VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY

červenec/srpen 2021

Hlavní téma:

Startuje dialog
k revitalizaci náměstí

Slovo úvodem

Jaroslav Brandejs
tajemník
Vážení občané města Říčany,
dovolte mi, abych se Vám jako nový tajemník městského úřadu velmi krátce představil a především Vám nastínil
základní vize, se kterými na váš městský úřad přicházím a kam budu v době svého působení úřad a úředníky samotné
směrovat. Přesto, že pocházím až z Východních Čech, Říčany jsou městem, které jsem vždy vnímal jako město, na
které je třeba nahlížet jako na vzor mnoha ostatním. I tato příkladná pověst, která je zásluhou vás všech, kteří se
podílíte na veřejném životě a zkrášlování vašeho domova, mě vždy vedla vnímat Říčany s velikou úctou a pokorou.
Za sebou mám prakticky devítileté působení v pozici vrcholového úředníka již ve dvou městských úřadech, přesto se
osobně za klasického úředníka příliš nepovažuji. Jsem přesvědčen, že úřady mohou fungovat i jinak, než jsme možná
zvyklí, že nakonec i úřad může být v obecné rovině moderní institucí s lidmi, kteří své zákonem svěřené pravomoci
vnímají především jako službu vám všem. Že není nic pohádkového na tom, přijít na úřad, setkat se se profesionálním
a příjemným přijetím, s pomocí a radou. Že i v rámci mnohdy až těžce uvěřitelných a komplikovaných legislativních
pravidel lze věci řešit s apelem na „zdravý selský rozum“. Důsledkem realizace této vize jsou potom i spokojení, dobře
ohodnocení zaměstnanci města, kteří jsou hrdi na to, že tímto způsobem pro vás mohou pracovat. Důvěru vedení
města jsem dostal možná i právě proto, že na takové věci máme shodný náhled. Tuto důvěru zklamat nechci, protože
si jí velmi vážím a nechci zklamat ani vás. Úřad bude jistě otevřenou, transparentní a nad rámec zákona informující
institucí. A co nás čeká? Úřad by se postupně měl stát nejpřívětivějším úřadem ve Středočeském kraji dle kritérií každoročně vyhlašovaných Ministerstvem vnitra ČR, měl by se stabilizovat po personální stránce tak, aby nedocházelo
k odlivu zkušených zaměstnanců, k čemuž je již dnes připraven poměrně unikátní plán. Služby pro Vás by tak měly
být zajištěny v maximální a komfortní míře. Je to velký cíl a čeká nás hodně práce, na kterou se osobně velmi těším.
Rovněž se těším na shledání s mnohými z Vás a pevně věřím, že to bude shledání, které vždy nakonec povede k Vaší
spokojenosti.
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Ve srovnávacím výzkumu nás předběhl
pouze Brandýs nad Labem

Vydavatel:
Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s.
Masarykovo náměstí 83/1, 251 01 Říčany
IČ 24129534. Řídí redakční rada.
Zákon č. 46/2000 Sb. MK ČR E 12692.

Prázdninová oprava ulice Haškova

Příjem příspěvků a inzerce:
Turistické a informační centrum
Masarykovo nám. 83/1 (přízemí Staré radnice)
251 01 Říčany
telefon: 323 618 169
e-mail pro příspěvky: texty.kuryr@ricany.cz
e-mail pro inzerci: inzerce.kuryr@ricany.cz
Po – Čt 8.30–12.00 a 12.30–17.00
Pá
8:00–12:00 a 12:30–16:00
Grafická úprava, sazba a distribuce:
Mediální a komunikační servis Říčany, o. p. s.

K lékaři vás sveze až do Prahy


Tisk: Tiskárna Triangl, a. s.
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
12. srpna pro příspěvky a v pátek
13. srpna pro inzerci.
Příští, zářijový kurýr bude
distribuován 27. – 29. srpna 2021.
Na obálce: Pavel Šporcl v magické
atmosféře hudby, světel a vodní hladiny
Foto: Rudolf Flachs
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Projekt Parkuj dobře v Říčanech přinesl otázky
Odpovědi na ty hlavní přináší toto vydání
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Strategický plán města

Vyplňte s námi dotazník uprostřed tohoto vydání

Strana 53
MILÉ ŘÍČAŇAČKY, MILÍ ŘÍČAŇÁCI,

inzerce

třikrát za sebou jsme byli vyhlášeni za nejlepší město pro život v ČR. Zásluhu na tom má
i vaše aktivní zapojení do fungování města. V současné době řešíme potřebu vytvoření
dlouhodobého strategického plánu pro roky 2030–40, který́ zajistí jednotnou vizi a strategii pro město přes více volebních období. Cílem je do konce roku 2021 vytvořit srozumitelný́ a praktický dokument, který́ bude vycházet z názorů a potřeb obyvatel.
Váš názor je pro nás tedy velmi důležitý. Budeme moc rádi, když se zapojíte do anonymního dotazníku a řeknete nám, jakým směrem bychom se měli vydat, jak se díváte na některé
nápady a projekty. Až budete dotazník vyplňovat, myslete na to, že dokument nemá za cíl
řešit aktuální potřeby města, ale stav, kde chceme být za 10 až 20 let. Výsledky průzkumu
zveřejníme v dostupných informačních kanálech během podzimu.
Moc vám děkujeme!

David Michalička
starosta města

Jan Antoš
zastupitel

INSTRUKCE PRO VYPLNĚNÍ:
Zakroužkujte/zaškrtněte vždy jednu odpověď, ke které se nejvíce kloníte. V bodě č. 11 označte
křížkem maximálně pět možností.
Upřednostňujeme vyplnění on-line. Pokud však nemáte možnost vyplňovat dotazník elektronicky, můžete tento vyplněný dotazník odevzdat v Informačním centru na Masarykově
náměstí či v rondelu na nádraží, případně ho vyfocený můžete zaslat na e-mailovou adresu
ridim@ricany.cz – v předmětu zprávy uveďte prosím Strategie40.
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Informace z radnice
Krátce z Rady města Říčany 13. 5. 2021

Krátce z Rady města Říčany 20. 5. 2021

u Rada souhlasila s uzavřením Memoranda mezi Povodím
Vltavy, Českou zemědělskou univerzitou v Praze, obcí Stříbrná Skalice o záměru spolupráce ve využívání lokálních varovných systémů (LVS) vybudovaných v katastru spádových
území ORP Říčany, včetně LVS Stříbrná Skalice. Předmětem memoranda je dále vzájemná spolupráce ve vzdělávací
oblasti a odborné praxi v oblasti sběru, vyhodnocení a užití
vodohospodářských dat z experimentálních povodí v ORP
Říčany a dále z oblasti vědecké výzkumné. Memorandum
dále definuje spolupráci na provozu a údržbě sítě jak v době
udržitelnosti projektu v rámci podmínek SFŽP, tak v období
po udržitelnosti.
Hlasy pro: 7
u Rada schválila uzavření memoranda o spolupráci s ústavem PowerHUB a společností Pražská energetika, jehož
obsahem je navázání spolupráce v oblasti rozvoje dopravy,
mobility, energetiky, územního plánování a rozvoje a vývoje
a testování nových produktů a služeb v rámci iniciativ European Innovation Technologies (EIT) i mimo tyto iniciativy.
Hlasy pro: 7
u Rada souhlasila s uvolněním částky 35 000 Kč ze své
rezervy na účelový příspěvek pro 3. ZŠ u Říčanského lesa,
Říčany, příspěvková organizace na zapojení se do projektu
Dotkni se vesmíru.
Hlasy pro: 7
u Rada schválila uzavření smlouvy o spolupráci se společností KOMA RENT, jejímž předmětem je dočasné umístění
obytného modulu KOMA Fashion Line Relax Double na Masarykově náměstí v Říčanech na pozemku parc. č. 1690/44
v k. ú. Říčany u Prahy. Město bude obytný modul užívat zdarma pro kancelářské účely, společnost jako showroom pro
svou propagaci. Předpokládaná doba umístění modulu je od
1. 6. 2021 do 30. 11. 2021.
Hlasy pro: 7
u Rada souhlasila se snížením kapacity 4. základní škola Nerudova Říčany, příspěvková organizace, se sídlem Nerudova
481, Říčany z původních 74 žáků na 68 žáků s účinností od
1. 9. 2021.
Hlasy pro: 7

u Rada souhlasila se zahájením zadávacího řízení na
nadlimitní veřejnou zakázku č. 4/2021 s názvem Botanické centrum při ZŠ u Říčanského lesa, Říčany, formou
otevřeného řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a schválila zadávací dokumentaci
této veřejné zakázky.
Hlasy pro: 7
u Rada souhlasila na základě výběrového řízení (veřejná
zakázka malého rozsahu č. 22/2021) s uzavřením smlouvy o dílo na Opravu komunikace Pod Drahou formou pokládky penetračního makadamu s VIALIT SOBĚSLAV za
cenu 503 846,40 Kč včetně DPH.
Hlasy pro: 7
u Rada souhlasila na základě výběrového řízení (veřejná
zakázka malého rozsahu č. 20/2021) s uzavřením smlouvy o dílo na dodávku parkovacích automatů s WSA doprava a parkování za cenu 565 808,10 Kč s DPH.
Hlasy pro: 7
u Rada schválila uzavření nájemní smlouvy se společností CITYLAB, jejímž předmětem je pronájem prostor
výstavního sálu v 1. NP budovy č. 83 Masarykovo nám. od
1. 4. 2021 do 30. 6. 2021 za cenu 5 000 Kč měsíčně včetně
služeb.
Hlasy pro: 7
u Rada schválila uzavření dodatku č. 3 k SOD na akci Výstavba MŠ Větrník, který řeší více a méněpráce na stavbě
MŠ Větrník a prodloužení mezitermínů a termínu k dokončení stavby, se zhotovitelem firmou Zlínstav s navýšením o 173 261,00 Kč bez DPH (209 645,81 Kč s DPH). Po
uzavření dodatku č.3 je celková cena díla 55 479 249,06
Kč bez DPH, tj. 67 129 891,36 Kč s DPH.
Hlasy pro: 7
u Rada schválila uzavření dodatku č. 4 k SOD na akci Výstavba MŠ Větrník, který řeší více a méněpráce na stavbě
MŠ Větrník, SE zhotovitelem firmou Zlínstav, se snížením ceny o 697 640,21 Kč bez DPH (844 144,65 Kč vč.
DPH). Po uzavření dodatku č.4 je celková cena díla 54 781
608,85 Kč bez DPH, 66 285 746,71 Kč s DPH.
Hlasy pro: 7
u Rada souhlasila v souladu s § 47 zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů se zřízením přípravné třídy v 4. základní
škole Nerudova Říčany, příspěvkové organizaci, pro školní rok 2021/2022.
Hlasy pro: 6 zdrželi se: 1
u Rada souhlasila se zřízením speciální třídy pro školní
rok 2021/2022, ve 4. základní škole Nerudova, příspěvková organizace. Ve třídě bude vzděláváno šest žáků.
Hlasy pro: 6 zdrželi se: 1
u Rada schválila uzavření smlouvy o dílo na údržbu zeleně a úklid veřejných prostranství v Pohodovém údolí
a okolí Mlýnského rybníka ve městě Říčany se společností
U Bobeše za cenu 177 672 Kč.
Hlasy pro: 7

Rada přijala celkem 15 usnesení

Pozvánka
pro říčanskou veřejnost na
zasedání
Zastupitelstva města Říčany
v pondělí 19. 7. 2021 od 18 hodin
v zasedací síni Městského úřadu Říčany,
Masarykovo náměstí 53/40
Podrobný program bude zveřejněn na úřední desce
a na www.ricany.cz.
David Michalička, starosta města

4

Rada přijala celkem 16 usnesení

texty.kuryr@ricany.cz

Informace z radnice
Krátce z Rady města Říčany 27. 5. 2021
Rada přijala celkem 21 usnesení.
u Rada na základě výběrového řízení vybrala dodavatele
veřejné zakázky č. VZ 6/2021 – Projektová dokumentace
– Rekonstrukce úpravny vody Říčany a obnova vrtů II.,
kterým je WATER DESIGN GROUP LTD, v ČR zastoupený: WATER DESIGN GROUP LTD, odštěpný závod,
s nabídkovou cenou 2 145 572 Kč včetně DPH.
Hlasy pro: 7
u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo s WATER DESIGN GROUP LTD, v ČR zastoupený: WATER
DESIGN GROUP LTD, odštěpný závod, jako zhotovitelem projektové dokumentace pro akci Rekonstrukce
úpravny vody Říčany a obnova vrtů, za cenu 2 145 572 Kč
včetně DPH.
Hlasy pro: 7
u Rada souhlasila s výběrem dodavatele Vodohospodářský
rozvoj a výstavba, pro vyřešení majetkoprávních vztahů
v souvislosti se stabilizací trasy přivaděče Želivka v souladu
se směrnicí o zadávání VZ formou spolupodpisu.
Hlasy pro: 7
u Rada schválila výši výdajů na žáka za rok 2020, po odpočtu částky v rámci RUD:
3. základní škola u Říčanského lesa Říčany, příspěvková
organizace
2 049,- Kč
4. základní škola Nerudova Říčany,
příspěvková organizace
4 386,- Kč
a souhlasila s podpisem a uzavřením veřejnoprávních
smluv s obcemi za žáky, kteří mají trvalý pobyt v dané obci
a plní povinnou školní docházku ve 4. základní škole Nerudova Říčany.
Hlasy pro: 7
u Rada schválila výši výdajů na dítě v mateřských školách
Říčany za rok 2020
Mateřská škola Srdíčko Říčany, E. Beneše 204/41		
11 909 Kč
Mateřská škola Čtyřlístek Říčany, Domažlická 1656/52		
14 705 Kč
Mateřská škola Zahrádka Říčany, Labská 2577/6		
14 193 Kč
Mateřská škola U Slunečních hodin Říčany,
Štefánikova 1616
7 108 Kč
Mateřská škola Kuřátko, Rooseveltova 3
29 795 Kč
Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

Z
OČÍ
DO
OČÍ

Pravidelná setkání s vedením města se o
prázdninách nekonají, v září se v uvedených
časech konají v budově MěÚ č. 53,
přímo v pracovně starosty, místostarosty
a místostarostky.
l se starostou Davidem Michaličkou ve ve
středu 15. září od 17 do 18 hodin
l s místostarostkou Hanou Špačkovou ve
ve středu 22. září od 17 do 18 hodin
l s místostarostou Pavlem Matoškou je
možné po předchozí dohodě

u Rada souhlasila s prodloužením nájemní smlouvy uzavřené s Českou spořitelnou, a to do 31. 12. 2026 a ukládá
OSM vypracovat dodatek č. 8 k uzavřené nájemní smlouvě.
Hlasy pro: 7
u Rada souhlasila s uzavřením dohody o provedení stavebních úprav budovy s Českou spořitelnou s tím, že
nájemce nebude požadovat úhradu nákladů spojených
s technickým zhodnocením. Předmětem dohody je provedení stavebních úprav v budově čp. 35 Masarykovo
náměstí dle přiložené projektové dokumentace a cenového odhadu; předpokládaná výše technického zhodnocení
majetku města je 5 856 342 Kč včetně DPH.
Hlasy pro: 6 zdrželi se: 1

Krátce z Rady města Říčany 3. 6. 2021
Rada přijala celkem 89 usnesení.
u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo na Rekonstrukci přístupového chodníku a sociálního zařízení MŠ
U Slunečních hodin s Lukášem Oppltem, Husova 404,
259 01 Votice, IČO: 9001816, jako zhotovitelem, za cenu
569 706,95 Kč včetně DPH.
Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
u Rada souhlasila s provedením předběžných tržních
konzultací s cílem připravit zadávací podmínky pro opakované vyhlášení veřejné zakázky na výstavbu základní
školy na Komenského náměstí.
Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
u Rada souhlasila s pořízením systému inteligentního
řídícího systému do haly na Sportovišti u lesa od společnosti Techtex a s uvolněním finančních prostředků ve výši
196 028, -Kč včetně DPH z rezervy rady.
Hlasy pro: 7
u Rada schválila uzavření smlouvy o umístění technického zařízení na sběr a další zpracování dat pro osobní
doklady vydávané v působnosti MV se Státní tiskárnou
cenin, jako poskytovatelem, jejímž předmětem je zajištění provozu technického zařízení, včetně programového vybavení umístěného v prostorách budovy čp. 1619
na Komenského nám. v Říčanech za účelem pořizování
a zpracování dat pro e-pasy a e-občanské průkazy, včetně
zaškolení, servisu a jiných Hotline CDBP služeb za cenu
6 917,- Kč/1 měsíc (bez DPH), tj. za cenu 8 370,- Kč/1
měsíc vč. DPH. Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to
do 31. 12. 2025.
Hlasy pro: 7
u Rada schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy se
spolkem Rozum a Cit, jejímž předmětem je poskytnutí
individuální dotace ve výši 50 000 Kč na podporu služeb,
které jsou poskytovány pěstounským rodinám v Říčanech
a okolí a zároveň schvaluje uvolnění částky 50 000 Kč
z humanitárního fondu.
Hlasy pro: 7
u Rada schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy s Rytmus Střední Čechy, jejímž předmětem je poskytnutí individuální dotace ve výši 12 000 Kč na podporu sociálních
služeb zařízení, které využívá občan Říčan a zároveň
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schvaluje uvolnění částky 12 000 Kč z humanitárního
fondu.

Hlasy pro: 7
u Rada schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy se společností Oblastní charita Kutná Hora, jejímž předmětem
je poskytnutí individuální dotace ve výši 30 000 Kč na
podporu klientů z Říčan, kteří využívají sociální služby
zařízení, a zároveň schvaluje uvolnění částky 30 000 Kč
z humanitárního fondu.
Hlasy pro: 7
u Rada schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy
s Portus Praha, jejímž předmětem je poskytnutí individuální dotace ve výši 10 000 Kč na částečnou úhradu
nákladů spojených s využíváním sociální služby klientem, který má trvalé bydliště v Říčanech a zároveň
schvaluje uvolnění částky 10 000 Kč z humanitárního
fondu.
Hlasy pro: 7
u Rada schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy s Komunitním centrem Říčany, o.p.s., IČ 27435610, se sídlem
Masarykovo nám. 53, 251 01 Říčany, jejímž předmětem
je poskytnutí individuální dotace ve výši 50 000 Kč na
provoz společnosti poskytující sociální služby občanům
Říčan a zároveň schvaluje uvolnění 50 000 Kč z humanitárního fondu.
Hlasy pro: 7
u Rada schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy s:
• Organizací HEWER, jejímž předmětem je poskytnutí
individuální dotace ve výši 20 000 Kč na poskytování sociální služby – osobní asistence pro klienty z Říčan a zároveň schvaluje uvolnění částky 20 000 Kč z humanitárního
fondu.
• Společností Centrum sociálních služeb Hvozdy, jejímž
předmětem je poskytnutí individuální dotace ve výši 10
000 Kč na podporu jednoho klienta z Říčan, který využívá
sociální služby zařízení a zároveň schvaluje uvolnění částky 10 000 Kč z humanitárního fondu.
• Společností Tři, jejímž předmětem je poskytnutí individuální dotace ve výši 50 000 Kč na podporu Domácího
Hospice Dobrého pastýře, který poskytuje mobilní hospicovou péči klientům z Říčan a zároveň schvaluje uvolnění
částky 50 000 Kč z humanitárního fondu.
• Dětským krizovým centrem, jejímž předmětem je poskytnutí individuální dotace ve výši 50 000 Kč na podporu provozu ústavu a zároveň schvaluje uvolnění částky
50 000 Kč z humanitárního fondu.
• Společností Arcidiecézní charita Praha, jejímž předmětem je poskytnutí individuální dotace ve výši 10 000 Kč
Domovu pro seniory kardinála Berana v Mukařově na
podporu seniorů z Říčan, kteří využívají sociální služby
zařízení, a zároveň schvaluje uvolnění částky 10 000 Kč
z humanitárního fondu.
Hlasy pro: 7
u Rada pověřila člena zastupitelstva města Říčany Vladimíra Kořena prováděním sňatečných obřadů v souladu
s ustanovením § 657 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, a dle § 11a, odst. 1 písm. a) zákona č. 301/2000
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Sb., o matrikách, jménu a příjmení, ve znění pozdějších
předpisů.
Hlasy pro: 7

Krátce Rady města Říčany 10. 6. 2021
Rada přijala celkem 15 usnesení.
u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky,
a to městu Říčany jako příjemci podpory ve výši 372 000 Kč
na pořízení dvou vozidel s alternativním pohonem.
Hlasy pro: 7
u Rada schválila uzavření dohody o náhradě škody
a o uznání a vypořádání dluhu s V a P, jako dlužníky, jejímž
obsahem je náhrada škody ve výši 60 000,-Kč včetně DPH,
která vznikla poškozením okrasných vrb na Lázeňské louce
v Říčanech.
Hlasy pro: 7
u Rada schválila uzavření dodatku č. 4 k Rámcové smlouvě o spolupráci s Mediálním a komunikačním servisem
Říčany, jehož předmětem bude rozšíření spolupráce pro
zajištění provozu TIC Říčany (Turistické a informační centrum Říčany) o závazek společnosti Mediální a komunikační servis Říčany zajistit v souladu se schválenou metodikou
vydávání parkovacích oprávnění pro parkovací zóny ve
městě Říčany.
Hlasy pro: 7
u Rada souhlasila s umístěním sídla společnosti MAS Říčansko na adresu Městského úřadu v Říčanech, tj. na adresu Masarykovo náměstí 53/40, Říčany, PSČ 251 01.

Hlasy pro: 6 zdrželi se: 1

Krátce z Rady města Říčany 17. 6. 2021
Rada přijala celkem 37 usnesení.
u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo na opravu
chodníku v ulici Lázeňská s JPR Realizace, jako zhotovitelem, za cenu 301 532,- Kč včetně DPH.
Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
u Rada souhlasila se zahájením zadávacího řízení na veřejnou zakázku č. 12/2021 Úpravy okolí přírodní nádrže
Marvánku v Říčanech II, formou zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a schvaluje zadávací dokumentaci
této veřejné zakázky dle příloh.
Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
u Rada schválila zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1770/3 k. ú. Říčany u Prahy o výměře cca
15 m² SUPER Sport na dobu od 1. 11. 2021 do 31. 10.
2025 za účelem provozování stánku s občerstvením u cyklostezky, prodejem sortimentu pro volné grilování a poskytování informačních letáků a materiálů k Říčansku, na
úřední desce po dobu nejm. 15 dnů.
Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo na opravu
erodovaných částí kamenných zdí břehů Pacovského ryb-
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níka s Jozefem Ladičem, Vroutek, IČO: 459 98 744, jako
zhotovitelem, za cenu 285 000,- Kč včetně DPH.
Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
u Rada schválila uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě
o provozování služby Senior taxi se ROSI LOGISTIK.
Předmětem dodatku je navýšení počtu vozidel na dvě
současně provozovaná vozidla, rozšíření skupiny osob
oprávněných k využívání přepravní služby o děti se zákonným zástupcem nebo dospělým doprovodem do 7
let věku. Dále dochází k rozšíření územní o cesty do lékařských zařízení na území města Prahy, přičemž výše
paušální (nástupní) platby oprávněné osoby za jednu
jízdu do lékařských zařízení na území města Prahy činí
150,- Kč včetně DPH.
Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
u Rada schválila uzavření darovací smlouvy s Běžeckým
klubem Říčany, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 20 000 Kč na značení běžeckých okruhů
v Říčanech a zároveň schválila uvolnění částky 20 000 Kč
z rezervy starosty.
Hlasy pro: 5 zdrželi se: 1 nepřítomno: 1

Krátce ze zastupitelstva
Zastupitelstvo přijalo celkem 35 usnesení.
u Zastupitelstvo pověřilo starostu města, aby provedl
veškeré právní kroky k pozastavení výstavby projektu
Alfa Tower, a to do doby vydání regulačního plánu v dané
oblasti.
Hlasy pro: 18 nepřítomno: 3
u Zastupitelstvo souhlasilo se stavebním záměrem výstavby Pavilonu D DOMOVA SENIORŮ ŘÍČANY-VODĚRÁDKY dle projektové dokumentace Domov seniorů
Říčany – Voděrádky – Pavilon D, zodpovědný projektant
Josef Jambura, č. autorizace ČKAIT: 0102179, datum
8/2020, a to za podmínky uzavření plánovací smlouvy se
společností DS Realitní II.
Hlasy pro: 18 zdrželi se: 1 nepřítomno: 2
u Zastupitelstvo souhlasilo s uzavřením plánovací
smlouvy se společností DS Realitní II za podmínky, že
stavební záměr nebude vyžadovat navýšení kapacity
pitné vody a likvidace splaškových vod nad rámec uzavřené smlouvy s 1. SčV, neboť v projektové dokumentaci
stavebního záměru je uvedena potřeba kapacity celého
komplexu budov Domova seniorů Říčany – Voděrádky
celkem 5.457 m3/rok a stavebník předložil smlouvu č.
83016945/3 se společností 1. SčV, a. s., na maximální
roční množství 5.472 m3/rok dodávané pitné vody i vypouštěné odpadní vody.
Hlasy pro: 18 zdrželi se: 1 nepřítomno: 2
u Zastupitelstvo schválilo, že do nabytí účinnosti změny
územního plánu, která upraví maximální počty bytových
jednotek v rodinných a bytových domech, se v bodě 8 Zastavitelné plochy a plochy přestaveb (rozděleno dle
etapizace) + zasmluvněné závazky a č. 9 - Rezerva pro
rekonstrukce, přístavby, nástavby, případné další stavby v souladu s platným územním plánem a rezerva pro

stávající domy s více než 1 BJ, počítá s rodinnými domy
max. o 2 bytových jednotkách a pro bytové domy max.
o 5 bytových jednotkách.
Hlasy pro: 17 zdrželi se: 2 nepřítomno: 2
u Zastupitelstvo schválilo závěry studie Studie napojení
obyvatel na kanalizaci a ČOV Říčany k odvádění splaškových odpadních vod z dosud nenapojených objektů
v zastavěném a zastavitelném území města Říčany po
dokončení intenzifikace (navýšení kapacity) ČOV Říčany, která má zahájit zkušební provoz v září 2021.
Hlasy pro: 17 zdrželi se: 2 nepřítomno: 2
u Zastupitelstvo uložilo tajemníkovi MěÚ Říčany zajistit provedení adresného průzkumu zájmu vlastníků
nemovitostí s čísly popisnými, před nimiž je vybudován
kanalizační řad o připojení ke kanalizaci a ČOV Říčany,
a se zájemci uzavřít Dohodu o závaznému termínu připojení nemovitosti na kanalizační řad.
Hlasy pro: 19 nepřítomno: 2
u Zastupitelstvo uložilo tajemníkovi MěÚ Říčany vyzvat provozovatele, aby v Souladu s Koncesní smlouvou
č. 398/2011/KCS, Přílohou č. 2 při vydávání stanovisek
k investičním záměrům třetích osob a při připojování nových odběratelů k odvádění splaškových odpadních vod
postupoval v souladu se závěry studie Napojení obyvatel
na kanalizaci a ČOV Říčany napojování pro obyvatele
města Říčany.
Hlasy pro: 17 zdrželi se: 2 nepřítomno: 2
u Zastupitelstvo schválilo výjimku ze směrnice města Říčany č. 1/2014 v souvislosti s realizací projektu Kanalizace
pro domácí schváleném zastupitelstvem dne 9. 6. 2021, a to
v tom smyslu, že při uzavírání smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení služebnosti umístění, provozování, údržby a oprav
kanalizační přípojky do pozemků ve vlastnictví města Říčany nebude žadatel, který zároveň předloží uzavřenou
dohodu o závazném termínu připojení na kanalizační řad,
povinen žádat dle ustanovení čl. III. uvedené směrnice o vydání souhrnného vyjádření města Říčany ke stavbě a toto
vyjádření bude pro účely uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti nahrazeno stanoviskem provozovatele kanalizační sítě, tzn. 1. SčV, a. s.
Hlasy pro: 19 nepřítomno: 2
u Zastupitelstvo schválilo investiční záměr IZ/
OSM/147/2021/ŠRI Kanalizace v lokalitě Ryba v předloženém znění.
Hlasy pro: 19 nepřítomno: 2
u Zastupitelstvo schválilo uzavření veřejnoprávní
smlouvy s Terapeutickým centrem Modré dveře, jejímž
předmětem je poskytnutí individuální dotace ve výši
30.000 Kč na dofinancování základní činnosti organizace, a zároveň schvaluje uvolnění částky 30.000 Kč z humanitárního fondu.
Hlasy pro: 16 zdrželi se: 1 nepřítomno: 4
u Zastupitelstvo schválilo uzavření veřejnoprávní
smlouvy s Cestou Integrace, jejímž předmětem je poskytnutí individuální dotace ve výši 100.000 Kč na podporu provozu společnosti, a zároveň schvaluje uvolnění
částky 100.000 Kč z humanitárního fondu.
Hlasy pro: 16 zdrželi se: 1 nepřítomno: 4
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Ptáme se vás v letní kanceláři starosty: Jak má
v budoucnu vypadat Masarykovo náměstí v Říčanech?
Ptát se budeme i dětí, které zde navštěvují základní a uměleckou školu a jsou
tak možná nejpočetnější uživatelskou
skupinou. Kromě kontaktní kampaně
bude
dotazník
k dispozici v elektronické podobě
on-line: https://
ricanyrevitalizace.
netquest.cz/ (viz
QR kód).
Při organizování hromadných společenských akcí velmi často narážíme
na kapacitu náměstí z pohledu technického zabezpečení. Inženýrské sítě
jsou zastaralé a nevyhovující. O tom,
že se bude jednat o nákladnou investiční akci s kompletní výměnou inženýrských sítí a povrchu, není pochyb.
Podněty, které získáme od vás, předáme architektům, kteří budou vyzváni
k tvorbě vizí prostřednictvím architektonické soutěže. Jejich návrhy a vize
pro naše náměstí budete opět moci
hodnotit i vy. Celý proces proto bude
poměrně dlouhý a o tom, jaká vize pro
naše náměstí bude ta vítězná, rozhodne už příští vedení radnice.
Harmonogram procesu Revitalizace
Masarykova náměstí:
• Červen 2021 - Start sbírání podnětů od

občanů – kontaktní kampaň, dotazníky
on-line
• Podzim 2021 - Vyhodnocení podnětů,
zpracování podkladů pro vyhlášení architektonické soutěže
• Zima/jaro 2022 - Konání architektonické soutěže Vize Masarykovo náměstí
v Říčanech
• Jaro 2022 - Vyhodnocení architektonické soutěže a představení vítězných
studií veřejnosti
• Jaro 2022 - Náměty a připomínky občanů k vítězným studiím
• Léto 2022 - Zapracování připomínek
do vítězného architektonického návrhu
Děkujeme za spolupráci společnosti
KOMA, která zdarma zapůjčila modul,
který právě uvádí na český trh. Poděkování města patří i panu Boukalovi
z říčanského muzea za spolupráci na
výběru historických fotografií. Navštívit dočasnou kancelář starosty můžete
i ohledně dalších témat. Budeme se na
vás těšit.
Kateřina Lauerová,
tisková zpráva města

Foto: Petr Frank

Koncem června byl na Masarykově náměstí instalován obytný modul, zdarma zapůjčený společností
KOMA. Po celé prázdniny zde bude
mít ve vybraných časech hodiny pro
veřejnost starosta města. Dočasně instalovaná letní kancelář je zde právě
pro vás. Chceme vám být blíž a chceme s vámi diskutovat. Tím hlavním
tématem bude start projektu Revitalizace Masarykova náměstí.
Právě vedle zmíněného modulu jsme
pro vás připravili ze snímků poskytnutých říčanským muzeem minivýstavu.
Na výstavních panelech uvidíte, jak šel
čas a jak se měnila architektura, obyvatelé i poskytované služby v centru města.
Jak má vypadat srdce našeho města v
budoucnu? Které hodnoty se musí
zachovat a co je naopak potřeba změnit? Co vám na náměstí chybí a co by
tam být naopak nemělo? Kde a jak
má být organizována doprava a parkování? Na to vše se vás o prázdninách
budou ptát osobně studenti v rámci dotazníkového šetření. I když by se mohlo
zdát, že diskuse o podobě náměstí je věcí
odborníků, především architektů, my se
chceme ptát nejdříve vás. Názory vás,
kteří zde bydlíte, využíváte služby, vlastníte domy či provozovny, nebo jste jen
návštěvníky, jsou pro nás velmi důležité.
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Říčany jsou druhé nejlepší město
pro podnikání ve Středočeském kraji
Říčany se umístily ve srovnávacím
výzkumu Město pro byznys 2020
celkově na druhé příčce v žebříčku podnikatelsky nejatraktivnějších měst ve Středočeském kraji.
Předstihlo nás pouze město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav.
Trojici nejpřívětivějších měst pro
podnikatele uzavřela Kutná Hora.
Oproti roku 2019, kdy se Říčany
umístily až na celkovém 10. místě,
se tak přiblížily vrcholu. Polepšily
si hlavně v oblasti přístupu veřejné
správy. Výzkum zpracovává analytická agentura Datank a hodnotila
v něm všech 205 obcí s rozšířenou
působností v České republice.
V Říčanech roste počet podnikatelů a s krajským vítězem si příliš
nezadáme, pokud jde o dopravní
dostupnost, stejně tak i o výborné
možnosti pracovního trhu. Ekonomické ukazatele napovídají, že
říčanská radnice věnuje dostatečné prostředky na podporu veřejné
dopravy. V rámci Středočeského
kraje nabízíme nadprůměrný počet úředních hodin, během nichž
si nejen podnikatelé mohou vyřídit
vše potřebné. V hodnocení kategorie podnikatelské prostředí - oblast
aktuálního rozvoje a pracovního
trhu se Říčany umístily dokonce na
čele výsledků.
Zlaté město Brandýs podnikatele
láká výbornou dopravní dostupností
a dynamickým rozvojem podmínek.
To se projevuje nejen v kraji vysoce
nadprůměrným počtem malých a
středních firem, ale také aktuálně
rychle narůstajícím počtem firem i
živností. V bronzové Kutné Hoře se
daří malému a střednímu podnikání,
ve městě přibývá i ekonomicky aktivních obyvatel. Radnice se zaměřuje
především na podporu bydlení a kultury, o čemž svědčí v regionu nadprůměrné výdaje na tyto oblasti.
„Lokalita, ale i lidský potenciál nadprůměrně vzdělaných obyvatel předurčují Říčany k tomu, aby byly přitažlivým městem pro podnikatelské
aktivity. Ambicí radnice je všechny

ušlechtilé podnikatelské aktivity podporovat,“ komentuje za vedení radnice místostarosta Pavel Matoška.
Srovnávací výzkum Město pro
byznys již třináctým rokem hodnotí podnikatelský potenciál měst
a obcí v České republice. Detailnímu zkoumání jsou podrobena
všechna města a obce s rozšířenou
působností automaticky bez přihlašování. Analytici agentury Datank,
která za výzkumem stojí po datové
stránce, dělí své hodnocení do dvou
hlavních kategorií: podnikatelské
prostředí a přístup veřejné správy. V rámci výzkumu jsou shrnuty
všechny důležité informace a statistická data, která dále rozvíjejí diskuzi o vývoji podnikatelského prostředí v ČR. Pořadí se vyhodnocuje
za jednotlivé kraje a také za celou
republiku. Celorepublikové výsledky budou v letošním ročníku poprvé
převáženy výsledky srovnávacího
výzkumu zaměřeného na kraje Místo pro život. Místo dobré pro podnikání by totiž mělo být i dobrým
místem pro život. Vyhlašovatelem
výzkumu je týdeník Ekonom, partnerem Stavební skupina EUROVIA
CS a Svaz měst a obcí ČR.
Detailní informace o srovnáva-

cím výzkumu a jeho metodice na:
www.mestoprobyznys.cz
Kateřina Lauerová, tisková zpráva

