
Hlavní téma:

Parkování pro domácí 
odstartováno 

září 2021
V Ě S T N Í K  M Ě S T A  A  M Ě S T S K É H O  Ú Ř A D U  Ř Í Č A N Y



David Michalička
starosta

Vážení občané města Říčany,

prázdniny a dovolené jsou za námi, pomyslný kolotoč práce, školy a povinností se znovu roztáčí. 

V říčanské sportovní hale se podařilo naočkovat téměř 50 000 dávek, pokračovat se bude již v nemocnici. Na palu-
bovku znovu vyběhnou děti a sportovci a pevně doufám, že stávající mírná opatření nám vydrží i v dalších měsících. 

Stavby města pokračují bez větších problémů. Brzy bude dokončena intenzifikace ČOV, nový podchod pod tratí nebo 
MŠ Větrník. Po Dukelské ulici probíhá rekonstrukce ulice Nedbalova včetně sítí a na dalších ulicích a chodnících 
město opravuje povrch. Sportovce bude zajímat nová umělá tráva u ragby nebo zahájení prací na Industriálním par-
ku pro náctileté s pumptrackem. Vysoutěžena je řada dalších staveb včetně Úprav okolí Marvánku, která začne na 
podzim. Jediná zásadní akce, která není dle plánu, je výstavba školy na Komenského náměstí. Zatím se podařilo 
vyjednat o cca 50 mil Kč vyšší dotaci, ale ani to zatím nezaručuje pokrytí významného nárůstu cen na stavebním trhu. 

Z dlouhodobějších akcí pokračuje proces Revitalizace sídlišť – další úpravy a realizace jsou plánovány na podzim 
a jaro. Na Masarykově náměstí sebrali studenti stovky dotazníků a podnětů, takže máme základ pro plánovanou 
architektonickou soutěž. Workshopy občanů chystáme i k tvorbě Strategického plánu města Říčany 2040.

Nejsledovanější akcí budoucích let by měl být avizovaný „Velký třesk“. Tedy akce, kdy všechny ulice ve městě po-
stupně dostanou kvalitní povrch. Proces to nebude vůbec jednoduchý ani levný, ale musíme k takovému cíli vzhlížet. 
Přípravné práce jsme zahájili a příští rok by měl být na stole plán – investiční záměr pro schválení zastupitelstvem. 
Nejen já si myslím, že do silnic a chodníků bychom teď měli investovat především. 

Téma nekvalitních komunikací rezonovalo i na setkání v KC Labuť nad otázkami k Parkování pro domácí. Část dis-
kutujících kritizovala, že kreslit čáry na nerovný povrch nebo instalovat zpomalovací polštáře na rozbité silnice není 
ideální. Já s tím souhlasím. Zavést do parkování systém bylo po dlouhých letech přípravy již nutné. Naprosto chápu, 
že v některých místech je řešení nezvyklé a může vyvolávat otázky. Velká část kritiky směřuje právě k dopravnímu 
značení a zpomalovacím prvkům. Ty sice nebyly iniciativou přípravného týmu města, ale vzhledem k požadavkům 
norem (pro naše úzké ulice) i dopravní policie musel projektant oblast zóny nějak stavebně oddělit. Víme o problé-
mech a intenzivně je řešíme přímo s vámi v ulicích. Jistě se nám podaří vše dotáhnout a vyladit ke spokojenosti větši-
ny. Upravit je třeba zejména polohu zmíněných polštářů (retardérů), protože ty nejvíce kazí dojem z celé akce. 

Kulturní léto bylo ve znamení open-air koncertů v Husově knihovně a hradní zahradě, akcí Muzea, festivalu Pohoda 
džez nebo Letního kina. V září se můžete těšit na „zdravé“ Říčanské slavnosti nebo Street food festival pořádaný 
místním spolkem.

Tým Klidného města je ve vedení Říčan již téměř 11 let. Myslím, že výsledky jsou za námi vidět a plánů máme také 
dost. Téma parkování je náročné a vše chce svůj čas. Fotbalový tým, který deset let vede ligu, tedy nemá smysl kritizo-
vat po prvním poločase. Děkuji, že nám nadále důvěřujete. Máme vizi a děláme to pro vás. 

 Hezké září, váš starosta 

Slovo úvodem
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Krátce ze Zastupitelstva  
města Říčany 19. 7. 2021
Zastupitelstvo přijalo celkem 26 usnesení

u Zastupitelstvo schválilo pozměňující návrh úpravy rozpočtu: 
Projekt chodník Kolovratská + 120 000 Kč
Rezerva FRM  - 120 000 Kč

Hlasy pro: 19,  nepřítomno: 2

u Zastupitelstvo schválilo úpravu rozpočtu města na 
rok 2021 dle přílohy č. 2 k tomuto materiálu, na základě 
které dochází k navýšení příjmů a výdajů města o částku  
20 793 013,12 Kč. V rámci tohoto opatření je schvalováno 
rozdělení rezervy na participativní rozpočtování dle výsledků 
hlasování v roce 2020.

