantů, kteří znají své klienty, jejich životní
podmínky a potřeby, zakoupí Koloběh vybavení, které vyřeší
momentální obtížnou situaci v potřebných rodinách, uhradí kurzovné v kroužcích či dioptrické brýle nebo přispěje na
odlehčovací letní tábory. Garanty pomoci, kteří ručí za to, že
pomoc jde skutečně do potřebných rukou, jsou pro nás OSZV
Říčany, Komunitní centrum Říčany, Cesta integrace, MAS Říčansko, ředitelé základních škol a další veřejné instituce. Vše
probíhá prostřednictvím pracovníků těchto institucí, k osobnímu setkání s klienty dochází v zájmu jejich anonymity velmi
zřídka a jen v nejnutnějších případech.
Život však píše nejrůznější příběhy, které občas narýsované
mantinely maličko překročí, o to raději na ně později vzpomínáme. V uvolněné náladě posledního dne školy, kdy si děti odnášejí vysvědčení, oslavují konec školy tím nejlepším dortíkem
a těší se na prázdniny, přišla do Koloběhu maminka s dospí-

vajícím synem. Tomu Koloběh zakoupil počítač pro distanční
výuku v době koronakrize. Přišli se pochlubit závěrečným vysvědčením ze základní školy, na němž se skvěly samé jedničky.
Mladý muž se rozhodl dále pokračovat na učební obor cukrář,
k čemuž jej Koloběh vybavil také sporákem s troubou. Rodina
se nachází v opravdu svízelné situaci, ale pyšná maminka pro
tu chvíli zářila radostí a upřímně poděkovala celému osazenstvu obchůdku. Bylo to velmi milé setkání, jedna z těch vzácných chvilek, kdy pomoc není jen složkou faktur, ale opravdu
podanou rukou. Rovnou od nás dvojice zamířila do nejbližší
cukrárny a zanechala v obchůdku pocit, že práce Koloběhu má
skutečně smysl.
Rádi jsme předali toto poděkování všem těm, na jejichž dobrovolné a nezištné práci v obchodě i v zázemí Koloběh stojí, a
předáváme je také vám všem, kteří donesenými dary pomáháte
svým méně šťastným sousedům.
Martina Vavřincová, KOLOBĚH Říčany
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Foto: z archivu Viléma Fránka

Příběh Ericha Hudce (dokončení)
V minulém čísle jsme se seznámili
s vědcem Erichem Hudcem, který
v květnu 1945 svým rozhodným vystoupením přispěl k poklidnému
převzetí tehovské vysílačky odbojáři.
Dnes se k jeho příběhu vracíme.
Hudec byl po krátkém zadržení propuštěn a mohl se vrátit do Brázdovy vily,
kde s ním žila také jeho manželka Hildegarda a syn Oldřich, narozený v roce
1938. Co přesně se ve vile na konci války
odehrálo, zůstává tajemstvím. Podle vyprávění místního rodáka pana Dalibora
Hofty bylo dokonce po válce nalezeno ve
studni na zahradě tělo jednoho z Němců. I přes divoké události zůstal Hudec
ve vile do roku 1946. V květnu toho
roku vyšel v Rudém právu článek o tom,
jak „arogantní říšský Němec“ Erich
Hudec obývá
v
Říčanech
přepychovou
vilu, kde má i
vybavenou laboratoř a dílnu
v několikamilionové hodnotě. Spolupracovníkem mu
měl být jistý E.
Syn Ericha Hudce, Oldřich.
Matzner, který
V Říčanech pobýval jako
šestiletý
žil v Louňovi-

cích. Hudec byl kritizován za to, že se během války stýkal s význačnými nacistickými osobnostmi, což je jistě s ohledem
na oblast jeho vědeckého zájmu pravda.
Konkrétně říčanskou Brázdovu vilu
měl za války navštěvovat i K. H. Frank,
žít v ní měl argentinský konzul. Článek
vinil Hudce i z toho, že vilu a laboratoř
využívá pouze na základě svých zásluh
při odevzdání tehovské vysílací stanice
českým zaměstnancům a pod záminkou, že pracuje na novém vynálezu. I ten
článek shazoval s tím, že jde o pouhou
obměnu impulzní radiotelegrafie, která
je v cizině již dobře popsaná.
To už ale Erich Hudec získal domovské
právo v Boskovicích, kde měla jeho rodina kořeny. S manželkou, která byla
také nadanou vědkyní a jeho spolupracovnicí, a se synem se přestěhovali
na zámek Kunštát. Dům, ve kterém
do té doby rodina v Říčanech žila, se
proměnil na švýcarské velvyslanectví.
To tu ale bylo jen do roku 1948, kdy se
honosná vila s krásným půlkruhovým
schodištěm do zahrady a s domkem
pro zahradníka proměnila na byty pro
místní. To už je ale jiná historie.
Jinou historií byly i další osudy Ericha
Hudce, který se snažil od obnovy republiky dohodnout na spolupráci s československou poštou. Z toho ale sešlo,

a tak chtěl své patenty uplatnit v zahraničí – proto před Vánocemi v roce 1947
odešel do Švýcarska a Francie.
Pokud jste milovníci detektivek a sledovali jste nedávno seriál Hlava medúzy,
mohli jste ve třetím díle vidět vyšetřování vraždy na zámku v Kunštátě. Příběh
je to smyšlený, nicméně zdi zámku se
v roce 1948 staly svědky skutečné, dokonce dvojnásobné vraždy. Oběťmi byla
právě Hildegarda Hudcová, kterou neznámí pachatelé vyhodili z okna zámku,
a malý Oldřich Hudec, kterého mučili a
zabili mnoha ranami sekerou do hlavy.
Nový režim však zločin „vyšetřil“ jako
vraždu chlapce, kterou spáchala jeho
matka, která následně ukončila svůj život sebevraždou. Případ znovu otevřel
právník Vilém Fránek, který nám poskytl cenné podklady pro napsání těchto
článků. Dospěl ke zjištění, že za vraždou
stáli dva členové tamního národního
výboru. Ti chtěli zabránit Hudcovým
nejbližším v tajném útěku přes hranice,
ke kterému se právě chystali.
Když se o jejich tragické smrti dozvěděl
Hudec, stáhl se do ústraní. Zemřel roku
1972 ve svém berlínském bytě. Němci
si jej však jako vědce dodnes považují a
spojují ho se vznikem a provozováním
televizního vysílání.
Jitka Jančíková

Foto: z archivu Muzea Říčany

Někdejší vila argentinského konzula na rohu
dnešních ulic Legií a Bachmačská. Tady
Erich Hudec bydlel v letech 1944 až 1946
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Aquapalace Praha už se těší na dětské návštěvníky
Největší vodní park v ČR, Aquapalace Praha, už se nemůže dočkat otevření a přivítání svých nejmilejších zákazníků, dětí všech věkových kategorií. Ve druhé polovině
května proběhl v prostorách aquaparku křest nového unikátního prostoru,
v němž budou nově působit dva současné dětské fenomény - oblíbená dívčí
kapela Lollipopz a Kája s Bambuláčkem, jejichž dětské TV show jsou aktuálně nejúspěšnějším dětským projektem Aquapalace Praha.
Provozovatelé Aquapalace Praha věří, že květen byl posledním měsícem,
kdy v objektu komplexu bazénů a tobogánů nezněl dětský smích a křik, a
všichni se už na svoje návštěvníky nesmírně těší!

Farní
charita
oznamuje
Vzhledem k letošní koronavirové situaci při Tříkrálové
sbírce, kdy jsme nemohli
koledovat pochůzkou, rozhodla Arcidiecézní charita
Praha (naše nadřízená organizace), že by bylo vhodné
pro příští sbírku mít kasičky
také pro stabilní umístění.
Hledá proto firmu (případně
i jednotlivce), která by zhotovila kasičky buď ze dřeva,
z plastu nebo i z kovu (např.
kovový válec). Jednalo by se
o několik desítek kusů výrobků, s finančně zajímavou
nabídkou.
Podrobnosti by s případným
zájemcem dohodl koordinátor
sbírky v ADCH Praha.
Za Farní charitu Říčany

Marie Junková,
(marie.junkova@seznam.cz)
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REALITNÍ PORADNA

musí být přílohou kupní smlouvy a musí mít úředně
ověřené podpisy. Stejně jako u jakékoliv jiné dokumentace v realitních transakcích, i zde doporučuji, abyste
svůj záměr probral se zkušeným právníkem.

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

inzerce

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 vlastních prostředků mimo SJM (dědictví). Tento dokument

Otázka: Dobrý den, v jakých případech může pronajímatel vypovědět smlouvu na dobu určitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou před skončením nájemní doby? Máme
smlouvu na rok, ale po pěti měsících jsme byli kontaktováni, že majitel chce byt prodat a my se máme vystěhovat. Předem děkuji za odpověď. 
Helena K.
Odpověď: Dobrý den, zamýšlený prodej pronajaté
nemovitosti jistě není důvod k jednostranné výpovědi. Tyto důvody upravuje občanský zákoník. Můžete
se však s majitelem dohodnout na ukončení nájemní
smlouvy dohodou za podmínek, které pro Vás budou
přijatelné (finanční kompenzace, přiměřená doba na
vyhledání jiného nájmu apod.)
Vaše dotazy k realitní problematice můžete
posílat na e-mail:
jana.karlachova@re-max.cz
nebo dotazy volejte na tel.: 606 792 574

MOŘE
ZÁBAVY

A TOBOGÁNŮ

aquapalace.cz
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Střípky z MASky
l Do 11. výzvy MAS Říčansko – IROP – Školství a vzdělávání 2021 bylo zaregistrováno osm projektových záměrů za necelých
12 mil. Kč. Alokace ze strany MAS je skoro 8
mil. Kč. Na přijaté projekty se můžete podívat na našich webových stránkách.
l 6. výzva Programu rozvoje venkova na
podporu investic do zemědělských podniků
je také uzavřena a seznam projektů najdete
na stránkách MAS.
l Všechny projekty z výše uvedených výzev nyní prochází administrativní kontrolou
kanceláře MAS a samotné hodnocení předpokládáme v průběhu června. Je možné, že se
protáhne do začátku prázdnin, ale předání na
příslušená ministerstva ze strany MAS bude
určitě do konce července, za předpokladu, že
nebude podána žádná žádost o přezkum.
l Dne 25. 5. 2021 proběhlo veřejné projednávání strategie území MAS Říčansko na období 2021-2027. Zástupci obcí byli seznámeni
s předloženou analýzou rozvojových potřeb a
se šesti oblastmi strategického rámce, který
MAS ve spolupráci s obcemi a dalšími aktéry
v území vydefinovala. Podrobnosti jsou také
zveřejněny na stránkách MAS.
l Červnová ukázka ze stolního kalendáře
„Toulky s MASkou přírodou Ladova kraje“
Za MAS Říčansko, o.p.s.,
Pavlína Šantorová Filková, ředitelka