Celkové pořadí
1. Brandýs / St. Boleslav
2. Říčany
3. Kutná Hora
4. Beroun
5. Slaný
6. Kolín
7. Benešov
8. Český Brod
9. Dobříš
10. Lipník nad Bečvou
11. Kralupy nad Vltavou
12. Černošice
13. Neratovice
14. Lysá nad Labem
15. Mladá Boleslav
16. Kladno
17. Příbram
18. Mnichovo Hradiště
19. Poděbrady
20. Sedlčany
21. Nymburk
22. Vlašim
23. Rakovník
24. Votice
25. Čáslav
26. Hořovice
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Koncept revitalizace sídlišť
připomínkovalo 260 respondentů z 1200
oslovených říčanských domácností
Děkujeme všem, kteří se zapojili do připomínkování
předloženého Konceptu revitalizace sídlišť. Poctivě
jsme všechny vaše podněty zaznamenali. Jejich vyhodnocením se zabývá úřad, konkrétně Odbor správy
majetku. Výsledky poukazují na nespokojenost se stavem chodníků a komunikací, chybějícími parkovacími
místy a nedostatkem míst k odpočinku. Rezidenti by
ocenili i více zeleně s lepší péčí. Podle výsledků šetření začneme s přípravou projektů, které vyžadují delší
projektovou přípravu a schválení investičního záměru.
To se týká zejména rekonstrukcí komunikací a oprav
chodníků. Některá vaše přání jsme již realizovali a na
ta jednodušší se chystáme v nejbližší době.
V průběhu dubna měli obyvatelé čtyř říčanských sídlišť - Olivovna, Na Kavčí skále, Komenského náměstí a
lokality Haškova - možnost prostudovat materiály, které
jim byly doručeny do schránek. Bylo to náhradní řešení.
Původní plán byl vše probrat na veřejných projednáních
stejně, jako probíhala první fáze sběru námětů. Špatná
epidemická situace nám však tento záměr zmařila. Na
všech jmenovaných sídlištích byly umístěny také výstavní panely na toto téma se schránkou pro vaše odpovědi.
Výsledný sběr dotazníků ukázal, že to bylo velmi prozíravé řešení, neboť většina z vašich podnětů dorazila právě
formou papírových dotazníků ze schránek. Vrátilo se jich
přesně 223. Další možností bylo vyplnit dotazník on-line,
ale této rychlejší a na vyhodnocení snazší varianty, využilo
pouze 37 obyvatel. Další část podnětů přišla formou textu e-mailem přímo zpracovateli. Architekt Petr Frank tak
získal bezmála tři stovky odpovědí. Jejich vyhodnocení a
realizace je však úkolem Odboru správy majetku. Na zaslání odpovědí měli obyvatelé jeden měsíc.
Obecně průzkum potvrdil, že na všech sídlištích vidí občané největší problém s nedostatkem parkovacích míst,
špatným stavem chodníků, cest a komunikací. Chybí i
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místa k odpočinku a zeleň, někde byla předmětem kritiky i péče o zeleň, nečistota a chybějící kontejnery na
bioodpad.
Zeleň a lavičky radnice postupně doplňuje. Opravy chodníků a komunikací, nová parkovací místa si vyžádají delší
přípravu. Zlepšujeme údržbu a čistotu.
Jedním z přínosů participace, která byla nastartována
veřejným grilováním, je zapojení občanů nejen do diskuse, ale propojení aktivních obyvatel v oblasti s úřadem. A
to se daří. Všem, kteří se aktivně zapojují do péče o veřejné prostranství, patří díky. Radnice se bude snažit tyto
aktivity nadále účinně podporovat. Technická správa
města je vždy nápomocna na vyžádání zlikvidovat listí,
trávu a další odpad vzniklý péčí občanů o veřejné prostranství. Kladně reagujeme i na žádosti o zapůjčení či
nákup drobného nářadí. OTS průběžně reaguje na podněty ohledně úklidu, sekání a další údržbu.
Co konkrétně jsme na základě přání občanů již realizovali?
Již po setkání na sídlištích byl postupně na všech sídlištích řešen mobiliář. Opraveny nebo doplněny byly lavičky a odpadkové koše. Proběhla revize a údržba dopravního značení. Pracovníci technických služeb odstranili a
odvezli staré a nepoužívaných sušáky na prádlo, nahromaděné kupy staré trávy a listí. Proběhla celková kultivace veřejných prostor i zeleně.
Zařídit odpočinková místa nákupem laviček a zajistit
zeleň pro výsadbu není časově náročné a na mnohých
sídlištích jsme již zeleň a posezení doplnili. Rychlé by
mělo být i rozmístění komunitních kompostérů. Ideální
by bylo, pokud by si je konkrétní osoba v lokalitě vzala na
starost, aby kompostovaní probíhalo tak, jak má. K zájmu obyvatel o rozmístění kontejnerů na bioodpad je
však nutno podotknout, že tuto možnost obyvatele mají,
ale musí se na tom shodnout jejich společenství vlastníků a objednat si tuto placenou službu. Není možné zvý-
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příslušného správního rozhodnutí k povolení stavby.
Jedná se tedy o delší proces.
Na Komenského náměstí se vzhledem k plánované
výstavbě školy provedly jen drobné úpravy u stanoviště separovaného odpadu v ulici Plynární, spočívající
v realizaci nového hrazení z tahokovu navazujícího
materiálově na stávající. Dále jsme opravili chodník a
připravujeme opravu ulice Družstevní. Radost už dělá i
pěší mlatová propojka od gymnázia k úřadu. Součástí
projektu výstavby školy bude i vytvoření úplně nového
parku. Rozpracovaný je i projekt na parkoviště mezi
gymnáziem a pivovarem, které výrazně zvýší kapacitu
pakovacích míst i pro tuto oblast.
V lokalitě Haškova jsme opravili povrch ulice Halasova,
postavili bezbariérové napojení na chodník u trafostanice, zpevnili povrch pro popelnice a ohradili stání pro tříděný odpad. Největší výzvou zde je ovšem rekonstrukce
komunikace Haškova, o které se dočtete v následujícím
článku.
Nestihli jste se ještě s návrhy koncepce seznámit? Zajímají vás další detaily z průzkumu?
Podrobnosti najdete na webu města
https://info.ricany.cz/mesto/revitalizace-ricanskych-sidlist
Koncepce revitalizace říčanských sídlišť pro 21. století je
v tištěných brožurách k dispozici v infocentru na Masarykově nám.
Kateřina Lauerová, tisková zpráva města
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Foto: Petr Frank

hodnit obyvatele sídlišť před obyvateli rodinných domů,
kteří si za odvoz bioodpadu platí.
Na sídlišti Olivovna radnice uvedla do provozu nové
parkoviště pro cca 30 aut. V lokalitě sídliště a na sportovišti město zasadilo na tři desítky nových stromů. Největší změnou v lokalitě byla změna dopravního režimu
v ulici Školní, která zamezila vysokému průjezdu aut
mezi domy. Lokálně nechala technická správa města
opravit asfalt na komunikaci. Aktuálně radnice vyhlásila
veřejnou zakázku na opravu stávajících chodníků a cest.
Na konci ulice Bezručova jsme realizovali první stání na
separovaný odpad řešený gabionovými koši, osázenými
rychle rostoucí nenáročnou bobkovišní.
Na Kavčí skále jsme v ulici Domažlická zřídili čtyři
nová hrazení z tahokovu kolem stání na separovaný
odpad. „Protože ne všem se strohé kovové konstrukce
líbí, uvažujeme o ozelenění popínavými rostlinami,“
doplňuje nápad na vylepšení radní Petr Auředník
(Klidné město). Přemístěním stání na separovaný
odpad v ul. Domažlická jsme tak uvolnili několik parkovacích míst, do té doby obsazených kontejnery na
odpad. Zpevnili jsme povrch oblíbené a využívané
cestičky od ulice Pujmanova zadem k MŠ Čtyřlístek.
Spojnici před školkou a sídlištěm jsme opatřili novým
asfaltem a na něj pro radost těch nejmenších nastříkali zábavné hry. Budeme se snažit vyřešit i požadavek
občanů na zvýšení počtu parkovacích míst o nové plochy. Realizace parkovacích stání však obnáší přípravu projektové dokumentace, její projednání a vydání
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Prázdninová oprava ulice Haškova
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let minulého století, uloženy jsou
příliš mělce pod povrchem. Litinový
materiál, ze kterého je vyhotoven vodovodní řad, je již velmi křehký. Při
zátěži, kterou by způsobovaly stavební stroje při pokládce, by praskl.
Důsledkem by byla havárie vody či
kanalizace. Správa majetku však
chystá investiční záměr, tedy mate-

riál pro zastupitelstvo, s návrhem
komplexního řešení stavu této poměrně významné místní komunikace. Ten by řešil lokalitu komplexně
s výměnou inženýrských sítí, nedostatečnou šířku vozovky při parkování aut, nový povrch komunikace
včetně podloží.
Kateřina Lauerová

foto Rudolf Flachs

Technická
správa
města naplánovala na
letní prázdniny, kdy je nižší provoz,
lokální opravy místní komunikace Haškova. Tato kolmá ulice na
Černokosteleckou je v neutěšeném
stavu, a to nejen na viditelné části
vozovky, ale v havarijním stavu jsou
i inženýrské sítě pod komunikací.
Ulice Haškova by si zasloužila kompletní rekonstrukci včetně inženýrských sítí, radnice si je vědoma tohoto neutěšeného stavu, který je častou
výtkou občanů. Celkovou rekonstrukci však komplikuje jeden zásadní fakt, a tím jsou majetkoprávní
vztahy. O jejich vypořádání se jedná,
ale jak se říká „je to běh na dlouhou
trať“. Současný technický stav vozovky bez konstrukčních vrstev (bez
tzv. kufru) neumožňuje celoplošnou
opravu povrchu. Komplikací jsou
také inženýrské sítě ze šedesátých
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Pokračují stavební práce na podchodu pod tratí

Foto: RUDOLF FLACHS

Obnovení podchodu pod
trati Praha – Benešov pokračuje stavbou bezbariérového přístupu od ulice
Kamenická. Stavba je
uzavřena a není dovoleno
zde procházet či projíždět.
Objízdná trasa je zde vyznačena.
V ulici Barákova je od vyústění podchodu vystavěna
nová část chodníku směrem
k parkovišti u nádraží. kl
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Za posledních pět let vznikly v Říčanech
stovky nových parkovacích míst
Dnes si možná již málokdo vzpomene, že ještě před pěti
lety nebyla k dispozici například kolmá parkovací stání na
Komenského náměstí, kde vzniklo přes třicet parkovacích míst. Po výstavbě školy a parku by mělo parkoviště
dostat nový povrch a vzrostlou zeleň. Asi třicet pět stání
bylo v roce 2016 zřízeno v ulici Olivova na pronajaté štěrkové ploše nedaleko náměstí. „Bohužel, vlastnické spory a
podaná žaloba souseda zde nedovolují provozovat veřejné
parkoviště. Navíc se plocha stala odkladištěm málo provozovaných aut. Proto jsme se rozhodli pozemek vyhradit pro
placené stání soukromých vozidel, která tak ubudou z ulic
a veřejných parkovišť,“ komentuje místostarosta Pavel
Matoška.
Zjednosměrněním některých ulic a zavedením cik-cak
stání se již dříve zlegalizovalo stání desítek až stovek parkujících vozů. V blízkosti škol vznikla K+R krátkodobá
stání Kiss and Ride. Úplně nové plochy pro parkování
byly zřízeny Pod hradem, tři minuty chůze od náměstí,
kde je momentálně kapacita téměř 100 míst. Parkoviště
je průchozí jak směrem k dopravnímu hřišti a prodejně u
Václava, tak do ulice Rooseveltova s brankou k Lázeňské
louce a hřištím. Úplně nové parkoviště vzniklo na sídlišti
Olivovna s kapacitou téměř 30 aut, na ostatních sídlištích nová stání plánujeme.
K nejžádanějšímu navýšení došlo nedávno u vytíženého
nádraží, kde byla zbourána dřevěná budova skladu, která původně patřila Českým drahám. Jednání o odkoupení trvalo několik let, ale nakonec přineslo navýšení o tři
desítky míst. Moderní parkoviště přímo u nádraží by na
pozemcích u trati mělo vzniknout brzy, čekáme na vydání
stavebního povolení a pevně věříme v přiznání dotace.
Projektují se i další parkoviště mezi gymnáziem a pivovarem nebo u komerční zóny, ale každé volné místo se vždy
rychle zaplní. Poptávka po parkovacích místech se nedá
bez regulace uspokojit. Ještě pro upřesnění, některými
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tolik kritizované přesunutí květináčů a pořízení veřejného
sezení podél restaurací u pošty přišlo Masarykovo náměstí pouze o dvě parkovací místa (nová stání vznikla na protější straně náměstí). Celkem jich zde je přibližně 100, což
je výrazně více, než najdete ve městech podobné velikosti.
Dalším výrazným krokem bylo hned po změně legislativy
zahájení vymístění vraků z ulic a parkovišť. To také přineslo několik desítek volných parkovacích míst. Do této
chvíle bylo odtaženo asi třicet vozů a mnohá další vozidla
po nalepení oznámení, že se jedná o vrak, majitelé odstranili bez odtažení.
Radnice v Říčanech dlouhodobě a systematicky
podporuje ekologické způsoby dopravy po městě
l Senior taxi – dotovaná doprava seniorů (2018 první
vůz, pro velký úspěch letos služba rozšířena o další vozidlo. Podrobnosti se dočtete na jiném místě Kurýru)
l Zavedení hromadné školní a městské dopravy zdarma (2018)
l Sdílená jízdní kola (2020) s jízdou 15 min. zdarma ve
spolupráci s Nextbike a místními partnery Contera a Zöller
l Stavba cyklostezek, pěších stezek a nových chodníků pro lepší dostupnost (cyklostezka Do Prahy na kole
z Kolovrat do Mnichovic, stezka od nádraží do komerční
zóny, nově budovaný podchod pod tratí,…)
l Budování mobiliářů pro cyklisty po městě i u základních škol
l Nákup referentských vozů na alternativní pohony
l Služební elektrokola pro úřad
l Příspěvek pro zaměstnance na pořízení kola/koloběžky k dopravě do zaměstnání
Kateřina Lauerová,
tisková zpráva města
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Od července bude jezdit další vůz SENIOR
TAXI, k lékaři vás sveze až do Prahy
Říčanská radnice se rozhodla navýšit službu SENIOR TAXI o další vůz a okruh cest rozšířit až do
Prahy. Již od července 2021 budou
jezdit za dotovanou cenu 15 Kč dva
vozy po městě (včetně místních částí). Za sto padesát korun se zájemci
můžou svézt do vybraných zdravotnických zařízení v hlavním městě.
Oblíbenost místní přepravy seniorů k lékaři, na poštu, do obchodu i za volným
časem naplnila současnou kapacitu
jednoho vozu. Vůz měsíčně uskuteční v průměru 750 odvozů. Radnice na
základě testovacího provozu druhého
vozu využila smluvní opce s provozovatelem ROSI LOGISTIK, s. r. o.,
na další vůz, a posiluje služby. Dosud
mohli říčanští senioři 65+ (držitelé ZTP
a ZTP/P průkazů) využívat za dotovanou cenu 15 Kč jeden vůz pro cesty
v katastru města Říčany. Nově budou
moci cestovat i do osmi vybraných lékařských zařízení v Praze. Za cestu tam
zaplatí 150 korun a dalších 150 za cestu
zpět. Cena za cestu zůstává stejná i pokud si oprávněná osoba vezme doprovod či spolucestující. K cestě seniora
opravňuje kartička, kterou si vyřídí
po předložení občanského průkazu
NA POKLADNĚ městského úřadu
na Masarykově nebo Komenského

náměstí. Podmínkou je trvalé bydliště
v Říčanech nebo jeho místních částech Pacov, Strašín, Kuří, Jažlovice a
Voděrádky, případně čestné prohlášení
o pobytu u příbuzných nebo v Domově
pro seniory, DPS. Provozní doba Senior taxi je každý všední den od 7.00
do 15.30 hod. V další fázi radnice připravuje rozšíření o dopravu dětí do 7 let
s doprovodem k lékaři, ta by mohla být
spuštěna již v září.
Cena pro přepravu seniorů je dotovaná
a radnice na tuto službu ročně uvolňuje
ze svého rozpočtu přibližně 750 tisíc
korun, nyní v rozpočtu počítáme s částkou 1,3 mil. korun.
Adresy lékařských zařízení na území města Prahy pro seniory pro
přepravu služby senior taxi:
1) Fakultní Thomayerova nemocnice – Vídeňská 800, Praha 4 – Krč,
140 59

2) IKEM – Vídeňská 1958/9, Praha
4 – Krč, 140 21
3) GEMINI oční klinika a.s. – U
Křížku 572, Průhonice, 252 43
4) Fakultní nemocnice Královské
Vinohrady – Šrobárova 1150, Praha
10 – Vinohrady, 100 34
5) Lékařský dům Uhříněves – Nové
náměstí 1431/20, Praha 22 – Uhříněves, 104 00
6) GEMINI oční klinika, a.s. – U
Společenské zahrady 389/3, Praha
4 – Krč, 140 00
7) Poliklinika Chomutovická – Chomutovická 1444/2, Praha 11 – Chodov, 149 00
8) Poliklinika Šustova – Šustova
1930/2, Praha 11 – Chodov, 148 00
Po dohodě bude možné rozšířit nabídku i o další zařízení.
Kateřina Lauerová,
tisková zpráva města

Vážení občané,
plánované rozšíření ČOV Říčany by mělo být hotové na
konci září tohoto roku. Zastupitelé na červnovém zasedání schválili Studii napojení obyvatel na kanalizaci a
ČOV Říčany. Město Říčany má zájem připojit všechny
nemovitosti s číslem popisným, které dosud nejsou připojeny na kanalizaci. Majitelé nemovitostí, kteří mají

kanalizační řad před domem, se budou moci napojit
ihned po spuštění zkušebního provozu, ostatní budou
muset počkat až na dokončení kanalizačního řadu v ulici. O prázdninách budeme organizovat průzkum zájmu
vlastníků nemovitostí uzavřít Dohodu o závazném připojení nemovitosti na kanalizační řad. Ve studii se počítá
i s rekonstrukcemi rodinných či bytových domů, popř.
dalšími stavbami v souladu s platným územním plánem.
Zastupitelstvo schválilo, že do nabytí účinnosti změny
územního plánu, která upraví maximální počty bytových jednotek v rodinných a bytových domech, se počítá
s rodinnými domy max. o dvou bytových jednotkách a s
bytovými domy max. o pěti bytových jednotkách. Během
prázdnin vypracujeme také návod, jak postupovat při
budování kanalizační přípojky. Návodný postup najdete
v zářijovém čísle Říčanského kurýru. Po telefonické dohodě se můžete u mne v kanceláři o projektu informovat.
Jarmila Voráčková, radní města
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foto Rudolf Flachs

Rozšíření ČOV Říčany již na konci září
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Říčanská radnice pro vás – 6. díl
Hodně zdraví, pohody a klidné prázdniny
Po půl roce v židli starosty lehce bilancuji. Povedlo se posílit tým novým tajemníkem i dalšími několika klíčovými
kolegy. Ustáli jsme nejhorší období
lock-downu zdravotně i finančně, chod
města se nezastavil. Většina projektů
pokračuje, i když ten největší, výstavba nové školy, se přibrzdil a budeme
opakovat soutěž. Údržba města stále
není optimální, hlavně sekání zeleně po
deštivém jaru stíháme špatně (i když na
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řadě míst se záměrně nechávají květnaté louky). Nedostatky vidíme a pracujeme na jejich odstranění.
To zásadní však funguje. Držíme
územní plán a vyrovnaný rozpočet, nepovolujeme žádné velké bytové projekty a investujeme do kvality života místních obyvatel. A co je nejvíc – děláme to
poctivě a srdcem.
Říčanskou společností v poslední
době poměrně dost hýbe několik ne-

populárních dopravních témat.
Zavádění parkovacího systému,
snaha o zklidnění dopravy v rezidenčních ulicích či
opravy klíčových tahů v okolí. Uvědomuji si, že to může házet špatný stín
i na mé osobní působení na radnici.
Každodenní zácpy v centru města
jsou únavné – způsobuje je zejména

texty.kuryr@ricany.cz
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Přesto jsem názoru, že je třeba s problémem dopravy v Říčanech něco dělat
a nejen přihlížet a alibisticky kritizovat. Mám odvahu dělat i nepopulární
opatření, protože věřím, že ve výsledku
přinesou ovoce. Jistě nejsme neomylní,
nikdy nevyhovíme všem, ale snažíme
se, aby se v Říčanech žilo co nejlépe.
Rád bych všem z Říčan i okolí popřál
pevné zdraví, příjemné prázdniny a
zaslouženou dovolenou. A pokud ne-

cestujete někam daleko, nevadí. Máme
tu přeci krásně.

Váš starosta David Michalička
P.S. Pokud vás zajímá dění ve městě,
sledujte facebookovou stránku Město
Říčany. Sledovat můžete i mou stránku
starosty města https://www.facebook.
com/michalickadavid, kde každý týden
píši sourhnné reporty o zajímavých
událostech i o své práci na radnici.

foto: Rudolf flachs

masivní nárůst dopravy po covidu a
tranzitní doprava těch, kteří objíždí
ucpanou dálnici D1 v rekonstrukci.
Řidiči přes centrum objíždí i pomalu
jedoucí Říčanskou II/101 či opravovanou Černokosteleckou I/2. Jako na
smilování čeká náš region na dostavbu Pražského okruhu. Bohužel, důsledky nedostatečně kapacitní státní
a krajské silniční sítě odnáší i místní
obyvatelé, my všichni.
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Do sportovní haly se opět vrátí kluby.
S koncem prázdnin bude ukončeno i očkování
Říčanská
radnice
se s Nemocnicí AGEL Říčany a. s.,
dohodla na ukončení provozu očkovacího centra ve sportovní hale.
Očkování by mělo ještě probíhat celé
prázdniny do konce srpna. Od září by
již měla sportovní hala plnit svůj účel,
tedy poskytovat zázemí pro sportovní
kluby. Očkování by se mělo přesunout do areálu říčanské nemocnice.
„Jsme velice rádi, že se nám ve spolupráci s nemocnicí podařilo poskytnout občanům Říčan a širokého
okolí kvalitní servis pro zájemce o očkování. Věříme, že jsme tak výrazně
přispěli ke zlepšení nepříznivé epidemické situace,“ pochvaluje si spolupráci se soukromým zdravotnickým
zařízením starosta města David Michalička (Klidné město).
Do této chvíle bylo v říčanském
očkovacím centru celkem naočkováno 34 239 osob a z toho 13 945
osob má očkování ukončené.
Ředitel nemocnice profesor Roman
Prymula k celé záležitosti dodává:
„Již čtyři měsíce slouží sportovní
hala k očkování obyvatel a vzhledem
k pozitivním ohlasům se pracovní-

ci očkovacího centra zhostili svého
úkolu velmi dobře. Celý proces očkování je plynulý, bez tvoření front,
průměrný počet obsloužených osob je
600 denně. Protože jsou epidemická
data příznivá a jsme nyní v ČR v klesajícím setrvalém trendu, je potřeba
navrátit halu co nejdříve k jejímu původnímu účelu.“
„Rád bych také poděkoval sportovním klubům za pochopení, protože

POZOR NA TRAVIČE!
V říčanech byla potvrzena
otrávená rybí návnada
Vyzýváme občany, aby zvýšili pozornost na svých procházkách,
především v lesích. Hlídejte své
psy i malé děti. Bohužel máme
výsledky laboratorních rozborů,
které potvrzují použití karbofuranu v rybí návnadě. Ryba byla nalezena na lesní cestičce směrem
na Strašín v oblasti nad potokem
Rokytka. Na základě výsledků
rozborů podalo město Říčany
trestní oznámení na neznámého
pachatele z důvodu obecného
ohrožení. Případem se zabývá
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Policie ČR. Informována byla
i myslivecká sdružení v našem
ORP. Karbofuran je účinnou složkou průmyslového insekticidu,
který je zakázán v EU od roku
2008. Nesmí být používán ani
prodáván. Přesto je dodnes hojně
využíván traviči k likvidaci zvířat,
vysoce nebezpečný a smrtelný je
i pro člověka. V případě podezřelého nálezu uhynulého zvířete či
jiné návnady kontaktujte Policii
ČR nebo Městskou policii Říčany.

kl

jejich aktivity v hale nebylo možné po
dobu provozu centra umožnit. Vzaly
to však sportovně. Hráči FK Říčany
šli příkladem a zapojili se do výzvy
Pomáháme zdravotníkům. Předali
tak několikrát dobrovolníkům z centra nápoje a ovoce,“ komentuje pozitivní přístup fotbalistů starosta
města David Michalička.
Kateřina Lauerová,
tisková zpráva města

V infocentru pořídíte
suvenýry i parkovací karty
Již v minulém čísle jste se mohli dočíst, že
informační centrum na Masarykově náměstí bude otevřené až do konce září každý den
včetně víkendů. Od července zde navíc kromě
suvenýrů a drobných dárků můžete pořídit
parkovací karty pro projekt Parkuj dobře v
Říčanech. Rádi vám pomůžeme a poradíme,
těšíme se na vás po celé léto.
Vaše informační centrum

texty.kuryr@ricany.cz
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Výstava kovových plastik potrvá celé léto

foto: Rudolf flachs

Občané města a pozvaní
hosté se mohli s kovovými plastikami seznámit
detailně při vernisáži 10.
června. Nemusíte ale litovat, že jste na ní nebyli,
výstava je přístupná zájemcům v otevírací době
Husovy knihovny až do
konce léta.
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Vybudování 140 servisovaných apartmánů v Alfa
Tower nemá podporu říčanských zastupitelů.
Investor s městem nejednal a neřešil dopravní zátěž
Investor pro změnu využití objektu volil postup certifikátem autorizovaného stavebního inspektora změnou
stavby před dokončením. Tím, že nejednal s městem, se
však realizace jeho záměru výrazně komplikuje. Investor chce zahájit stavbu již o prázdninách. Zastupitelé
nesouhlasí a vedení města pověřili, aby učinilo veškeré
právní kroky k pozastavení stavby.
Budova bývalého Interiéru zvaná také Pentagon je nepřehlédnutelnou dominantou Říčan. Investiční společnosti Vihorev Group chce do revitalizace objektu ze 70.
let investovat 350 mil. korun. V původně administrativní budově, nově Alfa Tower, plánuje po rozsáhlé rekonstrukci nabízet 140 jednotek ubytovacích apartmánů
pod názvem Honest Říčany. Moderní budova má mít
nízkoenergetické a ekologické technologie, na které
čerpá i státní dotace. Podle slov zástupce společnosti
se má jednat o servisované apartmány s kuchyňkou ke
krátkodobému, střednědobému i dlouhodobému pronájmu v závislosti na poptávce, plus další dva komerční
prostory. Zástupce investora projekt představil zastupitelům s tím, že již v srpnu chce zahájit stavební práce.
Stavební úřad v Říčanech povolil v roce 2018 pouze
konstrukční úpravy objektu, ale využití zůstalo stejné
– tedy administrativa. Stavebník byl stavebním úřadem
upozorněn na nutnost zajištění dostatečné parkovací
kapacity, která je nyní pouze 35 stání. Stavební povolení se změnou využití objektu na aparthotel bylo učiněno
bez jednání s městem v prosinci 2020. Změna užívání
byla povolena certifikátem autorizovaného inspektora
změnou stavby před dokončením. V rámci platného

stavebního povolení byla vypočtena potřeba 87 parkovacích stání, přičemž stavební inspektor, architekt Petr
Mráz z Karlových Varů, konstatoval, že úpravy objektu
nemají dopad na dopravu v klidu.
Tento způsob povolovacího procesu velmi ostře kritizovalo několik zastupitelů Klidného města. Byť zákon
tento způsob povolení připouští, město tak nebylo
osloveno jako přímý účastník stavebního řízení. Zastupitelé Vladimír Kořen, Martin Gebauer i místostarosta
Pavel Matoška upozorňovali zejména na nekorektnost
tohoto kroku a na fakt, že se investor nevypořádal
s nároky na parkování a následné dopravní napojení
v lokalitě, která podléhá regulačnímu plánu a již teď je
nadměrně zatížená dopravou. Proto byl starosta města
David Michalička (Klidné město) zastupiteli pověřen,
aby podnikl veškeré právní kroky k pozastavení výstavby projektu Alfa Tower, a to do doby, než bude schválen
regulační plán v dané oblasti.
V souvislosti s projednávaným projektem Alfa Tower
se vzdal členství v poradním orgánu města - Výboru
pro územní plánování a regionální rozvoj - říčanský
projektant Václav Steinhaizl. Ve výboru působil 10 let
jako nominant říčanské ODS. Coby zástupce investora,
společnosti Vihorev Development Prague East, s. r. o.,
je však patrně ve střetu zájmů.
Prezentace je zaznamenána na YouTube kanálu jednání
Zastupitelstva města Říčany dne 9. 6. 2021.
Kateřina Lauerová
Tisková zpráva města
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Domov seniorů ve Voděrádkách
se rozroste o nový pavilon D
Soukromé zařízení poskytující péči
o seniory ve Voděrádkách plánuje
svoje služby rozšířit o další pavilon.
Ten by měl vzniknout nad současným komplexem budov. Zastupitelé
schválili plánovací smlouvu, která
stavebníka zavazuje k výstavbě veřejné infrastruktury v obci v hodnotě přes jeden milion korun. Díky
nefinančnímu plnění ze Zásad
z výstavby vznikne ve Voděrádkách
multifunkční hřiště, altán s venkovním posezení a stavebník vysází
stromy a keře. Konkrétní umístění

i výběr prvků a stromů bude upřesněn Osadním výborem Voděrádky.
Další finanční plnění ve výši 270 tis.
poputuje do Fondu rozvoje města.
Nově vystavěný pavilon D bude mít tři
nadzemní podlaží s bezbariérovým přístupem. Budova ve tvaru L s plochou
střechou je umístěna v severním cípu
pozemku. Stavebník zde dobuduje
vlastní příjezdovou komunikaci včetně chodníků a parkovacích stání pro
12 aut s obratištěm. V objektu bude
kromě ubytování zajištěna kompletní
péče včetně lékařské, rehabilitační a zá-

jmové činnosti. Kolem objektu vznikne
zahrada včetně sadové úpravy. Stavba
bude užívána převážně pro dlouhodobé ubytování seniorů s nepřetržitou
pečovatelskou službou a doplňkovými
provozy, nejedná se však o zdravotnické
zařízení ani bytový dům. V objektu se
bude nacházet také společenská místnost s kuchyňkou pro osobní použití s
kapacitami pouze pro tuto stavbu. Provoz objektu musí být připraven na různý
zdravotní stav klientů.
Kateřina Lauerová
Tisková zpráva města

21

Informace z radnice

Projekt Parkuj dobře v Říčanech přinesl mnohé otázky občanů
Vážení spoluobčané,
v minulém čísle jsme
vám představili ve
speciální příloze projekt Parkuj dobře
v Říčanech. Jedná se o velkou změnu,
která se dotkne všech řidičů domácích
i z okolních obcí. Výhody by však měla
přinést pro všechny občany našeho
města. Zde jsme pro vás shrnuli odpovědi na nejčastěji kladené dotazy a
důležité informace o projektu Parkuj
dobře v Říčanech:
Při pořizování parkovacího oprávnění
využijte uživatelský účet na webovém
portálu parkujdobre.cz, můžete tak výrazně ušetřit. Pokud si zakoupíte parkovací oprávnění do 31. 8. 2021, získáte až 4 měsíce parkování ZDARMA.
Zvýhodněné parkování mají samozřejmě i občané místních částí Strašín, Pacov, Kuří, Jažlovice a Voděrádky. Všichni
Říčaňáci s trvalým pobytem při zakoupení rezidentní karty za 1000 Kč na rok
mohou parkovat nejen u nádraží zdarma.
Když vlastním auto, znamená to,
že si musím koupit i parkovací
oprávnění?
Nákup parkovacího oprávnění dobře
zvažte. Podle toho kde, kdy a na jak
dlouhou dobu autem parkujete v
zóně. Parkovací zóna je zpoplatněna
ve všední dny od 8-18 hod. (pouze Masarykovo náměstí i v sobotu od 8-12
hod.). Možná jezdíte tak málo, že se
Vám vyplatí platit jen hodinové tarify.
Když jezdím do Říčan na chatu,
jsem návštěvník?
Pokud zde vlastníte nemovitost, jste
ABONENT a máte výhodnější tarif než
návštěvník. Ovšem zvažte, kolikrát zde
parkujete a kde. Pokud jezdíte jen na
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víkend, zpoplatněno je pouze náměstí
v čase 8-12 hod. O víkendu parkujete
jinak všude zdarma jako dosud. Využít
můžete i karty na kratší dobu - jeden
měsíc, tři měsíce či šest měsíců.

Kolik bude zřízení parkovací zóny
stát?
Náklady jsou cca 6,4 milionů korun.
Návratnost projektu předpokládáme
přibližně za dva roky.

Co si mám sebou vzít na vyřizování
parkovacího oprávnění na infocentrum?
S sebou si vezměte určitě občanský
průkaz, velký technický průkaz registrovaného vozidla, platební kartu
či hotovost a další doklady dle požadovaného typu oprávnění, nároku
na slevu, nebo vztahu k vozidlu, na
které parkovací oprávnění požadujete. Podrobně se o požadovaných
dokladech dočtete v manuálu, který
najdete na webu parkujdobre.cz/…
dní info/ ke stažení

Kdo bude parkování provozovat?
Provozovatelem bude město Říčany,
konkrétně Oddělení technické správy
města a Městská policie Říčany.