Hlasy pro: 18, zdrželi se: 1, nepřítomno: 2

u Zastupitelstvo schválilo pětiletý závazek následné péče na 
akci Botanická centrum v celkové výši 1 210 000 Kč zařazení 
3. etapy realizace do návrhu rozpočtu 2022.

Hlasy pro: 18, zdrželi se: 1, nepřítomno: 2

u Zastupitelstvo souhlasilo s uzavřením dodatku č. 1 k plá-
novací smlouvě se společností Titan Real Invest. Obsahem 
dodatku je možnost namísto platby příspěvku jeho alterna-
tivní plnění formou realizace chodníku na pozemcích parc. č. 
1152/2, 1160/1, 1160/4 a 1160/8, vše v k. ú. Říčany u Prahy 
(propojení OC lihovar s křižovatkou ulice Politických vězňů 
– 17. listopadu).

Hlasy pro: 16, zdrželi se: 3, nepřítomno: 2

u Zastupitelstvo vydalo na základě § 14 zákona č. 565/1990 
Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů 
novou obecně závaznou vyhlášku města Říčany č. 3/2021 
o místním poplatku z pobytu, která nahradí původní OZV č. 
1/2020.

Hlasy pro: 18, zdrželi se: 1, nepřítomno: 2

u Zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy o spolupráci 
mezi městem Říčany, Středočeským krajem a Gymnáziem 
Říčany, jejímž předmětem je úprava vzájemných vztahů 
v souvislosti s realizací výstavby víceúčelové sportovní haly 
na pozemku parc. č. 1727 v k. ú. Říčany u Prahy a parkoviště 
na pozemcích parc. č. 1281/9, parc. č. 1281/12, stp. č. 1713 
a parc. č. 1275/16, v k. ú. Říčany u Prahy.

Hlasy pro: 19, nepřítomno: 2

u Zastupitelstvo schválilo pojmenování ulice na pozem-
ku parc. č. 1682/1 v kat. území Říčany u Prahy názvem 
Skautská.

Hlasy pro: 19, nepřítomno: 2

Krátce z rady města Říčany 24. 6. 2021
rada přijala celkem 15 usnesení

u Rada souhlasila s vyhlášením veřejné zakázky č. 11/2021 
– Úklid budov Městského úřadu v Říčanech formou otevře-
ného řízení na služby dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o za-
dávání veřejných zakázek, a schválila zadávací dokumentaci 
této veřejné zakázky dle příloh.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2
u Rada schválila uzavření darovací smlouvy s Cestou In-
tegrace, o.p.s., IČ 26619032, se sídlem Masarykovo nám. 
6/17, 251 01 Říčany, jejímž předmětem je poskytnutí finanč-
ního daru ve výši 5 000 Kč na nákup křovinořezu za účelem 
údržby svěřených ploch a zároveň schvaluje uvolnění částky 
5 000 Kč z rezervy starosty.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

Krátce z rady města Říčany 1. 7. 2021
rada přijala celkem 12 usnesení.
Rada vybrala ve věci veřejné zakázky VZ 3/2021 Výsadba kra-
jinné zeleně, Říčany – etapa IV. dodavatele: REALM-Group, 
s.r.o., K Hájovně 753/9, 142 00 Praha 4, IČ 45270945, s na-
bídkovou cenou 4 752 612,59 Kč včetně DPH.

Hlasy pro: 7
u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo s REALM-
-Group, jako zhotovitelem, za cenu 4 752 612,59 Kč včetně 
DPH. Předmětem smlouvy o dílo je realizace výsadby krajin-
né zeleně na pozemcích parc. č. 305/4, 53/8 a 309, všechny 
v k. ú. Jažlovice, parc. č. 145, 191, 192, 309, 310 a 354/12, 
všechny v k. ú. Kuří u Říčan, parc. č. 152/1, 163/2, 468/4, 
425/2, 251/9 a 251/12, všechny v k. ú. Pacov u Říčan, 434/2 
a 450/1, obě v k. ú. Strašín u Říčan a 440/8 v k. ú. Tehov u Ří-
čan, a dále pak rozvojová péče o vysazené dřeviny a následná 
péče o založené travní plochy a oplocenku po dobu 3 let. 