Západ slunce u Říčan, foto: Roman Kus

Podvečer na cyklostezce mezi Světicemi
a Všestary, foto: Věra Doležalová

Příšera z jezera v Jevanech, foto: Pavel Přeučil
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Názory
Mnoho lidí, mnoho starostí

Extrémní nárůst obyvatel v okolí
Říčan, co s tím? To je nadpis článku
v dubnovém Kurýru, v němž autor
Tomáš Krebs (STAN) seznamuje občany s potížemi, které zhoršují kvalitu
života a ohrožují rozvoj města a okolí.
Ve volebním období po roce 1970
jsem působil jako člen plánovací
komise ONV Praha-východ. Zmiňuji se o tom z toho důvodu, že tehdy
se uvažovalo o plánu postupně vybudovat okolo Prahy tzv. satelitní
města. Pokud si pamatuji, mělo
jich být šest, také Říčany, každé
s počtem obyvatel několika desítek
tisíc. Prognóza totiž předpokládala,
že postupem času nastane migrační

tlak na tento prostor. Nakonec však
k území Velké Prahy byly připojeny
jen přilehlé obce. Nyní se předvídaný fenomén přiblížil už v reálné
podobě. Vidíme, že všude na světě
se lidé především uchylují do míst,
ať již trvale nebo jen účelově, kde
jsou pro ně zaručené životní potřeby, a tedy podmínky existence dle
jejich představ. Pravdou je, že někde k tomu přispívá i vysoký nárůst
populace. Všichni však mají právo
svobodně projevit svou vůli. Ovšem
pozor! Autor článku Tomáš Krebs
vyslovil mj. následující myšlenku:
„Úzká koordinace rozvoje na úrovni Středočeského kraje a hlavního

města Prahy je nutná, nicméně nebude dostačující. Sami si musíme
definovat limity rozvoje na katastru
města, a ačkoliv je to proti smýšlení
otevřené společnosti, bude nutné
zvýhodňovat místní obyvatele před
přespolními v řadě aktivit.“
Má také pravdu, protože objektivně
existuje i právo člověka na vlastní
domov, tedy právo s ním dle své
vůle nakládat a o něm rozhodovat.
Na závěr lze jen říci, že je to prekérní situace pro ty, kteří budou řešit
narůstající problémy našeho města.
Chce to širokou spolupráci rozumu
a dobré vůle všech zúčastněných.
Josef Kubec

Je pěkné zažívat, že město vzkvétá
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tahů, podle mého názoru je do budoucna nutné připravovat návrhy
obchvatů na okrajích města, bez
kterých již se neobejdeme. Nejjednodušší obchvat na realizaci je
Solná stezka, neboli propojit „101“
u hřbitova a výpadovku na Světice.
Část Světic s tím nějak moc nesouhlasila, ale to že jsou nyní 3× větší
nějak pozapomněli. Tady bych byl
výrazně pro připravovat s krajem
řešení (případně bez kraje). Ale i
Tehovská spojka má význam odvést
průtah Černokostelecké a případně
uvažovat o tunelu od Olivovny dále
k Pacovu a pak napojení na pražský
okruh. Ano, možná se někdo lekne,
tunel? V Rakousku poměrně běžné
řešení obchvatů i menších vesnic.

Jistě nákladné řešení, ale pokud má
člověk vizi, studii a možnost žádat
evropské fondy, proč nezkoušet i
projekty na delší časový horizont. A
věřím, že u plánovaného pražského
okruhu „511“ se brzy začne se stavbou, což by mělo výrazně pomoci
v dopravě i v Říčanech.
Když jdu po Říčanech, vidím hodně pozitivních věcí. A tomu, kdo je
nevidí, doporučuji sundat na chvíli
tmavé brýle. A to je hodně projektů
před námi. Myslím, že to ocenili i
voliči v posledních volbách do zastupitelstva. Znáte nějaké město
v ČR nad 10 tis. obyvatel, kde má
jedno hnutí přes 50 % zastupitelů?
A navíc ještě udělá koalici. Já ne.
Vratislav Valenta

Ilustrační Foto: Rudolf Flachs

Skutečně vnímám souvislý posun
kvality žití ve městě, spousty nových
projektů a řešení. Ono možná nemusí
každému vše vyhovovat, ale u mě jasně převažují pozitiva. Hlavním příkladem je řešení cyklostezky v okolí
Říčan, kdy se člověk nebojí jet na
kole s dětmi do okolní přírody, mimo
hlavní tahy automobilové dopravy.
Neumím si ani představit, kolik procesních kroků muselo být uděláno,
schváleno, když někdo navrhne právě cyklostezku Kolovraty – Mnichovice, za mě „klobouk dolů“. Dříve
nebylo prakticky možné jet na kole
směr Kolovraty, už jen přejet přípojku „101“. Geniální řešení podjezdu
místo původního potoka právě pod
touto komunikací zaslouží uznání.
Zpřístupnila se příroda už podél Říčanského potoka od Mlýnského rybníka a dále na Kolovraty, kde jsou pak
další okruhy. I na opačnou stranu na
Světice je to dobře řešeno. Velmi rád
vidím, že běží další projekty včetně
výstavby mateřské školy, a snad se
rozjede sportovní hala u gymnázia a
nová budova školy.
Není překvapením, že nejpalčivějším tématem je hustá automobilová doprava v Říčanech. Jak už bylo
psáno, Říčany mají sice umírněný
rozvoj počtu obyvatel, ale okolní vesnice jsou 2× až 3× větší než
dříve. A ti lidé do Říčan buď jedou,
nebo projíždí. I když byly publikovány studie vytíženosti hlavních
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Klidné a špinavé

Dne 15. 3. jsem zaslal do redakce Říčanského kurýra (ŘK) článek „Záhony
nebo prach,
výkon státní správy“, který byl následně
v dubnovém ŘK otištěn. V něm jsem závěrem poprosil, aby nebyl komentován.
Vysvětlování, které jakýkoliv kritický
článek v ŘK provází, přináší i sáhodlouhé zdůvodnění, ale ve skutečnosti nic
neřeší, ani neodpovídá na skutečnosti
popsané v článku. Můj příspěvek chtěl
pouze dvě věci, a to včasné vyčištění
městských komunikací a zrychlení stavebního řízení. Přesto reakce na kritický
článek jako vždy byla delší než článek
sám, věrohodnost a pravdivost nejen
zpochybněna, ale přímo popřena. Závěrem zdůvodnění, proč se komunikace
nemohou čistit včas, jsem byl vyzván,
abych se čištění zúčastnil. Moje odezva

byla proto přímo úměrná nestydatosti
této odpovědi a byla odeslána dne 12.
4. do redakce ŘK k uveřejnění. Po přečtení květnového čísla jsem zjistil, že
můj příspěvek nebyl uveřejněn. Protože
jsem neznal důvody neuveřejnění, zaslal
jsem dotaz dne 4. 5. a 5. 5. jsem z redakce ŘK dostal sáhodlouhou odpověď,
doplněnou i doporučením městského
právníka, že jsem porušil pravidla pro
zveřejňování příspěvků.
Nyní ale k podstatě věci, protože by se
mohlo zdát, že jsem skutečně nepřijatelným způsobem odpověděl a tudíž právem příspěvek nebyl uveřejněn. Jenže
o tom rozhoduje redakční rada, jmenována Městskou radou Říčany (MRŘ),
možná i zastupitelstvem města Říčany
(ZMŘ), které jsem v příspěvku právě
kritizoval. Budoucnost Říčan je posled-

ních 10 let řízena způsobem, který by se
hodil pro město 100 km od Prahy a nikoliv 22 km od centra metropole. O tom, že
se neřeší zásadní problémy, tj. doprava,
výstavba ve městě (nevyhovující územní
plán), čistírny odpadních vod, zásobování pitnou vodou a školství.
Odpověď, pokud bude tento článek
otištěn, bude zcela opačného mínění,
ale skutečnost si může každý sám ověřit. Abych byl zcela konkrétní, dopravu
zažíváme denně, na splaškovou kanalizaci ani na pitnou vodu vás nepřipojí,
i když komerčních objektů zde roste
nejvíce za poslední dobu a škola je řešena na nejhůře přístupném dopravním
místě ve městě. Řešení těchto problémů musí být řešeno diskuzí a ta je právě
odmítána.
Jaroslav Richter

Projekty Převapte Říčany
Každý z navrhovatelů Překvapte Říčany dostal možnost prezentovat svůj námět v kurýru podle svého uvážení
v této rubrice. Odborníci na úřadě dokončili posouzení proveditelnosti předložených námětů. Postupující
projekty najdete v příloze a v červnu jim můžete dát svůj hlas v hlasování.

Sudová sauna na Marvánku
Okolí Marvánku
patří mezi mé oblíbené oblasti v
Říčanech, které s rodinou rádi navštěvujeme. Marvánek pro mě získal
další rozměr minulý podzim, když
jsem jej začal navštěvovat za účelem
otužování. Tak jako ostatní vnitřní
aktivity, i sauny byly uzavřeny a tak
se pro mě stalo otužování náhražkou
oblíbeného saunování. Myšlenka se
saunou u Marvánku pochází někdy z
tohoto období a myslím si, že by její
realizace mohla vést ke zkvalitnění
veřejného prostoru a možnostem
pro lidi, kteří mají ke sportu, otužování a saunování kladný vztah.
Samotná realizace by neměla být
nijak složitá. Vytápění sauny by
bylo řešeno kamny na dřevo, svícení napojené na fotovoltaický panel.
Sauna by tak nebyla závislá na přívodních energiích a její instalace by

nevyžadovala další úpravy pozemku. Sauna by byla umístěna v jihozápadní části rybníku, na pozemku
města č. 261/1. Místnosti sauny by
byly rozděleny na část saunovací
a odpočinkovou, která by zároveň
sloužila jako převlékárna. Osvěžení samozřejmě v Marvánku. Délka

saunovacího cyklu by byla 3 hodiny,
během kterého by si dotyční saunu
měli vytopit a užít si samotné saunování. Zamluvení sauny bych navrhnul zařadit do rezervačního systému
sportovišť, tak aby se saunování přiblížilo široké veřejnosti.
Petr Doležel
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Co je singltrek
Hovorový název pro terénní cyklistické stezky. Název je odvozen od
anglického single-track. Principem
je trasa široká do 1 m s jedním směrem jízdy o různé obtížnosti, která je
odstupňována od víkendových/amatérských jezdců až po pokročilé ridery. Jeho projektování je v současnosti
založeno na speciální metodice, která
cyklistům poskytuje maximální zážitek z jízdy při zachování maximální
možné bezpečnosti v kombinaci s šetrným přístupem k přírodě.
Myšlenkou zbudování Říčanského
Singletreku je absence legálního
trailu. Hlavním přínosem pro Říčany by bylo ulehčení stávajícím pěším
stezkám a snížení rizika srážky chodce a cyklisty. Možnost zatraktivnění
kola jako dopravního prostředku a
ulehčení přírodě, kdy zde volně vzni-

kají ilegální traily v okolních lesích.
Kladně bychom viděli i propojení na
stávající komunitu cyklistů, běžců a
dalších potencionálních uživatelů.
Vzhledem k bezpečnosti jízdy by zde
mohly být pořádány i školní výlety,
kursy nebo kempy.
Výhodou Říčan je i existující infrastruktura cyklostezek, která při
správném propojení umožní přesun
mezi trasami bez nutnosti budování
stezek určených pro návrat „stoupacích trailů“. Prioritou jsou cyklisté z
Říčan bez rozdílu technické úrovně
a tomu by byla i přizpůsobena obtížnost. Díky lokálnímu zaměření by
neměla být nutná výstavba parkovacích míst či jiné formy zázemí, ale
i zde bylo vytipováno místo s touto
možností.
Projekt by byl realizován pod dohledem Říčanského jezdce Vlasty Kabeláče Čiháčka (10x mistr republiky v