Proč raději nepostavíte parkovací
dům?
Byl by parkovací dům využíván řidiči, pokud by bylo možné v ulicích
parkovat zdarma? Skutečně máte
zájem o to, aby město Říčany financovalo ze svého rozpočtu stavbu
parkovacího domu zejména pro mimoříčanské řidiče? Můžete nám to
sdělit například na dotazníku Strategický plán města. Mimochodem
náklady na parkovací dům jsou v
rozmezí 100 až 200 milionů korun.
Podle průzkumu nyní parkuje u nádraží více než polovina přespolních.
V rámci prověřovací studie se zjistilo, že na pozemku v majetku města
přímo u nádraží není parkovací dům
reálný. Postavit parkovací dům jinde
ve městě může znamenat zatáhnout
větší počet aut do centra do rezidentního bydlení.

Kolik bude město za provozování
platit?
Provoz bude probíhat v rámci agendy
výše uvedených útvarů. Jediným poplatkem bude paušál za provozování
softwaru společnosti FTT, který byl
doplněn o potřebné moduly. Cena je
13 tisíc korun za měsíc.
Máme více aut v rodině. Budeme
muset přehlašovat auto mezi manželi, abychom měli výhodnější tarif?
Nemusíte! Je důležité prokázat trvalé
bydliště rodinných příslušníků starších 18 let. Na každého řidiče pak
můžete mít vždy první vůz za zvýhodněnou cenu. Je nutné prokázat vlastnictví v rámci rodiny, nebo doložit užívání členem rodiny. Přesněji je tento
princip specifikován v metodice.
To už nebude možné platit v parkovacím automatu a musím mít
chytrý telefon?
Parkovací automaty budou po městě
rozmístěny a bude v nich možné platit mincemi i platební kartou. Registrace přes RZ vozidla přináší, že se
nemusíte vracet s lístečkem do vozu.
Ovšem nečekejte automaty na každém rohu, parkovací automaty budou umístěny v ulicích s vyšším pohybem návštěvníků a na záchytných
parkovištích. Naopak ve výhradně
rezidenčních blocích ulic automaty
nebudou. Díky moderním technologiím bude možné platit on-line
prostřednictvím mobilu prakticky
odkudkoli. Proto si již dnes můžete
stáhnout do svých mobilů aplikaci
MPLA prostřednictvím QR kódu a
vytvořit si uživatelský účet.
QR Kódy:
MPLA a PARKUJDOBRE.cz
Kateřina Lauerová
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Koncert Pavla Šporcla na Jurečku
Koncert na vlnách hudby
a naděje se rozezněl v romantickém areálu koupaliště Jureček už podruhé.
Ve dvou zcela odlišných
koncertech
hlavního
protagonisty Pavla Šporcla vystoupila celá řada
zajímavých hostů, které
představujeme v této fotoreportáži. 
jb

Kapela Troufalost a hosté

Operní pěvkyně Jana Šrejma
Kačírková a Pavel Šporcl

Úspěšní žáci ZUŠ Říčany

Pavel Šporcl a Gipsy Way Ensemble - cikánská cimbálová kapela

foto: Rudolf flachs

Beatboxer Jaro Cossiga s houslemi Pavla Šporcla
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Dopravní situaci v souvislosti s novým
režimem v ulici Jizerská monitorujeme
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mimo hlavní tahy a doporučují trasy
přes rezidentní zóny. Aby radnice
ochránila rezidenty i těchto ulic, bylo
zajištěno měření dopravy v oblasti
a hlídky městské policie vykonávají
zvýšený dozor. Bylo zaznamenáno již
200 přestupků průjezdu dopravního
značení zákaz vjezdu v ulici Jizerská
a 50 přestupků porušení značení průjezd zakázán v ulici Labská a Vltavská.

Auta Jizerskou v 90 % případů pouze
tranzitují, takže mohou a mají jezdit
po sběrných silnicích patřících Středočeskému kraji - Říčanská a Široká.
Zvyk je ale železná košile, i zde se
bude návyk jezdit touto oblastí nějaký
čas odbourávat. Bohužel ke snížení
dopravy nepřispěly ani opravy na komunikacích v okolí. Především oprava
silnice č. I/2 Kutnohorská v Uhříněvsi

foto: Rudolf flachs

V tomto projektu má SSÚ na starosti „pouze“ schvalování dopravního
značení, aby bylo dle zákona a správně z pohledu bezpečnosti. Město na
žádost mnoha místních občanů žijících v této lokalitě, kteří upozorňovali dlouhodobě na neúnosnou dopravní zátěž, vyvolalo společné jednání
a z něho vzešlo řešení zneprůjezdnit
ulici Jizerská z jednoho směru. Byly
připraveny čtyři varianty a po společné diskuzi byla zvolena právě
tato, která je nyní v platnosti. SSÚ
to zkonzultoval s dopravním inspektorátem Policie ČR, jehož doplňující
podmínky byly zohledněny a dopravní značení bylo dle DI PČR doplněno.
Z pohledu SSÚ a zákonnosti je tedy
vše v pořádku.
Ze zkušenosti víme, že respektování
zákazu není 100% a znamená také
přenesení části dopravy na vedlejší
ulice Otavská, Labská, Vltavská. Každé nové opatření naráží nejen na zvyky
řidičů, ale situaci nepomáhají ani dopravní aplikace, které řidiče navigují
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zvyšuje provoz našim městem. Navíc je přes
silnici II/101 ul. Říčanská vedena po dobu
rekonstrukce Kutnohorské objízdná trasa nákladních vozidel. Připravujeme i další opatření. Problémem je i dlouhodobá rekonstrukce
D1 poblíž Říčan, která přináší každé odpoledne velká zdržení na dálnici. Řidiči z Prahy jsou
pak navigováni rychlejší trasou právě přes
Říčany a Světice.
Celá oblast od Jizerské nahoru směrem
k Voděradské se bude měnit na oblast zóny
30, kde budou použity zpomalovací prvky
a ostatní zklidňující opatření. To by mělo
zkracování si cesty touto oblastí výrazně
zmírnit a dojít ke zklidnění. Přílohy názorně
ukazují, jak vypadala dopravní špička v roce
2020 a jak v roce 2021 po zavedení opatření
v Jizerské. Pokles je z více než 8 000 vozidel
na lehce přes 1 000 během jednoho týdne.
A to statistiku ještě zkresluje loňský začátek covidového období. Směr z druhé strany
vykazuje jen o něco málo sníženou četnost
průjezdů. Z měření také vyplývá, že ze strany od ulice Rooseveltova bylo více vozidel
v kratším čase (špička kulminuje kolem 16.
hod.) než z opačné strany, kde je nižší počet
vozidel rozložen v delším čase.
Michal Šilinger,
vedoucí Odboru správních agend a dopravy

Silnice Jizerská od Rooseveltova k Široká , 50 km/h omezení
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Casový úsek

14. květen 2020, 13:22 hod. do 20. květen 2020, 06:54 hod.
Pocet
456
7862
63
1
8382

Jednostopé

1,6 sec.Osob.
16 % Nákl.

Prumerný odstup:
Provoz v kolone:

Nákl. + vlek

1 % Celkem

Podíl silného provozu:

%
5,4
93,8
0,8
0
100

V15
8
30
22
23
29

Vp
25
36
28
23
35

V50
26
36
28
23
35

Vmax
63
70
54
23
70

Silnice Jizerská od Rooseveltova do Široká, 50 km/h omezení
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Casový úsek

19. květen 2021, 12:40 hod. do 25. květen 2021, 10:08 hod.

Prekrocení rychlosti:
Prumerný odstup:
Provoz v kolone:

Pocet
214
1055
21
7
1297

0 % Jednostopé
1,9 sec.Osob.
5 % Nákl.
Nákl. + vlek

2 % Celkem

Podíl silného provozu:

%
16,5
81,3
1,6
0,5
100

V15
4
13
14
9
11

Vp
11
19
16
10
17

V85
17
24
19
12
23

Vmax
34
38
20
12
38

Silnice Jizerská od Široká k Rooseveltova, 50 km/h omezení
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Casový úsek

14. květen 2020, 13:22 hod. do 20. květen 2020, 06:54 hod.
Pocet
621
6080
83
16
6800

Jednostopé

1,2 sec.Osob.
16 % Nákl.

Prumerný odstup:
Provoz v kolone:
Podíl silného provozu:

1 %

Nákl. + vlek
Celkem

%
9,1
89,4
1,2
0,2
100

V15
27
30
25
17
30

Vp
34
36
31
29
35

V50 Vmax
34
66
35
74
31
45
30
40
35
74

Pocet +
0
0
0
0
0

Silnice Jizerská od Široká do Rooseveltova, 50 km/h omezení

Zveme vás na
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
vyhodnocení dopravní situace
v ulici Jizerská a v okolí
Masarykova náměstí
dne 22. září 2021
od 17.30 hod.
v sále KC Labuť v Říčanech
Konání veřejného projednání
bude závislé na aktuálně platných
protiepidemických opatřeních.

120

100

80

Celkem

60

Kat.1 Cel.
Kat.2 Cel.
Kat.3 Cel.
Kat.4 Cel.

40

20

0

00:00

01:00

02:00

03:00

04:00

05:00

06:00

07:00

08:00

09:00

10:00

Casový úsek
Prekrocení rychlosti:
Prumerný odstup:
Provoz v kolone:
Podíl silného provozu:

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

Cas

Statistika

19. květen 2021, 12:40 hod. do 25. květen 2021, 10:08 hod.
0 % Jednostopé
1,8 sec.Osob.
11 % Nákl.
1 %

Nákl. + vlek
Celkem

Pocet
273
5458
38
3
5772

%
4,7
94,6
0,7
0,1
100

V15
6
18
15
8
17

Vp
19
22
18
14
22

V85 Vmax
28
39
26
38
21
27
20
20
26
39

Pocet +
0
0
0
0
0
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Tvůrčí dílnička Mraveniště

Dětský den v Říčanech si všichni užili
Stanoviště gymnastiky

TS DANCE EB
APDT Říčany

Pirátská show

foto: Rudolf Flachs

Na dopravním hřišti

S Městskou policií Říčany
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22–28/8/21

aneb týden jazzu
v Říčanech
JAZZMAZEC

22. 8. Ne

17.00

MARVÁNEK

JAN SMIGMATOR

23. 8. Po

18.00

JUREČEK

VIVA TRIO

24. 8. Út

19.00

SPOT BISTRO

MARTINA ČERVENÁ & SPOL.

25. 8. St

19.00

ANGOLO DELLA PIAZZA

BUDE UPŘESNĚNO

26. 8. Čt

18.00

ČAJOVNA

SAX& RHYTHM

27. 8. Pá

19.00

NA RYCHTĚ

JAZZ IN DECK BAND

28. 8. So

17.00

ŘÍČANSKÝ PIVOVAR

Informace z radnice

Plnění rozpočtu
města

Schválený
rozpočet
v Kč

Upravený
rozpočet
v Kč

Skutečnost
k 31. 5. 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

96 746 241,56

36,41

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

110 367 453,00

117 017 309,34

67 003 344,14

57,26

3 050 000,00

4 865 000,00

5 354 112,00

110,05

230 964 013,72

231 176 261,11

42 455 893,96

18,37

Přijaté splátky půjček

636 000,00

36 000,00

1 210 957,80

3363,77

Rozpočtové příjmy
běžného roku celkem

600 742 166,72

618 819 270,45

212 770 549,46

34,38

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

862 241 291,26

456 192 570,27

52,91

393 614 719,70

420 418 557,95

142 051 914,96

33,79

Běžné (provozní) výdaje
Rozpisové rezervy

10 600 000,00

8 342 475,32

0,00

0,00

Běžné výdaje celkem

404 214 719,70

428 761 033,27

142 051 914,96

33,13

Kapitálové (investiční) výdaje

333 399 974,64

387 344 529,13

30 582 028,39

7,90

18 952 330,60

14 310 028,86

0,00

0,00

Investiční výdaje celkem

352 352 305,24

401 654 557,99

30 582 028,39

7,61

Rozpočtové výdaje běžného roku
celkem

756 567 024,94

830 415 591,26

172 633 943,35

20,79

38 998 100,00

31 825 700,00

13 260 707,80

41,67

795 565 124,94

862 241 291,26

185 894 651,15

21,56

0,00

0,00

270 297 919,12

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

Trápí vás neposekaná tráva ve vašem okolí?
Nás také. Omlouváme se!
Vlivem počasí, které bylo
vydatné na srážky, se nám
nepodařilo sekat trávu dle
plánovaného harmonogramu.
V některých místech necháváme travní porost
vysoký záměrně, neboť
chceme dopřát potravu užitečnému hmyzu.
Někde by však tráva
již měla být posekána.
A to jsme nestihli. Mrzí
nás to a stále na zlepšení
pracujeme. Vaše město
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Text: Věra Krejčová

VÝDAJE

Informace z radnice

Město Říčany hledá

schopné pracovníky do dobře zavedeného kolektivu
na následující pracovní pozice:
upozornění: výběrová řízení

budou konána dle požadavků
aktuální „koronavirové“ situace

1. Referent odboru Kancelář starosty – právník pro
oblast veřejných zakázek
POŽADUJEME:
POŽADujeme: VŠ vzdělání v bakalářském studijním programu nebo VŠ
v magisterském studijním programu – právní směr
LHŮTA PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK: 9. 7. 2021 do 11,00 hod.

2. referent KANCELÁŘ STAROSTY – dotace a veřejné zakázky
POŽADujeme: VŠ vzdělání v bakalářském studijním programu nebo VŠ
v magisterském studijním programu
LHŮTA PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK: 9. 7. 2021 do 11,00 hod.

3. DĚLNÍK ČIŠTĚNÍ a údržby 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

29

Informace z radnice

Poděkování starosty dobrovolníkům Koloběhu
Už rok a půl je v provozu charitativní obchůdek Koloběh. Město Říčany jej zřídilo po vítězství námětu paní Dany
Drbohlavové v projektu Překvapte
Říčany, který je postaven na principech participativního rozpočtování.
První cenu v kategorii projektů do
2 milionů Kč získal v roce 2018. Po

velmi zdárné rekonstrukci domu
na Masarykově náměstí se povedlo
nastavit pravidla fungování tohoto
obchůdku a získat pro věc skutečně
mimořádný kolektiv dobrovolníků i
stálých zaměstnanců, který po všech
stránkách skvěle vede ředitelka Koloběhu Eva Hazdrová Kopecká. Starosta města David Michalička jako

výraz uznání a poděkování pozval
všechny dobrovolnice i dobrovolníky, kteří zde i přes velké komplikace
a těžkosti související s pandemií Covidu - 19 pracují, na společný oběd.
Osobně všem dámám poděkoval,
vřele stiskl ruku a předal květinu, totéž pak místostarostka Hana Špačková mužské části dobrovolníků.
Setkáním se nesla skvělá atmosféra,
příjemná a veselá nálada. Starosta
v rámci poděkování vyzdvihl smysl
práce dobrovolníků, sociální, ekonomický či ekologický význam obchůdku a potřebu jeho fungování a
všem opakovaně poděkoval za úžasnou spolupráci. Město Říčany bude
nadále podporovat činnost Koloběhu i v návaznosti na případné rozšíření jeho aktivit. Společné setkání
bylo zakončeno přímo v Koloběhu
pořízením společné fotografie.
Hana Špačková

Zastupitelé

Říčany hlavně pro domácí!
Velkou výstavbu i extrémní zatížení města auty chci omezovat
Jako lídr města
chci být jednoznačný a pevný ve
svých názorech.
Mým stylem není
alibismus, ale skutky a výsledky. Za
své názory i činy beru odpovědnost
a nebojím se nést svou kůži na trh, i
když jde občas o prvotně nepopulární opatření.
Všichni víme, jaké problémy naše
město nejvíce trápí. Jsou to velká výstavba a přetížená doprava. Klidné
město dlouhodobě razí politiku,
která obojí reguluje s cílem ochránit zdejší obyvatele. Chceme zajistit
maximální komfort pro domácí,
pro Říčaňáky.
Ohledně výstavby neustále zpřísňujeme územní plán i další podmínky
pro developery, snažíme se o velkých
záměrech informovat a moderovat
veřejnou diskuzi. Jsme v tomto i díky
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Vladimíru Kořenovi naprostým lídrem v ČR a jezdí se k nám učit města
z celé republiky. Podporujeme citlivé
rekonstrukce a přestavby a samozřejmě individuální rodinné domy
v prolukách pro bydlení místních.
V dopravě podporujeme klíčové
infrastrukturní stavby, které městu
prokazatelně uleví – zejména Pražský okruh D1–Běchovice či Tehovskou spojku. Zakázali jsme tranzit
kamionů na většině silnic přes město, budujeme infrastrukturu pro
pěší a cyklisty, zklidňujeme ulice u
škol i v obytné zástavbě. V neposlední řadě chceme regulovat počet aut,
která parkují ve veřejném prostoru.
Je mi líto, že některé kroky s sebou
nesou i komplikace pro domácí.
Snažíme se je však minimalizovat.
Naprosto opačnou filosofii, tedy
„neregulovat“, razí otevřeně místní
ODS. Má se v Říčanech více sta-

vět? Veřejně a jednoznačně říkám
NE. Žádná velká bytová výstavba
nebo rozvolnění územního plánu se
konat nebudou. Má se jezdit a parkovat všude, bez omezení? Říkám
opět NE, dopravu a parkování je
třeba, bohužel, regulovat. Na rozdíl od Míly Šmolíka tvrdím, že aut je
již na ulicích moc a naše město tím
trpí. Parkuje se na úkor bezpečnosti
dětí, chodců, kvality veřejné zeleně i
veřejného prostoru. Máme stavět za
městské peníze parkovací dům pro
přespolní, aby zde odstavili auto na
celý den? Parkoval by zde někdo za
peníze, kdyby venku na ulici bylo
stání zdarma, jak ODS chce? Nový
parkovací systém ulice zpřehlední,
zklidní a částečně uvolní. Ve prospěch domácích a na úkor přespolních. A věřím, že i ten parkovací
dům nakonec brzy postavíme.
David Michalička,
starosta (Klidné město)

texty.kuryr@ricany.cz

Zastupitelé

Alfa Tower – projekt s mnoha otazníky

Už od srpna letošního roku by měla
probíhat celková revitalizace budovy tzv. Interiéru. Na jednu stranu
si objekt ze 70. let minulého století
zaslouží kompletní rekonstrukci,
postup developerské skupiny VIHOREV Group, která se jí ujala, ale
budí přinejmenším rozpaky. Investor je připraven do objektu investovat 350 milionů korun a vybudovat
v něm apartmánový hotel s cca 140
ubytovacími jednotkami. Jednoduchou matematikou a se zkušenostmi nejen z našeho města by tedy při

dlouhodobém pronájmu mohlo dojít
k tomu, že kolem Alfa Tower, jak se
bude objekt nazývat, by denně mohlo parkovat až 300 aut navíc oproti
současnému stavu. Kde? Na to investor zatím nebyl schopen podat
odpověď – počítá s parkováním cca
70 aut. V praxi tak třeba klidně u již
dnes často přeplněných místních
obchodních center nebo v ulici Bílá.
S ohledem na to, že se jedná o takto velký projekt, který zasáhne do
života místních obyvatel, je nutné,
aby ho investor konzultoval s vedením města. Zatím se ale vydal cestou
získání certifikátu přes stavebního
inspektora a změnou stavby před
dokončením. Pro celou oblast přitom jako město požadujeme zpracování regulačního plánu. Především
kvůli dopravě. Na posledním jednání zastupitelstva ve středu 9. června

jsme proto přijali usnesení, které
starostovi ukládá podniknout veškeré právní kroky k zamezení realizace
tohoto projektu do doby zpracování
příslušného regulačního plánu.
S kolegy z ostatních stran zastoupených v zastupitelstvu jsme zapojeni
do pracovní skupiny, která bude celou oblast a uvedenou změnu řešit.
Rozvoj našeho města je důležitý, je
však potřeba postupovat obezřetně
a s dobrou vůlí všech účastníků. Věříme, že se nám podaří najít řešení,
které minimalizuje dopad uvedeného záměru na dopravní situaci
v Říčanech, která je dlouhodobě jedním z největších problémů, kterému
naše město čelí.
Jitka Jančíková,
zastupitelka (STAN)
Adam Polánský, zastupitel (STAN)

Máte problém zaparkovat?
Vedení města se odhodlalo ke kroku, který dlouhodobě avizovalo a
kvůli kterému mj. odmítlo našeho
nominanta a bývalého předsedu
dopravního výboru Mariána Svetlíka do dopravní komise, tedy zavést
parkovací systém. Otázkou však je,
jak moc velký problém s parkováním
v Říčanech existuje a jaké byl podroben diskusi.
Zavedení parkovacího systému bylo avizováno vícekrát, proběhla ne úplně úspěšná prezentace koncepce
parkování občanům a před dvěma měsíci na společné
schůzce zastupitelů nám byla prezentována její (před)
finální verze. V rámci diskuze zazněly náměty a podněty z nichž některé byly zapracovány či revidovány,
pádné argumenty pro jeho zavedení však z mého pohledu nezazněly, a tak nemůže mít moji podporu.
Problém totiž neřeší (pokud tedy vůbec existuje), jen
přesouvá a hlavně opět zatěžuje agendu města i lidí.
Nikde však nákladovou rozvahu pořízení i provozu
systému nenajdete.
Osobně se domnívám, že problém s parkováním ve
městě, mimo okolí nádraží a při konání hromadných
akcí, nemáme. Pokud je někde plno, tak v nejhorším
zaparkuji o ulici, dvě dále a zbytek dojdu. Mám z toho
celého pocit, že se jen uměle vytváří problém, ke kterému se navíc nenabízí řešení.
Při zavádění zón je obecně zapotřebí postupovat tak,

abychom věděli, kam chceme auta nasměrovat. Například postavit kapacitní parkoviště. Vznik devíti zón
na půlce města je řekněme zvláštní a dle mého velmi
účelový. Problém se tím logicky přestěhuje za hranici řešeného území. O problematice by se dalo napsat
více, ale limit 2000 znaků se nepovedl ani M. Svetlíkovi, který svůj názor umístil se všemi podstatnými
argumenty na Facebook, a já už taky lehce „teču“.
Pokud bychom se tedy soustředili na problematiku
parkování kolem nádraží, je zapotřebí si definovat,
jak mohu problém vyřešit, kde nabídnout alternativu. Klidné město ji dlouhodobě odmítá řešit jinde než
v přednádražním prostoru. Přestože by nepochybně
mohla vzniknout parkovací místa nejen nad nádražím, ale především za Tesco, které jako vhodnou alternativu dlouhodobě navrhuji. Přístup v trase bývalé
vlečky již máme vybudován.
Nový parkovací systém alternativu nenabízí a parkování NEŘEŠÍ. Řeší jen příjem peněz do rozpočtu města. I když i ten je problematický, protože každý takový
nápad s sebou přináší i náklady. Účty tedy bude muset
složit město. Uvidíme, jak to dopadne. Každopádně
jiný dopravní experiment v Jizerské ul. dopravní situaci ve městě neprospěl, ale o tom jsem již psal dříve.
Miloslav Šmolík
Krajský a říčanský zastupitel
1. místopředseda výboru pro dopravu na Stč. kraji
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Bezpečnost a infrastruktura
Městská policie Říčany

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

Tel. 323 618 150
Mob. 725 022 765
Městská policie radí a informuje
Z knihy událostí:
17. května, 22.20
V rámci součinnosti vyjíždějí strážníci společně s policisty řešit
občanské soužití do ulice V Chobotě. Zde mělo dojít k hádce
mezi matkou a dcerou. Na místě je zjištěno od všech zúčastněných, že se jedná o spory dlouhodobějšího charakteru v rámci
rodinného soužití. Při hádce došlo k brutálnímu fyzickému napadení mladé ženy přítelem její matky. Dívka následně musela
vyhledat lékařské ošetření. Lékař konstatoval zranění v oblasti
hlavy, krční páteře, rukou a otřes mozku. Léčení si vyžádalo
více než týdenní pracovní neschopnost. Celou událost převzala
k dalšímu šetření Policie ČR.
20. května, 15.20
Při kontrolní činnosti v ulici Podskalí strážníci zastavují
řidiče osobního vozidla Škoda, jelikož jede ulicí, kam je
vjezd zakázán. Na pokyn k zastavení řidič vozidla zprvu
reaguje, zastavuje, ale následně sešlapává plynový pedál
a strážník který jej zastavoval je nucen uskočit stranou.
Řidič zběsile ujíždí přes dřevěný most po cyklostezce do
prostoru Lázeňské louky, kde ohrožuje svou jízdou další
osoby, které jsou nuceny před vozidlem na poslední chvíli
uskakovat. Svou jízdu řidič zakončil dopravní nehodou
v ulici Jizerská, kde narazil do jiného projíždějícího vozidla. Z místa nehody řidič i jeho spolujezdec utíkají, aniž
by zraněnému řidiči v druhém vozidle poskytli první pomoc. Na místo dopravní nehody je přivolána zdravotnická
záchranná služba a o celé události je vyrozuměna Policie
ČR. Strážníci zjišťují svědky celé události a po řidiči, ale
i jeho spolujezdci pátrají. Zanedlouho se řidiče daří zadržet v ulici Na Obci, kde byl dostižen a omezen na osobní
svobodě. Důvodem zběsilé jízdy je vyslovený platný zákaz
řízení všech motorových vozidel a to až do roku 2024.
Spolujezdec je stále na útěku, ale asi o hodinu později
od začátku události, při jejím šetření Policií ČR, si jeden
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ze strážníků na místě dopravní nehody všímá přihlížející osoby, která odpovídá popisu spolujezdce. Na výzvu
k prokázání totožnosti osoba sděluje, že u sebe nemá
žádný doklad prokazující totožnost. Osoba je zjevně nervózní, není schopna například odpovědět na jednoduchý
dotaz odkud a kam jde. Následně svědci nehody uvádějí,
že strážník se nemýlí, jelikož se jedná o spolujezdce, který
z místa nehody utekl. Celou událost, včetně řidiče a spolujezdce, předali strážníci na místě přítomným policistům
k provedení dalších úkonů a opatření.
31. května, 23.07
Prostřednictvím městského kamerového dohlížecího systému je sledován pohyb dvojice mužů na Masarykově náměstí a to z důvodu, že jedna osoba z dvojice je strážníkům
známa pro své závadové chování a narušování veřejného
pořádku. Bystré oko strážníka se nemýlilo, jelikož zanedlouho před jedním z domů na náměstí propuká mezi muži
zjevný spor. Na místo je vyslána hlídka strážníků, která po
prokázání totožnosti zjišťuje příčinu sporu. Jeden z mužů
obtěžoval svou bývalou přítelkyni, jelikož rozchod s ní špatně snáší. Druhý muž je kamarádem oné bývalé přítelkyně
a zastal se jí. Následně vznikla rozepře, kdy první z dvojice
mužů vše vyřešil použitím slzotvorného prostředku. Rozepře pokračuje i za přítomnosti strážníků verbálními útoky
a to zejména výhružkami o fyzickém napadení. Gradující
spor mezi muži byl strážníky ukončen a to vykázáním jednoho z mužů z místa, kdy druhý místo opustil přivolaným
vozidlem taxislužby.
5. června, 21.40
Strážník ve svém osobním volnu si všímá v obchodním domě
na Černokostelecké ulici muže, který se vůči ostatním zákazníkům chová neurvale, agresivně a verbálně je napadá. Navíc
nemá ve vnitřních prostorách obchodu ochranný prostředek
zakrývající ústa i nos. Jeden ze zákazníků muže upozorňuje
na vhodnost chování a okamžitě se stává terčem nadávek a
je mu vyhrožováno fyzickým napadením. Strážník na místo
přivolává uniformované kolegy, kteří jsou ve službě. Při příjezdu hlídky strážníků na místo se muž nachází již před obchodním domem. Zde ve svém jednání pokračuje a je zjevné,
že je pod vlivem alkoholu, nebo omamných a psychotropních
látek. Strážníci se snaží muže uklidnit a jeho chování usměrnit. Na místo doráží i hlídka Policie ČR, kdy okamžitě po příjezdu hlídky policistů je mužovo jednání směřováno vůči jim.
Jeden z policistů se též snaží s mužem navázat komunikaci.
Muž se však rázným a rychlým krokem rozešel proti policistovi, aniž by reagoval na jeho zákonné výzvy k zastavení
se. Rychle zkracoval bezpečnou vzdálenost, proto došlo ze
strany policisty a následně i strážníků k použití donucovacích
prostředků. Muž byl znehybněn a byla mu nasazena služební
pouta. Strážníci na místě zjišťují svědky celé události a to jak
z vnitřních prostor obchodního domu, tak z prostoru parkoviště. Muž je policisty převezen na služebnu k provedení
dalších úkonů a opatření, ale i z důvodu stanovení kvalifikace jeho protiprávního jednání, jelikož je možné, že intenzita
jeho chování již naplnila skutkovou podstatu trestného činu.
Jindřich Joch, zástupce vedoucího Městské policie Říčany

texty.kuryr@ricany.cz
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Co nového u hasičů

SDH ŘÍČANY VÁS ZVE NA 1. ROČNÍK SOUTĚŽE

NEJTVRDŠÍ

HASIČ PŘEŽIJE

www.sdhricany.cz
Vážení a milí čtenáři našich příspěvků,
na začátek bych vás rád pozval na první ročník TFA,
který je součástí Pražské a Středočeské ligy. Soutěž proběhne 16. 10. 2021, a to na zadním ragbyovém hřišti.
Těšit se můžete na sportovce v šesti kategoriích, super
atmosféru a skvělé občerstvení. Sportovci budou z řad
hasičů z celého Středočeského kraje a Prahy a utkají se
hned v několika disciplínách. Trať bude paralelní, a proto budou startovat vždy dva sportovci současně, kteří se
utkají například v tahání figuríny a bouchání kladivem
v tzv. hammerboxu a mnoho dalšího. Přijďte podpořit
sportovce a dát tomu tu správnou atmosféru a užít si
den plný zábavy a adrenalinu. Budeme se na vás těšit.
Když už jsme u toho soutěžení, tak i naše mládež již začala sportovat a reprezentovat náš sbor. V sobotu 12. 6.
vyrazila po dlouhé covidové soutěžní pauze na závody
do Vlašimi. A to bychom nebyli správní hasiči, abychom
nepřijali velkou výzvu, a tak první soutěží bylo rovnou
krajské kolo hry Plamen, kde naši starší žáci měli možnost reprezentovat nejen náš sbor, ale především okres
Praha-východ. Soutěži předcházel náročný měsíc pro
děti i vedoucí, kdy jsme se rozjeli, jak se říká, z nuly
na sto. Po nechtěném několikaměsíčním volnu jsme
najednou trénovali 3 – 4× týdně, včetně náročných celodenních tréninků. Naběhali jsme mnoho kilometrů,
vystříkali mnoho kubíků vody... A jak to vše dopadlo?
Zvládli jsme natrénovat všech pět disciplín a naše úplně
historicky první účast na krajské soutěži nedopadla vůbec zle. Přivezli jsme si 10. místo, ale především mnoho zkušeností, skvělých zážitků a obrovskou motivaci
podívat se na krajskou soutěž i v další sezóně. Teď už
nás čeká jen pár tréninků do prázdnin, ale už se všichni
těšíme na letní soustředění a hlavně na další soutěže.

SOBOTA 16.10.2021
08:00 - 09:00 prezentace
od 09:00 - seznámení s tratí
od 09:30 - začátek soutěže
startovné 200,- Kč.

body se počítají do soutěže
Pražská a Středočeská liga TFA

dorostenky
dorostenci

ženy 18 +
muži 18 +

ženy 30 +
muži 35 +

Podskalí 1106/10
251 01 Říčany

( zadní hřiště Ragby )
PARTNEŘI LIGY

PARTNEŘI ZÁVODU

Naše jednotka nelení, a kromě pravidelné přípravy měla
i jak se říká „ostrý výjezd“. Dne 25. 5. byl vyhlášen poplach k mimořádné události, a to dopravní nehodě osobních vozidel. Nakonec nebyla naše pomoc potřeba, a
ještě před vyjetím z garáže jsme byli z události odvoláni.
Následně 27. 5. ve velmi brzkých hodinách jsme vyjeli
k nahlášenému požáru dřevěného plotu. Při příjezdu na
místo události byli již na místě kolegové z Hasičského záchranného sboru stanice Říčany a již probíhali hasební
práce. Bohužel se požár rozšířil i na nedalekou kůlnu a
bylo tak potřeba více prostředků na místě, aby se požár
již dále nešířil. Nakonec vyjelo i naše druhé družstvo a na
místě jsme tak měli celkem dvě cisterny. Ačkoliv byl požár zcela uhašen tak pro případ
opětovného vznícení ze skrytých ohnisek měla naše jednotka dohlídku do ranních hodin.
Kultura opět ožívá a my jsme
tak měli úžasnou možnost asistovat u dvou koncertů skvělého
houslisty Pavla Šporcla. Na
místě jsme byli po celou dobu
s naší lodičkou a byli jsme tak
pro případ potřeby k dispozici.
Závěrem bych vám rád popřál
skvělé slunečné dny a ať všechny vaše výlety končí tam, kde
začaly a vy se tak ve zdraví vrátili domů.

David Pojezný,
jednatel SDH Říčany
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Životní prostředí a zdraví

Příroda
Říčanska

Prase divoké
(Sus scrofa)
Je to k nevíře, ale dnes všudypřítomná divoká prasata byste donedávna v českých lesích nepotkali.
Jak je to možné? Vždyť jsou u nás
původním druhem.
Prase divoké je přirozeně rozšířené
od Evropy (kromě britských ostrovů) a severní Afriky přes většinu
mírného a tropického pásu Asie, až
po Indonésii. Díky člověku se dostalo na řadu dalších míst.
U nás žijí prasata na celém území.
Dávají přednost smíšeným lesům s
podrostem, ale kromě vrcholků hor
se objevují všude.
V říčanských lesích můžeme sledovat místa, kde se prasata válí v bahně a pak drbou o stromy. V měkké
půdě zanechávají stopy se zřetelným otiskem paspárků – dolíčků
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nad stopou kopyta. Často také narazíme na rozryté plochy v lesní
půdě nebo na loukách. Zahlédneme
je však výjimečně. To spíš během
procházky ucítíme z houštiny, kde
se prasata tiše schovávají, typický
odér.
Prase divoké váží od 50 do 150 kg.
Ale pořádný kňour (samec) může
mít až 300 kg. Bachyně (samice)
bývají menší. Žijí ve stádech o 5 až
30 kusech, tvořených samicemi a
různě starými mláďaty. Selata jsou
do stáří 1 měsíce žlutohnědě pruhovaná.
Konkurenční výhodou prasat je
univerzální jídelníček. Žerou téměř
vše: kořínky, trávu, bukvice, žaludy, hmyz, myši i mršiny. Dnes jim
člověk servíruje celé lány kukuřice,
obilí a dalších plodin, kde hodují.
Nepohrdnou ani odpadky z popelnic.
Potravy mají nadbytek, medvědi, vlci ani rysi je už neohrožují.
Přestože myslivci loni ulovili přes
240 000 divokých prasat (černé
zvěře), velmi se jim daří a stále přibývají.
Lov prasat byl oblíben od nepamě-

ti. Zmínky najdeme už u starořeckých autorů, u nás poprvé v Kosmově kronice. Od středověku byl lov
kanců výsadou a potěšením šlechty.
Zlom nastal roku 1766, kdy Marie
Terezie vydala patent o náhradách
škod v zemědělství. Z vítaného
úlovku se stal nevítaný škůdce a stavy divokých prasat se začaly redukovat. Završením byl patent Josefa
II., který dovoloval chovat černou
zvěř jen v oborách. Poslední volně
žijící divočák byl uloven roku 1801.
Teprve po druhé světové válce se
objevují první volně žijící kusy a od
roku 1950 narůstá populace k dnešnímu stavu.
Vzhledem k tomu, kdy žila M. D.
Rettigová, není divu, že ve své kuchařce uvádí pouhý jeden recept na
divočáka. Co dalšího se kdy lovilo a
jedlo, objevíte na aktuální výstavě
v Muzeu Říčany.