Hlasy pro: 7  
u Rada schválila uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo 
na provozování systému nakládání s komunálním odpa-
dem, kterou má město Říčany uzavřenou se společností 
Marius Pedersen. Dodatek navyšuje cenu za svoz a likvi-
daci plastu o 1 350 Kč bez DPH/tuna z důvodu změny zá-
kona o odpadech.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

Pozvánka 
pro říčanskou veřejnost na

zasedání
Zastupitelstva města Říčany

8. září 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
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Krátce z rady města Říčany 8. 7. 2021
rada přijala celkem 28 usnesení.
u Rada schválila uzavření dodatku č. 5 k SOD na akci Vý-
stavba MŠ Větrník, který řeší více a méněpráce na stavbě MŠ 
Větrník a prodloužení termínu pro zřízení mezideponie, se 
zhotovitelem firmou Zlínstav, as navýšením o 656 049,42 
Kč bez DPH (793 819,80 Kč s DPH) a souhlasila s jeho 
podpisem. Po uzavření dodatku č.5 je celková cena díla 
55 437 658,27 Kč bez DPH, 67 079 566,51 Kč s DPH.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2
u Rada vybrala ve věci veřejné zakázky VZ 4/2021 Bota-
nické centrum při ZŠ u Říčanského lesa, Říčany dodavatele: 
STROMMY COMPANY za cenu 14 481 223,34 Kč včetně 
DPH.

Hlasy pro: 4, zdrželi se: 1, nepřítomno: 2
u Rada souhlasila s uzavřením rámcové smlouvy s Petrem 
Doležalem, se sídlem Nad Výpustí 120, 149 00 Praha 4, jako 
zhotovitelem. Předmětem smlouvy je pozáruční servis vozi-
del městského úřadu v Říčanech po dobu dvou let od uzavře-
ní smlouvy.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2
u Rada souhlasila s uzavřením Smlouvy o dílo s Jiřím Hup-
tychem – J.I.H., jako dodavatelem, za cenu 1 532 152,82 Kč 
včetně DPH za podmínky schválení RO zastupitelstvem. 
Rozdělení rezervy na PB součástí úpravy rozpočtu. Před-
mětem Smlouvy o dílo je výměna umělého trávníku Ragby, 
Říčany dle stavebního programu a výkazu výměr, tyto doku-
menty jsou součástí smlouvy o dílo. 

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2
u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo na opravu 
chodníků v Říčanech s HES stavební, jako zhotovitelem, za 
cenu 1 526 792,52 Kč včetně DPH. Předmětem smlouvy je 
oprava chodníků U Olivovny a V Chobotě. 

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2
u Rada souhlasila s uzavřením Příkazní smlouvy na vyřeše-
ní majetkoprávního doprojednání a vypořádání stavby s ná-
zvem „Připojení města Říčany na objekt štolového přivaděče 
K13“ s vlastníky stavbou dotčených pozemků v návaznosti 
na Studii „Výběr trasy – předprojektová příprava pro projekt 
připojení města Říčany na objekt štolového přivaděče Š4 
v Jesenici“, mezi městem Říčany a společností Vodohospo-
dářský rozvoj a výstavba a.s. se sídlem Nábřežní 4, 150 56 
Praha 5, IČO: 47116901, za 568 700 Kč vč. DPH.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

u Rada schválila uzavření Dohody o ukončení smlouvy 
o spolupráci č. SOS/00124/2021/OP ve věci zřízení a pro-
vozování očkovacího centra proti onemocnění COVID 19 
v nebytových prostorách objektu Městské sportovní haly 
v Říčanech, a to ke dni 31.8.2021. 

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2
u Rada schválila udělení výjimky žadateli společnosti Riviera 
2002, která je provozovatelem Riviera Baru, K Nádraží 433, 
Říčany, a to v sobotu a neděli od 0:00 hod do 03:00 hod. do 31. 
1. 2022 z obecně závazné vyhlášky města Říčany č. 3/2011 
o některých podmínkách pro pořádání veřejnosti přístupných 
akcí a o jiných opatřeních k zajištění veřejného pořádku v roz-
sahu dle rozhodnutí uvedeného v příloze tohoto usnesení. 

Hlasy pro: 4, nepřítomno: 3
u Rada schválila udělení výjimky žadateli Zdeňku Látalovi, 
který je provozovatelem rychlého občerstvení Nabrufast, 
Černokostelecká 452/64, Říčany, a to sobota a neděle od 
00:00 hod. do 04:00 hod., do 31. 1. 2022 z obecně závazné 
vyhlášky města Říčany č. 3/2011 o některých podmínkách 
pro pořádání veřejnosti přístupných akcí a o jiných opatře-
ních k zajištění veřejného pořádku v rozsahu dle rozhodnutí 
uvedeného v příloze tohoto usnesení. 