Trialu), Jakuba Uliarczyka jako lokálního ridera (se zkušeností se stavbou
trailů v zahraničí) a Michala Maroši
(legendy Mountainbikingu a nejúspěšnějšího CZ jezdce na RedBull
Rampage).
Ačkoliv je v původním plánu zbudování dvou základních tras, pro projekt překvapte Říčany jsme vybrali
pouze jednu zkrácenou trasu, která
začne nad Tehovem, míjí Světice a zakončena je v Říčanech u stezky propojující Olivovnu s Hájovnou, s možností budoucího prodloužení.
Jakub Uliarczyk

Přírodní sportovní
hřiště Plavínová
Cílem našeho záměru je vybavit a dobudovat sportovní hřiště v ulici Plavínová, které
by mělo přirozený a přírodní charakter (travnatý povrch, zachování vysazených stromů).
Pozemky patří městu a jsou určeny pro sportoviště. Již nyní využívají tento plácek zejména děti z okolí ke sportování a hrám.
Chtěli bychom ale prostor vybavit a upravit tak, aby mohl lépe
sloužit pro venkovní sportovní aktivity. V rámci záměru chceme mimo jiné srovnat a zpevnit povrch hřiště a dosít jej travou,
pořídit branky na fotbal, basketbalový koš, venkovní stůl na
ping-pong a případně další vybavení po domluvě s městem a
místními obyvateli.
Hřiště bude veřejně přístupné pro širokou veřejnost, hlavní
cílovou skupinou jsou ale děti z nejbližšího okolí. V současné
době v blízkém okolí plánovaného hřiště bydlí přibližně 300
obyvatel. Žádné podobné sportoviště se v blízkosti nenachází.
Velkým přínosem může být toto venkovní hřiště i pro děti
z nové MŠ v ulici Bílá (aktuálně ve výstavbě), které by mohly
hřiště také využívat.
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Město již v současné době plochu pro sportování seká a základně udržuje. Pořízené sportovní vybavení by mělo mít dlouhou životnost. Projekt by tedy neznamenal pro město nárůst
provozních nákladů oproti současnému stavu.
Naším hlavním cílem je zajistit pro děti z okolí možnost aktivit
a sportování na čerstvém vzduchu, což je důležité především
v dnešní době, kdy jsou omezena vnitřní sportoviště. Pomozte
nám v tomto úsilí podpořením našeho projektu.
Tomáš Havlík, Karel Konečný

texty.kuryr@ricany.cz
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Most u hokejové haly
Chodíte tudy? Chcete nový a bezpečný
most? Hlasujte pro
něj v Překvapte Říčany č. 3.
Navrhuji
vyměnit
tento most za hokejovou halou mezi
ulicemi V Chobotě a
Škroupova, protože
znám případy, kdy
dítě na kole a odrážedle z něho spadlo.
Dospělý ho na kole
také nepřejede, protože by si prorazil
duši.
Děkuji za podporu
v hlasování.
V. Klimešová, Říčany

Dvojice sousoší s lavičkami
významných říčanských filmařů

Milí říčaňáci,
předkládáme návrh dvou sousoší významných a širokou veřejností oblíbených filmařů, úzce spjatých s naším
městem Oty Hofmana a Karla Kachyni.
Sousoší budou z bronzu a zhotovena

profesionálními sochaři podle klíče –
osobnost na lavičce a známá postava z
její filmové tvorby.
Tato unikátní umělecká díla Říčany
zkrášlí a bezesporu zvýší atraktivitu
města. Vzhledem k popularitě osobností
a filmových postav, kterými budou Otto
Šimánek jako Pan Tau a Tomáš Holý alias Jakub ze Setkání v červenci, ze snímku, jež se navíc natáčel asi třicet kilometrů od Říčan, se lze jistě domnívat, že
dojde k zvýšení turistické návštěvnosti
města, tak jak je to u podobných projektů běžné. Přikládáme ilustrativní fotografii Švejka od ak. soch. Martina Kocourka a prozatímní návrh jeho modelu.
Pro umístění soch navrhujeme místa,
kde se obyvatelé a návštěvníci, turisté
nebo cyklisté rádi zastaví a vyfotografují, a to u koupališť Jureček a Marvánek.
Sousoší budou označena QR kódy, kte-

ré lze využít na pohlednicích z Říčan,
propojit s webem, sociálními sítěmi
nebo videem a využít je v rámci zvýšení
turistického ruchu pro město. Věříme,
že vás náš návrh zaujal a příjemně překvapil a podpoříte ho svým hlasem, za
což vám předem děkujeme.
Otto Hofmann a Ondřej Slanina
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Rekonstrukce schodiště nad Mlýnským rybníkem
a zvýšení bezpečnosti na Mlýnské ulici
Schodiště spojující Mlýnskou a
Havlíčkovu ulici chodcům zkracuje cestu na hráz Mlýnského
rybníku a je hojně využíváno jako
zkratka každodenní pěší cesty
po městě. V současnosti je ale ve
velmi špatném stavu. Navrhuji
schodiště kompletně obnovit
a mírně rozšířit tak, aby se zde
mohli bez problému potkat dva
chodci. Na stranách schodiště je
potřeba svah stabilizovat zídkou.
Člověk, který sejde dolů, musí následně přejít Mlýnskou ulici. Jde
o nepřehledné místo v zatáčce,
proto navrhují zároveň i rekonstrukci navazujícího chodníku
pod schodištěm, zúžení vozovky
a zřízení nového bezpečnějšího
přechodového místa.
David Rozman

KOLO4UM
– komunitně sdílená dílna
Občas se každému
doma něco rozbije
či nefunguje, jak má.
Také se vám nechce hned danou věc vyhodit a okamžitě jít koupit novou? Pak
možná podpoříte návrh projektu sdílené dílny v Říčanech. S opravou porouchané věci vám tam jistě někdo poradí,
budete mít k dispozici nářadí, přístroje a
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hlavně prostor, který doma asi nemáte.
Budete-li si chtít vyrobit originální dárek, můžete si vyzkoušet svůj um v prostoru kolofóra nebo navštívit workshop
a pod vedením odborníka se naučit nové
dovednosti. KOLO4UM by mělo být
místem, kde se budou zachraňovat věci,
které mohou být ještě užitečné. Pojďme
se přiučit zručnosti, naučit zbytečně ne-

plýtvat a nezatěžovat tak životní prostředí výrobou dalších a dalších věcí.
Mělo by to být místo, kde se budou potkávat lidé s podobnými zájmy, koníčky i
shodným vztahem k životnímu prostředí. Další možnosti, jak se dá taková sdílená dílna využívat, najdete v podaném
projektu.
Ivana Drbohlavová

texty.kuryr@ricany.cz
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Přechod v ulici Olivova
Ulice Šeříková je slepá, ale frekventovaná ulice, která je pro pěší průchozí
a vede od hustě zabydlené části Pod
Kavčí skálou k 3. ZŠ U Říčanského lesa, veřejnému multifunkčnímu hřišti a nedalekému lesu. Na křižovatce Olivova x Šeříková je velmi frekventovaný provoz. Na základě
provedeného průzkumu ze dne 17. 12. 2020 projelo ve
třech časových intervalech téměř 600 aut a v tento předvánoční čas, v době hluboké koronakrize, prošlo 41 chodců,
kteří přecházeli ulici Olivova. V dopravní špičce je zde pro
chodce značně nekomfortní silnici přecházet. Často zde
přechází rodiče s dětmi, pejskaři, běžci a cyklisté. Rezi-

denti vyjíždějící z ulice Šeříková musí vjíždět až do křižovatky, aby lépe viděli, zda mohou odbočit na Olivovu ulici.
PRŮZKUM: MÍSTNÍ ŠETŘENÍ FREKVENCE PRŮJEZDU AUTOMOBILŮ A CHODCŮ
17. 12. 2020 v časovém rozmezí
7:40 – 8:30; 13:00 – 13:30; 15:20 – 16:00
		
07:40 – 08:30
13:00 – 13:30
15:20 – 16:00
CELKEM

AUTOMOBILY
319
83
196
598

CHODCI*
24
7
10
41

*dne 17. 12. 2020 jsem provedla šetření, kdy jsem ve třech časových blocích počítala
průjezdnost aut a průchod chodců z/do ul. Šeříková. Podotýkám, že je to doba před
Vánoci a kdy koronavirová pandemie „umírňuje“ pohyb osob na ulicích (děti se učí
převážně z domu, rodiče pracují na homeoffice).