Jakub Halaš

texty.kuryr@ricany.cz

Životní prostředí a zdraví

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

Základní organizace Říčany
založeno 13. 9. 1908

Není včela jako včela
Klasické letní prázdniny jsou tady a my, poučeni praktickými včelařskými články z předchozích čísel Kurýru
o rojení a bodnutí včelou medonosnou, můžeme směle
vyrazit vstříc dobrodružství přívětivých teplých dní.
Jak ale zpestřit nejen dětem třeba už několikátý celodenní výlet během léta? Co takhle pozorovat včely opylovače?
Včelu medonosnou, která je bezesporu opylovačem
nejvýznamnějším, jsme již v našich článcích popisovali. Že žije ve společenství mnoha jedinců, že člověk
ji chová v úlech a tudíž může regulovat její opylovací
činnost v místech, kde je to třeba, již známe. Opylování
je pro planetu důležité a bez něj by lidstvo nepřežilo, to
víme také.
Víme ale, že to není jediný druh včely, který jako opylovač
funguje? Svět včel je složený z početné a různorodé rodiny
podobných druhů hmyzu, která opylování zastává také.
Jsou mezi nimi např. čmeláci, hedvábnice, pískorypky,
zednice nebo čalounice. Je jich opravdu mnoho, jen u nás
na 600 druhů, ve světě okolo 20 tisíc. Včely medonosné
nebo čmeláci žijí ve větších, či menších skupinách, které
se nazývají roje, ale mnohé jiné včely jsou samotářky, a jejich samotářství spočívá v tom, že každá samice zakládá
své vlastní hnízdo a stará se o své potomky bez pomoci.
Neprodukují med ani vosk a jsou to včely bezžihadlové.
Své larvy krmí potravou snášenou přímo z květů a tímto
sběrem provádějí opylování.
Mnoho divokých samotářských včel si hloubí hnízda
v zemi (např. hedvábnice), ale řada podobných hledá
roztodivné příbytky a materiály, kterými svá bydliště
vystýlají. Třeba zednice maková, která si svoji noru
vystele okvětními makovými lístky nebo zednice dvoubarvá a její ubytování v prázdných ulitách. A tak při
toulkách letní přírodou či jen v zahradě můžeme potkat
chluponožku chrastavcovou, stepnici dlouhorohou,
pískorypku vrbovou, pískohrabku ostruhatou nebo valchářku obecnou.
V lese jistě nepřehlédnete hedvábnici vřesovou, která
sbírá nektar pouze na vřesu, křivorožka plochozubá si
vybírá pouze svlačce nebo pilorožka zvonková navštěvuje pouze květy lučních zvonků. A ty všechny jsou
včely samotářky.
Nepřehlédnutelný v terénu je i čmelák. Ten dokáže létat od časného rána, protože mu nevadí ranní chlad. U
nás žije okolo třiceti druhů čmeláků. Na jeho hnízdo
s vícero jedinci můžeme narazit na různých místech,
např. mezi kameny - čmelák skalní,v dutinách stromů čmelák rokytový, na povrchu země - čmelák lesní, či ve
vyhloubených otvorech v zemi – čmelák zemní.

Pokud chcete něco pro tyto opylovače udělat (krom nevypalování trávy, nepoužívání drastických chemických postřiků v zahradě apod.), nebo je jen chcete pozorovat bez
procházky v blízkosti vašeho bydliště, vyrobte jim nyní
populární hmyzí hotel. Ocení ho obzvlášť zednice rezavá
a i jiné včely, které si nekopou hnízdo v zemi, ale zabydlují
se v prázdných stoncích rostlin, v rákosí,ve škvírách pod
kůrou stromu a na jiných podobných útulných místech.
A hledání materiálu k vybudování hmyzího domku
může být dalším cílem prázdninového výletu.

Vaši říčanští včelaři na www.vcelyricany.cz

PODĚKOVÁNÍ

ZO ČSV v Říčanech by chtěla touto cestou
poděkovat městu Říčany za finanční příspěvek pro
naši včelařskou organizaci. Ze stejného důvodu ZO
děkuje městu Mnichovice a obci Čestlice.
Veškeré darované peníze budou použity ve
prospěch naší organizace, včetně výsadby
medonosných stromů, keřů a květin.
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Pozvánka na kosení
orchidejové louky
Zveme vás na sekání poslední orchidejové louky v okolí,
které proběhne ve středu
14. 7. u Vojkova. V dalších
dnech budeme potřebovat
pomoc se sušením sena.
Hrábě a rukavice můžeme
poskytnout. Uvítáme velké i
malé pomocníky. Ozvěte se
na e.mail katerina.cihakova@muzeum.ricany.cz.

Psychoterapie – cesta, která
pomůže překonat vaše problémy
Pandemie zahnala mnoho lidí do slepé uličky, ze které si často neví rady.
Mnoho rodin i jednotlivců čelí novým,
náročnějším situacím, které nejsou
schopni sami zvládnout. Řešení bývá
obvykle blízko, jen o něm nevíme.
Cestou z problémů může být právě
psychoterapie, která pomáhá v řadě
nelehkých životních situací. Tato služba umí podpořit v hledání ztracené
stability, pomůže se zorientovat v tom,
co právě prožíváme, odhalí naše potřeby a pomůže s jejich naplněním.
Podívat se na svůj problém s někým „z

venku“, který nám dá prostor vypustit
emoce, přetlak nebo obavy, přináší
úlevu a tolik potřebný nadhled. Nebuďte na své problémy sami.
Terapeutické centrum MODRÉ
DVEŘE nabízí pomocnou ruku
v podobě individuálních, párových
nebo rodinných PSYCHOTERAPIÍ
ZDARMA.
Pokud jste rodič samoživitel, pečujete o závislou osobu, máte zdravotní hendikep (držitelé OZZ a OZP)
nebo se cítíte jakkoliv izolováni,
máte možnost využít této bezplatné

služby. Pokud si nejste jisti, zda spadáte do tohoto zařazení, i tak nás
zkontaktujte – rádi vám poradíme
a zodpovíme vaše dotazy. Neváhejte, tato nabídka je časově omezena.
Máte-li pocit, že bychom mohli vám
nebo vaší rodině pomoci, ozvěte se
co nejdříve. Jsme tu pro vás.
Psychoterapie je poskytována v našich
dvou centrech – vyberte si to, které je
pro vás lépe dostupné.
CENTRUM V ŘÍČANECH
(Tyrše a Fügnera 105/7, Říčany),
tel.: 722 065 156
CENTRUM V KOSTELCI NAD
ČERNÝMI LESY
(náměstí Smiřických 39, Kostelec
n. Č. l.)
tel.: 721 967 425
Terapeutické centrum modré dveře je nestátní nezisková organizace,
která přes deset let pečuje o duševní
zdraví obyvatel Středočeského kraje.
Kromě psychoterapií nabízí tyto služby: sociální aktivizace, sociální rehabilitace, krizová pomoc, supervize a
klinický psycholog. Více podrobností
naleznete na www.modredvere.cz.

36

texty.kuryr@ricany.cz

inzerce

Životní prostředí a zdraví

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

Pevecky sbor
v

17.05.21 11:07

Pro děti a rodiče

Pojďte s námi zpívat

V září opět obnovujme hodiny našeho
pěveckého sboru.
Těším se na všechny
své stávající zpěváky, ale také na nově příchozí holky a kluky,
kteří se chtějí ponořit do světa plného zvučných a moderně laděných písniček a melodií české i světové pop-rockové scény.
Sbor bude jako obvykle probíhat ve třech věkových kategoriích: 4 - 6 let, 7 - 10 let a 11+.
Časy a dny hodin zůstanou stejné. Kategorie 4 - 6 let každé
úterý 15.30 -16.30 hod. Kategorie 7 - 10 let každé úterý
16.45 – 17.45 hod. Kategorie 11+ každou středu 17.00 –
18.00 hod.
Sbor bude probíhat v našich vlastních, nových prostorech v Říčanech.
v

Elisky Erlichove

Noví členové se mohou hlásit v průběhu prázdnin a celého
září. Přihláška je již ke stažení na našich stránkách www.peveckysbor.cz. Tam také naleznete kontaktní údaje a nejpozději
poslední týden v srpnu veškeré důležité informace k nastávajícímu školnímu roku.
Cena školného bude 4.500 Kč na celý školní rok (září - začátek
června). Sourozenci 4.000kč/dítě.

Novinka pro dospěláky!
Od podzimu budou mít všichni ti, co milují dobrou muziku
a nechtějí zpívat pouze v koupelně nebo v autě, možnost navštěvovat hodiny sboru pro dospělé. Stejně jako vaše děti,
nebo děti vašich známých a všichni, kdo si tento článek přečtou, budou moci bez zábran a z plna hrdla zpívat.
Koncept zůstane stejný - zpíváme jen populární žánry. To
co frčí, staré fláky, trocha nostalgie z let minulých, zkrátka
jen to, co máme rádi. Budeme se naplno a upřímně bavit,
osvojíme si tělu velmi přínosné pěvecké techniky a my dospělí navíc při takové hodince krásně zrelaxujeme a vypneme hlavu.
Více informací naleznete začátkem září na
www.peveckysbor.cz. A nebojte se toho!
Eliška Erlichová
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Obecně prospěšná společnost
Masarykovo náměstí 6, Říčany • Na Obci 2049, Říčany • www.cestaintegrace.cz

NZDM KLUB CESTA FUNGUJE I V LÉTĚ

Poděkování městu Říčany

Letošní léto dětem a mladým lidem nabízíme nejen klasickou
otevírací dobu, každé po, út, čt od 13:00 do 18:00 hod (v době
příměstských táborů se klub uskutečňuje venku), ale také pravidelné zájmové kroužky zdarma, viz plakátek. Těšit se můžete
na: GYMNASTIKU - „Hýbat se můžeme všude a pořád.“ Rozvíjíme pohybové dovednosti, zaměříme se na gymnastiku, balanční cvičení, protahování, posilování. FOTBAL - „Fotbal je pohyb.
Pohyb je radost.“ Mohou ho hrát kluci i holky. Celý trénink je
pojat herní a zábavnou formou, je zaměřen na týmové a individuální dovednosti. VÝTVARNO - „Inspirace čeká všude.“ Odkryjeme dětem nové triky a tendence v moderním i klasickém
výtvarném umění. Děti najdou svůj vlastní styl, ve kterém je
podpoříme. Zájmové kroužky vedou zkušení a odborní lektoři.
Zájemci hlaste se na  
tereza.zajickova@cestaintegrace.cz.
Tereza Zajíčková, vedoucí Klubu Cesta

Děkujeme městu Říčany za finanční příspěvek 100 000
Kč z individuálních dotací na provoz třech sociálních služeb Cesty integrace.

G YMNAST IKA
p o 14: 00 - 1 5:0 0

Občanská poradna funguje
i v červenci a srpnu
pondělí, středa: 9:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
čtvrtek – pouze po předchozím objednání
Adresa: Masarykovo nám. 6/17, 251 01 Říčany
Kontakt: 312 315 284,
e-mail: poradnaricany@cestaintegrace.cz
Bezplatné odborné sociální, právní a dluhové poradenství.
Fungujeme bezplatně díky podpoře Středočeského
kraje, MPSV, MSP, OP Zaměstnanost, MAS Říčansko
a města Říčany

Stavba kluboven v plném proudu
U skautů to roste! Nejenže je v plném proudu stavba
nové klubovny, zároveň také započala rekonstrukce
klubovny vyhořelé. Po více než půl roce tak konečně na
cyklostezku opět dohlíží dřevěný srub (byť zatím stále
rozestavěný).
Nová klubovna již má
okna a dveře, hlavní
pokrok je ale uvnitř částečně hotové podlahy, připravena elektroinstalace, dostavěné
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FOTBAL
út 18:00 - 19:00

VÝTVARNO
čt 15:00 - 16:00

příčky i natřené trámy, to vše nás posouvá zase o kousek
blíže dokončení.
Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří na pravidelných
brigádách udělali pořádný kus práce. Ještě nás spousta práce (a brigád) čeká, pevně ale věříme, že už v září
se skauti a skautky
budou moci sejít ve
svých nových klubovnách.


Lukáš Pavelka,
vedoucí střediska

texty.kuryr@ricany.cz

PRÁZDNINY
NA FIALCE
super lektoři

2021

příměstské
tábory Na Fialce

skvělé jídlo
parádní koupačka

sport a tvoření
On-line registrace na

nafialce.webooker.eu

KROUŽKY
A KURZY
2021/2022

Začínáme v září!

Reigstrace na

nafialce.webooker.eu

Pro děti a rodiče

Na Říčansku pěstounství funguje. Rodiny ale potřebují podporu
Na tom, že děti patří domů a ne do
domova, se shodneme asi všichni.
I přesto u nás žije stále mnoho dětí
mimo svoji vlastní rodinu. Důvodů
bývá hned několik. Biologičtí rodiče nemohou, neumějí a leckdy se
ani nechtějí postarat o své ratolesti,
pro které tak jednou z možností, jak
prožít šťastné dětství, bývá institut
pěstounské péče. Být pěstounem si
často nezadá s úkoly komiksových
hrdinů, kteří při svém náročném
a dlouhodobém poslání nezřídka
potřebují podat pomocnou ruku. A
právě pro ně je tu spolek Rozum a
Cit, který na Říčansku a přilehlém
okolí těmto superhrdinům pomáhá

už více než 20 let a podpořil zde přes
100 náhradních rodin s téměř 200
dětmi.
„Klíčový pracovník je s rodinou v intenzivním kontaktu, nejméně jednou
za dva měsíce osobně (jinými kanály
pravidelně), postupně zjišťuje konkrétní potřeby rodiny a úzce spolupracuje s pracovníkem OSPOD
dítěte. Naši sociální pracovníci a
další odborníci zodpovídají dotazy
pěstounů, pomáhají pochopit a řešit specifické projevy dítěte, zajišťují
pravidelné vzdělávání náhradních
rodičů, asistují při kontaktu s biologickou rodinou dítěte a sestavují plán
práce s dítětem,“ říká Daniela Kuh-

nová, výkonná ředitelka organizace
Rozum a Cit.

Tím však pomoc nekončí
I superhrdinové mají nárok na odpočinek, a proto Rozum a Cit nabízí svým
rodinám odlehčení v podobě výletů či
víkendových pobytů pro děti. V případě
závažných důvodů průvodce pomáhá
pěstounům s krátkodobou pomocí,
zajištěním pomoci či terapie. Rozum a
Cit doprovází pěstounské rodiny i díky
podpoře města Říčany, které dlouhodobě přispívá na vzdělávání, poradenství a
terapeutickou podporu. Hledáte-li doprovázející organizaci v okolí Říčan, navštivte stránky www.pestouni-rac.cz.

A přišlo léto do Mraveniště...
Příměstské tábory

Kroužky od září

Ztratil se hlavní alchymista duhového
trůnu! Jeho udatní učedníci musí pátrat
v jeho stopách, dokončit jeho výzkum a
zachránit říši před zkázou. Kamarádi,
pojďte nám na tábor Jedu vědu pomoci
učinit důležité objevy, které navždy změní tvář světa. Na cestu se vydáme v pondělí 19. července.
Školkáčci, pojďte si v červenci na pár
dopolední odskočit do Mraveniště a
prozkoumat taje složek IZS. Vyzkoušíme si jejich oblečení a náročnost těchto
povolání. Staňte se již 26. července těmi
pravými Záchranáři.
Také jste byli dlouhé měsíce zavření
doma? Co takhle si přijít s námi zasportovat hned během dvou srpnových
turnusů? Od 2. 8. a od 16. 8. si pro vás
naši lektoři připravili Olympijský týden. Vyzkoušejte si během týdenního
příměstského tábora nejrůznější olympijské sporty a disciplíny.

Sledujte naše webové stránky. Během července se na nich začnou objevovat nabídky kroužků na školní
rok 2021/2022. Těšit se můžete na
naše stálice, jako jsou keramika,
kresba a malba, mravenčí školička,
tvořivá dílna, logické hry a hádanky, zábavná fyzika, různé hudební
kroužky a další. Máme však i několik
nových lektorů, nudit se tedy rozhodně nebudete. Domlouváme další tvořivé kroužky. Těšit se můžete například na výrobu hraček a her, cvičení
s dětmi a pro děti… Máme v plánu i
několik jednorázových kurzů, které
budou zaměřené vždy na aktuální
roční období a svátky. Těšíme se na
vás!
Sledujte všechny naše novinky na
www.mraveniste.info,
registrace
na naše kurzy a aktivity je možná na
https://mraveniste.webooker.eu/.

V případě jakýchkoli dotazů nás
neváhejte kontaktovat na materske-centrum@mraveniste.info nebo na
tel. čísle 734 498 505.
Nina Šafránek,
koordinátor Mraveniště

Prosíme návštěvníky dětského hřiště u MŠ Zahrádka, kteří mají k dispozici čipové kartičky
umožňující jim vstup, aby je přinesli zpět do informačního centra na náměstí. Bude se do
nich nahrávat nový přístupový kód a k dispozici budou opět v průběhu léta. Děkujeme.
40
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Ze života škol(ek)

MŠ KOLOVRÁTEK
Ještě nemáte od září vybranou školku
pro své dítko? V Kolovrátku vám můžeme nabídnout ještě několik volných míst za dotovanou cenu
4.500,- Kč měsíčně. Nebo permanentky za cenu 3.000,- Kč
a pak si vybíráte dny dle vaší potřeby.
Jsme školka s dvanácti letou tradicí. Naší největší snahou
je, aby u nás bylo dětem co nejlépe a cítily se jako doma.
Současně se také držíme výchovného a vzdělávacího programu pro MŠ a nyní se i musíme přizpůsobit dětem mladším dvou let.
Pokud byste měli zájem, jsme ve školce celé prázdniny. Po
telefonické dohodě se můžete kdykoliv přijít do školky podívat. Veškeré dotazy vám rádi zodpovíme a vše ukážeme.
Těší se na vás Z+J Jonákovi a tety z Kolovrátku
Pro více informací ohledně naší školky nás kontaktujte:
tel. č. 602 484 921 (p. Jonáková – majitelka MŠ)
tel. č. 605 555 009 (MŠ Kolovrátek)
www.facebook.com/skolkakolovratek

Jak to dopadlo v Zahrádce
Jak třída Jablíček v minulém čísle slíbila, pokračovala s dětmi v cestování.
Nejdříve všechny čekala dobrodružná
výprava za Indiány. Vyrobili si indiánské tričko a čelenky jako správní
náčelníci, a před výpravou na válečnou stezku se náležitě
pomalovali válečnými barvami. Vytvořili také indiánské totemy a ohniště, umotali lapače snů a zalezli do teepee, aby si
zaslouženě odpočinuli. Museli totiž nabrat síly na následující
týden, který je zavedl o něco blíže k nám, do Čech. Putovali ve
středověku po hradech a zámcích. Dozvěděli se, jak žili bohatí,
ale i chudí v podzámčí, jak to bylo nebo spíš nebylo s hygienou
(což se některým moc líbilo), s tresty, jako např. máčením ve
Vltavě, jak probíhaly rytířské souboje apod. A aby se nakonec
mohli vydat na cestu za pokladem a přemoci zlého draka, vyrobili si rytířské přilbice, meče a štíty. Nejprve museli odpovědět
na otázky, co vše se při našem cestování dozvěděli, a pomocí
indicií a obrázků zjistit místo pokladu. K němu se vydali ve vší
zbroji, přemohli draka a vysvobodili princezny. Odměnou jim
byla truhlička s pokladem od samotného krále Karla IV., me-
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daile, upomínkové předměty a dárečky jako památka na celou
dobu cestování.
V měsíci červnu jsme v naší školce mohli uskutečnit některé z
plánovaných akcí. V programu Cesta integrace se děti hravou
a nenásilnou formou učily správnému chování v dopravním
procesu – jak se chovat na chodníku a na silnici, jak správně přecházet vozovku atd. Program byl pěkně připravený a děti bavil.
Všechny děti mají rády zvířata, a tak canisterapie byla dobrou
volbou, jak obohatit zážitky dětí ve školce. Navštívil nás terapeut se svými speciálně vycvičenými psy a dětem předvedl, co se
dokážou psi naučit, jak si umí s dětmi zahrát různé hry a že při
správném přístupu se nemusí psů bát. Děti byly velmi nadšené a
program, který se mohl uskutečnit na školní zahradě, je nadchl.
Nezapomněli jsme ani na řádné rozloučení s předškoláky,
kteří po prázdninách usednou do školních lavic. Na zahradu zavítal náčelník indiánů, který vzal děti na indiánskou
výpravu. Nechyběly soutěže, tanec a hlavně pasování předškoláků na školáky, kdy dostali i dárky na památku.
A abychom si konec školního roku náležitě užili, vyrazili
jsme na dva celodenní výlety - do Farmaparku v Soběhrdech a na pěší výlet po okolí Říčan. Oba výlety se vydařily a
teď už si můžeme užívat prázdniny.
Kolektiv MŠ Zahrádka
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Jsou chvíle, kdy ztrácíme. Téma ztráty je u každého z nás
jinak bolavé. Vesměs je to citlivé téma, nikdo z nás nechce
ztrátu prožívat. Každá ztráta, ať je to ta největší, a to smrt
blízkého člověka, anebo i nějaká menší, bolí. S každou
novou ztrátou se učíme tento přirozený proces života „narození a smrt“ přijmout. Jako lesní školka s dětmi trávíme
téměř veškerý čas venku, za každého počasí. Děti jsou tak
uprostřed koloběhu přírody, vnímají, jak příroda s jarem
ožívá a s podzimem zase umírá.
Bílý dům v Lesní ulici ve Světicích jsme si jako školka pronajali v roce 2017. S radostí a s vizí vybudovat zde komunitní prostor, kde by se mohly setkávat generace. A vytvořit zde nové zázemí pro Světýlka, třetí lesní třídu. Naším
záměrem bylo tehdy propojit především generaci dětí a
místních seniorů, vytvořit prostor pro vzdělávání a setkávání. Mnoho komunitních aktivit a akcí se uskutečnilo a
povedlo. Tyhle věci ale potřebují čas. Co považujeme za
největší počin, byly masáže, pro které byl v domě krásný
prostor. Jana Šilarová pravidelně masírovala zpočátku
průvodce školky, později se přidali především senioři z
blízkého i dalekého okolí. Opakovaně jsme prožívali skutečnost, jak velký význam má setkání a dotek, prostor pro
rozhovor a pohlazení…
Na konci června se náš čas v bílém domě naplnil. Lesní
školky a podobné alternativní aktivity často bývají přijí-

mány svým okolím s nedůvěrou a někdy i s nepochopením. Je to však jedna z možností, kudy se vydat ve výchově
dětí. Nabídnout přirozenou cestu moudrou přírodou, bez
mobilů, počítačů, filmů …Třída Světýlek zakotví v nově
postavené skautské klubovně u Marvánku, kde jsme se
opět potkali s laskavým přístupem a s chutí spolupracovat. Přejme dětem, ať se jim tam daří a užívají rozmanitého okolí.
Děkujeme všem příznivcům za důvěru a podporu. Děkujeme bílému domu za možnost, prožít v něm čtyři dobré
naplněné roky, děkujeme všem, kteří jsou na cestě s námi
již deset let.
Tým Pramínku

Zprávičky z MŠ U Slunečních hodin

Čas od Vánoc
je
dlouhý.
Vánoční setkání se nemohlo uskutečnit, a tak aspoň Masopust nás rozveselil. V obchůdku s jitrnicemi bylo
plno, za zlaťáky a stříbrňáky se nakupovalo ostošest. Povedl se i hod jitrnicí
do kotle a kdo mohl, vylezl si pro preclík. Mňam. A pak bum. Všichni doma
- Velikonoce doma. Nevidíme kamarády, nevidíme paní učitelky. Nicméně ty to vzaly do svých rukou a i při
distančním předškolním vzdělávání
se snažily, aby děti jen neseděly doma,
ale také chodily ven, hýbaly se a přemýšlely. Jak? Vznikaly nové školkové

trasy s kamínky, hudební a divadelní
videa, videa s pokusy. Ke klasickým
pracovním listům se učitelky pokusily situaci řešit tak, aby co nejméně
zatěžovaly rodiče v nelehké situaci a
nabídly aktivity, které zvládnou děti
samy nebo při společné rodinné procházce. Během uzavření školky probíhalo malování ve třídách a úprava tříd
pro návrat dětí. Návrat dětí do školek
byl, řečeno jedním slovem, hlučný.
Děti se těšily na kamarády, nicméně
izolace byla pro ně nepříjemná a hlavně nepřirozená. S touto situací jsme
se úspěšně popraly a dětem jsme připravily pestrou nabídku vzdělávací,
sportovní i tvořivou (Den dětí, letní
sporty, řemesla). Závěr školního roku
mohl probíhat už jako vždy – loučení
s předškoláky, kdy jsme se společně
sešli na zahradě při opékání buřtů a
pasování předškoláků na školáky či na
stanování na zahradě s dobrodružnou
hrou „Na skok do pravěku“. Věříme,

že další roky přinesou našim dětem
jen společné chvíle jako dřív - s pohybem a smíchem s kamarády.
Hezké léto všem dětem a rodičům
přejí učitelky ze Zajíců, Rybiček,
Kuřátek, Žabiček, Berušek, Motýlů
a Včelek.
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Léto v Dráčku
Dobrý den, po delší nucené
pauze se opět potkáváme pravidelně v naší školce. Věřím, že už nám nic nezabrání, abychom si užili společně fajn léto.
Na zahradě nám přibyl nový domeček pro děti, ve školce
nové tapety a nové hračky, aby se tu děti cítily jako doma.
Pro děti jsme připravili letní týdenní campy (detailní info
na našem facebooku: www.facebook.com/…cek).
Přijímáme všechny děti 1,5 - 6let. Možno přijít i nárazově.

Zároveň začíná přihlašování dětí na nový školní rok, neváhejte tedy včas své děti přihlásit.
Veškeré informace ráda sdělím na tel. 777191010 nebo se
dočtete na našem facebooku.
Situace nám dovoluje osobní prohlídky ve školce, rádi vás u
nás přivítáme a provedeme.
Přejeme vám všem hlavně pevné zdraví a krásné léto.
Paní učitelky z MŠ Dráček

Zprávičky ze školičky Kuřátko
Mateřská škola Kuřátko má za sebou
první školní rok. Nejstarší kuřátka
nám odlétnou do první třídy základní
školy. Většina těch mladších se však
v září do své žluté školky na návsi
v Kuří vrátí. Ačkoliv to při průjezdu
obcí nevypadá, Kuří nám nabízí nekonečné možnosti objevování a zkoumání. Stačí e podívat na naše stránky
www.mskuratko.ricany.cz.
V den svátku všech dětí, jsme se hlubokými okolními hvozdy a vysokou
trávou prérie vydali najít indiánský

kmen, o kterém se vyprávělo v legendě.
Za doprovodu bubnu a podle starodávné mapy jsme se všichni vydali hledat
šamana Manitou do jeho teepee. Cestou jsme zkoušeli nejen naši odvahu
a schopnosti, ale také jsme se naučili
indiánský tanec a tajnou řeč beze slov.
Splnili jsme zkoušku indiánské zručnosti, a mohli jsme tak z rukou velkého šamana převzít odměnu – tajemný
Amulet Slunce.
Báječné překvapení pro děti byl příjezd hasičského auta přímo k nám
před školku. Díky Sboru dobrovolných hasičů v Kuří jsme měli možnost
seznámit se s tím, co vše hasič potřebuje ke své práci. Vyzkoušeli jsme
si stříkání hadicí na cíl a zjistili, jak
to vypadá uvnitř kabiny hasičského
vozu. Dětem svítila očka stejně jako
majáčky auta. Jen hasičská přilba byla
pro některé příliš těžká. Děti si hrály

na hasiče a zachraňovaly cokoliv a kohokoliv ještě několik dní poté.
Nakonec jsme se v červnu vydali na
dobrodružství s kamínkem. S obrázkovou knížkou jsme poznávali cesty
jednoho obyčejného kamínku světem.
A tak když půjdete kolem naší školky
v Kuří, dívejte se pečlivě kolem sebe,
možná najdete nějaký malovaný kamínek právě od našich kuřátek.
Přejeme všem poklidné léto.
Tým MŠ Kuřátko

NEMO ŠKOLIČKA
Vážení rodiče,
těší nás velký zájem o ZŠ NEMO. Tým prima učitelů a
vychovatelů se již šest let snaží provázet děti na cestě vzděláváním. Začátek
docházky do školy je obzvlášť důležitý,
neboť se zde utváří celoživotní postoj
dítěte k učení. Za ty roky jsme již nasbírali mnoho zkušeností a víme, jak
děti správně motivovat, jak jim pomáhat a jak maximálně rozvíjet jejich
potenciál. V červnu jsme se ve školce
NEMO rozloučili s našimi budoucími
školáky a již připravujeme speciální
předškolní program pro děti, které dovrší k 31. 8. 2022 6 let.
Pokud máte zájem o ZŠ NEMO, nabízíme pro budoucí školáky kurz rozvoje
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kompetencí potřebných pro vstup do
školy. Do naší NEMO ŠKOLIČKY můžete přihlásit své děti na e-mailu:
info@nemoricany.cz
Kurz NEMO ŠKOLIČKA
(za 5.300 Kč) obsahuje:
• 10 vstupů do NEMA od 8:00 hod. do
12:30 hod. včetně stravy. Individuální
dohoda je možná.
• Ucelený program pro rozvoj kompetencí potřebných pro dobrý start ve
škole (grafomotorika, matematické
představy, kognitivní funkce, zrakové a sluchové percepce, správná výslovnost)
• Portfolio s pracovními listy a dalšími
výukovými materiály.
• Diagnostiku školní zralosti včetně

doporučení, co u dítěte rozvíjet a procvičovat.
Kapacita je omezena na vážné zájemce o
vzdělávání v ZŠ NEMO.
Těšíme se na setkání. Více na www.nemoricany.cz. Startujeme od října 2021.
Pokud setkání nedovolí zhoršená epidemická situace, peníze vracíme.
Tým MŠ a ZŠ Nemo

texty.kuryr@ricany.cz

Ze života škol(ek)

Výuka jinak aneb Online setkání
s pamětnicí holocaustu
Vzácnou příležitost
měli v květnu a červnu
žáci 9. A, 9. B, 9. C a 8. A – v rámci výuky moderních dějin se setkali
s pamětnicí Evou Clarke. Naše historie má svá temná období a jedním
z nich je pronásledování a vyvražďování Židů za 2. světové války. Z nacistických vyhlazovacích táborů se
nevrátilo šest milionů Židů. Eva a
její maminka Anka Kauderová patřily k těm šťastnějším…
Paní Eva nám vyprávěla příběh své
rodiny: Její rodiče se poznali v Praze, brzy po svatbě byli posláni do Terezína, kde přežili tři roky. V r. 1944
následovala Anka dobrovolně svého
muže do Auschwitz-Birkenau, v té
době už s ním čekala Evu. Se svým
mužem se ale nesetkala, byla poslána do pracovního tábora Freiberg,
on byl v Osvětimi zastřelen a zahynulo zde také dalších 14 členů jejich
rodiny. Těhotenství se Ance podařilo skrýt i před nechvalně známým
lékařem Mengelem. Eva se narodila
bez lékařské pomoci v otevřeném
voze, který vězně převážel do Mauthausenu. Obě ženy přežily jen shodou okolností: hned následující den
koncentrační tábor osvobodili Američané.
Malá Eva a její maminka se po válce
vrátily do Prahy, po komunistickém
převratu emigrovaly do Velké Britá-

nie. Eva se zde provdala, má dva syny
a dnes žije v Cambridge. Do Čech jezdit nepřestala, ale kvůli současným
protiepidemickým opatřením jsme se
s ní mohli setkat pouze online. Přesto
- dvouhodinová video prezentace a
beseda byly tak autentické, jako bychom paní Evu poznali osobně. Žáci
si navíc procvičili angličtinu.
Děkujeme Evě Clarke za velmi osobní vzpomínky a přejeme jí do dalších
let hodně zdraví. Naše poděkování
patří také Kateřině Čihákové z Muzea Říčany, která nám setkání s pamětnicí zprostředkovala.

A jak online setkání s Evou
Clarke hodnotí žáci?
„Eva Clarke hezky vyprávěla, mluvila

s námi o svých blízkých, aby se na ně
nezapomnělo. Ona se za války narodila a přežila, ale většina její rodiny
ne. Je důležité o té době přemýšlet a
nezapomenout.“ 
(E. M.)
„Bylo to šokující. Čekala jsem, že
v koncentračních táborech byly špatné podmínky, ale nevěděla jsem, že až
tak moc.“ 
(S. M.)