Hlasy pro: 4, nepřítomno: 3
u Rada schválila udělení výjimky žadateli HZ Global, kte-
rý je provozovatelem sport baru Kryšpín, Černokostelecká 
2361/122a, Říčany, a to sobota a neděle od 00:00 hod. do 
03:00 hod., do 31. 1. 2022 z obecně závazné vyhlášky měs-
ta Říčany č. 3/2011 o některých podmínkách pro pořádání 
veřejnosti přístupných akcí a o jiných opatřeních k zajištění 
veřejného pořádku v rozsahu dle rozhodnutí uvedeného 
v příloze tohoto usnesení. 

Hlasy pro: 4, nepřítomno: 3
u Rada schválila udělení výjimky žadateli HZ Global, který 
je provozovatelem sport baru Na Zastávce, Černokostelec-
ká 46, Říčany, a to sobota a neděle od 00:00 hod. do 03:00 
hod., do 31. 1. 2022 z obecně závazné vyhlášky města Ří-
čany č. 3/2011 o některých podmínkách pro pořádání ve-
řejnosti přístupných akcí a o jiných opatřeních k zajištění 
veřejného pořádku v rozsahu dle rozhodnutí uvedeného 
v příloze tohoto usnesení. 

Hlasy pro: 4, nepřítomno: 3
u Rada schválila uzavření darovací smlouvy s dárcem DE-
KOS R s.r.o., IČ 25097733, se sídlem Voděradská 2152, 251 
01 Říčany, na poskytnutí věcného daru ve výši 5 878 Kč, který 
je určen k zajištění pomoci Moravě po zásahu tornáda a kte-
rý byl dne 29. 6. 2021 osobně Odborem sociálních věcí MěÚ 
v Říčanech předán postižené obci.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2
u Rada souhlasila s udělením výjimky z nejnižšího počtu 
žáků ve třídě 4. základní školy Nerudova, příspěvkové orga-
nizace, kdy ve školním roce 2021-2022 bude ve spojené třídě 
1.,2.a 3. ročníku vzděláváno celkem 5 žáků.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

u Rada souhlasila s navýšením kapacity Základní umělecké 
školy Říčany, příspěvkové organizace, o 80 žáků ze součas-
ných 720 na 800 žáků, a to k 1. 9. 2022.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

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

Z  
OČí  
DO  
OČí
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Krátce z rady města Říčany 15. 7. 2021
rada přijala celkem 15 usnesení.
u Rada schválila poskytnutí účelového příspěvku na jedno-
rázový stabilizační příspěvek, včetně zákonných odvodů, pro 
pedagogické pracovníky škol zřizovaných městem Říčany 
podle 2017-6 – Pravidel města Říčany – varianta C za školní 
rok 2020/2021 a to takto:
Motivační opatření za školní rok 2020/2021
 Stabilizační příspěvek
1. základní škola Masarykovo nám 588 063
2. základní škola Bezručova 635 193
3. základní škola U Říčanského lesa 445 547
4. základní škola Nerudova 189 604
Mateřská škola Srdíčko 95 060
Mateřská škola Čtyřlístek 204 379
Mateřská škola u Slunečních hodin 187 325
Mateřská škola Zahrádka 128 331
Mateřská škola Kuřátko 0
Celkem 2 473 502

Hlasy pro: 7  
u Rada schválila poskytnutí účelového příspěvku na jedno-
rázový náborový příspěvek, včetně zákonných odvodů, pro 
pedagogické pracovníky škol zřizovaných městem Říčany 
podle 2017-6 – Pravidel města Říčany – varianta C za školní 
rok 2020/2021 a to takto:
Motivační opatření za školní rok 2020/2021
 Náborový příspěvek
1. základní škola Masarykovo nám 169 739
2. základní škola Bezručova 393 719
3. základní škola U Říčanského lesa 543 717
4. základní škola Nerudova 28 306
Mateřská škola Srdíčko 65 184
Mateřská škola Čtyřlístek 105 924
Mateřská škola u Slunečních hodin 152 096
Mateřská škola Zahrádka 0
Mateřská škola Kuřátko 65 184
Celkem 1 523 869

Hlasy pro: 7  
u Rada schválila poskytnutí účelového příspěvku na jed-
norázový příspěvek na dopravu, včetně zákonných odvodů, 
pro pedagogické pracovníky 3. základní školy U Říčanského 
lesa, podle směrnice 2017-6 – Pravidla města Říčany – vari-
anta C za 2. pololetí školního roku 2020/2021, a to takto:
Motivační opatření za 2. pololetí školního roku 2020/2021
 Příspěvek na dopravu
3. základní škola U Říčanského lesa 21 620

Hlasy pro: 7  
u Rada souhlasila se zadáním projektové dokumentace na 
opravu havarijního stavu odtokového potrubí Janovského ryb-
níka formou spolupodpisu společnosti Vodní díla – TBD, a. s .