NÁVRH ZLEPŠENÍ:
l Přechod pro chodce l Dopravní zrcadlo
lDopravní značky: Slepá ulice a Přechod pro chodce
Chtěla bych touto cestou požádat všechny občany města i
samotné vedení města Říčany, aby se zapojili do hlasování
a dali hlas tomuto projektu. Děkuji.
Klára Průchová

Potraviny
z Říčanska
Možná vás také při
procházce
mezi
ovocnými stromy nebo při jízdě na kole
mezi poli napadlo, kam mizí všechno,
co se tady urodí. V supermarketu totiž
mouku, brambory ani jablka z Říčanska
nenajdeme. A nepochodíte ani na farmářském trhu.
Ráda bych svým nákupem podporovala
zemědělce, kteří hospodaří odpovědně na půdě okolo Říčan, Kuří, Pacova,
Tehova, Jažlovic, Otic nebo Světic. Lidé,
kteří půdu vlastní, mají zájem, aby byla
zdravá a úrodná, ale často nemají na vybranou. Když se jich zeptáte, co pěstují a
proč (jako my s deváťáky z 1. ZŠ Říčany
v Pacově), odpoví vám, že největší jistota
je řepka, protože jen u ní mají zaručeny
výkupní ceny. Výsledkem je krajina pro-

lévaná pesticidy (řepka se běžně stříká
10× ročně) a nepitná podzemní voda.
Ráda bych zaplatila víc – za možnost
potkat mezi poli žluťáska, zajíce nebo
skřivana.
V tomto čísle Kurýru se můžete dočíst o
KPZ, které dodává stovce rodin zeleninu. Ale co když nejde jen o zdravou mrkev na talíři? Pole a sady v okolí Říčan by
mohly být znovu plné života, když budeme dávat najevo, že nám na tom záleží.
Návrh na umístění regálu vyhrazeného místním potravinám v prodejně na
Komenského náměstí do hlasování
Překvapte Říčany neprošel, protože už
v lednu byla uzavřena smlouva s novým nájemcem. Navrhovala jsem např.
možnost koupit si obilí (např. oves nebo
pšenici) a přímo v obchodě z nich namlít

vločky nebo mouku (na trhu je velký výběr mlýnků i vločkovačů). Pan Frydrych
říká, že když bude po potravinách z Říčanska poptávka, začne je nabízet. Jeho
pekárna zásobuje výborným pečivem
obchody, včetně řetězce Billa.
Takže při nákupu v supermarketu, v pekárně, na trhu, nebo v prodejně se prostě
ptejte, nebo majitelům prodejen rovnou
napište, že byste rádi využili možnost
nakupovat jablka, brambory, ovesné
vločky, pečivo nebo mouku z blízkého
okolí. Aby byly Říčany a jejich okolí nejlepším místem k životu nejen pro člověka, ale i pro ostatní živé tvory.
Kateřina Čiháková
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Projekty na obnovu přírody
Říčany přitahují svou přírodou. Možná
je zdravé životní prostředí důležité i pro vás. Při hlubším
pohledu na říčanskou přírodu však zjistíte, že její stav zdaleka není tak dobrý, jak by se mohlo zdát. Před třiceti lety
myslivci evidovali tisíce zajíců a nebyl problém jich ulovit
během jediného honu třeba i 120. Teď žije na Říčansku
maximálně několik desítek dříve úplných obyčejných zvířat. Ztratily se koroptve, křepelky a další ptáci zemědělské
krajiny. V potocích nenajdete pstruhy ani raky, na loukách
už nelétají desítky druhů motýlů, orchideje přežívají na
posledních místech. Pole i lesy jsou pod neutichajícím
tlakem hospodářů a stále rostoucího počtu obyvatel. Pole
jsou sice zelená, ale hospodáři se snaží agrotechnickými
postupy vytlačit vše krom pěstované plodiny – chemie na
hmyz, plevele, houby, hraboše. Do pozice polního škůdce
se tak dostává prakticky vše. Chemie se používá i v lese.
Intenzivně upravovaná městská zeleň také nedává přírodě
moc šancí. Přidejme k tomu stále sílící pohyb lidí v krajině, věčný neklid z pobíhajících psů a hlavně ohromné ztráty divoké zvěře na silnicích. Není se čemu divit, že v naší
přírodě dominují hlavně divočáci. O druhovou pestrost
flory a fauny se přitom opírá stabilita naší civilizace. Jenže
lidé přetvořili ke svým představám drtivou většinu světa.
Ideálem se stal anglický trávník bez mechu i květů, jehož
druhová rozmanitost je srovnatelná s betonovou plochou.
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Jsem obdivovatelem britského přírodovědce Davida Attenborougha – nedávno oslavil 95 narozeniny. V jednom
z posledních děl „Život na naší planetě“ otevřel svou úzkost z toho, že s kamerou vlastně zaznamenával poslední
okamžiky původní divočiny. Lidé se stali příčinou globálního vymírání druhů a jako přírodní druh, který potřebuje přírodu pro své přežití, může být i lidstvo obětí svého
chování. Jako cestu navrhuje důslednější ochranu divočiny. Oblasti bez lidských zásahů jsou nesmírně důležité.
Příroda sama dokáže divy. Tam, kde dostane svobodu bez
hospodaření, přirozený život brzy nabídnutý prostor využije. A nemusí jít jen o rozsáhlá území. Pojďme v Říčanech
najít alespoň deset hektarů půdy ve vlastnictví města, kde
příroda bude mít plnou svobodu. Je to projekt levný, ale
velmi účinný. Navrhuji tři různé biotopy. Louky a remízy, kde se prakticky nehospodaří, seká se šetrně – maximálně dvakrát do roka a nikomu nevadí, že tam vyroste
medonosný bodlák. Les, který se mění pomalu v prales.
Starý strom v rozkladu je tam naprostou samozřejmostí a
ohromnou příležitostí pro tesaříky, sovy nebo datly. Okolí
potoka, které pravidelně zaplaví voda. V mokřadních jamách se drží voda. Tyto lokality by nebyly součástí honiteb
ani turistickým cílem – byly by to oázy přírodního klidu,
který bude radnice i veřejnost dlouhodobě respektovat.
Druhým projektem, který nabízím, je podpora druhů ryb,
které velmi rychle mizí z naší přírody. Nejsou předmětem
hospodářského zájmu, člověk je vytlačil změnou charakteru toku nebo znečištěním vody. Velkou část národa pobouřila rozsáhlá otrava na řece Bečvě, málokdo se ale pozastaví nad tím, že v tekoucích vodách našeho města ryby
vlastně chybí. A žili tam pstruzi či vranky. Nehospodářské
nádrže na návsích přitom můžou také pomoci k záchraně
celostátně ohrožených druhů, mezi které se už může počítat i karas obecný nebo slunka. Věřím, že tyto nenápadné
projekty získají vaši pozornost, sympatii a podpoříte je
svým hlasem. Díky za přírodu.
Vladimír Kořen
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Projekty Převapte Říčany

OZELENĚNÍ SSZ STĚNY

SAMOOBSLUŽNÝ LANOVÝ

VERTIKÁLNÍ ZAHRADOU
S VODNÍM PRVKEM

NÁDRŽE ROZPAKOV
A PLOVOUCÍ UKOTVENÉ
OSTRŮVKY
NA NÁDRŽI SRNČÍ

BUDOVY 1. ZŠ VE STŘEDU
MASARYKOVA NÁMĚSTÍ

PŘÍVOZ NA OSTRŮVEK

PŘEKVAPTE ŘÍČANY a hlasuje

pro projekt č. 8

on-line v Řídím Říčany
nebo přes Portál občana města Říčany
osobně v informačním centru
na Masarykově náměstí či v Rondelu

PŘEKVAPTE ŘÍČANY a hlasuje

pro projekt č. 20

on-line v Řídím Říčany
nebo přes Portál občana města Říčany
osobně v informačním centru
na Masarykově náměstí či v Rondelu
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Projekty Převapte Říčany

ORIGINÁLNĚ REPREZENTATIVNÍ

ADVENTNÍ, VÁNOČNÍ
A NOVOROČNÍ VÝZDOBA
CENTRA MĚSTA
VČ. VĚŽE STARÉ RADNICE

OBECNÍ A MOBILNÍ
ROZHLAS

- INFORMAČNÍ A VAROVNÝ
SYSTÉM

PŘEKVAPTE ŘÍČANY a hlasuje

PŘEKVAPTE ŘÍČANY a hlasuje

on-line v Řídím Říčany
nebo přes Portál občana města Říčany
osobně v informačním centru
na Masarykově náměstí či v Rondelu

on-line v Řídím Říčany
nebo přes Portál občana města Říčany
osobně v informačním centru
na Masarykově náměstí či v Rondelu

pro projekt č. 18
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pro projekt č. 9
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Projekty Převapte Říčany

BEZKONTAKTNÍ
DEZINFEKČNÍ STOJANY
NA CELODENNĚ VEŘEJNĚ
PŘÍSTUPNÝCH MÍSTECH

ROZŠÍŘENÍ JÍZDNÍCH KOL

KE SDÍLENÉMU VYUŽITÍ
O ELEKTROKOLA
PŘEKVAPTE ŘÍČANY a hlasuje

pro projekt č. 26

on-line v Řídím Říčany
nebo přes Portál občana města Říčany
osobně v informačním centru
na Masarykově náměstí či v Rondelu

PŘEKVAPTE ŘÍČANY a hlasuje

pro projekt č. 27
on-line v Řídím Říčany
nebo přes Portál občana města Říčany
osobně v informačním centru
na Masarykově náměstí či v Rondelu
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Sokolové zahajují měsíc plný kultury a pohybu pro širokou veřejnost
Červen přináší zajímavé akce i pro nesokoly. Začátek
měsíce zpestří Move Week, poslední pátek bude patřit
Noci sokoloven.

„Sokolský” červen
Mezinárodní akce Move Week proběhne v týdnu od 31. 5.
do 6. 6., cvičitelé povedou otevřené hodiny pro veřejnost
i online cvičení, zapojíme se do oslav Dne dětí a zlatým
hřebem bude Evropská míle v sobotu 5. 6., pěší happening na podporu pohybu.
V pátek 25. 6. vás zveme na Noc sokoloven letos na téma
Lidské pyramidy, součástí bude i bojovka pro děti.
Naše oddíly se přihlásily do projektu Hýbeme se hezky
česky, podpořte je prosím během června v online hlasování na hybemesehezkycesky.cz.
Sportovní oddíl rokenrolu spustil přihlašování na příměstský tábor konaný 9. - 13. 8. v KD Světice, zároveň
probíhá nábor nových členů.

Kompletní informace o jednotlivých akcích naleznete na
sokolricany.cz .
Pro aktuální termíny závodů pořádaných oddílem atletiky sledujte web atletika-ricany.cz.
Všechny akce se budou konat za dodržování platných mimořádných opatření.