„Úžasná přednáška, mrazivé vzpomínky. Vážím si toho, že už žiju v jiné
době, svobodnější.“ 
(L. N.)
„Je velké štěstí, že paní Eva a její maminka přežily. Díky tomu se můžeme
o holocaustu dozvědět víc. Měli bychom si těchto pamětníků vážit, jednou tady nebudou…“ 
(K. K.)
„Beseda se mi hodně líbila, dokonce jsem si pak zašla koupit knížku o
Osvětimi. Bylo neuvěřitelné, jakým
způsobem se dokázaly udržet naživu.
Paní Evě patří můj obdiv i za to, že o
té době dokáže přednášet.“  (E. B.)
Iva Mašková a žáci z Bezručovky
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Prevence distančně
V září loňského roku jsem (tak jako každoročně) dávala
dohromady preventivní program pro nadcházející školní
rok. A tak jsem začala mimo jiné jednat i s divadelním
uskupením Fórum pro prožitkové vzdělávání.
„Fóráky“ na naší škole dobře známe – objednáváme si od
nich nějaký program již několikátým rokem a každý rok
litujeme, že z finančních důvodů nemůžeme objednat
představení více. O to větší byla moje radost, když jsme
se dozvěděli, že na představení byl získán grant a my můžeme pro školní rok 2020/21 objednat hned šest setkání.
Volba padla na představení „Jsi nula“, které s dětmi rozehrává záludnosti a nebezpečí kyberšikany. Téma samo
o sobě je v současné době velice aktuální, vím, že spousta
dětí se s tímto problémem osobně setkala a pro některé
bylo toto setkání poměrně bolestné.
Dalším programem, který jsme objednali, bylo představení „Táhni zpátky“, které rozvíjelo otázky porozumění a
tolerance k jiným skupinám. I toto téma v současné době
tak trochu „hýbe světem“.
A pak přišla distanční výuka a s ní nejistota, kdy se ve
škole uvidíme a kdy (a jestli vůbec) bude možno představení odehrát. Termíny se domlouvaly, posouvaly a opětně rušily. Nakonec jsem byla přesvědčená, že z celé věci
sejde. Zklamání bylo veliké.
Pak se ale zrodil nápad, že by se představení mohla
uskutečnit on-line. Nejprve jsem měla jisté pochybnosti - vždyť Fóráci mají celý blok založený na velice úzké
spolupráci s diváky (děti dokonce přehrávají některé situace s herci). Půjde to vůbec? Nakonec jsme se rozhodli, domluvili termíny a šli jsme do toho. A dnes musím
přiznat, že toho rozhodně nelituji. Všech pět představení
(to šesté se již nakonec konalo ve škole) dopadlo výborně. To, že naprosto spontánní reakce malinko omezovala
technika, nakonec málokdo vnímal. Diskuze se rozjela,
různé názory padaly jeden za druhým, děti hrály a komentovaly, jako by byli všichni v jedné místnosti. Takový
průběh jsem opravdu nečekala.
Chci tímto moc poděkovat jednak divadlu Fórum za
flexibilitu, vstřícnost a kvalitu programu, a zároveň i organizaci Cesta integrace, která grant podala, získala a s
organizaci online představení pomohla. Díky.
Lenka Prchalová, (koordinátor prevence)

V 10 soutěžních kolech se žáci díky hledání odpovědí
blíže seznámili nejen s politickými dějinami, ale i s životem lidí v nedemokratickém režimu, s osudy konkrétních pronásledovaných osob či těch, kteří odešli do exilu. Část soutěže byla věnovaná i oblastem architektury,
divadla, filmu či literatury v době nesvobody.
Větší část letošního ročníku probíhala online. Velké
díky tak patří všem účastníkům, které neodradily online
podmínky a kteří jak v době distanční výuky, tak v době
přijímacích zkoušek na SŠ byli ochotni se věnovat této
dobrovolné aktivitě.
Velké gratulace patří vítězce soutěže, Hance Drálové z 8.
C. Další dvě místa na „bedně“ obsadili Štěpán Kohout
(9. A) a David Svoboda (9. B).

Zuzana Havlíková, organizátor soutěže

Jak dopadl David Schnabl v celostátním kole geologické olympiády?
David celostátní kolo vyhrál! Vloni třetí, letos první
z celé republiky. Je to skutečně největší úspěch v individuální disciplíně v naší škole minimálně za posledních
25 let. Blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy!
pb

Putování za Kocourem Mikešem
Ve čtvrtek 10. 6. se čtenářský klub při naší školní družině vydal na závěrečnou akci – Putování za kocourem
Mikešem.
Cesta začínala v Říčanech, odkud jsme s klubem vyrazili vlakem do Mirošovic. Z mirošovického nádraží se
pochodovalo pěšky do Hrusic, kde jsme navštívili Památník Josefa Lady a dozvěděli se spoustu informací o

Školní dějepisná soutěž
Školní dějepisná soutěž vstoupila letos do svého 3. ročníku. I tentokrát se věnovala dějinám naší země ve 20.
století, konkrétně období komunistické nadvlády v Československu v letech 1948 – 1989.
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Vařili jsme distančně

jeho životě. Na děti zde čekal úkol v podobě šifry, a aby
ji rozluštily a zjistily, kde se ukrývá překvapení od kocoura Mikeše, musely si přečíst kapitolu z knihy Mikeš.
Rozluštění šifry odhalilo, že překvapení je ukryto v jednom z nejstarších hrusických domečků. Celý domek byl
zrekonstruován v duchu starých časů a jeho majitelka
nás nechala do domečku nahlédnout. A nejen to, děti si
mohly vyzkoušet, jaké to je ležet na peci podobné té, na
které spával kocour Mikeš. Za tento zážitek mnohokrát
děkujeme paní Miloslavě Vítkové.
A na závěr ve staré truhle čekalo na děti překvapení
v podobě knížky, čtenářského deníku a drobných sladkostí.
Celá akce se velice vydařila. Všem našim čtenářům přejeme krásné léto a mnoho přečtených knížek!

Distanční výuka byla opravdu dlouhá. Nejen děti, ale i
vyučující zmáhalo věčné sezení u počítačů, pomocí kterých se každý den scházeli u jednotlivých předmětů. Jak
ale on-line vyučovat pracovní činnosti? Paní učitelky
spojily příjemné s užitečným a vyhlásily pro děti soutěž
o nejlepšího distančního kuchaře/ku. Chtěly alespoň
na chvilku odpoutat žáky od počítačů. Za soutěž dostaly děti nejen hodnocení, ale ti nejlepší i malé odměny.
Podmínkou bylo uvařit jakýkoliv pokrm, který si často
děti připravují. V době distanční výuky totiž trávily většinu času samy doma, a tak si musely ohřát nebo uvařit
i nějaký ten oběd.
Mezi úkoly, které měly být hodnoceny, patřilo především naservírování pokrmu na talíř, jeho originální
název a alespoň tři druhy ingrediencí. Pak už jenom nafotit a odeslat mailem. Nashromáždilo se nám celkem
190 krásně upravených talířů a vybrat jednoho vítěze
bylo opravdu těžké.
Do názvů pokrmů se často promítlo to, co právě v té
době děti prožívaly a jak se cítily. Pro nikoho z nás nebylo toto období jednoduché, a proto se nám sešly opravdu originální názvy jako např. Samotářský hamburger,
Distanční šlichta, Salát ala corona, Koviďák, Smažený
sýr na notebooku, Palačinky co zvednou náladu, ale i
hladinu cukru v krvi, Vrásové pohoří. Po dlouhém vybírání (nutno podotknout, že výběr probíhal anonymně, každý pokrm soutěžil pod přiděleným číslem) jsme
nakonec vybrali z každé třídy tři nejlepší. Z tohoto výběru jsme vybrali jednoho vítěze za každý ročník a sestavili tři první místa. A kdo vyhrál soutěž o nejlepšího
distančního kuchaře/ku? Nejlepší, nebo spíše nejhezčí
a nejoriginálnější pokrm připravila žákyně VII. C Natálka Pejšová, jejíž „Vílí polévka“, co se týká vzhledu,
neměla konkurenci. Na druhém místě se umístil žák
ze VI. B Ondřej Šulc se svým „Říčanským guláškem
pod rohlíkovou pagodou“ a na třetím místě žák VIII. A
Michal Kopecký s „Distančním krůtím steakem a lockdownovým vejcem“.

1. ZŠ Masarykovo náměstí hledá
učitele/ku pro 2. stupeň
Od září 2021 hledáme učitele/ku pro 2. stupeň
s aprobacemi: zeměpis, fyzika, dějepis tělesná, hudební a výtvarná výchova.
Případní zájemci, hlaste se na telefonním čísle
323 602 794, nebo na e-mailové adrese: 1zs@1zs.ricany.cz.
Nabízíme příspěvky z FKSP, náborový příspěvek, příjemné pracovní
prostředí a milý kolektiv.
47

Ze života škol(ek)

základní škola u Říčanského lesa
NAŠIM DEVÁŤÁKŮM
ČERVNOVÁ VÝUKA
Všichni naši deváťáci úspěšně složili přijímací zkoušky na střední školy či učiliště. Aby si užili poslední společné chvíle na naší
škole, zapojili se do různých aktivit, které pro ně pořádalo Muzeum Říčany. Cílem bylo naučit se lepší spolupráci a komunikaci.
Tyto kompetence jsou jen několika z mnoha, které v této nelehké
době naše společnost velmi potřebuje. Život není pouze o škole,
učení. Je také o toleranci, ohleduplnosti, porozumění druhému
člověku a sounáležitosti. Doufáme, že tyto hodnoty budou naše
absolventy provázet jejich cestou životem.

Milí deváťáci,
devět let jsme s vámi sdíleli vašeho úspěchy, růst, ale také
řadu trápení. Přestože budete od září navštěvovat nové školy, u nás máte vždy dveře otevřené. Pokud to bude v našich
silách, rádi vám pomůžeme.
Buďte cílevědomí, pracovití a poctiví. Výsledek vašeho snažení se dříve nebo později dostaví. 1. září vkročte do nové
školy pravou nohou. Nemějte obavy z nového. Nejste v tom
sami! Přejeme vám klidný a šťastný vstup do další etapy vašeho života.
Učitelé od Lesa

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem rodičům za spolupráci, trpělivost a podporu.
Bez vás by to tento školní rok nešlo.
Děkujeme zřizovateli za velkou pomoc nejen v době covidové,
za zajištění všech potřebných prostředků k bezpečnému provozu školy.
Děkujeme všem zaměstnancům školy za maximální pracovní
nasazení, flexibilitu a trpělivost. Tento školní rok ukázal, že
zvládneme snad opravdu všechno.
V neposlední řadě děkujeme našim žákům. Zvládli jste to na
jedničku!
Klidné a zasloužené prázdniny všem přeje

Vedení školy

Příběhy našich sousedů
Jmenuji se Matyáš Maňas a patřím do projektu “Příběhy
našich sousedů”, které organizuje Paměť Národa. Tento
projekt odstartoval v dubnu a dnes je již ve stádiu, které se
dá považovat cílovou rovinku.
Podstatou tohoto projektu je, že si tým, který je postaven
z několika žáků, musí najít pamětníka, kterého následně
vyzpovídají. Cílem je zjistit co nejvíce o životě tohoto člověka a následně z toho udělat pětiminutovou reportáž. My
jsme si vybrali pana Dudka, který pracuje jako ředitel na
naší základní škole.
Nejprve jsme museli společně vymyslet osnovu s otázkami, podle které se budeme řídit při rozhovoru. Následně
jsme s technikou vyrazili za panem ředitelem, se kterým
jsme rozhovor nahráli. Zhruba hodinový rozhovor jsme
museli přepsat s pomocí scénáře a následně z něj vybrat
ty nejlepší části, které budeme chtít do naší reportáže dát.
Během práce jsme zjistili, že by bylo záhodno s panem
ředitelem natočit i nějaké ilustrační záběry a pan ředitel
je s námi velmi ochotně natočil. Aktuálně pracujeme na
zkompletování celého videa do jednoho smysluplného a
dokonalého celku.
Práci na projektu nám velmi ulehčila spolupráce pana
ředitele, který byl vždy ochotný vyhovět našim požadavkům. Tímto mu oficiálně ještě jednou děkujeme za

48

texty.kuryr@ricany.cz

Ze života škol(ek)
pomoc a ochotu! Chceme rovněž poděkovat za morální
podporu panu učiteli Vytiskovi a paní Skalošové, celý
tento projekt byl za nezapomenutelný zážitek, který ale
zatím nekončí.

ROZLOUČENÍ 9.B
My, žáci 9. B, bychom chtěli poděkovat všem učitelům,
asistentům, vychovatelům a vedení školy za jejich podporu a prováděním celým naším vzděláním ve škole U
lesa. Víme, že to s námi nebylo vždy úplně jednoduché.
Cloumala s námi puberta, zkoušeli jsme, co všechno
učitelé vydrží. Vydrželi! A dovedli nás až do devítky.
Všichni jsme se od září těšili, až konečně „vypadneme“
a budeme na středních školách, jako skoro dospělí.

Najednou to vidíme jinak. Máme obavy, jaké to vlastně
bude. Za kým půjdeme, až budeme mít průšvih? Komu
se svěříme, až budeme mít nějaké trápení? Zkrátka
musíme doufat, že budeme mít stejně dobrý kolektiv a
učitele, jako tady.
Díky Covidu jsme nemohli zažít spoustu věcí jako naši
bývalí spolužáci. Nemohli jsme mít ples, vodácký kurz,
několikadenní výlety. Mrzí nás to. Na druhou stranu asi
právě proto jsme mnohem lepší parta, která se těší ze
všech společných chvil a táhne za jeden provaz. Je to
velká zásluha všech, kteří nás učili! Vždycky se snažili,
abychom si vážili jeden druhého, pomáhali si a vycházeli spolu.
Za všechno děkujeme! Budete nám chybět!

Za 9. B J. Šírek a M. Vurčík

ZŠ Nerudova - Co nám letošní školní rok dal a vzal?
Letošní školní rok byl, stejně jako ten
loňský, zvláštní - nesl se v duchu epidemie Covid 19. Řada z plánovaných akcí
z tohoto důvodu nemohla být uskutečněna. V závěru školního roku se nám
však několik věcí podařilo.
Zcela určitě bychom chtěli poděkovat
Markétě Hubínkové z Cesty integrace za
zprostředkování dvou divadelních představení Fóra pro prožitkové vzdělávání.
První představení proběhlo online přes
Teams, druhé bylo již naživo. V obou
případech se jednalo o témata primární
prevence. Poprvé jsme měli představení
na oblast finanční gramotnosti a šikany.
Jednalo se o představení „Proč zrovna
já“ a „Lavina“. Děti po celou dobu pozorně sledovaly vystoupení herců, kteří
zpřístupnili prožitkovou formou dané
téma. Dobrou zkušeností pro ně byla
možnost zapojit se do jednotlivých hraných situací, ve kterých měly jako diváci
možnost ovlivnit nesprávné chování a
rozhodnutí dospívajících a zvrátit situace, které vedly ke katastrofě.

S příchodem jara, které si letos dalo
načas, jsme také zahájili práce na
školní zahradě, kde máme nově vybudované nadzemní záhony. Byla vyhlášena soutěž o nejhezčí záhon. Třídy se
předháněly, co dobrého vypěstují a jak
si své záhony zkrášlí. Moc se to všem
povedlo a bylo velmi těžké hledat vítěze. Vyhráli vlastně všichni, protože
z vypěstované zeleniny měli velkou
radost.
Další akcí byl zcela jistě sportovní den

se Sazkou olympijským vícebojem, kdy
jsme se po dlouhé době mohli změřit
své síly a fyzickou zdatnost. Zavítala
mezi nás paralympionička Anna Luxová, která reprezentuje naší republiku ve
vrhu koulí a ve sprintu. Děti tak měly
možnost klást řadu záludných otázek a
dozvěděly se spoustu zajímavostí. Na
závěr vystoupil i kouzelník.
Školní pozemek doznal také malinké
proměny. V rámci projektu Muzea Říčany- participačních projektů, došlo
k zakoupení dvou zahradních laviček a
pracovního stolu.
K závěru školního roku vždy patří i
loučení - v letošním školním roce snad
proběhne v Koncertním sále Staré radnice v Říčanech. A s kým se loučíme?
No přeci s našimi nejmenšími kamarády- předškoláky z přípravné třídy
a těmi nejstaršími – žáky 9. ročníku.
Všem přejeme úspěšné zahájení nového školního roku, stejně jako všem
čtenářům Říčanského kurýru přejeme
klidné léto.
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MAP ŘÍČANY - Prázdninová digitální
detoxikace pro děti i pro dospělé
• Digitální technologie ano, ale…
• Komunikace na sociálních sítích ano, ale…
• On-line zábava ano, ale…
V lednu, na začátku každého nového
roku, jsme zvyklí si dávat různá seberozvojová předsevzetí, která by měla
vést ke zlepšení a ke zkvalitnění našich životů. Asi to znáte - budu trávit
méně času na počítači, budu víc cvičit,
přestanu jíst čokoládu a podobně. A
možná také znáte, jak mnoho z nás
nakonec zjistí, že společně s jarní rovnodenností se předsevzetí rozplynula
stejně rychle jako tající sníh. Chybí
nám vůle a disciplína? Nebo je to tím,
že se nám nechce vystoupit z komfortu a pohodlí, nechce se nám dodržovat
nový režim a řád … ajaj. Tak to pojďme udělat jinak. Zbavíme se tlaku na
předsevzetí a zkusíme si dát obyčejné
rozhodnutí, že to ZKUSÍME JINAK.
Slovo zkusit je zde důležité, protože
opravdu půjde o zkoušku nových návyků, o jakési testovací období, kdy se

jen pokusíme, dělat něco jinak a pozorovat, co to s námi dělá. Máme tady
léto, ideální doba. A až na konci letní
sezóny zhodnotíte, jak vám to šlo, které nové rozhodnutí, návyky a dovednosti si ponecháte a které ne. Někdy se
to nepovede vždy dodržet rozhodnutí
(nejspíš po večerní grilovací párty nepůjdete běhat do lesa), ale to přeci nevadí, protože to zkoušíme.
Protože víme, že se v této době lidé
nejvíce potýkají s nadužíváním digitálních technologií, pojďme začít právě u nich. Také jste už začali odkládat
domácí úklid, společné rodinné večeře a jiné aktivity kvůli internetu? Máte
problém vyjít bez mobilu ven? Už vás
okolí začíná dráždit připomínkami o
vaší „závislosti” na sociálních sítích?
Podle různých průzkumů kontrolujeme mobil 50× až 200× za den. Každé

Přečtěte si 20 následující tvrzení a zaškrtněte si ta, která se vás
týkají. Pokud jich je více než 10, začněte uvažovat o pravidelném
digitálním detoxu.
l Bez každodenního internetu (možnosti být on-line alespoň 1x
denně) zažívám nudu nebo jsem „nesvůj”.
l Přál/a bych si mít na sociální síti větší uznání, často dávám své
příspěvky.
l Denně sleduji počet přibývajících lajků. Kontroluji si lajky i u
starších příspěvků.
l Když se cítím sám/a, zapnu si sociální sít’ a začnu s někým četovat.
l Když cítím potřebu s podívat na cokoliv na internetu, všechno
ostatní může počkat.
l Používání sociální sítě má občas špatný vliv na moje jiné aktivity,
např. zapomenu, přijdu pozdě...
l Většinou neodhadnu, kolik minut jsem na internetu v danou chvíli
trávil/a.

upozornění, které vidíme na displeji,
nás chytá do on-line pasti a bere nám
čas nejen přečtením oné jedné zprávy. Navíc nás neustálé pípání telefonu vyrušuje od práce, narušuje naši
koncentraci a je těžké ji znovu získat.
Náš mozek je tam velmi zatížený a
vlastně bychom mohli s nadsázkou
říci, že stále jede na plný plyn.
Takový letní digitální půst má mnoho přínosů. V první řadě je to snížení stresu, a to i v případě, že máme
dojem, že stres se nás netýká. Pokud
jsme online 24 hodin denně a jsme
tedy tak pro celý svět permanentně
dostupní, stresuje nás (podvědomě) každé upozornění či zazvonění. A stres vyčerpává organismus.
Omezení využívání moderních technologií by nám tak mělo přinést více
energie.

l Mobil většinou nosím v kapse u kalhot nebo v kabelce (stále po
ruce).
l Pokud přijdu do místnosti a odkládám batoh či kabelku, vždy si
vyndám mobilní telefon.
l Okolí mě skoro denně prudí s tím, že už zas koukám do mobilu.
l Když se celý den nemůžu podívat na sociální síť, cítím se nesvůj/
nesvá.
l Ve všední den kontroluji sociální síť min. jednou za hodinu.
l Nepamatuji si den, kdy bych měl/a mobil vypnutý úplně.
l Nikdy nikam nejezdím bez nabíječky.
l Kontroluji si několikrát denně stav baterie.
l Přihlášení na sociální síť je první věc, kterou udělám po probuzení.
l Nevypínám na noc wifi ani mobilní data.
l Pokud něco nevím, jako první mě napadne si informaci vyhledat na
mobilu.
l Když jsem na internetu, ztrácím přehled o čase.
l Používám sociální síť, i když jsem s lidmi ve společnosti.

Jak tedy „zkusit” digitální letní detox?
• Pravidelně plánujte detox (nejlépe
s celou rodinou), např. sobota dopoledne bez internetu, jednou za čas celý
víkend. To znamená, že se vyhnete
všem digitálním technologiím (je dobré si den naplánovat tak, jak jsme to
dělávali dříve, dopředu si říct co bude-
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te dělat, zjistěte si autobusy, programy
kin a cokoliv, co jinak hledáte obvykle
na internetu)
• Neusínejte s mobilem v ruce a nekontrolujte ho ihned po probuzení
v posteli. Ideální je mobilní telefon
nabíjet přes noc v jiné místnosti než

spíte a ranní zprávy, aktuality a jiné
si můžete přečíst až po ranní hygieně
nebo při snídani.
• Nainstalujte si do mobilu aplikaci,
která vám hlídá čas, na konci dne se
dozvíte, kolik minut, hodin, jste trávili s
mobilem v ruce (aplikace Quality time).

texty.kuryr@ricany.cz
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• Oddělujte pracovní aktivity na digitálních technologiích od osobních,
neprolínejte je.
• Nastavte si tzv. večerku, pravidelný
čas, kdy nebudete on-line, např. ve
21:00 hodin; pokud pracujete večer,
nastavte si odpoledne volné bloky
bez digi technologií (např. mobil dáte
stranou, úplně z dohledu), pokud pracujete celý den a jste u toho on-line –
„pánbůh s vámi”.
• Začněte dělat nové aktivity, vymýšlejte nové věci. Rozumíme tomu, že
četba knih neosloví všechny, ale co
např. učit se péct, koupit si šicí stroj,
něco vyrábět, luštit rébusy, vymýšlet
zábavné úkoly pro přátele, učit se stojku na rukou, relaxovat, pozvat kamaráda na badminton atd.)

• Zeptejte se občas blízkých ve vašem okolí, jak vidí vaše chování, zda
jste už nepřekročili tu pomyslnou
hranici návykového chování. Věřte,
že oni to zaznamenají mnohem dříve
než vy.
• Hodně spěte. Vážně, víc spěte, mozek si potřebuje také odpočinout. A
víte, jak nejlépe zase mozek „nahodit“? Na čerstvém vzduchu. To ví přeci
i malé dítě, že mozkové buňky potřebují ke své existenci kyslík.
Seznamte se s aplikací QualityTime
Aplikace, která vám prozradí kolik
času trávíte na svém chytrém telefonu. Nechybí přehledné a podrobné
informace o tom, kde přesně jste se
pohybovali a kolik času jste věnovali

sociálním sítím, mailům, filmům a
tak podobně. Jako zajímavý prvek v
aplikaci najdete i číslo, které uvádí,
kolikrát za den mobil odemknete,
tedy kolikrát se do něj podíváte. Častokrát se lidem stává, že kontrolují
svůj přístroj bezmyšlenkovitě a bez
konkrétního cíle. Aplikace nemá vyvolávat pocit úzkosti a ani naštvání
či dojem, že vás někdo kontroluje a
prudí. Pomůže vám se zorientovat ve
vašich denních aktivitách a možná
tím i předejdete syndromu závislosti, který se pomalu a neviditelně
přibližuje.
Michaela Štáfková, MBA
vedoucí adiktologické ambulance pro
děti a mládež Ada+ Kladno,
psychoterapeut, lektor

ORP Říčany Místní akční plány rozvoje vzdělávání II reg. číslo
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008643

Celý tým MAP Říčany
vám přeje klidné a odpočinkové prázdniny!
Vážení a milí pedagogové, ředitelé, zřizovatelé, všichni úžasní pracovníci základních, mateřských škol a starostliví rodiče.
Děkujeme vám za přízeň, která vám vydržela po celý celý školní rok 2020-2021. Je
nám ctí, že v území ORP Říčany máme
spoustu přátelských lidí, kteří dokáží
sdílet své úspěchy i starosti a navzájem
se umí podpořit popř. nabídnout pomocnou ruku.
Velký dík patří i městu Říčany, paní místostarostce Hance Špačkové a panu starostovi Davidu Michaličkovi, kteří projekt
MAP podporují. Naše motto: „SPOLEČNĚ PRO ÚSPĚCH NAŠICH ŠKOL“ se
díky vám stalo skutečností.
Odpočinkové prázdniny vám přeje
Monika, Mirka, Pavlína a Petra

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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Úspěchy žáků v soutěžích
a v olympiádách
Celostátní kolo olympiády v dějepisu a ve španělštině se neobešlo bez účasti našich studentů. Doubravka Malá z tercie
výborně uplatnila svoje znalosti z dějepisu a získala 2. místo,
septimánka Adéla Šedinová a Franziska Balkhausenová, žákyně 3. roč. prokázaly výbornou úroveň ve španělštině a získaly
3. a 7. místo.
Pěkných výsledků dosáhli naši žáci v krajských kolech chemické olympiády. V kategorii C obsadili sextáni P. Kletečka
2. místo a R. Budínek 6. místo, v kategorii D M.Teclová
z kvarty 3. místo. Pavel Kletečka soutěžil ještě v krajském
kole matematické i fyzikální olympiády, ve kterých získal 3.
místo a 7. místo.
V krajském kole biologické olympiády obsadili v kategorii B
sextán Jakub Sůsa 5. místo, v kategorii C získala K. Kolmanová z tercie 6. místo, v kategorii D sekundáni J. Parobek 4. místo a M. Kundrát 10. místo. Výborně si vedl i primán M. Tměj,
který v konkurenci 95 soutěžících obsadil 11. místo.
Vítězkou krajského kole olympiády v českém jazyce se v kategorii ZŠ stala žákyně kvarty M. Teclová, J. Smíšková získala
3. místo.
Úspěšní jsme byli i v krajském kole olympiády v německém
jazyce, ve kterém K. Líbalová z kvarty obsadila v kategorii IIB
2. místo, v kategorii III. A K. Končická, žákyně septimy 6. místo.
V krajském kole soutěže „Kraje pro bezpečný internet“ vybojovala M. Turnvaldová z kvarty v kategorii do 13 let 4. místo.
Blahopřejeme a děkujeme za příkladnou reprezentaci školy!

dř

Celostátní a krajské kolo SOČ
a úspěchy našich žákyň
26. dubna se čtyři naše studentky účastnily krajského kola
SOČ. Zúročily tak svoji snahu při psaní ročníkových prací a
podařilo se jim obsadit první, druhé, páté a dvanácté místo.
Oceněné studentky:
Marie Šebková (V8), 1. místo v oboru 15. Teorie kultury,
umění a umělecké tvorby, téma: Kouzla a techniky filmového
střihu
Klára Zdeňková (C4), 2. místo v oboru 7. Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství, téma: Vliv negativní energetické bilance v průběhu březosti dojnic českého strakatého a holštýnského skotu na hmotnost jejich telat
Anastázie Šachová (C4), 5. místo v oboru Biologie, téma:
Trasování proteinu PRC-1 a rozpadu mikrotubulů pomocí
interferenčního rozptylového mikroskopu
Sára Mondscheinová (C4), 12. místo v oboru 14. Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času,
téma: Psychologické experimenty
Do celostátního kola SOČ pak postoupily Maruška Šebková a
Klára Zdeňková. Maruška obsadila krásné 2. místo a Klára 6.
místo.
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Oběma dívkám gratulujeme a děkujeme jim za skvělou reprezentaci školy. 
dř

Maturita za námi
Na začátku června řada z nás nemohla samou nervozitou ani
dospat. Že bychom ty tři dny nabité zkoušením mohli ve zdraví přežít, se zdálo neskutečné a nepravděpodobné. Ale přežili
jsme, prošli jsme si „bránou do dospělosti“, která za námi zavřela všechna ta léta více či méně pilného studia, a statečně jsme se
poprali se zkouškami, které měly ověřit stav našich vědomostí,
znalostí, schopností a hlavně nervů.
Byla to opravdu jedinečná a vzácná zkušenost, jak naši profesoři slibovali. Snad v nás všechno to dobré, co jsme si od maturity
odnesli, zůstane napořád.
Děkujeme našim zkoušejícím za podporu, laskavost a shovívavost a přejeme mnoho štěstí a síly všem maturantům, kteří
přijdou po nás.
Marie Šebková, nyní již absolventka gymnázia

Částečné zatmění Slunce
10. června proběhlo v České republice částečné zatmění Slunce.
Vesmírné divadlo mělo probíhat mezi 11:42 - 13:35. Panovala
obava, že sluneční kotouč bude zakryt oblačností nebo přijde
déšť a z pozorování sejde. Dalekohledy byly vyneseny na školní pozemek a připraveny částí studentů septimy v součinnosti
s učiteli fyziky a výtvarné výchovy k pozorování. Obraz Slunce
byl přes soustavu zrcadel dalekohledu a vhodně zvolený objektiv promítnut na plátno zavěšené na štaflích zapůjčených panem školníkem. K dispozici všem příchozím byly též brýle, dva
triedry a čočkový dalekohled, vše vybavené speciálními filtry pro
přímý pohled na Slunce.
Jakmile nastal začátek zatmění, přicházeli studenti jednotlivých
tříd gymnázia se svými vyučujícími. Maximum zatmění nastalo
ve 12:37, kdy Měsíc zakrýval přibližně 17 % obsahu slunečního
kotouče.
I když občas pozorování bránila oblačnost, většinu doby byl
úkaz dobře viditelný. Bouřka s pořádným lijákem přišla až později odpoledne, kdy bylo již dávno po úkazu.
Zážitek to byl nevšední a mnozí studenti ho mohli společně sdílet poprvé ve svém životě. Pokud jste zatmění nemohli pozorovat, nezoufejte, další zatmění, opět částečné, u nás nastane 25.
října 2022. 
Pavel Hromas

texty.kuryr@ricany.cz

MILÉ ŘÍČAŇAČKY, MILÍ ŘÍČAŇÁCI,
třikrát za sebou jsme byli vyhlášeni za nejlepší město pro život v ČR. Zásluhu na tom má
i vaše aktivní zapojení do fungování města. V současné době řešíme potřebu vytvoření
dlouhodobého strategického plánu pro roky 2030–40, který́ zajistí jednotnou vizi a strategii pro město přes více volebních období. Cílem je do konce roku 2021 vytvořit srozumitelný́ a praktický dokument, který́ bude vycházet z názorů a potřeb obyvatel.
Váš názor je pro nás tedy velmi důležitý. Budeme moc rádi, když se zapojíte do anonymního dotazníku a řeknete nám, jakým směrem bychom se měli vydat, jak se díváte na některé
nápady a projekty. Až budete dotazník vyplňovat, myslete na to, že dokument nemá za cíl
řešit aktuální potřeby města, ale stav, kde chceme být za 10 až 20 let. Výsledky průzkumu
zveřejníme v dostupných informačních kanálech během podzimu.
Moc vám děkujeme!

David Michalička
starosta města

Jan Antoš
zastupitel

INSTRUKCE PRO VYPLNĚNÍ:
Zakroužkujte/zaškrtněte vždy jednu odpověď, ke které se nejvíce kloníte. V bodě č. 11 označte
křížkem maximálně pět možností.
Upřednostňujeme vyplnění on-line. Pokud však nemáte možnost vyplňovat dotazník elektronicky, můžete tento vyplněný dotazník odevzdat v Informačním centru na Masarykově
náměstí či v rondelu na nádraží, případně ho vyfocený můžete zaslat na e-mailovou adresu
ridim@ricany.cz – v předmětu zprávy uveďte prosím Strategie40.

Přesuňme se do doby za 19 let, do roku 2040. U každé situace vyberte tu, která je Vám
nejbližší a Vy s ní nejvíce z daných možností souhlasíte. Na konci dotazníku bude prostor
i pro Vaše případné postřehy, nápady a doporučení.

1. Říčany jako město v roce 2040:
A/ Soustředíme se jen na naše město a jeho vlastní rozvoj: občanskou vybavenost, dopravní
infrastrukturu, rozvoj bydlení, školství, služby, lékařskou péči atd… Dalo by se říct, že náš
primární zájem jsou Říčany jako takové, co se děje kolem, není až tolik naše starost.
B/ Budeme zohledňovat zájmy okolních obcí. Budeme plánovat a investovat nejen pro
říčanské, ale i pro přespolní obyvatele (kultura, sport, volný čas, školy, zdravotnictví atd.).

2. Velikost města v roce 2040:
A/ Říčany budou mít zastropovaný počet obyvatel, v tuto chvíli se uvažuje o maximálně
21 000. V roce 2021 je nás 16 500… Toto však může znamenat i nutnost řady nepopulárních
opatření.
B/ Růst města může být vyšší. Podmínkou jsou budoucí velké investice, aby růst byl
udržitelný.

3. Jak bude v roce 2040 vypadat v Říčanech městské centrum? Bavíme se hlavně
o prostoru mezi Masarykovým náměstím a nádražím.
A/ Bude živé až pulzující s velkým množstvím obchodů, služeb, restaurací, kultury, zábavy...
B/ Bude klidné a zachová si atmosféru malého města. Obyvatelé preferují klid.

4. Chceme, aby lidi do Říčan jezdili za kulturou, službami, sportem, vzděláním?
A/ Ano, vytvoříme další prostory pro vnitřní i venkovní akce (festivaly, letní kino,
divadlo/amfiteátr, sportoviště, kulturní dům), a tím zvýšíme nabídku i kvalitu všech
pořádaných akcí.
B/ Ne, stačí nám, co máme už dnes v roce 2021, nevadí mi za kulturou dojíždět do Prahy teď
a nebude mi to vadit ani v budoucnu.

5. Jak má v roce 2040 vypadat dnešní hlavní ulice města, 17. listopadu/Široká:
A/ Dopravní tepna, zejména pro auta. Tato ulice bude fungovat primárně pro automobilovou
dopravu.
B/ Obchodní třída, zejména pro lidi. Bude pěší zónou plnou obchodů, restaurací se
zahrádkami včetně služeb a zeleně.

6. Nová výstavba. Zajímá nás, jak by Říčany měly přistoupit k případnému rozšiřování a růstu.
A/ Rozrůstání do šířky. Říčany musí dát dostatek prostoru pro novou výstavbu, abychom měli
dostatek bydlení pro nově příchozí i naše děti. To znamená velké investice do infrastruktury
a méně zeleně.
B/ Stavíme jen uvnitř města v prolukách. Ale jen udržitelným tempem a tam, kde již máme
infrastrukturu k dispozici. Rekonstrukce a revitalizace jsou vítané.
C/ Nestavíme vůbec. Umožníme naprosto minimální nebo žádný růst města, žádné nové byty
nebo domy.

7. Mají Říčany do roku 2040 zřídit dostupné bydlení, které lze zajistit pouze přes
velký bytový fond v majetku města?
A/ Město bude vlastnit byty pro mladou generaci a další preferované skupiny. Jedná se
o finančně velmi nákladnou záležitost a povede k nemožnosti realizace dalších investic pro
volný čas, parky, sport a kulturu atd.
B/ Město by se mělo vyvíjet přirozeně. Každý si musí umět najít bydlení, na které dosáhne.
Situace se vyřeší sama, navíc je spousta možností v okolních vesnicích či Praze. Preferuji,
aby město raději směřovalo finanční prostředky do jiných oblastí.

8. Doprava po městě v roce 2040.
A/ Nebudeme omezovat auta. Osobní automobilová doprava zůstává jako hlavní varianta.
Město bude stále plné aut.
B/ Omezíme auta a budeme preferovat alternativní způsoby dopravy – MHD, kola, koloběžky,
pěší. Musíme dobudovat infrastrukturu.