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
u Rada schválila uzavření darovací smlouvy se Spolkem ro-
dičů a přátel školy při Gymnáziu Říčany, jejímž předmětem 
je poskytnutí finančního daru ve výši 10 000 Kč na pořádá-
ní maturitního plesu Gymnázia Říčany a zároveň schvaluje 
uvolnit částku 10 000 Kč z rezervy starosty.

Hlasy pro: 7  

u Rada schválila uzavření darovací smlouvy s dárcem fir-
mou Zoeller Systems na poskytnutí finančního daru ve výši 
100 000 Kč, který je určen na provoz denního stacionáře 
Olga Říčany.

Hlasy pro: 7  
u Rada souhlasila s uzavřením dodatku č. 1 (S-0571/
SOC/2021/1) k veřejnoprávní smlouvě o dotaci S-0571/
SOC/2021 včetně příloh mezi Středočeským krajem a DPS 
SENIOR a stacionář Olga Říčany, jako příjemcem, na po-
skytování sociálních služeb na rok 2021 dle příloh k tomu-
to materiálu. Předmětem dodatku je mimořádná dotace 
ve výši 437 000 Kč pro pečovatelskou službu, odlehčovací 
služby a denní stacionář.

  

Krátce z rady města Říčany 22. 7. 2021
rada přijala celkem 13 usnesení.
u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo na projekto-
vou dokumentaci pro dostavbu vodovodu a kanalizace v lo-
kalitě Rak v Říčanech s Janem Šintákem, jako zhotovitelem, 
za cenu 486 000 Kč bez DPH.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
u Rada schválila uzavření dodatku č. 8 k SOD/00643/2019/
OIÚ na akci Intenzifikace ČOV Říčany se společností pro In-
tenzifikaci ČOV, Říčany firmou IMOS Brno a T4Buidilg, kte-
rý řeší více a méněpráce s celkovým nárůstem 775 340,26 Kč 
bez DPH a souhlasí s jeho podpisem. Celková cena díla dle 
SOD vč. dod. č. 8 je 107 276 649,50 Kč bez DPH.

Hlasy pro: 5, zdrželi se: 1, nepřítomno: 1
u Rada schválila počínaje dnem 1. 1. 2022 cenu nájmu za 
jedno parkovací stání ve dvorech budov čp. 10 (parc. č. 20/2 
k. ú. Říčany u Prahy) čp. 12 (parc. č. 26 k. ú. Říčany u Pra-
hy) čp. 13 (část parc. č. st. 92/1 k. ú. Říčany u Prahy) a čp. 35 
(část parc. č. st. 59/1 k. ú. Říčany u Prahy) města Říčany pro 
vozidla do 3,5 t ve výši 1 000 Kč/měsíc s DPH pro rok 2022 
s tím, že v dalších letech bude tato cena vždy upravována v zá-
vislosti na průměrné roční míře inflace.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
u Rada souhlasila s přijetím dotace z rozpočtu Středočeské-
ho kraje z Fondu kultury a obnovy památek, tematické zadá-
ní Podpora kultury na akci Městské kulturní slavnosti – Jídlo 
napříč staletími, ve výši 100 000 Kč. Rada města Říčany sou-
hlasila s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o přijetí dotace. 

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
u Rada souhlasila s přijetím dotace z rozpočtu Středočeské-
ho kraje z Fondu prevence na akci Prevence v Říčanech 2021 
ve výši 221 920 Kč. Rada města Říčany souhlasí s uzavřením 
veřejnoprávní smlouvy o přijetí dotace.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2
u Rada schválila určení dvou kritérií při zveřejňování zámě-
rů na pronájem garážových stání, a to následovně:
• minimální nabídková cena za pronájem garážového stání 
bude činit 1 500 Kč vč. DPH/měsíc
• při rovnosti nabídnutých cen bude rozhodujícím kritériem 
adresa žadatele na stejné adrese, kde je umístěno dotčené 
garážové stání

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
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 Informace z radnice
u Rada zmocnila vedoucího OSM k uzavírání a podpisu 
vzorových nájemních smluv na garážová stání.  

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

Krátce z rady města Říčany 29. 7. 2021
rada přijala celkem 28 usnesení.
u Rada schválila vzorovou smlouvu o smlouvě budoucí 
a vzorovou smlouvu řádnou o zřízení služebnosti inženýrské 
sítě (věcné břemeno) mezi městem Říčany jako investorem 
a budoucím (řádným) oprávněným ze služebnosti inženýr-
ské sítě a vlastníky pozemků dotčených stavbou kanalizace 
a vodovodu v k. ú. Říčany u Prahy, Říčany-Radošovice, Kuří 
u Říčan, Pacov u Říčan, Březí u Říčan, Strašín u Říčan, Ja-
žlovice, Voděrádky jako budoucími (řádnými) povinnými ze 
služebnosti inženýrské sítě za jednorázovou cenu 150 Kč za 1 
délkový metr a souhlasí s jejich podpisem. 