Krátce z chodu jednoty
Děkujeme za dlouholetou práci ve výboru jednoty odstupujícímu starostovi Robertovi Bělohlávkovi, místostarostce Hance Dobrovodské, jednatelce Katce Bělohlávkové a Lence Černé. Na korespondenční valné hromadě
byl zvolen starostou Hynek Strnad, trenér atletiky, a jednatelem Štěpán Bimka, předseda tenisového oddílu, oběma přejeme do výkonu funkce mnoho sil.
Lucie Lacinová, místonáčelnice

90 let tenisu
Tenisový oddíl Sokola Říčany slaví letos 90 let. V roce 1931
byly otevřeny dva antukové dvorce díky trpělivému a odhodlanému úsilí pokrevních bratrů a i bratrů sokolských Václavovi a Vladimírovi Černohorským. Dnešní tenisoví senioři,
kterých je pěkný počet a kteří rok co rok od jara do podzimu
na dvorcích zápolí a utužují přátelství, nejen vzpomínají, ale
také přejí svému tenisovému oddílu a jeho vedení dlouhé roky
zdárné práce v T. J. SOKOL Říčany a Radošovice.
J. T.
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Vracíme se
Konečně jsme se dočkali… Sice jsme
se ještě nesešli v tělocvičně, která je
pro závodní gymnastický sport nezbytná, jako např. bazén pro plavce,
ale radujeme se i z maličkostí – venkovních tréninků. Vidět se po několi-

ka měsících a společně si zasportovat
v kolektivu je velká a příjemná změna
nejen pro děti a aktivní sportovce, ale
také pro trenérky, které v době uzavření tělocvičny začaly s online tréninky. A vězte, že vedení a příprava

takového gymnastického tréninku na
dálku není vůbec jednoduché.
Snad jsme na konci dlouhého tunelu,
snad se již otevřou i tělocvičny a pomalu se začneme vracet do běžného
režimu. Jsme si vědomi, že zapojit děti
zpět, nejen do pohybových, ale celkově
mimoškolních aktivit, bude nyní velmi
náročné. Někteří jsou natěšení, jiní si
přivykli na „nicnedělání“.
Je před námi velká výzva – dokázat
děti opět namotivovat. Zároveň je tu
i velký úkol pro všechny rodiče – přivést děti zpět ke sportu. Tak si držme
palce, ať se vše daří a můžeme sportovat co nejdéle, je nejvyšší čas.
Připomínáme, že na léto máme již devátým rokem připravené příměstské
tábory plné sportu, zábavy a zážitků
– o více informací pište na náš email:
gymnastika-ricany@seznam.cz
Jitka Jechová
a Barbora Bernardová

Florbalový restart
rénujeme. Po dlouhé době jsme se dočkali. Konečně si společně můžeme zatrénovat, i když v omezených podmínkách. Hráči jsou po dlouhé době na tréninky natěšení, a
i s trenéry si z nich užívají každou minutu. Společně se
snažíme co nejlépe připravit na letní turnaje, které nás
čekají. Pokud to bude konformní s epidemickou situací,
tak pojedeme již tradičně na Prague Games, do Brna na
Open Game a na další turnaje.
Ani v letošním roce nevynecháme letní soustředění. Oproti minulým rokům nastalo několik změn. Letos nebudeme
rozděleni na dva turnusy, ale všechny kategorie pojedou
společně. Zároveň jsme se rozhodli vyměnit místo konání.
Z jihočeské Soběslavi jsme se rozhodli přesunout na sever.
Jako nové místo soustředění jsme vybrali Rumburk, kde
nám v krásné přírodě Národního parku České Švýcarsko
bude poskytnuto špičkové sportovní zázemí.
Od 10. června připravujeme otevřené zkušební tréninky
pro budoucí florbalisty na venkovním hřišti Pacov. Všichni zájemci prosím sledujte pro detailnější informace naše
internetové stránky www.fbcricany.cz. Připravujeme také
již tradiční rozlučku s florbalovou sezónou. Ta sice v podstatě nezačala, ale i z těch pár zápasů, co jsme stihli odehrát, máme do budoucna cenné zkušenosti. Letošní Den
florbalu se bude konat 19. června na venkovním sportovišti v Pacově. Pro další informace sledujte naše internetové stránky nebo náš Facebook. Budeme se na vás těšit.
Za klub FBC Draci Říčany Tomáš Tichý
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Rugby Club Mountfield Říčany
www.rugbyricany.cz, www.twitter.com/rugbyricany, www.facebook.com/rcricany

MUŽI

„Měli jsme k dispozici přes 30 hráčů. Nicméně bylo již znát, že hráči
začali naplno trénovat ve svých mateřských klubech. Manipulace s balonem a herní návyky již sice byly na
vyšší úrovni než posledně, na druhou
stranu se však bohužel začala objevovat drobná tréninková zranění a

trénink neproběhl, díky únavě, v takové intenzitě jako předešlé soustředění. Oproti minulým soustředěním
jsme se již začali více věnovat nácviku
obrany a díky nedělnímu společnému
zápasu jsme měli šanci začít připravovat tým, který za dva týdny pojede
do Chorvatska. Nedělní zápas měl i
přes nepříznivé klimatické podmínky
dobrou kvalitu, především díky přístupu hráčů,“ zhodnotil akci trenér
Němeček.

ŽENY

Mistrovství Evropy juniorek se
uskuteční v Říčanech
Říčany získaly prestižní evropský
ragbyový turnaj, na kterém se před-

staví i reprezentantky České republiky. Turnaj se uskuteční v prvním
červencovém víkendu za účasti
ragbyových gigantů z Walesu, Skotska, Francie, Ruska či Španělska,
tedy v kvalitativním složení na naše
poměry doposud nevídaném. Pro
klub představuje konání takové mezinárodní akce obrovskou prestiž a
potvrzení, že ragbyové Říčany jsou
organizačně způsobilé a zkušené takovou akci hostit. Je taktéž důkazem,
že ženské a dívčí ragby je v našem
městě doma.
A jak si tedy stojí říčanské ženské
ragby? V olympijském sedmičkovém ragby (hraje sedm hráček na
každé straně) získaly ragbistky
Mountfieldu v posledním Mistrovství republiky bronzové medaile, v
klasické patnáctkové variantě pak
obhajují dokonce stříbrné pozice.
Obecně vzato je říčanské, ale i české a světové ragby kontinuálně na
vzestupu. Ragby jako globální sport
zaznamenává v posledních letech
raketový nárůst právě v kategoriích
dívek a žen a dokazuje, že není zdaleka sportem jen pro kluky a muže.
V současnosti se ragby věnuje celosvětově více než 2,7 milionu hráček,
což je čtvrtina celé ragbyové hráčské
základny.

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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Foto: Jiří Koliš a archiv RCMŘ
Mediální komise RC Mountfield Říčany

Soustředění reprezentace v Říčanech
V uplynulých týdnech se po dlouhé
koronavirové pauze začala otevírat sportoviště pro organizovanou
činnost. Stadion Josefa Kohouta
přivítal na přelomu dubna a května
soustředění ragbyového národního
týmu mužů a i když počasí připravilo nepěkný dárek v podobě zimy,
vytrvalého deště a větru, splnila tato
akce plně svůj účel. Trenér reprezentace Miroslav Němeček, který je
zároveň koučem říčanského týmu,
připravil pro hráče pestrý program
zaměřený na organizaci hry, nácvik
obrany i standardních situací. Do
kádru reprezentace se vešlo hned
osm říčanských hráčů, rojníci Václav Calta, Tomáš Adámek, Jakub
Havel, Tomáš Stránský a Robert
Trefný a útočníci Jan Kučera, Sam
Dupuy a Kryštof Kohout.

inzerce
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při trénincích v úterý a čtvrtek 19.00 – 20.30 celoročně na stadionu - Říčany, Široká 22
www.rugbyricany.cz

info@rugbyricany.cz, tel. 725 079 669 - Renata Frýdlová
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Poohlédnutí za půlročním onlinem

Už jsme ani nedoufali, ale ano! Od
začátku května trénujeme opět venku a společně. Je to skvělé a my si to
moc užíváme, každý trénink bereme
s houževnatostí a vděčností. Testujeme, tančíme, sportujeme. Co se ale
dělo posledních sedm měsíců?
11 týmů trénovalo přes Zoom se stálým rozvrhem, děti měly v týdnu pevně
stanovené lekce a tréninkový řád. Tanečníci museli na online trénink přijít v
týmovém oblečení, učesaní, připraveni
s úkoly včetně tanečních potřeb. Byli
hodnoceni, dostávali zpětnou vazbu,
zpestřili jsme jim tréninky výzvami,
soutěžemi, odměnami.

inzerce

Kvalita hodin a trenéři? Lekce vedli
naši stálí lektoři. Abychom tanečníky
nenudili stereotypem, každé tři týdny jsme si zvali trenéry z jiných týmů.
Tanečníci si tedy vyzkoušeli i styly, na
které by jinak běžně do hodiny nešli.

Spolupracujeme s Fuego Říčany,
TVT Motion Mnichovice, TS D.A.R.
Praha, Lukáš Blažek (divadlo Broadway Praha) Šárka Hesová- TŠ Hes
Praha, ze zahraničí učí Dora Solařová (Amsterdam Dance Center) a jiní.
Kolik online lekcí máme za sebou? Počty jsou zaznamenány pro
představu od 10. října do 28. dubna.
Přes 155 plnohodnotných tanečních
lekcí / 28 týdnů / 7 měsíců. Plus pravidelně zasílané i předtočené hodiny
pro určité lekce s tanečníky - 44 předtočených tréninkových videí.
Taktéž jsme se účastnili online tanečních soutěží a přivezli zlato a stříbro!
V současné době se připravujeme na
další dvě online taneční soutěže.

Co se nám během lockdownu podařilo? Udržet ve studiu naprostou většinu tanečníků, udržet 90% úspěšnou docházku a dokonce nabrat nové
členy. Otevřít nový taneční kurz- mažoretky s hůlkou. V onlinové době

jsme dokázali nabídnout novinku a
motivovat. Lekce baton (mažoretky s hůlkou) vyučuje vicemistryně
Evropy a několikanásobná mistryně
ČR, nová lektorka DANCE EB od
sezony 2020 Dominika Částková. V
této chvíli máme dva týmy baton a to
kadetky (20 dětí) a juniorky/seniorky (15 tanečnic). Chcete to zkusit?
Tak nám rychle napište. Stepařským
týmům jsme na podzim pořídili nové
stepovací desky. Každý tanečník obdržel svou vlastní stepovací desku a
mohl trénovat kdekoli doma.
A jaké jsou zpětné reakce? Mnohé
další naleznete na našem webu www.
danceeb.cz včetně celé sekce s fotkami.
Sledujte nás na sociálních sítích, kde
vše uvidíte na vlastní oči.
Přijímáme nové tanečníky, po celý
červen úvodní lekce pro zájemce
zdarma, napište nám.
Za DANCE EB
Tereza Fridrichová Broukalová

Příměstské tábory v Oáza Říčany
Areál Oáza Říčany nabízí profesionální sportovní zázemí. 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 odpoledne si je vyzvednout od 16:00 do 17:30. Během této
doby je pro děti připraven bohatý program, který je zaměřen 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, Tábor je určen pro děti od 5 až do 14 let. Pro letošní prázdniny je vypsáno 7 „týdenních turnusů“ (vždy pondělí až
míčové hry a další herní a sportovní činnosti.
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 Říčany, 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.
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Rabbit Czech Racing – nový tým Adama Králíka
Do sezóny 2021 vstoupil říčanský rodák Adam Králík ve
svém nově vytvořeném týmu Rabbit Czech Racing velmi
úspěšně. Z prvního závodního víkendu 24. a 25. 4. 2021 si
přivezl cenné pódiové umístění. S novým závodním speciálem SEAT LEON FR získal třetí místo v nedělním závodě
skupiny 5b v rámci Mistrovství ČR v legendárních závodech
automobilů do vrchu Ecce Homo ve Šternberku.