9. Máme usilovat o rozvoj středních a vyšších odborných škol? Základní a mateřské
školy máme povinnost zajistit ze zákona.
A/ Ne. Nabídka vzdělání v Říčanech zůstane stejná jako teď. Chybějící nabídku doplní Praha.
B/ Ano. Město bude usilovat o nové střední školy (např. učiliště, obchodní akademii, nové nebo
rozšířené gymnázium apod.), případně i vysokou školu. I za cenu zvýšené dopravy z okolí.

10. Jaké služby Vám v Říčanech chybí? Školy a školky budeme stavět v souladu
s rozvojem města, navrhněte další jako např.: lékařské služby (pediatr, zubař, apod.),
sociální služby, služby pro seniory, …
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

11. Priorita investic. Je krásné mít velké plány, ale na jejich realizaci jsou potřeba
také nemalé finanční prostředky. Některé projekty musí město řešit tak jako tak
(rozšiřování infrastruktury podle počtu obyvatel – tj. vodovod, čistička, nové školy
a školky). Některé projekty ale musí prioritizovat, protože ne na všechno budou
peníze. Prosím vyberte z nabídky maximálně 5 možností, kam byste investovali do
roku 2040 městské peníze Vy:
Investice do městského centra
Podpora kultury a sportu
Podpora nemotorové dopravy + MHD
Podpora udržitelnosti (energie, nakládání s vodou a odpady)
Více zeleně ve městě
Nová zeleň v okolí města, zelený pás kolem města
Další atrakce a zábava typu koupaliště, venkovní amfiteátr apod.
Rozvoj středních škol
Další prostor pro parkování včetně parkovacího domu
Více peněz na úklid a údržbu města
Rozvoj služeb pro seniory
Aktivní podpora zlepšování zdravotnictví
Dostupné bydlení a bydlení pro mladou generaci
Opravy a dostavba silniční infrastruktury a chodníků
Seniorské bydlení – areálů s bezbariérovými byty za dostupnou cenu
Coworkingová centra/sdílené pracovní prostory

12. Chcete nám říci něco navíc, co je potřeba zařadit do Strategického plánu
Říčany 2040?
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Na závěr, prosím, zaškrtněte:
Bydlím v Říčanech
Nebydlím v Říčanech, ale:

Můj věk:

do 20 let

vozím sem děti do školy;
pracuji zde;
jezdím sem za nákupy, sportem, kulturou
či volným časem;
jiné.

20–35

36–60

60+

Ze života škol(ek)

Talentované děti nezastaví v jejich vývoji
ani distanční výuka – pokračování
Vážení čtenáři, v minulém čísle Kurýru jsem poznamenala, že žáky v říčanské ZUŠce distanční výuka nijak
zásadně nezasáhla. Všichni vydrželi a
pracovali, někteří i více než obvykle,
což potvrdily i červnové závěrečné a
postupové zkoušky, tři Absolventské koncerty, koncert na Jurečku
s Pavlem Šporclem, mnoho krásných
třídních koncertů a přehrávek, které
proběhly covid-necovid a několik absolventů, kteří se vydali na profesionální dráhu. A pro mnohé naše žáky i
soutěže, které se zase pomalu začínají znovu rozebíhat. Takže jsme za poslední dva měsíce vůbec nezaháleli!
Letos si skvěle vedl náš mladý nadějný klavírista Matěj Korytář (ped.
Petr Malínek), který letos aspiruje
na Skokana roku. Vedle 2. ceny na
klavírní soutěži v Broumově a 1. ceny
na pražské soutěži „Mladí klavíristé
hrají na Steinway&Sons“, získal ještě 1. místo v prestižní klavírní soutěži
„Praque Junior Note“v té nejtěžší
konkurenci. A hned za ním se s 2.
místem umístila Rozárka Poláková
(ped. Michal Rezek).
Na soutěži „Mladí klavíristé hrají
na Steinway&Sons“ ještě jedno 3.
místo získala Maruška Volcová
(ped. Hana Javorská) a 4. místo

Rozárka Poláková a Michal Rezek

Patrik Průžek (ped. Markéta Poláková).
A obrovský úspěch zaznamenalo také
naše harfové oddělení. V harfové
soutěžní přehlídce Základních uměleckých škol získaly naše harfistky
skvělá ocenění.
Eliška Holá – 1. cena, zvláštní ocenění za provedení skladby S. O. Pratta The Little Fountain,
Linda Čížková – 1. cena, Anna Horálková – 2. cena a Patricie Dudová – 3. cena.
A na PRAH-A-HARP FESTIVAL
ON-LINE „CRAZY HARP CHALLENGE“ – získala Eliška Holá -

stříbrné ocenění a zvláštní cena za
nejlepší režii. Stejně stříbrná odešla
i Sofia Sejková.
Všechny harfenice jsou ze třídy Pavly
Jahodové – Vondráčkové. Všem moc
gratulujeme.
Zároveň nás mile překvapil i zájem
rodičů a dětí o vzdělávání v ZUŠ. Letos se k talentovým zkouškám přihlásilo zatím nejvíce zájemců – téměř
350!
A na závěr ještě jeden historický rekord. V letošním roce absolvovalo
ZUŠ celkem 44 absolventů. Gratulujeme k úspěšnému zakončení studia a
pojďme se společně potěšit pohledem
na jejich společnou fotografii.
Všem přejeme krásné léto plné odpočinku a těšíme se na nový školní rok!
Vaše ZUŠka

Eliška Holá

První řada zleva: Lucie Ferklová – tuba, Barbora Jechová – klavír, Jakub Hlubuček – basová kytara, Anna Ruszová – saxofon, Zuzana Soldátová – housle,
Marie Luisa Hanko – viola, Karola Sušanková – housle, Jana Hejnová – trubka, Jana Janovská – saxofon, Kateřina Končická – housle, Lucie Palivcová – zpěv,
Eva Plešingrová – příčná flétna, Kateřina Nenadálová – příčná flétna, Agáta Jedličková – klarinet
Druhá řada zleva: Linda Lubinová a Anna Kovaříková – taneční obor, Daniela Perst – klavír, Anna Baštýřová – klavír, Tereza Kudibalová – zpěv, Leona Tlačilová
a Kamila Klabečková – výtvarný obor, Jonáš Horn – pozoun, Anna Termerová – basová kytara, Jakub Hejna – klarinet, Glacnerová Ema – výtvarný obor, Štěpán
Končický – saxofon, Eliška Chlumecká a lucie Tománková – výtvarný obor, Magdaléna Polívková – klavír, Nela Choutková – klavír, Marie Šebková – zpěv
Třetí řada zleva: Adam Skolil – zpěv, Vojtěch Hájek a Vít Pačes– bicí nástroje, Vojtěch Najman a Antonín Kršňák – klavír, Jan Říha – bicí nástroje, Vojtěch
Špejra – klavír, Martin Klásek – klavír, Tomáš Krumlovský – klavír, Matěj Skoumal – trubka, Štěpán choutka - kytara
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MIKROREGION

LADŮV KRAJ

Právě vydaná nová turistická vizitka Ladova kraje je také jednou z cen ve hře Ladovský poklad. Koupit si ji pak budete moci od
září na webu Ladova kraje a u našich partnerů, jejichž seznam zveřejníme.

Po úspěšné loňské razítkovací hře jsme pro vás, spolu se
zkušeným organizátorem strategických her Neohrano.cz,
připravili Velkou prázdninovou hru – Ladovský poklad.
Herní úkoly ve 24 obcích jsou čistě venkovní, naplno si tak můžete užít toulky Ladovým krajem. Stačí si vytisknout herní propozice z webových stránek www.laduv-kraj.cz nebo je vyzvednout na některém z našich partnerských Infocenter (Říčany,
Mnichovice, Kamenice, Velké Popovice a Senohraby) a začít!
Jak se o Ladovský poklad hraje?
• Vyzvedněte si v IC nebo si z našeho webu vytiskněte herní propozice.
• Hádejte obce podle indicií a vydejte se tam na výlet.
• Díky splněným úkolům na různých místech v obcích vyluštěte tajenku - klíč k pokladu.
• Pošlete nám tajenku s vaším kontaktem a dozvíte se, kde
je Ladovský poklad.
• Vyzvedněte si svůj Ladovský poklad.
Co můžete získat navíc?
• Prvních deset hráčů se správně vyluštěnou tajenkou odměníme tričkem Ladova kraje.
• Všechny úspěšné luštitele zahrneme do závěrečného slosování o zajímavé ceny. Jaké? Podívejte se na www.laduv-kraj.cz.
Čeká vás putování malebnou zalesněnou krajinou s možností koupání v rybnících i řece Sázavě, se zříceninami i zámky
a přírodními rezervacemi. Projdete se krajem mezi Prahou a
řekou Sázavou, kde zanechala svou stopu řada osobností, například svatý Vojtěch, Jan Žižka nebo malíř Josef Lada.
Ráz všech 24 vesniček je v mnohém odlišný, v jiném opakující se. Náves s rybníčkem, pumpa, studna nebo pramen,
lípy, zvonička, kaplička a památník z 1. světové války. Symboly, které prostupovaly život našich předků, voda, víra,
život i smrt a vzájemná pomoc.
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Díky hře poznáte neokoukaná zákoutí a všimnete si
mnohdy opomíjených detailů ladovských vesnic.
Tajenku s vaším kontaktem posílejte od 1. 7. do 5. 9.
2021 na email: info@neohrano.cz.
Přejeme vám krásné léto s Velkou prázdninovou hrou!
Hanka Bolcková

JAROSLAV SVĚCENÝ
Ve znamení argentinského tanga

JAROSLAV SVĚCENÝ
housle

21. 7.
2021

LADISLAV HORÁK
akordeon

ZÁMEK ŠTIŘÍN

Cena: 450 Kč
Začátek: 19:00

Předprodej vstupenek na hotelové recepci a v síti Ticketstream.
Více na www.stirin.cz.

texty.kuryr@ricany.cz

inzerce

Velká prázdninová hra – Ladovský poklad

Mezi námi

Vzpomínka na Hanu Benešovou
Dne 16. července slavívala narozeniny Hana Benešová, manželka druhého československého prezidenta Edvarda Beneše. Ti, kdo se s ní potkali,
mluvili o setkání s úctou a láskou, a
někteří láskyplnou vzpomínku uchovávají dodnes. Se čtenáři se o ni dělí
Karla Schickerová z Radošovic.
V létě roku 1948 bydlela v Hostivaři a
její maminka rozhodla, že ještě s kamarádkou a jejími dvěma dětmi pojedou na výlet vlakem do Sezimova Ústí
– tam si nechali Benešovi postavit vilu
s rozlehlou zahradou. Po dlouhé cestě
vystoupili výletníci z vlaku a vydali se
z nádraží přes louky k domu exprezidenta Beneše. Tehdy devítiletá Karla
Schickerová si vybavuje: „Tenkrát to
byla vůbec hezká cesta… A protože
jsme byly tři děti, tak jsme se loudaly
a já jsem po cestě trhala kytky, hlavně
slzičky Panenky Marie a kopretiny.“
Když skupinka dorazila k vile, stáli už
před bránou nějací lidé (jak později
vyšlo najevo, byli to sokolové z Prahy).
Karla si všimla, že vchod hlídají pánové v tmavých oblecích, kteří se tvářili
nepřístupně, ale dvě ženy a malé děti
nakonec pustili dovnitř společně se
sokolskou delegací. „A teď nás vedli

Portrét Hany Benešové (1885–1974) jsme získali
z archivu rodiny Herbenovy

podle vily dolů… A pan prezident stál
v okně, to si do dneška pamatuju, a
mával bílým kapesníčkem,“ vzpomíná paní Schickerová. Dům pak obešli
a dostali se společně se sokoly k zadnímu vchodu. Vyběhl z něho krásný
vlčák. „A vtom jsem uviděla… červený
italky, boty. Ty byly tenkrát moderní.
Nádherný. No a v tom vyšla tedy paní
Benešová. Dodneška vidím ty letní

V hlubokém zármutku sdělujeme našim
příbuzným, přátelům a známým, že nás
opustil milovaný Jaroslav Pětický. Zemřel
náhle dne 18. května 2021 ve věku 76 let,
loučíme se tichou, vděčnou vzpomínkou.

Jménem rodiny Klára Pětická
Dne 29. 7. 2021 už
tomu budou tři roky, co
nám navždy odešla naše
milovaná maminka, babička
a prababička, paní Věra
Štolcová.
S láskou vzpomínají dcery Vlaďka
a Mirka s rodinami
Dne 13. 7. 2021 se
dožívá devadesátých narozenin
moje milovaná maminka, paní učitelka
Marta Veselá. Kdo ji máte rádi,
vzpomeňte si prosím na ni.

S přáním pevného zdraví

Martin Veselý, syn

šaty. Muselo to být nějaké hedvábí,
ono to na ní tak krásně vlálo. No já
byla úplně u vytržení.“
Hana Benešová mluvila se sokoly a
když se pak rozhlédla, uviděla, jak
stranou stojí dvě ženy a tři děti. K jejich velkému překvapení se vydala
k nim. „A já jsem měla v ruce tu kytku. Jediná já. Paní Benešová k nám
přišla a říkala, že tyhle kytky má nejradši, jestli jsem je pro ni přinesla. Já
jsem to pro ni samozřejmě nenesla,
ale když to takhle řekla, tak jsem jí
samozřejmě tu kytku podala.“ Hana
Benešová vzala dívku za ruku a ptala
se, odkud přijeli. „Říkala, že je moc
ráda a že nám moc děkuje a dala mi
pusu na čelo. Rozloučila se s námi a
v těch krásných hedvábných šatech
odkráčela do zadního vchodu,“ uzavírá Karla Schickerová ohlédnutí za
dnem, od kterého uplynulo už více
než sedmdesát let.
V září 1948 Edvard Beneš v Sezimově Ústí zemřel. Paní Hana se stáhla
do ústraní, ale lidé na ni, elegantní a
laskavou první dámu, nezapomněli.
Renata Skalošová,
Muzeum Říčany

Opustila nás Ludmila Řeháková
Když jednoho smutného červnového dne nepřišla
absolutně spolehlivá kolegyně Lída do práce, aniž by
dala o sobě vědět, nevěstilo to nic dobrého. Bohužel
se naše obavy potvrdily; jak se ukázalo, Lída zrovna
v nemocnici neúspěšně bojovala o život.
Skončila tím dlouhá etapa v životě kulturního centra,
jehož byla hlavní tváří. Mnoho účinkujících, hvězdy
nevyjímaje, zde vystupovalo jen díky ní (a také kvůli ní). Návštěvníci, jejichž
řady se za jejího působení významně rozšířily, byli zvyklí na vlídný úsměv,
s kterým je provázela do sálu před představením.
Hudba byla její hlavní životní náplní. Už od teenagerovských let neustále
sledovala uměleckou scénu a díky své přirozené muzikálnosti bezpečně
rozeznávala kvalitu. Milovala atmosféru koncertů, štěstím ji naplňoval plný
sál spokojených návštěvníků, což zde často zažívala. Práce dramaturga byla
pro ni smyslem života. Její profesionalitu a také jasně viditelnou lásku ke
své práci oceňovali i všichni účinkující, kteří u nás vystupovali. Z mnohých
z nich se stali naši přátelé. Díky své milé povaze, vstřícné, neschopné
křivého jednání, si ostatně získávala přátele snadno.
O Lídě jsem vždy prohlašoval, že je unikátní osobou předurčenou právě pro
práci, kterou vykonává. Teď asi organizuje nějaký koncert v muzikantském
nebi, nejspíš tvrdý rockový „nářez“ …

Vladimír Levický
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Koloběhu se daří
A proto může pomáhat třeba i s aktivitami souvisejícími
s nadcházejícím obdobím a s dětmi: platíme např. příměstské či klasické letní tábory, potřebným maminkám jsme
zajistili hlídání nebo školky, uhradili jsme obědy ve školní
jídelně. Velkou pomocí se ukázaly být poukázky do supermarketů, které naši garanti mohou rozdávat těm, kdo jsou
v materiální nouzi. Pomoc, jak jistě víte, plyne z prodeje darovaných věcí, chcete-li tedy pomoci, přijďte si (nebo svým
blízkým) zároveň udělat radost nákupem letních šatů (90,-)
a bot (90,-), triček (40,-) a kalhot (30,-), knih (30,-), potřeb
do domácnosti, dětského oblečení (30,-), kojeneckého oblečení (10,-) a mnoha druhů dalšího zboží, které se nám
už téměř nevejde ani do skladu. Tak štědří jsou říčanští!
(Ostatně nejen říčanští: nedávno se u nás s několika taškami darů objevil např. pan Jiří Dienstbier, který byl myšlenkou dobročinného obchůdku nadšen a souhlasil s tím, že si
jeho návštěvu můžeme zdokumentovat).
Nově v Koloběhu ve spolupráci s OSVZ Říčany distribuujeme seniorům kartičky I.C.E. Tato anglická zkratka znamená „in case of emergency“ (v případě ohrožení) a jde v podstatě o stejný princip jako tzv. seniorská
obálka na ledničku. Lidé si do vytištěného dokumentu

v kapesním a snadno přenosném formátu vypíší zásadní informace o svém zdravotním stavu, jaké mají nemoci a alergie, jaké berou léky, uvedou kontakty na své
lékaře, příbuzné atp., a kdyby se (nedej Bože) držiteli
kartičky přihodilo něco, co by vyžadovalo přítomnost
záchranné služby, najdou zdravotníci veškeré potřebné informace na jednom místě. Může to ušetřit hodně
drahocenného času a urychlit volbu lékařského přístupu a péče. V nejhorším případě může kartička pomoci
zachránit život. Přijďte si pro I.C.E. kartu do Koloběhu
kdykoli v otevíracích hodinách.
Po roční odmlce se u nás v Koloběhu opět začaly konat oblíbené přednášky našeho předního mykologa,
pana Petra Součka. První z nich pod názvem „Košíky
nasbíraných jedlých hub z přelomu května a června.
Nesplnitelné přání nebo každoroční realita?” proběhla 2. 6., další přednáška, tentokrát na téma „Poznáváme hřibovité houby (hřiby, klouzky, křemenáče aj.)“,
se bude konat 30. 6. v 18.30 hodin. Příští přednášky
budou následovat po prázdninách. Všechny zájemce o
houbaření srdečně zveme.
Dobročinný obchůdek Koloběh měl možnost zúčastnit
se druhého ročníku konference o tzv. re-use centrech,
kterou v Městské knihovně Praha uspořádal spolek
Praha cirkulární. V sekci Charitativní obchody jsme se
představili společně s pražským obchůdkem Přestupní
stanice a brněnskou organizací Nadace Veronica. Tento
výběr byl inspirativní ukázkou toho, jak rozličné může
být využití prostředků získaných vracením nepotřebných věcí do oběhu. Protože jde o téma velmi zajímavé,
budeme se mu ještě věnovat v samostatném článku.
A na závěr: Koloběh stále hledá nové dobrovolníky.
Máte-li chuť zapojit se do smysluplné činnosti a vstoupit do přívětivého prostředí, které vytvářejí úžasní
dobrovolníci i milí zákazníci, budete srdečně vítáni!
Eva Hazdrová Kopecká,
ředitelka KOLOBĚH Říčany, p. o.
Nepřetržitě i přes prázdniny, každý čtvrtek v sudém
týdnu budou probíhat trhy na Masarykově
náměstí v Říčanech. Budeme se na vás těšit.

Radek Aleš
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Foto: z archivu Muzea Říčany

Letec Zdeněk Brunclík
Dne 4. června se dožil 90 let říčanský rodák pplk. letectva ve výslužbě Zdeněk Brunclík. V Říčanech byl dobře
známý Zdeňkův otec Václav, předválečný skautský
vedoucí, a také sportovně nadaný starší bratr Luděk.
Zdeněk se díky říčanskému plachtaři Františku Korešovi stal mým přítelem. Osud jeho rodiny a jeho letecké
zážitky jsou natolik zajímavé, že bych se se čtenáři Říčanského kurýra o ně rád podělil.
Kdykoli jdu kolem pomníku padlých a umučených občanů
Říčan umístěného na staré radnici, prochází mně hlavou,
jak silnou osobností musela být Zdeňkova maminka. Její
manžel Václav (1900) a jeho bratranec Jan byli umučeni
za druhé světové války Němci a starší syn Luděk (1926)
zahynul 22. října 1948 jako učitel Vojenské letecké akademie v Hradci Králové při letecké katastrofě.
Mladší syn Zdeněk se od roku 1945 věnoval nejprve sportovnímu létání v Českém národním aeroklubu v Říčanech
a v Mladé Boleslavi a poté vojenskému, v době, kdy tato
činnost nebyla příliš bezpečná. Po skončení měšťanské
školy spolu s Františkem Korešem, se kterým začínali
létat v aeroklubu, skládali zkoušky na leteckou průmyslovku v Mladé Boleslavi. Zkoušky složili, ale nebyli přijati,
nesplňovali podmínku 10 měsíců černého řemesla v továrně. Zde se jejich cesty za létáním rozešly. Zdeněk se šel
učit do továrny na výtahy v Praze-Hrdlořezech a František
začal studovat v Liberci stavební průmyslovku, kde tato
podmínka nebyla.
Nakonec i Zdeněk absolvoval v roce 1951 leteckou průmyslovou školu v Mladé Boleslavi. Měl nastoupit do Leteckého výzkumného ústavu v Praze v Letňanech, ale dal
přednost létání. Po složení psychotechnických a zdravotních zkoušek byl přijat do leteckého pilotního učiliště.
Vyřazen byl v létě 1953 jako poručík letectva a nastoupil
jako pilot na vojenské letiště v Žatci, které mělo přezdívku
„Korea“. Svoji leteckou činnost v armádě ukončil vynuceným odchodem
v roce 1971.
Ten byl důsledkem jeho aktivního zapojení
do snahy o obnovu Svazu letců a nesouhlasu
s okupací republiky v srpnu
1968.
Poslední
let
absolvoval 22.
prosince 1970.
Poté pracoval
jako traktorista. Za pomoci
ředitele Státní

Pplk. letectva v. v. Zdeněk Brunclík nedávno oslavil 90. narozeniny. Gratulujeme!

letecké inspekce Arnošta Marka, také odchovance říčanského aeroklubu, začal u STS Toužim létat jako zemědělský pilot. Tuto činnost ukončil v roce 1986. Dál pracoval
u STS jako zemědělský technik. Jeho maminka se u něho
v Toužimi po všech těch dramatických rodinných událostech dožila úctyhodného věku téměř 94 let.
Zdeněk dal některé dokumenty z rodinného archivu k dispozici Muzeu Říčany. O dokumenty a fotografie projevili
zájem také říčanští skauti Mirko Veselý-Balú a Roman
Šantora-Bobo, vedoucí skautského archivu ve Skautském
institutu, který je složkou organizace Junák – český skaut.
Na základě pamětí Zdeňka Brunclíka zpracovává příběh
jeho otce, který vedl skauty před válkou, do seriálu „Hrdinové války“.
Miroslav Vrabec
Článek doplňují další informace a fotografie v elektronické
verzi Říčanského kurýra. K rodině Brunclíkově se v místním věstníku ještě vrátíme.
MiG-19PM vyzbrojený čtyřmi řízenými leteckými protiletadlovými raketami RS-2US

První zápisník letů
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Milí přátelé,
srdečně vás
pozdravuji a
přeji krásné
léto, mnoho
zdraví a Božího požehnání.
V letních měsících budou probíhat další udržovací práce na
modlitebně CČSH v ulici 17.
listopadu.
Aktuality budou uvedeny na
FB stránkách @ccshricany.
Rozhovory, setkání, křty, svatby, rozloučení můžete domluvit na čísle 602 766 899.
Děkujeme všem, kteří se přišli
rozloučit se sestrou Vlastou
Kratochvílovou.
Za CČSH v Říčanech
Jana Šmardová Koulová,
farářka
Církev československá husitská
v Říčanech všechny srdečně zve
l 5. července 2021 od 15:00
na tradiční bohoslužbu Církve československé husitské na
hradě Krakovec a souběžně na
výstavu dětských prací ze spolupracujících škol na Berounsku a
Dětských center při CČSH.
l 6. července 2021 od 15:00
na bohoslužbu v Betlémské
kapli v Praze.
l 11. července 2021 od
18:00 na koncertní verzi oratoria Mistr Jan Hus Richarda
Pachmana ve Sboru Jiřího z
Poděbrad ve Tmani. Účinkují
Richard Pachman a Dita Hořínková.
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REALITNÍ PORADNA

si proto měl vždy ověřit, zda prodávající na těchto poplatcích něco správci (SVJ) nedluží. Pokud by tomu tak bylo,
povinnost uhradit tyto dluhy přechází z prodávajícího
na kupujícího, nedohodnou-li se smluvní strany v kupní
smlouvě jinak. Pokud to nemáte ošetřené v kupní smlouvě, budete muset dluh uhradit vy a potom můžete částku
vymáhat např. soudní cestou po předchozím majiteli.

Ing. Jana
Karlachová
REMAX Alfa
Realitní makléřka
pro Říčany a okolí

Otázka: Dobrý den, kupujeme dům od přímého majitele, který tam má hypotéku. Chci se zeptat, na co si
dát pozor při koupi nemovitosti, kde je zástavní právo.
Děkuji.
Petr J.
Odpověď: To je poměrně běžné, že vlastník se rozhodne
prodat svou nemovitosti dříve, než stihne splatit hypotéční
úvěr sjednaný na pořízení nemovitosti. Zpravidla se to řeší
tak, že zbytek dluhu vůči bance se splatí z kupní ceny a banka potom udělá výmaz zástavního práva z katastru.
Aby vše proběhlo, jak má, a zvláště když kupujete nemovitost od samoprodejce a nemáte s tím zkušenosti,
určitě doporučuji využít služeb odborníka – realitní
kancelář nebo advokáta.

Chcete také poradit
při prodeji, koupi
nebo pronájmu nemovitosti? Pošlete mi
svůj dotaz k problému, který řešíte.

inzerce

Otázka: Dobrý den, po koupi bytu jsme zjistili, že
původní majitel dlužil na poplatcích SVJ. Po převodu
bytu tento dluh chce po nás SVJ uhradit. Můžeme se
tomu nějak bránit?
Hana Z.
Odpověď: Při převodu bytu kupující přebírá povinnosti dosavadního vlastníka související s jeho členstvím ve
společenství vlastníků jednotek (SVJ) v domě. Mezi ně
patří i dluhy prodávajícího na poplatcích za správu domu
a pozemku jako jsou poplatky za pojištění domu, činnost
správcovské společnosti, náklady za osvětlení společných
prostor, jejich úklid, údržbu a mnoho dalších. Kupující by

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

BAREVNÉ

LÉTO
ÁNY
TOBOG

MOŘSKÉ VLNOBITÍ

DIVOKÁ ŘE

KA

VENKOVNÍ
ZÓNA

aquapalace.cz
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Střípky z MASky
l Setkání partnerů MAS se uskutečnilo 15.
června v kongresovém centru Oáza v Říčanech. Plénum MAS v počtu třiceti zástupců
schválilo koncepční část strategického dokumentu na programové období 2021 - 2027 a nyní jej můžeme předat ke
kontrole na Ministerstvo pro místní rozvoj. I nadále chceme podporovat kvalitu vzdělávání, spokojený život v obcích, sociální a zdravotní oblast, bezpečnost v dopravě,
úspěšné podnikání a životní prostředí. Všem přítomným
členům velice děkujeme za účast. Viděli jsme se skoro po
dvou letech a společné setkání jsme si s vámi užili.
Za MAS Říčansko, o.p.s.,
Pavlína Šantorová Filková, ředitelka

!

•

MAS Říčansko o.p.s připravuje pravidelná setkání rodičů
pečujících o dítě s pos?žením.

Aktuální termíny jsou 28. 7. a 25. 8. 2021 vždy v 10:00 hodin
KDE: V PRŮHONU 153, 251 62 SVOJETICE

RODIČOVSKÉ SKUPINY
• Věk dítěte/osoby, o kterou pečujete, není limitován.

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

• Setkání plánujeme 1× měsíčně.
• Tato setkání jsou neformální, zaměřená na volnočasové
ak?vity k ničemu vás nezavazující.
• Společně budeme sdílet své zkušenos? a poznatky.
• Připravujeme setkání se zajímavými odborníky.

Cílem těchto skupin je:
- navzájem seznámit rodiny pečující o dítě/dospělou osobu
s pos^žením,
- zlepšit jejich sociální situaci a izolaci,
- zvýšit informovanost o sociálních službách a možnostech v regionu.

Těšíme se na setkání s vámi!
Sylva Hurajtová a Veronika Vítkovská za tým MAS Říčansko
Více informací vám rádi sdělíme na tel: 724 292 270.
V případě zájmu prosím potvrďte svou účast na email
mas.ricansko.socialni@gmail.com.
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Nábor hrdinů

inzerce

Církev bratrská Říčany uspořádala ve svém Clubu CéBéčko
na Masarykově náměstí 34/5 (1. patro nad optikou) akci
„Nábor hrdinů“. Děkujeme všem lidem, kteří si našli čas
a přišli se zapsat do registru dárců kostní dřeně. Celkem
bylo zaregistrováno 23 dobrovolníků, což je podle zakladatelky organizace Nábor hrdinů, z. s., Martiny Chmelové
dost slušný výsledek. Dárci bez nadsázky zachraňují životy
a „nábory“ probíhají v různých městech. Motivací, proč se
zaregistrovat, mohou být konkrétní příběhy lidí, které spolu s dalšími informacemi najdete na www.naborhrdinu.cz
nebo na facebooku @naborhrdinu
Karel Fáber, kazatel Církve bratrské
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PODZIMNÍ
PLAVECKÉ KURZY
Pro děti od 6 měsíců do 14 let

KURZY PROBÍHAJÍ
OD 6. ZÁŘÍ 2021 DO 30. LEDNA 2022
www.mommytime.cz

VÍCE INFORMACÍ
A REGISTRACE

Máte stejneˇ jako my rádi tradice, zvyky
°
ˇ do naseho
ˇ bezného
ˇˇ
a ruzné rituály, které patrí
ˇzivota a chcete, aby je poznaly a mely
ˇ rády
ˇ deti?
ˇ
ˇ Pak jisteˇ uvítáte nový ˇrícanský
i vase
ˇ
workshop Dílnicka.
ˇ ˇ
ˇ priblizovat
Po celý rok budeme detem
ˇ
ˇ chceme,
ˇ
významné dny a obyceje. Predevsím
ˇ prozily
ˇ a zkusily na vlastní
ˇ vse
aby i deti
°ˇ
ˇ a probouzet
kuzi. Budeme si povídat, vyrábet
ˇ
ˇ
ˇ
v detech radost z tvorení a kouzelné prírody
ˇ
kolem nás. Dbáme na to, aby bylo vse
ˇ
ˇ
deláno s láskou, tudíz u nás najdete mnoho
°
°
ˇ
ˇ
prírodních
a kvalitních materiálu, tvurcí
ˇ
ˇ
atmosféru, a pritom klidné prostredí. Workshop
ˇ lektorky, které se práci
povedou zkusené
ˇ venují
ˇ
s detmi
dlouhodobeˇ a s láskou.
•
•
•
•
•

ˇ ve veku
ˇ 4-7 let
Vhodné pro deti
ˇ
ˇ v pondelí 14:30-16:00
Vzdy
ˇ
Místo konání: Kozinova, ˇrícany
Cena za 1. pololetí: 4 900 kcˇ nebo
ˇ (90 minut): 300 kcˇ
cena jedné dílnicky
ˇ informace nás kontaktujte:
Pro dalsí
dilnickaslaskouprodeti@seznam.cz
725 447 077
ˇ
@dílnicka

ˇˇ
Budeme se na vás tesit

mommytime@mommytime.cz
nebo na: 608 969 679
www.mommytime.cz
Cena za lekci 350,-
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inzerce

Mezi námi

Léto v nejnavštěvovanějším českém aquaparku bude hýřit

barvami. Přinese zábavu, koncerty i bohatý animační program
Po dlouhé pauze,
která trvala více
než deset měsíců, se Aquapalace Praha
dočkal otevření a vítá v pořadí již
třináctou letní sezonu. Nadcházející
prázdninový program se pro tentokrát
zahalí do pestrobarevných tónů.
Barevné léto přinese hned několik
víkendových akcí pro děti i dospělé.
Ti nejmenší se mohou opět těšit na
bohatý animační program až do konce
prázdnin. Hlavním lákadlem je nové
moderní studio dívčí skupiny Lollipopz
a oblíbeného dětského dua Kája
a Bambuláček.
Na záplavu atrakcí a barev se mohou
návštěvníci největšího aquaparku ve
střední Evropě těšit až do 31. srpna.
„Pro děti jsme si připravili bohatou
zábavu plnou her, každodenních
animací a také koncerty tolik oblíbené
dívčí kapely Lollipopz, která u nás
otevřela své nové studio,“ prozrazuje
Vladana
Horáková,
generální
manažerka Aquapalace Praha.

Program na léto:

■ 3. – 6. 7. – Slavnostní zahájení
prázdnin se Skupinou ČEZ
■ 26. 6., 10. 7., 24. 7.; 7. 8. –
Semifinálová kola MISS České
republiky
■ 31. 7. 2021 – Letní Silvestr
v Aquapalace Praha

■ 28. - 29. 8. 2021 – Loučení
s prázdninami se Skupinou ČEZ

Další připravované
akce

■ Dny IZS v Aquapalace Praha se
Skupinou ČEZ
■ Oblíbené koncerty dívčí skupiny
Lollipopz a chlapecké dvojice Ben
a Mateo
■ Aquapalace Praha navštíví i duo
Kája a Bambuláček
■ Turnaje ve hrách s virtuální
realitou
■ Každý večer ve 21:15 hodin
oblíbená Laser show na vodní clonu
o rozměru 130 m2
■ Bohatý animační program po celé
léto

Atraktivní novinky

Divoká řeka, která je se svými 250
metry nejdivočejším a nejdelším
tobogánem v ČR, se dočkala nového
povrchu a jízda na ní tak bude
rychlejší, ale zároveň bezpečnější.
A spousta návštěvníků jistě s radostí
uvítá i novinky, které na ně čekají
v Saunovém světě. „Všechny příznivce
vodních radovánek zveme k nám
do aquaparku, aby si užili zábavu
i odpočinek, načerpali i s ratolestmi
novou energii a odcházeli od nás s těmi
nejlepšími zážitky,” říká Vladana
Horáková.

Na své si přijdou
i dospělí

Zatímco si děti budou užívat bohatý
letní program a nespočet zábavných
atrakcí, dospělí návštěvníci jistě ocení
možnost odpočinout si a zrelaxovat
se. Příjemné osvěžení nabídnou Koral
bar a Pool bar, kde se servírují letní
drinky přímo do bazénu.