Hlasy pro: 4, nepřítomno: 3

u Rada zmocnila vedoucího Odboru správy majetku, MěÚ 
Říčany k rozhodování o uzavírání, změnách a rušení smluv 
o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti inženýrských 
sítí a/nebo smluv o zřízení služebností inženýrských sítí, kdy 
stranou oprávněnou bude město Říčany a uzavíraných v sou-
vislosti s realizací investičních záměrů města Říčany a to 
s účinností od 1. 8. 2021 včetně podpisu příslušných listin.

Hlasy pro: 4, nepřítomno: 3

u Rada schválila uzavření darovací smlouvy s dárcem VMS 
projekt na poskytnutí finančního daru ve výši 5 250 Kč, který 
je určen na dětský den v Pacově. 

Hlasy pro: 4, nepřítomno: 3

u Rada schválila uzavření darovací smlouvy s dárcem VER-
TIKAL na poskytnutí finančního daru ve výši 5 250 Kč, který 
je určen na dětský den v Pacově. 

Hlasy pro: 4, nepřítomno: 3

u Rada schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy s Obcí 
Strančice na poskytnutí finančního příspěvku ve výši 
20 000 Kč, který je určen pro město Říčany na zajiště-
ní školního autobusu pro děti z Otic od 1. 9. 2021 do 
30. 6. 2022.

Hlasy pro: 4, nepřítomno: 3

u Rada souhlasila s navýšením kapacity Základní školy 
a mateřské školy při Olivově dětské léčebně o.p.s. z původ-
ních 75 na 85 žáků k 1. 9. 2021.

Hlasy pro: 4, nepřítomno: 3

Krátce z rady města Říčany 5. 8. 2021
rada přijala celkem 30 usnesení.
u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo na realizaci 
akce Industriální park, Říčany s HES stavební, jako zhoto-
vitelem, za cenu 4 709 727,22 Kč včetně DPH. V roce 2021 
bude realizována pouze 1. etapa.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo na Opravu 
armaturní šachty v křižovatce ulic Bezručova a Smiřických 
v Říčanech s 1. SčV, jako dodavatelem, za cenu 3 597 562,03 
Kč s DPH.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2
u Rada souhlasila s uzavřením příkazní smlouvy na vý-
kon TDS a koordinátora BOZP na investiční akci Úpravy 
okolí přírodní nádrže Marvánku, Říčany se společností 
LNConsult, jako příkazníkem, za cenu 253 495,- Kč včet-
ně DPH.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2
u Rada souhlasila s uzavřením příkazní smlouvy, jejímž 
předmětem je druhá fáze přípravy Strategického plánu: 
širší sběr dat, validace, projektové řízení a komunikace 
s Participation Factory, jako příkazníkem, za cenu 319 
561 Kč včetně DPH.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2
u Rada schválila uzavření SOD na PD pro opravu opěr-
né zdi Rooseveltova, Říčany s firmou Artendr za celko-
vou cenu včetně AD 181 500 Kč s DPH na PD oprava 
opěrné zdi Rooseveltova, Říčany a souhlasila s jejím 
podpisem.

Hlasy pro: 5 nepřítomno: 2
u Rada schválila realizaci dopravního opatření č. 
12/2021 – místní úprava provozu v ul. Voděradská v  Ří-
čanech spočívající v umístění inforadaru GR33S žlutě 
reflexní s ukazatelem rychlosti a optické brzdy V 18 – vy-
značení příčných čar dle přiložené projektové dokumen-
tace, a uložila tajemníkovi MěÚ Říčany zajistit zahájení 
úkonů směřujících k naplnění tohoto opatření. Tímto 
usnesením není dotčeno rozhodování příslušných orgá-
nů státní správy. 

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2
u Rada doporučila zastupitelstvu schválit investiční záměr 
na Vodovod v lokalitě U Dubu, např. ul. Jordánská, Štěcho-
vická atd. v délce 530 m za předpokládané náklady 7,5 mil. 
Kč a ukládá OSM tento IZ předložit k projednání na nejbliž-
ším jednání ZMŘ.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2
u Rada souhlasila s uvolněním částky 112 530,- Kč z rezervy 
rady na nasvětlení dvou přechodů v ulici 17.listopadu a dvou 
přechodů v ulici Široká. 