Zkrácená trať Ecce Homo, kde se konají automobilové podniky od 20. let minulého století měřila pouhých 4800 metrů. V
sobotu absolvoval říčanský jezdec nejprve dvě úvodní tréninkové jízdy, a zatímco první jízda byla víceméně seznamovací,

již v druhé dokázal
zajetý čas zrychlit
o 5 sekund. První
závodní jízda nedopadla podle týmových představ poté,
co vyvstaly drobné
technické potíže.
Ačkoliv ve druhé
závodní jízdě, před
kterou byla závada
odstraněna, došlo k dalšímu zrychlení, zajetý čas stačil jen na
čtvrté místo ve skupině 5b. V neděli se opakoval stejný formát
závodu. Po tréninkových jízdách přišly na řadu dvě jízdy závodní. Bohužel vlivem předčasného ukončení závěrečné jízdy
kvůli oleji na trati z jiného vozu se Adamovi započítal dosažený
čas pouze z prvního startu. V něm dokázal svůj Seat Leon FR
dostat do cíle na vrchol Ecce Homo v čase 2:49,89 s. A právě
toto výrazné zrychlení oproti sobotě přispělo k zisku skvělé
bronzové příčky ve skupinovém hodnocení.
Děkujeme městu Říčany, sponzorům a dalším příznivcům za
podporu.
Více informací o týmu: www.rabbitracing.cz
Facebook: @rabbitczechracing
Instagram: instagram.com/rabbitczechracing/

Floorball i Gym Academy jedou na plný plyn! Čeká nás
červen plný tréninků, na léto chystáme kempy
Tréninky Floorball i Gym Academy se v
květnu ve všech našich lokalitách konečně naplno rozjely. Přivítali jsme mnoho
známých tváří stálých účastníků, kteří se
celý rok těšili, až si s kamarády zasportují
naživo a společně zažijí plno zábavy. Začali jsme zlehka, jde nám především o to,
aby holky a kluci nalezli ztracenou radost
z pohybu.

připojit se můžete na libovolně dlouhou
dobu, klidně jen na 15 minut, hodinu
nebo na celé dvě hodiny. I pro tyto tréninky platí akce “Přiveď kamaráda”, zasportovat si tak může každý, bez ohledu
na to, jestli se jedná nebo nejedná o člena
naší akademie. Každého tréninku se také
účastní maskot naší akademie, se kterým
si děti mohou zablbnout a odnést si společnou fotku. Kompletní přehled všech
Protože si myslíme, že v současné situ- tréninků naleznete na https://floorballaaci, je sportování ve skupině kamarádů cademy.cz/venkovni-treninky/.
obzvláště důležité pro všechny, rozhodli
jsme se do konce června naše tréninky Všichni se také těšíme na letní kempy.
otevřít i pro zájemce mimo akademii. Stejně jako každý rok budou vyvrcholeNaši členové si tak mohou na trénink při- ním naší celoroční práce. Připravujeme
vést kamaráda. Rádi přivítáme i ty, kteří dva příměstské Summer campy v hale
u nás nikoho zatím neznají a chtěli by se Na Fialce v Říčanech a jejím okolí. Proběhnou od 12. do 16. a od 19. do 24. čerpřidat.
vence. Účastníky čekají tréninky v hale
Nově také nabízíme otevřené tréninky kombinované s pobytem v přírodě i se
během všech červnových víkendů. Kaž- sportováním na venkovním hřišti. Celý
dou sobotu i neděli odpoledne vyrážíme kemp bude provázet téma Olympijských
vždy do dvou lokalit, ve kterých normálně her. Kromě zábavných her a soutěží se
trénujeme. Tréninky trvají dvě hodiny a účastníci dozvědí i nejrůznější zajímavé
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informace ze světa sportu. Veškeré informace o kempech naleznete na https://
floorballacademy.cz/kempy/. Přihlašujte
se rychle, místa pomalu mizí!
Vít Voltr

texty.kuryr@ricany.cz

Ze sportu

Klub šachistů Říčany 1925
www.sachyricany.cz

Jáchym v nominaci mládeže ČR

Národní týmy v přípravě
Pro zápas Dámy vs. Střelci. Tak byl nazván on-line zápas,
který uspořádal Český šachový svaz pro representanty.
Byla to odveta z Pardubic 2020, kde Dámy (ženská reprezentace) těsně zvítězili nad Střelci (výběr juniorské reprezentace). Tentokrát byl do nominace juniorů zařazen
říčanský Jáchym Němec, protože již prokázal úspěchy
v juniorské reprezentaci, ačkoliv mu je teprve 13 let. Turnaj se uskutečnil na platformě lichess a to bez jakýchkoliv
technických problémů. Hrálo se tempo 12 minut + 5 vteřin za provedený tah. Turnaj dohromady trval cca 4hodiny
a hráči museli mít zapnutou webkameru a sdílení obrazovky jako anticheatingové opatření. Celý turnaj pak komentoval předseda šachového svazu ČR GM Martin Petr
a je zhlednutí na youtube.
Jáchym o akci říká: „Turnaj probíhal pro náš tým velice
dobře. Každé kolo jsme vyhráli až na poslední, kdy jsme remizovali 3:3. V juniorském týmu dominoval Richard Stalmach s 5 body, v ženském týmu mnohanásobná mistrně
ČR, Olga Sikorová s 3 body.
Já jsem zpočátku hrál výborně a udělal jsem 3 body z tří
partií. Říkal jsem si, že začátek je super a že hlavně nesmím
polevit. Bohužel jsem v následujících třech partiích udělal
jen 0,5 bodu.
Právě půl bodu jsem udělal v partii s WGM Karolínou
Olšarovou, která byla hrozně zamotaná. Nejprve jsem byl
prohraný, posléze jsem měl remízovou koncovku, kterou
jsem s neuvěřitelným štěstím otočil partii v můj prospěch
a stál jsem lépe, ale pozice byla zase teoreticky remízová.
Partie nakonec skončila remízou.
V následující 5. partii s WGM Olgou Sikorovou jsem přehlédl jednoduchý motiv a prohrál jsem. Zde můžu zahrát
1...exf3 s rovnou hrou, ale já jsem zahrál 1...Se6?? a přišlo
2.h6! s chycením figury
A nakonec v 6. partii jsem hrál s naší
českou dvojkou s
WGM Kristýnou
Petrovou. V partii
jsem stál dobře a
místo přirozeného
útoku jsem začal
hrát opatrně a
pasivně. Kristýna
toho skvěle využila
a poté mě přehrála
v koncovce. Střelci
nakonec porazili Dámy 25:11. Jsem moc rád, že jsem se
mohl zúčastnit turnaje.“
Jaroslav Říha

M ČR v bleskovém šachu
Protože současná situace neumožňuje vyznavačům
královské hry zúčastňovat se akcí, kde dochází k přímému kontaktu se soupeři, odehrálo se letošní M ČR
v bleskovém šachu dne 17. dubna on-line na herně
chess.com. Hrálo se na 13 kol tempem 3 minuty + 1
sekunda za každý provedený tah. Celkem se turnaje zúčastnilo 394 hráčů. Každý hráč měl na serveru
chess.com vlastní profil, se kterým se přihlásil do
turnaje. Protože se turnaj hrál přes internet, mohlo to
různé hráče svádět k podvádění, což se bohužel v jednom případě potvrdilo.
Z říčanských šachistů zaznamenal výborný výsledek a
byl nejlepší Stanislav Stárek (37. místo). Z mládeže
Jáchym Němec (98. místo a celkově druhý nejlepší žák). Dále hráli Jáchym Šmolík, Tobias Pressler a
Hana Bartošová. Mistrem ČR se stal David Navara.
Přes některé výtky, můžeme být rádi, že se takováto
akce uskutečnila alespoň tímto způsobem, a tak jsme
se mohli oddávat naší milované hře. Pevně věřím, že
letošní sezona už se nebude opakovat a vše se vrátí do
původních kolejí.
Hana Bartošová
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Říčanské karate i volejbal stále „jedou“

I přes složitou situaci, která postihla
i naše oddíly volejbalu a karate klubu
SC SPIRIT ŘÍČANY, jsme ihned od
začátku pandemie hledali cestu, jak
pomoci dětem a našim členům. Snažili jsme se po celou dobu nepřestávat
v našich aktivitách. Neočekávali jsme
žádný finanční příjem. Nenechali jsme
se deprimovat a nepostavili jsme se do
role pasivních diváků. Právě naopak.
Aktivně jsme hodiny a hodiny natáčeli video-tréninky a
online tréninky. Naši skvělí trenéři se nezalekli kamer, a
i když to není jednoduché, stoupli si před ně a sami cvičili
s dětmi. Nebylo výjimkou, že aktivně trénovali i čtyři hodiny v kuse. Od začátku jsme to vnímali jako to, co můžeme
udělat pro děti. Ano, stálo nás to řadu finančních nákladů, ale my toho nelitujeme; víme, že pro řadu dětí v online
videu chybí motivace a rozhodně to nenahrazuje trénink
v tělocvičně, ale naše motto bylo „ i kdyby to pomohlo jen

jednomu dítěti z deseti, má to velký smysl“. Řada rodičů
to průběžně oceňovala a děkovala nám. I proto jsme se
v průběhu pandemie rozhodli natáčet video tréninky i pro
děti „karatem a volejbalem nepolíbené“. Chtěli jsme tak
dát prostor i všem sourozencům a případně rodičům, aby
se do trénování zapojili. Podle ohlasů se nám to povedlo.
Ihned po uvolnění opatření jsme opět začali trénovat společně a nyní je náš cíl jasný, chceme pomoci dětem opět se
vrátit do normálního života. Do života plného pohybu a
sociálních kontaktů s ostatními dětmi. Věříme, že se nám
to povede. Kromě tréninků již nyní plánujeme řadu akcí,
vč. příměstských táborů a soustředění. Více na webu: volejbal-spirit.cz, nebo na karate1.cz.
Filip Miler, SC SPIRIT ŘÍČANY
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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
Oddělení pro dospělé: pondělí až pátek od 8.30 do 18.00,
sobota od 8.30 do 12.00
Oddělení pro děti: pondělí od 12.00 do 18.00, úterý od
12.00 do 17.00, středa a čtvrtek od 8.30 do 18.00, pátek od
12.00 do 17.00 a dále první a třetí sobotu od 8.30 do 12.00.
V platnosti zůstávají vládní protiepidemická opatření.
Pro návštěvníky to znamená zejména nutnost nosit
v knihovně respirátory, udržovat mezi sebou rozstupy
nejméně 2 m a před vchodem do knihovny aplikovat
dezinfekci rukou. Služby knihovny jinak v zásadě omezeny nejsou. Běžně razíme trend využívání knihovny
jako místa trávení volného času. V současné době však
v zájmu ochrany zdraví musíme bohužel spíše apelovat

na to, aby se návštěvníci zdržovali v knihovně jen po
nezbytně dlouhou dobu.