Přísná hygienická
pravidla

V čestlickém aquaparku prochází
dohled nad kvalitou vody čtyřmi
fázemi, očistou mechanickou, pomocí
pískových filtrů, následně čistěním
pomocí UV lamp, ozonizací a chlorací.
Po dobu provozu provádí obsluha
každé 4 hodiny pravidelné rozbory
vody a jednou za 14 dní se provádí
laboratorní odběr ze všech bazénů pro
mikrobiologický rozbor. Čistota vody
v celém areálu je dlouhodobě přísně
kontrolovaná. „Bezpečnost a zdraví
návštěvníků je pro nás na prvním místě.
Proto každého hosta před vstupem do
aquaparku zdarma na místě otestujeme
antigenním testem. Zároveň je uvnitř
areálu zabezpečen dostatek prostoru pro
každého návštěvníka,“ doplňuje Vladana
Horáková.
Více informací naleznete na
www.aquapalace.cz.
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Názory
Říčanský les už není zázrak přírody

Mám ráda les. Vyrůstala jsem v nedaleko Říčan, obklopena
lesy kolem dokola. Ale radost z lesa se za posledních patnáct
let změnila v hluboký smutek.
Prvním mnou zaznamenaným pokusem o „zcivilizování“ lesa
byla výstavba altánu v lese nad Starákem. Na nevhodné umístění poukazoval osadní výbor Strašína, ale zůstal nevyslyšen.
Výsledkem bylo smetiště a následný požár, při kterém altán
a pár přilehlých stromů lehly popelem. Následoval pokus část
lesa oplotit a dovézt do něj zubry z Polska. Jak by asi dopadlo
2,5 hektaru lesa obydleného třemi a více zubry? Lehce lze odvodit od problémů 120 hektarové obory v Milovicích, která
dnes kolabuje při stádu 20 zubrů a 20 praturů. Pak přišlo sucho a s ním budování širokých cest pro hasiče křížem krážem
lesem. Z důvodu sucha byly z potoka Rokytky odvezeny chráněné střevle potoční, i když přirozené tůňky chránily rybky
i v největším vedru. Následně byl potok vybagrován, písečné
dno, důležité pro výtěr, bylo navršeno podle toku. Část vody
z potoka byla v tzv. lužním lese odvedena do různých umělých
louží bez proudění, ve kterých v parném létě hnije listí a vytírala by se tam pouze střevle sebevražedná. Pěkně přístupné cesty
vedly k výstavbě altánů, laviček, posiloven. Podle cyklostrád
se vybudovalo hluboké odvodnění, kterým odtéká dešťovka
ze strání rovnou do Rokytky, namísto aby se udržela v lese.
V oslabeném lese se rozmohl kůrovec. Roky se příliš nezasahovalo. V roce 2020 byl les vytěžen tak, že srdce pláče.
Ale ani to nestačí. Budoucnost toho, co bývalo pěkným lesem
s houbařskými stezkami a šumavskými zákoutími, je chmurná. Naplněné cyklostezky je aktuálně v plánu rozšířit o tzv.

Jídlo...

výstava
do
2021

31/10

Plakát_Jídlo_A3.indd 10
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... 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.

13.05.2021 9:46:35

singletreky. A i když správce lesa a příslušný odbor opatrně
protestují, radnice záměru tleská. Zbylá přírodní zákoutí se
vytyčí, upraví a zanesou do map jako trasy vhodné pro cyklisty na terénních kolech, které nebaví jezdit po nových širokých mlatových cestách. Hledají ten správný adrenalin při
divokém sjezdu borůvčím a kapradinou. Tento velký projekt
nad 2 miliony může už brzy posvětit hlasování Řídím Říčany,
v němž se většina ze zhruba tří set dospělých a tří set nezletilých hlasujících rozhodne, že sedmnácti tisícům obyvatel
Říčan singletreky prospějí.
Nebuďme lhostejní a pokusme se opravdu chránit to nejcennější, co v Říčanech máme.
Svobodová Šárka
Za navrhovatele Singletreku nejsme bohužel schopni posoudit
a okomentovat níže uváděné problémy lesa a naše vyjádření se
vztahuje pouze k poslednímu odstavci.
Necítíme, že by náš návrh nějakým způsobem měl les zničit,
nebo nějak trvale či nevratně poškodit. Singletreky vznikají
v blízkosti CHKO či přímo v nich a to jak u nás, tak  i v zahraničí. Také bychom rádi uvedli na pravou míru, že se nejedná
o bikepark, ale opravdu lehký trail, jehož účelem není hledání
adrenalinu, ale prosté zábavy bez pocitu, že na kole ohrožuji chodce. Aktuálně jsou lesy plné ilegálních trailů a stezek
a budování podobných oficiálních trailů cílí na redukci těchto
ilegálních a les poškozujících cest. Dalším pozitivní přínos
vidíme i ve zvýšení bezpečnosti pro chodce, kteří minimálně
ve směru vedení trailu budou mít menší šanci potkat někoho,
jak jede rychle z kopce dolů na kole. Naopak pomalu jedoucí
cyklista do kopce již není takovým nebezpečím. Ostatně proto jsou traily jednosměrné. Hlasováním pro náš projekt dává
hlasující najevo, že mu není lhostejná aktuální situace v lese
a chce méně ilegálních trailů a více prostoru pro chodce.
Příklad toho proč trail navrhujeme je vidět i v jiných sportech.
Například proč vznikají projekty jako pumptrack či sk8park?
Tato místa přitáhnou mladé, aby nejezdili mezi auty v ulicích,
nebo neničili zídky po okolí. U cyklistiky je dle našeho názoru
třeba poskytnout prostor jezdcům i proto, že během aktuální
pandemie došlo k masivnímu nárůstu počtu cyklistů. Důsledkem je i zvýšený provoz a vznikání nových tras/cest. Bohužel
v Říčanech a okolí je podobných míst, která lesu v konečném
důsledku odlehčí, nedostatek.

Vlasta a Jakub

texty.kuryr@ricany.cz

Názory
Poděkování atletickému oddílu Říčany

6. 6. 2021 se na sokolském hřišti v Říčanech uskutečnil
Sprinterský trojboj. Závodili zde atleti od 5 do 17 let, kterých se zde sešlo 130. Zájemců bylo více, ale vzhledem
ke covidovým opatřením se na ně, bohužel, již nedostalo.
Mladší atleti soutěžili v běhu na 20, 50 a 150 m.
Ti starší pak na 20, 60 a 100 metrů. V kvalitní konkurenci více než
10 atletických oddílů ve svých kategoriích zvítězili: Nikol Rubešová, Karolína Venclová, Viktorie Grabowská, Sofie Rubešová,
Kristýna Bradová, Lucie Jonáková, Jakub Kazda, Jakub Přáda,
Adam Černý, Patrik Geist, Matěj Kovář a Ondřej Šatek. Díky zkušenému týmu organizátorů vše probíhalo ke spokojenosti malých
závodníků. S velkou radostí se závodů zúčastnily také sestry Maredovy (viz. foto), které milují sokolskou atmosféru říčanských
atletických závodů. Starší Eva obsadila ve své kategorii 4. místo a
mladší Lucie, i přes drobné zranění, vybojovala bronzový pohár.
Závěrem bych rád za své dcery poděkoval organizátorům za krásné závodní zážitky a těšíme se na další setkání v přátelské atmosféře atletických Říčan.
Jan Mareda

Ze sportu

Floorball Academy uzavírá sezonu ovlivněnou
koronavirem a připravuje léto plné sportu a zábavy
Floorball Academy má za sebou
jednu z nejsložitějších sezon ve své
historii. Kvůli opatřením spojeným
s pandemií koronaviru jsme velkou
část sezony nemohli společně trénovat v běžném režimu. Celá situace ale
byla pro naši akademii velkou výzvou
a my jsme udělali maximum pro to,
abychom i během lockdownu společně sportovali. Pro naše členy jsme
vymysleli nejrůznější výzvy, organizovali jsme online tréninky i kvízy a
na jaře jsme připravili velkou stopovací hru na motivy geocachingu. Pro
rodiče jsme připravili několik seminářů s nejrůznějšími hosty, které jim
měly pomoci překonat těžké období
lockdownu. Během pandemie jsme
získali mnoho zkušeností, které nám
snad do budoucna pomohou naši
akademii dále rozvíjet.
Všichni jsme se po celý rok těšili,
až se budeme moci opět potkat na
tréninku nebo turnaji. To se nám v
květnu splnilo. Do tréninků jsme se
pustili naplno a všechny nás společné sportování moc bavilo. V červnu jsme navíc v různých lokalitách
uspořádali i speciální víkendové tréninky. Všechny tréninky jsme navíc

otevřeli i pro mladé sportovce mimo
naši akademii v rámci akce “Přiveď
kamaráda”. Cítili jsme totiž, že sport
a pohyb potřebují po dlouhých měsících doma všechny děti.
Opravdovým vrcholem naší sezony budou letní příměstské Summer
Campy. Na nich si společně užijeme týden plný sportu a zábavy.
Čeká nás mnoho tréninků v hale i
na venkovních sportovištích, her v
lese, výletů i zábavy v bazénu. Jestli
chcete strávit léto aktivně, jsou pro
vás naše příměstské kempy tím pravým. Kempy proběhnou ve dvou termínech od 12. do 16. 7. a od 19. do
23. 7. Přihlašování je otevřeno všem
mladým sportovcům. Více informací najdete na floorballacademy.cz/
activity/letni-kemp.
O prázdninách už také připravujeme
tréninky a turnaje na příští sezonu.
Věříme, že začátkem října začneme
sportovat bez omezení ve všech našich
lokalitách včetně Říčan. Podrobnější informace přineseme v zářijovém
zpravodaji.
Dobrodružné prázdniny plné sportu
přeje celý tým Floorball a GYM Academy!
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Ze sportu

Holky přes La Manche
Je říjen 2020. Pandemie Covidu opět
nabírá na síle a vláda vydává nařízení o
uzavření bazénů. Po měsíci intenzivního
trénování jsme opět „na suchu”. Co teď?
Pocit beznaděje střídají šílené nápady.
Jeden ale tak šíleně nevypadá. Zkusíme
to venku, bazény nám přece nezavřou
napořád.
A tak to všechno začalo. Bylo nás šest
plavkyň, které to nechtěly vzdát. Na začátku to vypadalo, že se jen chvilku budeme koupat ve studené vodě. Dnes je to už
nějaký pátek a z nápadu přečkat pár týdnů
bez bazénu a přesto ve vodě je šílený plán,
který se řítí do finále. V srpnu se pokusíme
přeplavat La Manche jako štafeta. Pravidla pro přeplavby nám nedovolily - vzhledem k našemu věkovému složení - plavat
v šesti a tak je nás dnes již osm. No a 21. 8.
2021 se postavíme na břeh kanálu a pustíme se do toho. Pokud kanál zdoláme, budeme sedmá štafeta s českou účastí, která
kdy kanál přeplavala.
A kdo že vlastně jsme?
KAČKA HOŠKOVÁ
Kačka je nejstarší členkou oddílu.
Kolikatery máš plavky?
Na otužování jsem si na podzim, když
jsme s tím začaly, vyhradila jedny plavky,
které už se mnou něco zažily, a doufám,
že ještě vydrží. Moje sbírka plavek celkem činí 17 kusů.
TERKA BÖHMOVÁ
Terka je držitelkou tří medailí z poslední
letní olympiády dětí a úřadující mistryní
republiky na 50 m VZ.
Jak rychle plaveš - uplaveš žralokovi?
Moje maximální rychlost je 6,9 km/
hod, ale rychlost žraloka je až 50 km/
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hod. Tím pádem mu neuplavu, ale našla jsem si pár rad, co dělat při setkání
se žralokem.
DANČA SOUMAROVÁ - Danča je v oddíle mezi holkama „služebně nejmladší“.
Ještě pořád se bojíš, že se utopíš?
Toho, že se utopím, se už tolik nebojím.
Spíš mě trápí pocit, že kolem mě budou
plavat ryby, které mi kdykoliv můžou
ukousnout palec!
KATY TOMKOVÁ - Katy je velkým talentem a to nejen na plavání. Sbírá medaile
a zatím nemá titul mistryně republiky jen
kvůli smůle - vždy ji zaskočila zlomená
ruka či chřipka.
Co upečeš dobrého na kanál?
Na kanál začnu péct minimálně měsíc
předem. Nejen, že nebude tolik času díky
intenzivní plavecké přípravě, ale jede s
námi Emma! Ráda bych La Manche přežila ve zdraví a s hladovou Emmou by to
mohl být velký oříšek. Pořádný dort bude
potřeba jak na oslavu možného zdolání
kanálu, tak Emminých 18. narozenin.
EMMA GEBAUEROVÁ
Emma je jednou ze skalních členek plaveckého oddílu již od jeho založení.
Vydržíš hodinu bez jídla?
Během plavání v rybníku se několikrát
nalokáte zelené vody smrdící po rybině
a plné všemožných zelených částic (radši
nechci vědět, co v té vodě všechno plave).
Žaludek vám to hezky vypláchne a jste
ještě rádi, že to v sobě všechno udržíte.
Na La Manche navíc budou vlny a loď
se bude houpat. Jak řekla naše trenérka, musíme se naučit zvracet do vody a
ono to půjde. Sama nevěřím tomu, že to
říkám, ale bude to asi poprvé, kdy se hodinu bez jídla obejdu.

BÁRA PROŠKOVÁ
Barča je nejhouževnatější a nejusměvavější členkou oddílu.
Už umíš kliky?
Jelikož náš malý kudrnatý satan Katy
vymyslela challenge, kde jsme každý den
měly udělat 100 kliků, tak jsem se je poměrně naučila. Sice to bolelo, ale zesílily
mi ruce a udělala jsem fyzické testy na
střední školu.
MÍŠA ULIPOVÁ
Je šikovná kraulerka. Jenom bude muset
plavat rychle, aby stihla svatbu kamarádky.
Myslíš, že se dá La Manche zvládnout
sólo bez tréninku?
Myslím, že La Manche je už dost velké
sousto, na to, aby ho kdokoliv plaval
bez nějaké přípravy. Na druhou stranu, při takhle dlouhých tratích podle
mě hraje hlavní roli psychika a odhodlání. Když to nemáš v hlavě srovnané,
neuplaveš nic.
SÁRA KAZÍKOVÁ
Česká plavkyně, která je držitelka několika rekordů a účastnicí olympijských her,
je trenérkou štafety.
Kdo nejvíc v týmu frfňá?
Největší frfňa je Katy. Až bude mistrovství světa ve frfňání, tak Katy bude
druhá. Proč ne první? No protože je to
frfňa! Naštěstí zatím zůstává u toho frfňání, jakmile začne klást odpor, budu
muset zakročit.
Tak to jsme MY, šílené holky, co mají šílený sen a rozhodně si ho splní! Nebude
to jednoduché a máme před sebou ještě
spoustu práce. Být u toho s námi nebo nás
podpořit můžete na našem webu https://
holkypreslamanche.webnode.cz/.
Vlaďka Lipovská
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Nadějný konec školního roku
Co se nepodařilo během téměř celého školního roku, se nám povedlo v posledních dvou měsících.
Jsme zpět v tělocvičnách a užíváme si společného cvičení
a tréninků. Konec roku je vždy náročný a plný vrcholných
závodů, kvalifikací a mistrovství ČR… Letos je tomu jinak. Závodní gymnastky se dostávají zpět do formy, u
někoho to jde lépe, u někoho hůře, někdo se tomu postavil
čelem, jiný to vzdal hned na začátku; i v našich řadách si
Covid a období uzavřených tělocvičen našel své oběti, bohužel. Některé děti se již do tělocvičny zpět nevrátily, ať
už jde o gymnastky závodní či děti v rekreačních kurzech.
Pevně věříme, že září bude jiné, „normální“.
V červnu se nám podařilo ještě uskutečnit tři nábory do
závodních družstev a gymnastický oddíl z Liberce (kde se
pyšní nejmodernější a největší gymnastickou tělocvičnou
v ČR) pozval právě nás na přátelské závody – v rámci nastartování „běžného režimu“. Nadšení všech gymnastek
z těchto závodů je velké – konečně máme zase cíl, hnací
motor, motivaci.
Těžký, troufáme si říci nejtěžší školní rok v historii oddílu
je za námi. Zvládli jsme ho, a to díky našemu úsilí (které již občas opadalo), víře, že to má smysl, ale především
díky vám – příznivcům a obětavým rodičům, kteří nás po

celý rok podporovali, ať už milými slovy, e-maily, nebo finančními příspěvky. DĚKUJEME!
Zápis do kurzů na nový školní rok 2021/22 proběhne prostřednictvím rezervačního systému. O jeho spuštění budeme stávající členy a nové zájemce informovat emailem
– informace naleznete i na našich stránkách www.gymnastika-ricany.cz a na facebooku či instagramu.
Jitka Jechová a Barbora Bernardová

Úspěšný návrat
Po dlouhé odmlce
se znovu můžeme
vrátit k halovým
tréninkům a již trénujeme prakticky
ve standardních podmínkách. Bohužel, ligovou sezónu a zápasy již
nestihneme odehrát, ale využíváme
alespoň možnost účasti na mimoligových turnajích.
Jak vypadá návrat ve velkolepém

stylu nám předvedly naše nejmladší
kategorie přípravky a elévů. Ty se zúčastnily již tradičně turnaje Innebandy outdoor cup v Českých Budějovicích. Naši elévové předvedli famózní
výkony, ve vypjatém zápase porazili
domácí výběr a odvezli si trofej pro
vítěze. Pro přípravku se bohužel nenašlo dost soupeřů ve stejné věkové
kategorii, a tak bojovala se staršími

soupeři v kategorii elévů. Dráčci se
nenechali zahanbit, o kousek jim
utekl postup do zápasu o třetí místo,
a nakonec obsadili hezké 5. místo.
Mladší žáci odehráli ve Střešovicích
Tatran Cup, kde obsadili 4. místo.
Zápasy čekají i další kategorie. Na
konci června vyjedou mladší žáci,
starší žáci a junioři do Brna na
Opengame, na začátku července se
elévové, mladší žáci, dorostenci a junioři zúčastní Prague Games. Všem
držíme palce a doufáme, že udrží nastolený kurz od našich nejmladších.
Letos netradičně již v druhé polovině července nás čeká soustředění,
tentokrát v Rumburku, kam letos
zavítají všechny kategorie společně.
Čeká nás týden florbalu ve sportovním areálu se skvělým zázemím a
spoustou sportovišť.
Ti, kdo zmeškali tréninky pro nováčky v červnu, si nemusí zoufat.
V těchto náborových trénincích budeme pokračovat i v září. Pro více
informací stačí sledovat klubové
stránky www.florbaldraci.cz, nebo
Facebook @florbalricany.
Jana Tománková
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Rugby Club Mountfield Říčany
www.rugbyricany.cz, www.twitter.com/rugbyricany, www.facebook.com/rcricany

MUŽI

Šest říčanských ragbistů reprezentovalo v Chorvatsku
Po osmnácti měsících odehrála reprezentace České republiky mezistátní
zápas, v chorvatské Sinji však podlehla domácímu výběru o dvanáct bodů,
Chorvatsko - ČR 36:24 (12:12). Na
hřiště se dostalo všech šest nominovaných říčanských hráčů. Zatímco Jan
Kučera, Václav Calta a Robert Trefný
už reprezentační starty měli, pro členy
říčanského Sportovního centra mládeže Kryštofa Kohouta, Jakuba Havla a
Tomáše Adámka šlo o premiéru v národním dresu.

Čechům v Sinji chyběli krajánci a
hráči Dukly, kteří ve stejném termínu
hráli sedmičkový turnaj v Litvě, přesto
byla naše reprezentace favoritem
utkání. Domácí však odehráli celý zápas s velkým nasazením a odhodláním
a zaslouženě zvítězili. „Je třeba uznat,
že zvítězil lepší tým. Chorvati nás přehráli především důrazem a také daleko
menším počtem nevynucených chyb.
Velké nedostatky se také projevily v
naší obraně. I když jsme měli již několik
srazů, tak jsme zatím neměli možnost,
aby naši obranu tímto způsobem někdo otestoval. I přes porážku, a možná
i díky ní, toto utkání splnilo svůj účel.
Chtěli jsme, aby mohli být hráči pohromadě a mohl se tvořit tým nejen na
hřišti, ale i mimo něj. Dále jsme chtěli
mít možnost se po delší době s někým
konfrontovat a zjistit jak si stojíme a
kde jsou naše slabiny. Po této stránce
tento zápas splnil svůj účel vrchovatě“,
zhodnotil utkání trenér reprezentace

Miroslav Němeček, který je zároveň i
koučem říčanského týmu mužů.

ŽENY

Hráčky říčanského Mountfieldu v
nominaci na Mistrovství Evropy
Věra Gärtnerová, Michaela Kovářová a
Lucie Oupicová míří na turnaj Mistrovství Evropy v chorvatském Záhřebu v
olympijské sedmičkové variantě ragby.
Z dvanáctičlenné nominace tak naše
hráčky tvoří celou čtvrtinu. Ženské
ragby je celosvětově rostoucím sportem a své pevné místo má i v našem
klubu. Ostatně
první
ženské
ragbyové zápasy v naší zemi
odehrály právě
ženy z Říčan,
které tak v roce
1984
poprvé
ukázaly krásu
ženského ragby
v tehdejším Československu.

CENTRUM MLÁDEŽE

Na elitní kemp přijedou hvězdy světového ragby
O prázdninách se na stadionu Josefa
Kohouta uskuteční letní příměstské
kempy. Na elitní SCM kemp dorazí v
posledním červencovém týdnu hvězdy
světového ragby, aby předali své zkušenosti mladým říčanským ragbistům.
Již známou tváří je v Říčanech Soane

Tonga’uiha, bývalý reprezentant
Tongy, za kterou
hrál na třech Mistrovstvích světa.
Během svého angažmá ve francouzském Oyonnax byl
spoluhráčem našich reprezentantů Miroslava Němečka a Lukáše Rapanta.
Zlatem z ragbyového Mistrovství světa
se může chlubit Graham Smith, který
k nejcennějším medailím dovedl jako
trenér ženy Anglie a nyní působím ve
slavném anglickém klubu London Irish.
Dylan Campbell je ředitelem ragby na
škole Mount St Mary’s, kde mají naši
vybraní mladí ragbisté možnost studijně sportovních pobytů.
Posledním zahraničním trenérem na
kempu bude Ntando Manyosha. I on již
v Říčanech byl. Ve svém ragbyovém CV
má zapsáno několikaleté trénování litevského národního týmu a juniorského
výběru Sharks z Jihoafrické republiky.

DĚTI

Tradiční letní tábor je za dveřmi
Letní prázdniny začnou mladým říčanským ragbistům v Lubenci u Loun, kde
se uskuteční již 17. letní klubový tábor.
Pilování ragbyových dovedností, táborové hry, koupání a výlety, to vše táborníky čeká. V minulých letech dosahovala účast na táborech více než 150 dětí, o
které se staralo 35 našich trenérů a také
dobrovolníci z řad rodičů. Jedná se tak o
jednu z největších klubem pořádaných
akcí, jejímž účelem je nejen poskytnout
dětem prázdninové zážitky v krásném
prostředí uprostřed lesů, ale i budovat
klubovou kulturu a sounáležitost.

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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Soutěžíme online, trénujeme
v tělocvičně a letní příměšťák se blíží
Jak vypadají naše tréninky, můžete sledovat na našich
sociálních sítích. Stejně tak nezapomeňte, že přihlášky
na další školní rok jsou k dispozici už od června. Trénujeme v ZŠ U Lesa a rozvrh najdete na www.danceeb.cz.
Připravujeme se na srpnový příměstský tábor a taktéž na
září, kdy se bude konat MČR asociace CMA, pod kterou
soutěžíme v kategorii pom, tanec s třásní a baton, tanec
s hůlkou. Prozatím ale soutěžíme v online světě. Máme
za sebou čtyři soutěže a další dvě nás čekají do konce
června. Snažíme se děti držet stále v tempu a s tanečními
cíli. Kdo se neúčastní soutěží, připravuje se na vystoupení během června a léta, termíny v kalendáři jsou zapsány a ani nevíte, jak moc se těšíme na diváky! Jak jsme si
vedli na soutěžích? Parádně, konkurence byla obrovská,
dokonce více než 30 tanečníků v kategorii.
Pom tanec s třásní: Sólo pom děti Amélka Bránecká 2. místo, sólo pom děti Alička Váně 4. místo. Obě holky měly své
poprvé a naprosto úžasný výsledek. Trio pom junior Lili
Chaloupková, Anička Křížová a Áďa Vytisková 6. místo.
Malá formace pom junior obsazení stejné jak trio+ Natálka
Urbanová, krásné 6. místo. Duo pom junior Kája Tůmová
a Áďa Loidlová 8. místo, další premiéra této choreo a holek
vůbec. Duo pom kadet Zuzka Křížová a Leontýnka Holcová, premiéra, nečekané 9. místo v boji proti mistryním.
Sólo pom kadet Justýnka Procházková 16. místo, opět premiéra a startovat proti mistryním Evropy a světa, to chce
odvahu a Justýnka to zvládla na jedničku.
Baton (mažoretky): duo senior Áďa Svěrkotová a Barča
Davidová 11. místo, duo junior Eliška Vlasáková a Terka Horáková 20. místo, holky nikdy sólo nesoutěžily. Že
jste slyšeli stále premiéra? No však ano! Dali jsme šanci
všem, kteří si to chtěli zkusit, takže si soutěžní přípravu a soutěž samotnou zažily i holky, které sólistkami

nikdy nebyly.
A co víc, objevili jsme díky
tomu vycházející hvězdy, o
těchto holkách
ještě v budoucnu uslyšíte!
Další soutěže
se nesly v duchu disco dance. Zde jsme
si také vedli
parádně a jsme
na
všechny
naše svěřence moc pyšní,
konkurence
bylo desítky.
Vyjmenovávali bychom dlouze, takže shrneme nejlepším výsledkem
tanečnic. Duo Lili a Anička 1. místo, duo Kája Tůmová
a Áďa Loidlová 2. místo, Zuzka Křížová 5. místo, Leontýnka Holcová 6. místo, Áďa Vytisková 13. místo, Anička
Zachařová 18. místo.
Pokud stále hledáte kvalitní vyžití na léto, máme ještě
13 míst na náš příměšťák. Děti si vyzkouší a zatančí až
osm stylů. Letos opět po velkém úspěchu pro děti již od
5 let! Vše máme pro vás připraveno, nic jsme nenechali
náhodě, nespokojte se s „dobrým vyžitím“, chtějte pro
své děti to nejlepší! A právě to vám nabízíme…
Tereza Fridrichová Broukalová
STUDIO DANCE EB

APDT Říčany v létě
Prázdninové příměstské campy ve stylu
Parkouru & Freerunu v přírodě pro děti
od 6 let.
Pondělí až pátek vždy od 9:00 do 16:00 v
Říčanech. Sraz vždy v prostorách Centra
Na Fialce.
Nikdy není pozdě, proto nás kontaktujte na emailu: iva.mrackova@seznam.cz
a nechte své děti okusit krásy přirozené
aktivity.
I. turnus 12. - 16. července 2021
II. turnus 9. - 13. srpna 2021
Iva Mračková
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Karate „frčí“ i v létě
Léto - doba prázdnin a dovolených.
Pro sportovní klub
SC SPIRIT ŘÍČANY - oddíl karate však okamžik různých
soustředění, kempů a příměstských táborů. Čas, kdy se po covidové době opět
můžeme setkávat, bavit se a trénovat, a
to nejen u online a video tréninků. Karate v podání klubu SC SPIRIT ŘÍČANY
nepřináší pouze nezbytný pohyb, ale
zejména zábavný sportovní program,
na který se řada dětí již dlouho těšila.
Jen namátkou - v červenci děti čeká

karatistické soustředění v Krkonoších,
v srpnu pojedou juniorští členové klubu na camp k Liberci a na závěr léta se
mnoho dětí těší na oblíbený příměstský
tábor. Prostě celé prázdniny naplněny
sportovními akcemi. A aby toho nebylo
málo, po celou dobu Olympijských her
v Tokiu, bude klub SC SPIRIT ŘÍČANY
vytvářet program v rámci Olympijského festivalu, jenž bude probíhat v rámci
spolupráce s Českým olympijským výborem a bude určen pro všechny děti i
rodiče. Bude to velká akce, na kterou
se všichni velice těší. A pokud chcete

s dětmi vyzkoušet karate, ale na Olympijský festival to nestíháte, v září klub SC
SPIRIT ŘÍČANY přivítá všechny děti
na pravidelných trénincích v Říčanech.
Více informací na www.karate1.cz
Filip Miler,
SC SPIRIT ŘÍČANY

Volejbalové léto
Po skončené covidové sezóně se volejbalisté intenzivně připravují na nový
školní rok. Sezóna sice skončila, ale přípravy na září jsou již nyní v plném proudu. Oddíl volejbalu klubu SC SPIRIT ŘÍČANY čeká v létě
hned několik akcí. Nejprve budou členové klubu na oblíbeném letním soustředění, kde budou v tradičně příjemném
kolektivu nejen trénovat a připravovat se na nový školní
rok, ale hlavně si společně užijí příjemné okamžiky, na které se vždy všichni velice těší. V létě se toho pochopitelně
děje mnohem více. Příkladem může být např. příměstský
inzerce

tábor, který probíhá na konci letních prázdnin u nás v Říčanech. Již nyní se však také všichni těší na nový školní rok,
který,  jak všichni věříme, proběhne již normálně - bez covidových omezení. Pokud si chcete přijít vyzkoušet volejbal
do Říčan, navštivte web: volejbal-spirit.cz.
Filip Miler, SC SPIRIT ŘÍČANY

12.–15. 8. 2021
INTERNATIONAL SAUNA FESTIVAL
Mistrovství České republiky v saunových ceremoniálech
Zahraniční účinkující • Týmové ceremoniály • Mezinárodní porota
Saunové divadlo • Metličkové procedury • Soutěž Mistr ručníku
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Atleti zahájili medailovou sezónu, všestrannost se otevřela veřejnosti
Atletické jaro 2021
6. června pořádal atletický oddíl na sokolském stadionu
v Říčanech tradiční veřejný závod - Sprintérský 3boj. Po
covidové pauze byl zájem dětí o sportování obrovský, na
několik dětí už bohužel nezbylo místo. Na podzim pořádáme další dva závody, věříme, že si každý svůj závod
najde. Během oficiálního zahájení byly předány poháry
pro „Atletické naděje“ za rok 2020, a to Báře Dolanové
a Štěpánu Kusovi, dále byli oceněni medailisté a účastníci atletických Mistrovství ČR v roce 2020 – L. Jonáková,
J. Boháč, K. Lacková a V. Šašek. Potom se mohly závody rozjet, jelo se podle plánu a do cíle jsme dojeli ve 12
hodin. Nejlepší dostali diplomy, zajímavé medaile a věcné ceny se sokolskou tematikou. Velmi nás těší, že jsme
mohli na 3boji kromě domácích atletů přivítat i závodníky z klubů jako SK Jeseniova, Sokol Zlatníky, Atletika
Jižní město, SK Aktis, ASK Slávia Praha, Sport Milovice,
Sokol Vinohrady, Atletika Líbeznice a Atletika Čelákovice. Veškeré výsledky najdete na našich stránkách. Fotky
(taktéž na www.atletika-ricany.cz) nám přibližují pohodovou atmosféru celého sportovního dopoledne, o kterou
se postarali především všichni soutěžící, pořadatelé z řad
trenérů a město Říčany, které finančně celý závod podpořilo. Všem děkujeme.

Poslední květnový víkend se 13 atletů pod vedením trenéra Miroslava Lacka účastnilo vícebojů ve Vlašimi. Nejenže si dovezli medaile (tři zlaté a tři bronzové), ale Jan Boháč, K. Bradová, L. Bradová, E. Lacková a K. Lacková se
svými výkony kvalifikovali na MČR.
O týden později se v Třebíči konalo MČR dorostenců,
dorostenek, juniorů, juniorek, mužů a žen ve vícebojích.
Náš zástupce Vojta Šašek na MČR absolvoval svůj první
desetiboj v životě a vyrovnal se s ním velmi dobře – 9. místo a 5372 bodů – gratulujeme!
19. června budeme držet pěsti našim zatím dvěma dorostencům a 14. – 15. srpna našim zatím čtyřem žákyním,
všichni se kvalifikovali na MČR ve svých disciplínách.
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Pro náš oddíl je úspěch už skutečnost, že se naši závodníci kvalifikují na mistrovství ČR, pokud by to navíc cinklo,
bylo by to fantastické.
Vendula Höfinghoff, předseda AO

Move Week na tři způsoby a rušný
závěr měsíce
Letos jsme celosvětový týden pohybu
slavili třemi způsoby. Online, dobrodružnou stezkou a
venkovním cvičením. První dva způsoby jsme měli dostatečně natrénované z
nedávné doby. Online cvičení se zvířecí tematikou si pro děti
připravila Monika Janoušková. Venkovní hodiny s diplomy a
odměnami od ČOS si užily kategorie rodičů a dětí, předškoláci a mladší žactvo. Seniorský oddíl absolvoval skupinový
pochod Míle s Mílou v rámci dobročinné akce Evropská míle.
Tuto akci jsme podpořili také stezkou, ta vedla tentokrát náročnějším terénem a mile nás překvapilo, že ji zdolaly seniorky, kolo i kočárek. Běh o délce jedné míle zadala svým svěřencům náčelnice Helena Wills – děti bojovaly s obrovským
nadšením a všem se podařilo výzvu splnit. Vícegenerační
veřejné cvičení na sokoláku vedl Martin Sláma, nominovaný
na republikovou cenu Cvičitel roku 2020. Čerstvý vzduch, zelené lípy a spokojení cvičenci – z takovýchto akcí člověk vždy
odchází s pocitem, že má sokolská činnost smysl.