Hlasy pro: 4, nepřítomno: 3

Krátce z rady města Říčany 12. 8. 2021
rada přijala celkem 6 usnesení.
Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo: Projektová do-
kumentace – Oprava komunikace a výstavba nového chod-
níku ul. K Solné stezce s NE2D Projekt, jako zhotovitelem, 
za cenu 235 950 Kč včetně DPH.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

Rada schválila provozní řad na retenční nádrž v ul. Dukelská 
viz příloha. Tento provozní řád je součástí kolaudačního ří-
zení na dešťovou kanalizaci a retenční nádrž v ul. Dukelská, 
Říčany. 

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2
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Nově spuštěný par-
kovací systém vyvolal mnoho otá-
zek a odpovědí, a hlavně emocí. 
Proto se vedení radnice rozhodlo 
pozvat občany města a vše s nimi 
prodiskutovat. 
Na setkání s přípravným týmem ce-
lého projektu Parkuj dobře dne 18. 8. 
do velkého sálu městského KC Labuť 
dorazilo několik desítek osob, další tři 
stovky sledovaly akci on-line. Kromě 
starosty města odpovídal nejčastěji na 
dotazy přítomných projektant společ-
nosti M. O. Z. Consult, s.r.o. Petr Hor-
ský. Scénář večera měl pevně v rukou 
moderátor Jan Rýdl, mluvčí Ředitel-
ství silnic a dálnic ČR. V úvodu ve své 
prezentaci představil starosta města 
David Michalička celou historii téma-
tu parkování. Zazněly důvody, proč se 
město rozhodlo problematiku řešit, 
byly zopakovány všechny parametry 
právě zaváděného systému. Zdůraz-
nil, že není možné regulovat jednot-
livé problematické lokality ve městě 
samostatně, ale že je nutné postupo-
vat komplexně. Poukázal na fakt, že v 
žádném městě nebyl systém zaveden 

hladce a vždy se pilují detaily. Všude, 
kde se parkovací systém zavádí, jsou 
vždy velmi hlasití odpůrci, neboť sys-
tém nabourává zažité stereotypy. To 
potvrdil i primátor města Trenčín ve 
své prezentaci (najdete na webu měs-
ta). O své zkušenosti se zaváděním 
parkovacího systému se osobně podě-
lil místostarosta Příbrami Martin Bur-
šík, který se podivoval zejména nad 
nízkými cenami v Říčanech. Na druhé 
straně vystoupili odpůrci parkovacího 
systému, kteří se sdružili v iniciativě 
Nechceme zóny. Sami organizátoři 
petice zformulovali otázku, pod kterou 
se podepsalo mnoho občanů. Otázka 
zní takto: „Souhlasíte s tím, aby město 
Říčany a jeho orgány bez zbytečného 
odkladu podnikly veškeré kroky ke zru-
šení všech regulací dopravy, které byly 
a budou zavedeny v projektu ‚Projekt 
Parkování pro domácí – Říčany‘ (zóny 
placeného stání realizované od roku 
2021)?“ Dozorový orgán, kterým je 
Ministerstvo vnitra ČR, na základě žá-
dosti města, jak dále postupovat, však 
sdělil, že nelze v této otázce referen-
dum vyhlásit, a to s odůvodněním:  

„…zastáváme názor, že věc vztahu-
jící se k parkovacím zónám nepatří 
do samostatné působnosti obce, a 
tudíž o ní nelze konat místní refe-
rendum.“ Podmínky a pravidla re-
ferenda stanoví zákon č. 22/2004 
Sb., o místním referendu, který v § 6 
uvádí, že v místním referendu se roz-
hoduje o věcech, které patří do samo-
statné působnosti obce. Tento fakt,  
o kterém byli iniciátoři akce předem in-
formování, byl také předmětem diskusí.
Vedení radnice deklarovalo, že vní-
má hlasy nespokojených občanů a 
je připraveno referendum vyhlásit 
v právním rámci daném zákonem. 
Nejčastější výtkou bylo také to, že 
radnice s občany zavedení zóny pří-
liš neprojednala a nejsou dostatečně 
informováni. Dále se řešily jednotlivé 
parametry technické (například re-
tardéry, střídavé stání a zóna 30 v jed-
notlivých ulicích). Pan starosta také 
ujistil, že budou nadále pokračovat 
jednání s občany, a to v konkrétních 
ulicích a lokalitách tak, aby se jednot-
livé detaily doladily ke spokojenosti 
rezidentů. Do této chvíle úřad řešil na 

Projekt Parkuj dobře byl diskutován s veřejností
Informace z radnice
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rekapitulace základních informací  
k parkování v Říčanech

 Informace z radnice

Základní info

19.08.2021

Máš roční kartu?
Parkuješ a neplatíš! 

*
Karta ale není povinná.

Víkendy*, večer 
ani přes noc 
se neplatí! 