Vladimír Levický
inzerce

Výpůjční hodiny:

inzerce

V létě do toho
řízneme ve

Voděrádkách
25. 6. — 20.00

Relativita
26. 6. — 20.00

Jeden německý
život
78
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Areál Home of AV
Krabošická 45
Voděrádky
251 01 Říčany
Vstupenky k zakoupení
na www.reznicka.cz
a www.goout.cz

texty.kuryr@ricany.cz
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Jídlo...

výstava
do
2021
1
31/ 0

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

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

Co se děje v kultuře

Výstava „Jídlo napříč
staletími“

otevřeno denně do 31. října
Po měsících čekání a příprav se konečně mohla výstava otevřít. Bez
vernisáže, bez pozvaných významných hostů a bez velkých proslovů.
O to více si nyní můžete výstavu užít,
třeba s dětmi nebo s vnoučaty. Na výstavě najdete pro děti velké množství
aktivit a pro dospělé nové a zajímavé
informace.

Vstupenky, které pomáhají
Milí příznivci Muzea Říčany. Poslední rok byl pro nás těžký jako
pro hodně jiných subjektů. Až na
minulé léto jsme nemohli pořádat
výstavy, akce, kroužky, workshopy a neprobíhala ani běžná výuka. Jsme příspěvkovou organizací
města, za příspěvek jsme vděční,
nicméně téměř o nadpoloviční většinu příjmů do rozpočtu se musíme
postarat sami. V době, jaká je tato,
je to velice těžké. Muzeum muselo
být zavřené a bohužel ani nedosáhneme na žádné covidové kompenzace od státu. V důsledku toho jsme
byli nuceni se rozloučit s několika
kolegyněmi a kolegou a pak jsme si
řekli dost! To přece musíme nějak
zvládnout! Založili jsme e-shop,
ve kterém najdete pěkné a originální kousky, a vymysleli jsme V. I. P.
vstupenky pro náš Geopark Říčany.
V. I. P. znamená Výborně Investované Prostředky a Velice Intenzivní
Pomoc a doslova platí oboje.
Máme vstupenku zelenou – rodinnou jednorázovou. A žlutou – rodinnou na tři vstupy. Můžete je
uplatnit až do konce roku 2022!
Vstupenky najdete v našem e-shopu a platí na všechny akce pro veřejnost pořádané v geoparku, tedy
jak na tematické víkendové, tak na
prázdninová Geoodpoledne nebo
aktuální Otevřený Geopark Říčany. Jejich zakoupením podpoříte
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provoz Geoparku Říčany, potažmo
celého muzea. Děkujeme!
Jana Švandová

Pro koho: pro děti od 7 do 12 let
Cena: 550 Kč za den (program +
oběd)
Informace a přihlášky na webu
Muzea Říčany.

Příměstský tábor
pro teenagery

Jednodenní tábory v muzeu
v létě 2021
Od 12. 7. celé letní prázdniny ve
všední dny od 8.00 do 16.30 hod.
Nevíte, jak zabavit děti během
prázdnin? Potřebujete zajistit program na jeden den, nebo na celý týden? S našimi zkušenými lektorkami si mohou děti užít zábavu v malé
skupině s vrstevníky, a přitom se
i něco naučit. Program probíhá
v muzeu, v Geoparku Říčany, na
muzejním Dvorku i v terénu.
PONDĚLÍ: Hrajeme si ve středověku
ÚTERÝ: Hrajeme si se zvířaty
STŘEDA: Hrajeme si s řemesly
ČTVRTEK: Hrajeme si v geoparku
PÁTEK: Hrajeme si na dobrodruhy

Během letních prázdnin už mnoho let
patří Říčanská hájovna příměstským
táborům. Letos máme ještě několik
volných míst na příměstském táboře
pro tvořivé teenagery v týdnu od 26.
do 30. července. Je určen pro všechny
kreativní nadšence ve věku 11–16 let.
Bude to pohodový týden, kdy nikdo
na nikoho netlačí, každý si pracuje
na projektu, který ho zajímá. Pokud
MINIMÁLNÍ OKRAJ
baví vaše dítě pracovat se sekerou,
INVERZNÍ
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, přihlášku najdete
na webu Muzea Říčany v sekci Akce
pro veřejnost.

Zatmění Slunce
Ve čtvrtek 10. června si nenechte
ujít vzácný astronomický úkaz, který bude v případě
jasné oblohy
vidět
MINIMÁLNÍ
OKRAJ
nejen na Říčansku, ale v celé repub-

POZITIV

texty.kuryr@ricany.cz

Co se děje v kultuře
Našli jsme jaro
na Říčansku!
Vzhůru do vesmíru!

lice i v dalších částech světa. Měsíc
se na svojí vesmírné dráze dostane
mezi Slunce a Zemi a nastane tak
zatmění Slunce. Bude částečné –
Slunce nám nezmizí celé, ale i tak to
bude pěkná podívaná! První kousek
Měsíce uvidíme zakrývat Slunce
v 11:44 a konec úkazu nastane ve
13:36. Co budete k pozorování potřebovat? Pokud zrovna nebudete
mít možnost si o obědové pauze
zaskočit na nejbližší hvězdárnu,
stačí vám speciální brýle na zatmění
a jasná obloha.
Pokud by vám tento nesmírný
vesmírný zážitek nestačil, projděte si také naši Astrostezku Říčany!
Dozvíte se tam spoustu zajímavostí jak o Slunci, tak o planetách
Sluneční soustavy, děti se zabaví
kvízem a procházka krásným přírodním okolím Říčan je příjemným
bonusem. Více na našem webu.



Děkujeme všem učitelům, dětem
i dalším milovníkům přírody, kteří
nám pomohli jeho nástup zdokumentovat. Jarní výzva Hledáme
jaro na Říčansku 30. dubnem
skončila, ale aplikaci iNaturalist
můžete k mapování přírody ve vašem okolí používat dál. Teď v červnu je čas zaměřit se na nahrávky
hlasů ptáků nebo na focení brouků
a motýlů.
V jarní výzvě nahrálo 135 pozorovatelů 936 pozorování a identifikovali
díky aplikaci 317 druhů. Převažovaly rostliny (178 druhů), pak to byl
hmyz a ptáci. Nejčastěji byl určován
orsej jarní, druh běžný v zahradách
nebo v listnatých lesích. První rozkvetlá říčanská sasanka hajní byla

vyfocena navzdory chladnému nástupu jara už 30. 3. V dubnu vyletovaly samotářské včely, zaznamenán
byl dokonce jeden modrásek a zlatohlávek, už v březnu se probudily
babočky a žluťásci.
Díky mapování například také
víme, že rehek domácí se na Prahu-východ letos vrátil už kolem
12. 4., 9. 4. tu byl konipas horský
a 18. 3. konipas bílý. Vzácný obyvatel starých sadů krutihlav obecný
byl vyfotografován ve Škvorci 24. 4.
Jiný vzácný navrátilec dudek chocholatý na svoji fotografii z Říčanska v databázi iNaturalist teprve
čeká. Byl ale pozorován u Štíhlic
a u Jažlovic a každoročně bývá pozorován na pastvinách v Tehově.
Máme velkou radost, že v době, kdy
pozorujeme rapidní úbytek hmyzu,
k nám přesto přilétají tito vzácní
hmyzožraví ptáci. Můžeme (nejen
pro ně) ponechávat staré ovocné
stromy s dutinami pro hnízdění.
A podporovat nákupem potravin –
mléčných výrobků nebo jablek – ty
zemědělce, kteří na svých pozemcích hospodaří odpovědně bez zbytečného hubení hmyzu nebo kácení
starých stromů.
Kateřina Čiháková

Ze sbírek muzea: Rubínové sklo

Máte doma nějaké luxusní skleničky, které používáte jen při slavnostních příležitostech, neboť jsou
krásně zdobené a drahé? I naši
předkové je měli a mohly být například z tzv. rubínového neboli lazurového skla. To své jméno získalo
podle barvy v odstínech sytě červené až rudé. Často bývá zlacené
nebo broušené. Sklo získalo svou
barvu díky příměsi zvané Cassiův
purpur. Několik takovýchto skleniček z rubínového skla uchovává
i Muzeum Říčany. K nejzajímavějším z těchto předmětů patří drobný
skleněný korbel s cínovým víčkem,
zdobený
rytím (na snímku zcela vpravo).
Pochází z doby kolem roku 1850 a
je opatřený medailonem s motivem
loveckého zámečku v Košťanech u
Teplic. Samotná sklenička vznikla

patrně na Novoborsku a rytá výzdoba pak v Teplicích. Jsou odtud
známy i jiné ryté skleněné výrobky
s různými motivy v medailonech,
které zde byly populární až do roku
1900. Skleničku darovala muzeu

roku 1914 Lidmila Černohorská
(rozená Jarolímová). Z čeho se jedlo a pilo v minulosti, se můžete dozvědět na výstavě „Jídlo napříč staletími“, která je konečně otevřena.
Jan Boukal
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VÁ ŽN Á H U D B A

19:30

9/6

LyrA DA CAmerA – Tóny sladké Francie
St Jitka Navrátilová-cembalo, Johana Rosická- soprán, Kateřina Chudobová flétny, Bledar Zajmi-violoncello. Členové „Kruhu přátel hudby” mají 50% slevu.
Koncert se koná v zahradě Husovy knihovny v Říčanech.
KO N C e r T y