Nabitým týdnem ale červen pro sokoly neskončil. Poslední
červnový pátek přinesl Noc sokoloven s lesní hrou, fotokoutkem, sportovními stanovišti a lidskými pyramidami. Sobota
pak říčanský Den dětí se sokolským stánkem na fotbalovém
hřišti.
A na webu jsme zveřejnili prázdninovou soutěž o nejlepší
meme.
Krásné léto vám všem za celý říčanský SOKOL přeje

Lucie Lacinová, místonáčelnice

texty.kuryr@ricany.cz
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Klub šachistů Říčany 1925
www.sachyricany.cz

EXTRALIGA a postup do finále

Národní týmy v přípravě
V dubnu měly být ukončeny soutěže mládeže družstev.
Nepodařilo se, nicméně postupné uvolňování sportovních
akcí pomohlo dohrát v červnu alespoň základní skupiny
nejvyšší soutěže, Extraligy mládeže.
Ve skupině západ naše družstvo zahrálo skvěle a probojovalo se do zářijového finále. Vzájemné zápasy se započítávají, a tak po 3. kole osmičlenného finále jdeme finále se
sedmi body z druhého místa. Čeká nás vedoucí tým BŠŠ
Frýdek Místek, ŠK Staré Město, Spartak Vlašim a Lipka
Hradec Králové.
M ČR družstev do 12 let
MČR mladších žáků proběhlo 11. 6. - 13. 6. v hotelu Don
Giovani v Praze. Krásné prostředí, skvělá organizace a
živé šachy, tohle všechno zdobilo celou akci.
Celkově jsme skončili na 13. místě, což je důležité pro další rok a získaný postup pro rok 2022. Naše očekávání bylo
ovšem větší, vždyť jsme nastupovali jako šestí nasazení.
První polovina turnaje byla velice dobrá a slušná, ovšem
druhá část, snad jako by nám došel dech? Po dlouhé pauze
bylo těžké udržet koncentraci. Složitý trénink i nedostatek
zkušeností se podepsaly pod výsledek týmu.
V každém případě stále patříme do špičky ČR a v této soutěži pro nejlepších 24 týmů ČR nechybíme již několik desí-

tek let. V šestičlenném týmu nastoupili: Síleš, Langmaier,
Sehnoutka Vojtěch, Procházka, Němec Mikuláš, Sophie
Day, Sehnoutka Vít a Zíta. Nejlepší výkon podala Sophie
s 6,5 body (9 partií).
Šachy pod širým nebem
Takto jsme avizovali říčanské veřejnosti možnost si přijít zahrát šachy defacto hned, jak to situace umožnila.
Uspořádali jsme dva turnaje na koupališti Marvánek a tak
trochu jsme překvapili návštěvníky či projíždějící cyklisty.
Volba tohoto místa se nakonec ukázala jako velmi důležitá a dobrá. A to především díky sobotnímu dešti a nedělní
zimě. Respektive díky ochotě provozovatele a příjemné
obsluze.

V sobotu 29. 5. se uskutečnil turnaj mládeže Říčanská
mládežnická liga
Turnaje se zúčastnilo 38 hráčů. Z toho 25 z klubu Říčany
1925. Vynikající bylo, že se turnaje zúčastnilo poprvé pět
nových dět
V neděli 30. 5. se odehrál Memoriál Fr. Říhy
Turnaje se zúčastnilo 52 hráčů, z toho 46 z KŠ Říčany 1925.
Bylo potěšující, že po ¾ roce jsme se mohli opět setkat. Velkým handicapem bylo velmi chladné počasí. I z tohoto důvodu se veřejnost ve značné míře začala objevovat v době,
kdy jsme vlastně turnaj ukončovali. Pro naše členy byla
milým překvapením návštěva velmistra Vojty Pláta, kterému jsme mohli zatleskat k postupu na Světový pohár, když
úspěšně dokončil kvalifikaci v předvečer turnaje.

Jaroslav Říha
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Letní ochlazení

Již třetím rokem zveme všechny děti na náš Letní kemp
bruslení. V termínu od 23. 8. do 27. 8. se opět mohou těšit na
program nabitý sportovními aktivitami. Každý den se dvakrát ochladíme na ledové ploše a potom se budeme věnovat
všeobecné fyzické průpravě. Půjdeme plavat, vyzkoušíme
si atletický trénink, projedeme se na kolečkových bruslích
a zatančíme si s baletkou. Budeme posilovat, protahovat se,
nebudou chybět ani hry a soutěže.
Po sezóně, která nám mnoho prostoru pro zdokonalení bruslařských dovedností nedávala, jsme nadšeni, že se opět můžeme pustit do práce. Od září přivítáme každého, kdo má o
bruslení zájem. Děti i dospělé, nadšence odhodlané závodit i
ty, kteří si chtějí pouze vylepšit
skluz a v zimě oslnit na zamrzlém rybníku. Pro všechny
najdeme vhodnou alternativu. Nabídku našich tréninků
najdete na webových stránkách www.iceskate.cz stejně
jako online přihlášku na letní
kemp. Těšíme se na viděnou
v Merkur Ice Aréně a přejeme
všem krásné léto plné sportovních zážitků i odpočinku.
KLUB BRUSLENÍ
ŘÍČANY

KLUB BRUSLENÍ

ŘÍČANY

Tímto Vás srdečně zveme na

LETNÍ KEMP
BRUSLENÍ,

který proběhne formou
příměstského tábora

TERMÍN:

od 23. 8. do 27. 8. 2021

KATEGORIE:

Kempu se mohou účastnit děti všech výkonnostních kategorií
včetně úplných začátečníků

PROGRAM:

Na programu jsou denně dva tréninky na ledě,
dvě lekce suché přípravy v tělocvičně nebo na venkovních
sportovištích v okolí stadionu (plavání, atletika, posilování,
protahování, hry a soutěže), trenérské zajištění
(maximálně 6 dětí na trenéra), obědy, svačiny a pitný režim.

CENA:

6 900 Kč

v MERKUR ICE ARÉNĚ v Říčanech

V případě zájmu vyplňte, prosím,
přihlášku na našem webu:
www.iceskate.cz
Vaše dotazy rádi zodpovíme
na telefonním čísle:
737 684 688

Taneční klub Fuego Říčany
Český taneční svět se nezastavil.
Spoustu členů nám samozřejmě odradil online tréninkový plán, neboť ne
každému vyhovuje celý den koukat do
počítače a ve volném čase ještě navíc
před ním i trénovat, ale na druhou stranu se spousta našich
tanečníků nehodlá zastavit ve svém tempu a milovaný sport
přerušit. Proto musíme ocenit a pochválit naše pilné a vytrvalé, kteří vydrželi a opravdu trénovali i doma několikrát týdně v
době, kdy to na tanečních sálech nešlo. Na online trénincích
jsme viděli, jak se doma potí a i přes tu vzdálenost byla vidět
všechna ta práce a pokroky, které činí. Už se těšíme, až vám
budeme opět moci na nějakém živém vystoupení předvést,
co umíme, ale než se tak stane, pochlubíme se alespoň tím, co
se u nás v klubu online dělo. Protože nelenili ani naši vedoucí
trenéři a porotci, mohli jsme se připravovat na online soutěže.
Z tanečního klubu Fuego Říčany se například účastnil soutěže
Diamond Online Cup Filip Muk, který získal první místo v sólo
tancích chacha a rumba. Touto cestou gratulujeme! Stejně tak
zazářili tanečníci i v sobotu 24. dubna, kdy se pod záštitou Svazu učitelů tance konal Český taneční pohár online. Bronzovou
medaili si odsud odnesla Šárka Janoušková. Ve stejný den se
také konal s napětím očekávaný Ples-Taneční mistři online,
kde se všichni příznivci tance mohli přenést online do paláce
Žofín, vidět nádherné taneční ukázky, popovídat s hvězdami
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Stardance a také se naučit něco nového do některých tanců v
přímém přenosu ze studií po celé republice.
Teď už se připravujeme na letní kempy, ve kterých plánujeme
nahnat ztracenou kondici. Jako každý rok nás čeká několik
běhů tanečního soustředění u Nového Města na Moravě a i
přes krásné počasí nás tam ze sálu jen tak něco nedostane, přece jen jsme se nemohli dočkat.
Rádi bychom vás pozvali na naše kurzy, které začínají v září.
Vyberou si určitě všichni, těšíme se na malé děti od 4 let, stejně
tak na sólo slečny i dámy, které se chtějí naučit tančit například
chachu, salsu nebo paso doble a najdete u nás i klasické taneční pro dospělé.
Těšíme se na vás v září a krásné roztančené léto přeje celé Fuego!

texty.kuryr@ricany.cz
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Co se děje v kultuře
Oddělení pro dospělé

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

Oddělení pro děti

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

www.knihovna.ricany.cz

Výpůjční hodiny:

Oddělení pro dospělé: Pondělí až pátek od 8.30 do 18.00
Oddělení pro děti: Úterý, středa a čtvrtek od 9.00 do 18.00

k periodikům vydaným do roku 2010. Zatím je s ohledem na
covidovou dobu možno si otevřít i novější knihy.
Zprovoznění této služby považujeme za jednu z nejvýznamnějších událostí v celé historii knihovny.

Čtenáři knihovny získávají online přístup ke
statisícům knih

Dětský čtenářský klub

S rozvojem IT techniky vznikla myšlenka uchovávat psané
dokumenty a text v digitální podobě. Postupující vývoj nabízí
vítanou možnost trvalého uchování velkého množství knih či
dalších dokumentů, dokonce v měřítku zahrnujícím v zásadě
celou národní literaturu.
V České republice vznikl rozsáhlý projekt Národní digitální
knihovna, který v současné době obsahuje statisíce digitalizovaných knih a periodik, vydaných v českých zemích
od roku 1612 dosud. Jde o velkou většinu děl u nás vydaných, s výjimkou případů kdy autor digitalizaci nepovolil.
Vzniklá databáze sloužila původně studijním a vědeckým
účelům. Díky dohodě Ministerstva kultury s autorskými
svazy a tučné finanční kompenzaci těmto svazům však byla
s drobnými omezeními uvolněna i pro vybrané knihovny,
které musely splňovat přísné technické a administrativní
podmínky. Po velkém úsilí se i říčanské knihovně podařilo
získat přístup do této databáze, kterou mohou nyní využívat naši registrovaní čtenáři.
Na stránkách knihovny je podrobný a přehledný návod,
jak se k této službě připojit. Již po kliknutí na http://ndk.cz
se zobrazí úvodní strana Národní digitální knihovny, bez
přihlášení však umožňuje přístup jen k velmi omezenému
počtu veřejně přístupných dokumentů. K plnému využití je

nutno se přihlásit pomocí stejných údajů, jakým se čtenáři
přihlašují do svého čtenářského konta (např. při objednávání knih).
Dohody s autorskými svazy předpokládaly pro registrované
čtenáře volný přístup ke knihám vydaným do roku 2000 a
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Od září do června 2022 bude v Husově knihovně Říčany
na oddělení pro děti opět otevřen Dětský čtenářský klub.
Budeme přijímat děti po absolvování první třídy základní
školy až do věku 15 let. Podmínkou přijetí do klubu je vlastnit průkazku do knihovny. Klub bude poskytován zdarma.
Zapsat se můžete přijít do knihovny na oddělení pro děti
na adrese Komenského nám. 1910 v Říčanech. Klub bude
probíhat jednou měsíčně v úterý po zavírací době knihovny
od 17 do 18 hodin. Budou čtyři skupiny vždy po deseti věkově namíchaných dětech.

Další akce v knihovně:
Čtvrtek 5. srpna, 18.00 – Jakub Greschl – Cestování s handicapem aneb nic není nemožné. Americký sen – cesta za
mé vlastní hranice. V oddělení pro dospělé, Masarykovo

nám. 66
Unikátní pohled na obrovskou třítýdenní cestu mladého
člověka s handicapem – narodil se s dětskou mozkovou
obrnou – po západním pobřeží USA. Ukazuje lidem nejen
cestu po krásné destinaci, ale především sílu motivace, důležitost vzdělání a také cestu za své vlastní hranice.
Vstup volný

Vladimír Levický

texty.kuryr@ricany.cz

10. –20.
SRPNA

LETNÍ KINO Říčany
Neob vyklá a zajímavá míst a po celých Říčanech!

STAR T 20.30

| 100 % #virusfree

LAHODNÉ FILMOVÉ OSVĚŽENÍ,
KTERÉMU NEODOLÁTE!

SLEDUJTE INFO NA FB

SPOUSTA SKVĚLÝCH FILMŮ
NA ÚŽASNÝCH MÍSTECH

V PŘÍPADĚ DEŠTĚ
SE NEHRAJE!

OBČERSTVENÍ
JE ZAJIŠTĚNO

#letnikinoricany
LEHÁTKA, DEKY,
ŽIDLIČKY S SEBOU

VSTUPNÉ RYZE
LIDOVÉ

Co se děje v kultuře

Výstava „Jídlo napříč
staletími“

otevřeno denně do 31. října
Nikdy jsme nežili v takovém blahobytu jako nyní. Máme se
dokonce tak dobře, že přibližně 1/3 celosvětově produkovaných potravin vyhodíme. To je asi 173 kg na osobu za rok.
Více než polovina takového odpadu připadá na domácnosti. Nakoupíme toho moc, jogurt projde, zelenina povadne,
ovoce začne hnít.
Asi 25 % své produkce vyhodí přímo zemědělci – buď
nemají odbyt, nebo jejich produkty nejsou „estetické“,
respektive nesplňují normy pro odbyt v supermarketech.
Více než 10 % potravinového odpadu způsobují restaurace, kde je těžké odhadnout, kolik čeho uvařit. Supermarkety tvoří asi 5 % všeho jídelního odpadu.
Co s tím?
My můžeme například dobře plánovat nákupy. Nakupovat
méně a pravidelně, používat nákupní seznam a nepodléhat
akcím. Doma věci správně uložit a dobře si rozplánovat, jaké
potraviny spotřebovat dříve a jaké vydrží. Vařit je dobré jen
tolik, kolik zvládneme sníst.
Pro pomoc zemědělcům vzniká tzv. KPZ – komunitou
podporované zemědělství, kdy se skupina členů zaváže od
zemědělce odebírat po celou sezonu úrodu. Někdy více,
někdy méně, někdy křivější, někdy rovnější. Díky tomu
má zemědělec zajištěn odbyt. Některé supermarkety také
nabízejí „křivou zeleninu“ za nižší ceny.
A jak začít?
Přijďte se podívat a inspirovat na výstavu!
Alžběta Macková

PRÁZDNINOVÉ AKCE
V MUZEU ŘÍČANY
Geopark

Geoodpoledne plná aktivit a zábavy se budou konat o
některých středách a nedělích např.: 4. 7., 18. 7., 21.
7., 28. 7. atd. Další termíny sledujte na webu muzea.

Akce k výstavě „Jídlo napříč staletími“
• 13. 7. Pečení
• 21. 8. Rodinné odpoledne v muzeu

MINIMÁLNÍ OKRAJ
Jednodenní tábory v muzeu
INVERZNÍ
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
MINIMÁLNÍ
ČTVRTEK: Hrajeme si v geoparku
POZITIV
PÁTEK: Hrajeme si na dobrodruhy

OKRAJ

velké akce:
• 11. 7. Za trilobity a dinosaury
• 1. 8. Písek, jak ho neznáte

Dvorek

• 30. 8. Kozí odpoledne

Tvořivé akce

• 3. 8. Tvoříme a hrajeme si u vody – výroba lodiček,
upřesnění na webu
• 15. 8. Mozaiková pítka, v zahradě muzea (za deště
uvnitř)
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Pro koho: pro děti od 7 do 12 let
Cena: 550 Kč za den (program + oběd)
Informace a přihlášky na webu Muzea Říčany.

Už vám někdy na oslavu
vybuchla sopka?



Hledáte originální místo pro oslavu vaši nebo
vaší ratolesti? Chcete slavit pod širým nebem a
mít naprosté soukromí a nepřeberné množství
aktivit a zábavy? Pak zkuste oslavu v Geoparku
Říčany! Pro všechny věkové kategorie nabízíme
dvouhodinovou nebo tříhodinovou variantu s odkrýváním paleontologického naleziště, rýžováním granátků, průzkumem jeskyně, odléváním a
barvením sádrových odlitků a na počest oslavence necháme vybuchnout i sopku! V geoparku lze
rozdělat oheň, takže si můžete přinést něco na
opečení. Pro případ ne zcela ideálního počasí vám
zapůjčíme párty stany a případně se jde schovat i
pod střechu.
Pro větší děti a dospělé je možné si ke všemu již zmíněnému navíc vybrousit a vyleštit kámen v naší laboratoři! Je to úžasný zážitek, ale docela práce, a tak
je tato varianta vhodná pro děti přibližně až od devíti let věku. Tato rozšířená varianta je tříhodinová.
Programy lze perfektně využít i pro jiné druhy oslav
nebo teambuildingy.
Pokud vás nabídka zaujala, navštivte web muzea,
případně volejte na číslo 722 074 782, rádi vám
poradíme.

Ze sbírek muzea: Starorolský porcelán

Když vám do domu zavítá vzácná
návštěva, obvykle ji pohostíte a
vytáhnete ze svých kredencí nějaké pěkné nádobí. V minulosti
tomu tak také bylo, ovšem lidé si
jen zřídka mohli dovolit koupit
nádobí nějaké světoznámé značky.
V 19. století se ovšem rozvinul trh
s levným, vkusným a sériově vyráběných zbožím, mezi které náležel
i porcelán ze Staré Role.
Počátky manufaktury na výrobu
kameniny a porcelánu ve Staré
Roli u Karlových Varů sahají do
roku 1814. V roce 1823 získal manufakturu August Nowotny, který
rozšířil slávu vyráběného zboží
a založil prodejní sklady v Praze,
Vídni a Pešti. Levné výrobky z kameniny a porcelánu ze Staré Role
se staly běžnou součástí vybavení
domácností. Nejčastější motivy

výzdoby talířů, ale též džbánů,
konvic a dalších výrobků byly květinové vzory a motivy inspirované
dílem pražského malíře Döblera.
Několik výrobků této manufaktury se nachází ve sbírce
Muzea Říčany. Jedná se
o talíře, mísy a teriny
(nádoby na polévku), které patřily
dárkyni a někdejší
obyvatelce muzejní budovy Růženě Klímové a
Růženě Budínské
z Radošovic. Talíře ze Staré Role
si můžete společně
s jinými běžnými talíři z 19. století (např.
týneckou kameninou, o
ní jsme psali v Kurýru v pro-

sinci 2019) prohlédnout ve vitríně
na pokladně muzea v rámci výstavy Jídlo napříč staletími.
Jan Boukal
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07 ČERVENEc
08 sRpEN
PRogRam 2021

19:00

9/7
19.30

14/7
19.00

21/7

VÁ ŽN Á H U D B A

– ko n ce r t „ N A H R A D Ě ”

JAN ADAmUs A JeHo Hosté
Pá Vystoupení Jana adamuse a jeho hostů v pořadu „Legrace s klasikou”.
Ko N C e R t Y

– ko n ce r t „V K N I H oV N Ě ”

FRANtIšeK K AsL tRIo
St Folk, blues.
VÁ ŽN Á H U D B A

– ko n ce r t „ N A H R A D Ě ”

PetR NoUzoVsKý – VIoLoNCeLLo
A LUK Áš sommeR – KYtARA
St Koncert.
Ko N C e R t Y

19.00

28/7

LetNÍ mINIFestIVAL „LÍDo DĚKUJeme”
St Koncert věnovaný Lídě Řehákové. Vystoupí: PUmPA, meRLIN, PetR
KoLÁŘ, Vojta Bureš (DoCtoR VICtoR), GReeN DAY ReVIVAL PRAHA,
RePete, INA URBANoVÁ a band, eRos mYtH (Aerosmith revival –
Alex mc Beat), moderuje Jiří svátek (předseda fanclubu Beatles ČR).
Vstupné dobrovolné.
VÁ ŽN Á H U D B A

19.00

6/8
19.00

28/8

– ko n ce r t „ N A H R A D Ě ”

KUK AL KVARtet
Pá eliška Kukalová – housle, Klára Lešková – housle, šimon truszka –
viola, Vilém Vlček – violoncello.
VÁ ŽN Á H U D B A

– ko n ce r t „ N A H R A D Ě ”

KRÁLoVsK Á HARFA A KoUzLo HoBoJe
So Jan Adamus – hoboj, anglický roh, zbyňka šolcová – harfa.
Ko N C e R t Y

19.00

3/9
19.00

14/9

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

19.30

15/9
20.00

21/9
19.30

29/9

V. memoRIÁL JIŘÍHo K ADLUse
St Se vzpomínkou na Jaroslava zeleného. steamboat stompers, old
timers Jazz Band.
Ko N C e R t Y

RADůzA
Út Koncert.
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.
Ko N C e R t Y

20.00

1/10
19:30

6/10

ABBA WoRLD ReVIVAL
Pá Koncert oblíbené revivalové kapely. Přijďte si zatančit a zavzpomínat
na hity legendární kapely aBBa.
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”.

Říčany – 17. listopadu 214

+420 323 602 456

Ko N C e R t Y

19.30

13/10

K AReL PLÍHAL
St Koncert.
D I VA D Lo

20.00

20/10

PARtIČK A
St Vysoká škola improvizace poprvé v Říčanech!
– ( př e lože no z 11 .11 ., 19. 5.)

Ko N C e R t Y

20.00

3/11

mICHAL PRoKoP & FRAmUs FIVe
St Koncert jedné z nejvýznamnějších českých rockových kapel.
DĚtI

10.00

14/11

– ( 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

19:30

24/11

ePoqUe qUARtet & DAsHA
St Koncert z cyklu „Kruh přátel hudby”.
– ( př e lože no z 26 . 3 .)

Ko N C e R t Y

20.00

26/11

– ( př e lože no z 14.10., 23 . 2 .)

oLYmPIC toUR 2021
Pá Koncert.
Ko N C e R t Y

20.00

2/12

FLeRet A zUzANA šULÁKoVÁ
Čt Koncert.
D I VA D Lo

19.30

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
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. 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.
!!! taneční kurz pro chlapce od 20 hod. (kurz B) a taneční kurzy
pro dívky (kurz a i kurz B) jsou již obsazeny !!!
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.

zÁPIs Do KYtARoVéHo KURzU
Zápis do kurzů kytary a sboru Bardáček (sezona 2021/2022)
proběhne 8. září 2021 od 14:00 do 17:00, v učebně č. 2 (1. patro
budovy Kulturního centra Labuť).
Více informací na tel.: 723 704 768, e-mail: bardovi@cmail.cz
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

Koncerty na říčanském hradě
Vážení příznivci klasické hudby, možná si někteří z vás
připomenou „Muzeum pračlověka říčanského“, které
jsem v době koronaviru zhotovil na stezce u Jurečku.
Na jednom z panelů jsem oznámil, že dávám „koronáči“ čas do května či června. Také jsem vás předběžně
pozval na „Koncert na 50. rovnoběžce“. Jenže dopadlo
to trochu jinak, možná lépe. Protože nastává čas, kdy
se koncerty mohou pořádat, rozhodlo se Město Říčany
a KC Labuť, že spolu zorganizují „Koncerty na říčanském hradě“. Je to prostředí romantické, skoro ideální
pro klasickou hudbu. Protože členové Kruhu přátel
hudby (mimochodem, je jich v Říčanech 228 stálých
abonentů) přišli o většinu koncertů, je zejména na
ně mířena tato pozvánka. Ale samozřejmě jsou zváni
všichni ostatní posluchači, zejména rodiče s dětmi. A
v neposlední řadě zveme i veškerý zdravotnický personál, kterému vděčíme a děkujeme za zlepšení situace.
Na prvním koncertu dne 9. července 2021 v 19.00 se
představí „Jan Adamus a jeho hosté“. Kdo to bude –
tak to je to překvapení. Podtitul koncertu je „Legrace s
klasikou“. Během první části koncertu budou představeny skoro všechny skupiny hudebních nástrojů, které
v klasické hudbě využíváme. A v druhé části se budeme
zabývat hudebními styly – především barokem, klasicismem, romantismem.

Nakreslila Sofie
Emanuelová

Druhý koncert 21. července v 19.00
patří skvělému violoncellistovi Petru
Nouzovskému a kytaristovi Lukáši
Sommerovi. Na programu J. S.
Bach, A. Vivaldi, A. Piazzola a L.
Sommer.
Na třetím koncertu dne 6. srpna v
19.00 se představí „Kukal quartet“
ve složení 1. housle: Eliška Kukalová, 2. housle: Klára Lešková, Viola:
Šimon Truszka, Cello: Vilém Vlček.
A závěrečný koncert, dne 28. srpna
v 19.00 bude přímo královský. Tak je
totiž nazývána harfa a to z toho důvodu, že už ve starém Egyptě byla harfa
jedním z nejvýznamnějších nástrojů.
Existují důkazy, že na harfu hrála
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královna Puabí a to někdy kolem roku
2500 př. n. l. Dokonce se našla hrobka
královny Puabí i s její harfou. Zazní
taky skladby pro hoboj a harfu. Hrát
bude Jan Adamus na hoboj a na harfu
Zbyňka Šolcová. Na programu bude
i skladba B. Smetany Vltava, kterou
upravil virtuóz na harfu Hanuš Trneček.
Za nepříznivého počasí se budou koncerty konat v KC Labuť.
Srdečně vás na „Koncerty na říčanském hradě“ zveme. Město Říčany,
KC Labuť a www.adamusjan.eu
Vstupenky: www.kclabut.cz/program
Jan Adamus

texty.kuryr@ricany.cz

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.
Říčany

21. 5. - 30. 11.

Velké Popovice

4. 7.

Říčany

14.00 - 17.00

Geoodpoledne v geoparku - O vybraných středách a nedělích během prázdnin můžete
pobývat a hrát si v geoparku - prozkoumat jeskyni, rýžovat drahokamy atd. Geopark,
Masarykovo nám.

9. 7.

Říčany

19.00

Jan Adamus - hoboj a hosté - Vystoupení Jana Adamuse a jeho hostů v pořadu „Legrace
s klasikou“. Koncert se koná na říčanském hradě. V případě nepříznivého počasí bude
koncert přesunut do KC Labuť.

10. 7.

Jevany

14.00

Jevanohraní - Zábavné odpoledne pro děti a dospělé. Hudební program, lunapark, občerstvení, trhy, dílničky, hasiči. Parkoviště Jevany.

10. 7.

Louňovice

19.00

To jsme my! Náplavka Grotesque - Louňovická letní divadelní aktivita. Vystoupí soubor
Náplavka z Lysé nad Labem. Areál restaurace U Henců. Rezervace vstupenek: vstupenky@dipona.eu.

10. 7.

Stříbrná Skalice

20.30

OLYMPIC - Koncert. Areál VEETEE BUSINESS PARK. Vstupenky na www.ticketstream.cz.

11. 7.

Říčany

14.00 - 17.00

Za trilobity a dinosaury - Už jste někdy viděli český korálový útes nebo žraločí zub starý
miliony let? Vyrobíte si vlastnoruční odlitky zkamenělin. Geopark Říčany.

11. 7.

Louňovice

17.00

Cukrové tintilimintili - Louňovická letní divadelní aktivita. Vystoupí Divadélko KŮZLE.
Areál restaurace U Henců. Rezervace vstupenek: vstupenky@dipona.eu.

13. 7.

Říčany

14.00 - 17.00

Není houska jako houska - Doprovodný program k výstavě. Společně si zaděláme těsto,
prohlédneme druhy mouky a upečeme housky. Muzeum.

14. 7.

Říčany

19.30

František Kasl trio - Folk, blues. Koncert na zahradě Husovy knihovny, Masarykovo nám.
66. V případě nepříznivého počasí bude přesunut do KC Labuť.

14. 7.

Kunice

19.00

Jaroslav Svěcený - Ve stylu argentinského tanga. Ladislav Horák - akordeon, Martin Šulc akordeon. Zámek Berchtold.

18. 7.

Říčany

14.00 - 17.00

Geoodpoledne v geoparku - O vybraných středách a nedělích během prázdnin můžete
pobývat a hrát si v geoparku - prozkoumat jeskyni, rýžovat drahokamy atd. Geopark,
Masarykovo nám.

18. 7.

Louňovice

17.00

O červené Karkulce - Louňovická letní divadelní aktivita. Vystoupí Divadlo Bořivoj. Areál
restaurace U Henců. Rezervace vstupenek: vstupenky@dipona.eu.

21. 7.

Říčany

14.00 - 17.00

Geoodpoledne v geoparku - O vybraných středách a nedělích během prázdnin můžete
pobývat a hrát si v geoparku - prozkoumat jeskyni, rýžovat drahokamy atd. Geopark,
Masarykovo nám.

21. 7.

Říčany

19.00

Petr Nouzovský - violoncello a Lukáš Sommer - kytara - Koncert na říčanském hradě. V
případě nepříznivého počasí bude koncert přesunut do KC Labuť.

21. 7.

Štiřín

19.00

Jaroslav Svěcený - Ve znamení argentinského tanga. Jaroslav Svěcený - housle, Ladislav
Horák - akordeon. Zámek Štiřín. Více na www.stirin.cz.

24. 7.

Kunice

19.00

Žízniví Dubáci - Koncert na Sport centru. Zámek Berchtold.

24. 7.

Louňovice

19.00

Motel u rybníka - Louňovická letní divadelní aktivita. Vystoupí soubor Poločas nápadu.
Areál restaurace U Henců. Rezervace vstupenek: vstupenky@dipona.eu.

28. 7.

Říčany

14.00 - 17.00

Geoodpoledne v geoparku - O vybraných středách a nedělích během prázdnin můžete
pobývat a hrát si v geoparku - prozkoumat jeskyni, rýžovat drahokamy atd. Geopark,
Masarykovo nám.

30. 7.

Kunice

21.30

Letní kino - Film Bábovky. Zámek Berchtold.
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14.00 - 18.00

Výstava "Jídlo napříč staletími" – Prozkoumejte kuchyňskou skříň našich babiček a prababiček a prolistujte si kuchařky, z dob dávných i současných. Muzeum, otevřeno denně.

10. 5. - 31. 10.

Výstava pod širým nebem – Venkovní výstava soch a uměleckých instalací ve Velkých
Popovicích. Mapka ke stažení na www.vpsochy.cz.

inzerce.kuryr@ricany.cz

31. 7.

Louňovice

19.00

Jezinky Bezinky - Louňovická letní divadelní aktivita. Vystoupí Divadlo ELF. Areál restaurace U Henců. Rezervace vstupenek: vstupenky@dipona.eu.

1. 8.

Říčany

14.00 - 17.00

Písek, jak ho neznáte - Už jste někdy zkoumali písek pod mikroskopem? Můžete donést
písek z dovolené a uvidíte, co se v něm skrývá. Na děti čeká pískové tvoření plné barev a
fantazie. Geopark, Masarykovo nám..

3. 8.

Říčany

15.00 - 18.00

Tvoříme a hrajeme si u vody - Přijďte si s dětmi vyrobit u vody lodičky z přírodnin a
materiálů, které by vás ani nenapadly. Více o akci na webu Muzea Říčany.

6. 8.

Říčany

19.00

Kukal kvartet - Eliška Kukalová – housle, Klára Lešková – housle, Šimon Truszka – viola, Vilém Vlček – violoncello. Koncert se koná na říčanském hradě. V případě nepříznivého počasí bude koncert přesunut do KC Labuť.

6. 8.

Kunice

21.00

Letní kino - Film GUMP - pes, který naučil lidi žít. Zámek Berchtold.

7. 8.

Říčany

14.00 - 23.00

HaMfest - Říčanský hudební festival -Dětský program od 14 do 16 hod.: divadélko,
šermířské vystoupení. Hudební program od 16 hod: Mute Deafness, The Kingsize Boogieman, Vejfuk a další. Festival se koná na Marvánku.

7. 8.

Louňovice

16.00

Strašidýlko z Meterwillu - Louňovická letní divadelní aktivita. Vystoupí Divadlo Inkognito. Areál restaurace U Henců. Rezervace vstupenek: vstupenky@dipona.eu.

7. 8.

Louňovice

19.00

Libusche - Louňovická letní divadelní aktivita. Vystoupí Nové divadlo Mělník. Areál
restaurace U Henců. Rezervace vstupenek: vstupenky@dipona.eu.

8. 8.

Říčany

15.00 - 17.00

Geoodpoledne v geoparku - O vybraných středách a nedělích během prázdnin můžete
pobývat a hrát si v geoparku - prozkoumat jeskyni, rýžovat drahokamy atd. Geopark,
Masarykovo nám.

11. 8.

Říčany

15.00 - 17.00

Geoodpoledne v geoparku - O vybraných středách a nedělích během prázdnin můžete
pobývat a hrát si v geoparku - prozkoumat jeskyni, rýžovat drahokamy atd. Geopark,
Masarykovo nám.

15.8.

Říčany

14.00 - 17.00

Mozaikové pítko pro ptáky - Výroba pítka ze zbylých a rozbitých dlaždic. Rezervace
nutná. Zahrada muzea.

15. 8.

Louňovice

17.00

Pasáček - Louňovická letní divadelní aktivita. Vystoupí Bářino toulavé divadlo. Areál
restaurace U Henců. Rezervace vstupenek: vstupenky@dipona.eu.

20. 8.

Kunice

19.00

Galakoncert Vivaldi (Jaroslav Svěcený) - Jaroslav Svěcený - housle, Virtuosi Pragenses komorní orchestr. Zámek Berchtold.

21. 8.

Říčany

15.00 - 18.00

Rodinné odpoledne v muzeu - Odpoledne s výstavou a aktivitami. Muzeum.

21. 8.

Pyšely

Pyšelský kopeček - Start v areálu hasičské zbrojnice Pyšely. Trať po převážně lesních
cestách. Okruhy o délce 5 km, 10,5 km, 21 km a 77 km. Registrace a více na https://pyselskykopecek.cz/.

21. 8. - 28. 8.

Říčany

Pohár města Říčany 2021 - 19. ročník otevřeného šachového turnaje pro všechny věkové
kategorie. Pořádá Klub šachistů Říčany 1925 ve spolupráci s městem Říčany a Středočeským šachovým svazem. Kulturní centrum Labuť Říčany. Více na www.openricany.cz.

22. 8.

Říčany

15.00 - 17.00

Geoodpoledne v geoparku - O vybraných středách a nedělích během prázdnin můžete
pobývat a hrát si v geoparku - prozkoumat jeskyni, rýžovat drahokamy atd. Geopark,
Masarykovo nám.

22. 8.

Louňovice

17.00

O věrném Šemíkovi a statečném Bivojovi - Louňovická letní divadelní aktivita. Vystoupí
Divadlo Ančí a Fančí. Areál restaurace U Henců. Rezervace vstupenek: vstupenky@
dipona.eu.

22. 8. - 28 .8.

Říčany

25. 8.

Říčany

15.00 - 17.00

Geoodpoledne v geoparku - O vybraných středách a nedělích během prázdnin můžete
pobývat a hrát si v geoparku - prozkoumat jeskyni, rýžovat drahokamy atd. Geopark,
Masarykovo nám.

28. 8.

Říčany

19.00

Královská harfa a kouzlo hoboje - Jan Adamus - hoboj, anglický roh, Zbyňka Šolcová harfa. Koncert se koná na říčanském hradě. V případě nepříznivého počasí bude koncert
přesunut do KC Labuť.

30. 8.

Říčany

15.00 - 17.00

Kozí odpoledne - Kozí piknik s opravdickou kozou. Dojení, výroba sýra, tlučení másla a
další. Dvorek naproti muzeu.

Pohoda džez aneb týden jazzu v Říčanech - Jazzové koncerty v říčanských restauracích.
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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

Dnešní ulice 17. listopadu prošla v průběhu posledních 100 let prudkým rozvojem a stala se jednou z hlavních ulic centra
Říčan. Ulice byla lemována vilami a doplněna o park (který se měl dokonce stát druhým říčanským náměstím). Po válce
v něm stála socha rudoarmějce, nyní jej zdobí Bučánkova socha Antonína Švehly, původně umístěná na náměstí. Výraznou
budovou je dům s věží a hodinami, tzv. Primusův dům. Postupně v ulici rostly i větší budovy jako někdejší okresní chorobinec,
postavený roku 1874. Kolorovaný snímek z doby Rakouska-Uherska přinesl do muzea Jan Kužník, druhý z roku 1939 zapůjčil
muzeu pan Vaněk.
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