19.30

16/6

reCiTÁL PeTry ČerNOCKé A JiŘíHO
PrACNéHO
St Recitál oblíbené zpěvačky a herečky. Koncert se koná v zahradě Husovy
knihovny v Říčanech.
KO N C e r T y

18.00

21/6

BeNeFiČNí KONCerT KOUKeJ KOLem
seBe – NeVÁHeJ, POmÁHeJ!
Po Účinkují: Troufalost (křest CD), Pavel Šporcl, Bára Kodetová Šporclová,
písničkář michal Horák a další. Pořádá 2. ZŠ Bezručova.
KO N C e r T y

19.30

23/6

iVAN HLAs TriO
St Ivan Hlas je již léta jedním z nejhitovějších autorů české hudební scény.
V komorní sestavě představí své nejúspěšnější písně i řadu novinek. Hrají: Ivan
Hlas, olin Nejezchleba, Norbi Kovács. Koncert se koná v zahradě Husovy
knihovny v Říčanech.
KO N C e r T y

19.30

30/6

JOseF FOUseK – PUsA NA šPACír
St Recitál svérázného básníka, písničkáře a humoristy, dlouholetého člena
divadla Semafor a divadla J. grosmanna. Koncert se koná v zahradě Husovy
knihovny v Říčanech.
KO N C e r T y

19.00

3/9
19.00

14/9
19.30

29/9
19:30

6/10
19.30

NArOzeNiNOVý KONCerT rADK A
BŘiCHÁČe
Pá SamBa BaND, JaZZmaZEC, HaRRY BaND, BLaCK oUT (Petr Roškaniuk),
ŽLUTÝ PES revival.
KO N C e r T y

– ( př e lože no z 20.1 .)

mArCeL zmOŽeK
Út Koncert s kapelou.
KO N C e r T y

– ( př e lože no z 20. 5., 21 .10., 14.4., )

iVAN mLÁDeK A BANJO BAND
St Koncert.
VÁ ŽN Á H U D B A

– ( př e lože no z 31 . 3 .)

ADAm PLACHeTK A
St Koncert z cyklu „Kruh přátel hudby”.
KO N C e r T y

13/10 K AreL PLíHAL
St Koncert.

20.00

D i VA D LO

20/10 PArTiČK A

St Vysoká škola improvizace poprvé v Říčanech!

20.00

3/11

KO N C e r T y

– ( př e lože no z 11 .11 ., 19. 5.)

miCHAL PrOKOP & FrAmUs FiVe
St Koncert jedné z nejvýznamnějších českých rockových kapel.

Říčany – 17. listopadu 214

+420 323 602 456

DĚTi

10.00

14/11
19:30

– ( př e lože no 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 ŽN Á H U D B A

– ( př e lože no z 14.10., 23 . 2 .)

24/11 ePOqUe qUArTeT & DAsHA
St Koncert z cyklu „Kruh přátel hudby”.

20.00

– ( př e lože no z 26 . 3 .)

KO N C e r T y

26/11 OLymPiC TOUr 2021
Pá Koncert.

20.00

2/12
19.30

KO N C e r T y

FLereT A zUzANA šULÁKOVÁ
Čt Koncert.
D i VA D LO

8/12

– ( př e lože no z 25.11 ., 6 .4.)

zDeNĚK izer – NA PLNý COOLe!
St Celovečerní zábavný program Zdeňka Izera NA PLNý COOLe!

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.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

změna programu vyhrazena.

www.kclabut.cz

info@kclabut.cz

NeBUď
LABUť
A
ZaJDI N
a
KULTUR
U!

Co se děje v kultuře

LADŮV KRAJ a okolí...
KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ

www.laduv–kraj.cz

Změna programu vyhrazena
Vstupenky na veškeré akce získají zájemci u pořadatelů

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

Aktuální informace ohledně konání akcí, přesunutí na jiný termín či zrušení
sledujte prosím vždy na stránkách jednotlivých pořadatelů.
10. 5. - 31. 10.

Říčany

14.00 - 18.00

Výstava „Jídlo napříč staletími“ – Můžete nahlédnout do středověké černé kuchyně, poobědvat s
Karlem IV., nebo zabrousit do dob velkých zámořských objevitelských plaveb. Čekají na vás i mnohé
další aktivity. Muzeum Říčany.

do 10. 6.

Kostelec nad
Černými lesy

8.00 - 18.00

Výstava obrazů z Arte ateliéru Modrých dveří – Výstava v zahradě kavárny Modré dveře. Nám.
Smiřických 39, naproti kostelu

29. 5. - 1. 6.

Říčany

8.00 - 20.00

PO-PO-LES – 43. ročník tradiční pohádkové trasy ve strašínském lese. Letos formou naučné stezky s
11 zastaveními podle panelů, kterou si můžete projít individuálně. S sebou mobilní telefon pro čtení QR
kódů, tužka a papír. Začátek stezky 49.9954847N, 14.6969525E.

5. 6.

Říčany

7.00 - 19.00

Pytláckými roklemi – 42. ročník dálkového turistického pochodu. Start před nádražím ČD Říčany od
7:00 do 10:00 hodin, cíl na koupališti Jureček. Trasy 14, 21, 28, 37 nebo 52 km. Pořádá KČT Říčany Radošovice.

6. 6.

Říčany

14.00 - 16.00

Otevřený Geopark Říčany – Hledání zkamenělin, rýžování granátků, lovení nosorožce nebo poznávání
geologických zajímavostí z celé ČR. Každou neděli v květnu a v červnu. Vstup je možný pouze se vstupenkou předem zakoupenou na e-shopu Muzea Říčany. Geopark, Masarykovo nám.

6. 6.

Mnichovice

9:00

Mnichovická běhna – Běh Poháru Ladova kraje. Super amatérský běžecký závod – BĚH NA Šibeničky,
Myšlín, Jidašky a okolí. Horem dolem, krásnou středočeskou krajinou.
Více na https://mnichovickabehna.cz/. Místo konání: Sportovní areál Šibeniční vrch.

6. 6.

Průhonice

17.00

Josef Špaček - housle, Miroslav Sekera - klavír – Koncert z cyklu Zámecká hudební setkání. Stravinskij - Martinů - Brahms. Zámek Průhonice, Rytířský sál. Více na www.regio-koncerty.cz.

9. 6.

Říčany

19.30

Lyra da Camera – Koncert. Tóny sladké Francie - Jitka Navrátilová – cembalo, Johana Rosická – soprán, Kateřina Chudobová – flétny, Bledar Zajmi – violoncello. Zahrada Husovy knihovny, Masarykovo
nám. 66, v případě nepřízně počasí KC Labuť.

8.00 - 20.00

Víkend otevřených zahrad – Soukromá botanická zahrada Dubiny - Stanislav Hybler; Říčany - Bezručova 407/56 - Ivan Brdička; Dendrologická zahrada Průhonice a další. Více na www.vikendotevrenychzahrad.cz.

12. - 13. 6.

12.-13.6.

Štiřín

9.00 - 17.00

Rozkvetlý Štiřín – Vstup na tradiční akci bude umožněn pouze s předem zakoupenou vstupenkou na
konkrétní čas 9.00, 11.00, 13.30 nebo 15.30 hod. Vstupné - 350,- Kč dospělí, 250,- Kč děti - zahrnuje
komentovanou prohlídku a ochutnávku zámecké kuchyně. Zámek Štiřín. Více na www.stirin.cz/
rozkvetly-stirin/.

12. - 25. 6.

Říčany

8.00 - 16.00

Výstava obrazů z Arte ateliéru Modrých dveří– Výstava v zahradě centra Modré dveře Říčany (v
provozních hodinách centra). Ul. Tyrše a Fügnera 105/7.

13. 6.

Říčany

14.00 - 16.00

Otevřený Geopark Říčany – Hledání zkamenělin, rýžování granátků, lovení nosorožce nebo poznávání
geologických zajímavostí z celé ČR. Každou neděli v květnu a v červnu. Vstup je možný pouze se vstupenkou předem zakoupenou na e-shopu Muzea Říčany. Geopark, Masarykovo nám.

16. 6.

Říčany

19.30

Recitál Petry Černocké a Jiřího Pracného – Koncert na zahradě Husovy knihovny,
Masarykovo nám. 66, v případě nepřízně počasí KC Labuť.

18. 6.

Kunice

20. 6.

Říčany

14.00 - 16.00

Otevřený Geopark Říčany – Hledání zkamenělin, rýžování granátků, lovení nosorožce nebo poznávání
geologických zajímavostí z celé ČR. Každou neděli v květnu a v červnu. Vstup je možný pouze se vstupenkou předem zakoupenou na e-shopu Muzea Říčany. Geopark, Masarykovo nám.

23.6.

Říčany

19.30

Ivan Hlas trio – Ivan Hlas představí v komorní sestavě své nejúspěšnější písně i řadu novinek. Zahrada
Husovy knihovny, Masarykovo nám. 66, v případě nepřízně počasí KC Labuť.

27. 6.

Říčany

14.00 - 16.00

Otevřený Geopark Říčany – Hledání zkamenělin, rýžování granátků, lovení nosorožce nebo poznávání
geologických zajímavostí z celé ČR. Každou neděli v květnu a v červnu. Vstup je možný pouze se vstupenkou předem zakoupenou na e-shopu Muzea Říčany. Geopark, Masarykovo nám.

30. 6.

Říčany

19.30

Josef Fousek - Pusa na špacír – Recitál svérázného básníka, písničkáře a humoristy. Zahrada Husovy
knihovny, Masarykovo nám. 66, v případě nepřízně počasí KC Labuť.

84

ABBA CZ – Koncert. Zámek Berchtold. Více na https://zamekberchtold.cz/.

Kunice

Měsíc dětem – Během měsíce června - stanoviště v parku s úkoly a odměnou pro děti. Zámek Kunice.
Více na https://zamekberchtold.cz/.

Říčany

Výstava Železné příběhy – Během měsíce června - výstava kovových plastik malíře a sochaře Martina
Vavryse v zahradě Husovy knihovny, Masarykovo nám. 66.

texty.kuryr@ricany.cz

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

V nedávně době získalo Muzeum Říčany skeny starých fotografií domu čp. 60 na říčanském náměstí (dnes je v něm pizzerie).
Jedním z unikátních snímků je zachycení výstavby tohoto domu, přičemž kromě jeho majitelů – rodiny Škábovy – zde můžeme
spatřit na rozestavěném domě reklamu s nápisem „Stavbu provádí podnikatelství staveb J. Větrovec mistr zednický v Říčanech“. Jak vypadalo totéž místo ještě dříve, si můžete prohlédnout na fotografii májové slavnosti roku 1919.
Za snímky a možnost jejich publikování děkujeme panu Martinu Škábovi.
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