Zpoplatněný čas jen Po-Pá 8-18

V zóně zaparkuje 
kdokoliv a kdekoliv!

Stačí mít předplacenou kartu 
NEBO si zaplatit 5 Kč / 30 min.

Každý občan Říčan 
má nárok na 1 
levnou kartu 

Auto vlastní / služební / partnera
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26 podnětů, z nichž některé změny 
jsou vypořádány již v další připravo-
vané úpravě. 
Celý večer byl přenášen on-line 
na Youtube kanále města a dotazy 
mohli občané zaslat i předem e-
-mailem. Celý tříhodinový záznam 
si můžete vyhledat v archivu. Pro-
jednání probíhalo v režimu aktuál-
ně platných hygienických opatření 
proti šíření nemoci COVID-19. Při 
vstupu museli účastníci doložit 
bezinfekčnost, případně si na mís-
tě vyzvednout samotest, v nabídce 
zdarma byl i respirátor. 
Druhý den, 19. srpna 2021, podal 
přípravný výbor podpisové archy 
na podatelnu městského úřadu. 
Úřad má nyní podle zákona 15 
dní na provedení formální a věcné 
kontroly podpisů. Pokud bude vše 
v pořádku, má Rada obce předložit 
bezvadný návrh na vyhlášení míst-
ního referenda k projednání zastu-

pitelstvu obce, které rozhodne, zda 
místní referendum vyhlásí či nevy-
hlásí. Doručen byl i otevřený dopis 
všem radním a zastupitelům, v je-
hož závěru je zmíněno, že pokud 

zastupitelé nebudou naslouchat 
občanům, střetnou se s jejich inici-
ativou v příštích volbách.

Kateřina Lauerová, 
tisková zpráva města

Toto je zjednodušený výklad - všechny podmínky a detaily jsou  
k dispozici v dokumentech na www.parkujdobre.cz

Parkovné
Předplacená karta 
(virtuální)

   nebo

Automat
   nebo

Mobil / Aplikace
*) Masarykovo náměstí je nadále zpoplatněno i v sobotu dopoledne 8-12 hod
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Informace z radnice

Ceny na hodinu 

19.08.2021

Na ulici (R2)

5 Kč za 30 min
(10 Kč za hodinu)

V parkomatu nebo mobilem

Platí pouze ti, kdo 
nemají kartu

Říčaňák s kartou parkuje bez 
omezení (kromě náměstí)

Masarykovo nám. (R1)
10 Kč / 30 min

30 Kč první hodina
Potom 1 min = 1 Kč

V parkomatu nebo mobilem
Neplatí zde parkovací karty.

Parkoviště (R3)

5 Kč za 30 min
40 Kč za celý den

Plochy tarif R3, včetně nádraží

Domácí levně
 

19.08.2021

Rezident v zóně
100 Kč za rok

Pro stání v okolí bydliště

Senioři 65+
mají slevu 50 % 

CNG, LPG 50 %, motocykly 90 %

Podnikatel v zóně
2 000 Kč za rok

Pro stání v okolí provozovny

Říčaňák odkudkoliv
1 000 Kč za rok

Pro celé město bez omezení * 

(tj. pouze 83 Kč za měsíc)(Senior pouze 50 Kč za rok)

*)
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Toto je zjednodušený výklad - všechny podmínky a detaily jsou  
k dispozici v dokumentech na www.parkujdobre.cz

Parkovné
Předplacená karta 
(virtuální)

   nebo

Automat
   nebo

Mobil / Aplikace

*) Masarykovo náměstí je nadále zpoplatněno i v sobotu dopoledne 8-12 hod
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 Informace z radnice

Tři tarify

19.08.2021

R1 – Masarykovo         
         náměstí            
                (zde nadále platíme všichni)

R2 – Ulice
R3 – Parkoviště

Parkovné
Předplacená karta 

(virtuální)

   nebo

Automat
   nebo

Mobil / Aplikace

Toto je zjednodušený výklad - všechny podmínky a detaily jsou  
k dispozici v dokumentech na www.parkujdobre.cz

Parkovací automaty jsou umístěny na nejfrekventovanějších místech:
Masarykovo náměstí – před ZuŠ, poštou, obchodním domem Mestek, obřadní síní / smetanova ulice – u veterinární 
kliniky / smiřických před nemocnicí / sokolská u polikliniky /  Komenského náměstí před MěÚ a dPs / Melantrichova 
u stavebního úřadu / nádraží – parkoviště u nádraží / 17. listopadu X Politických vězňů / Široká – parkoviště u 
fotbalového hřiště / Rooseveltova - parkoviště pod hradem / olivova – parkoviště u pivovaru. další místa se připravují.
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místní Setkání s občany k parkování

Oprava havarijního stavu plynového 
potrubí Smetanova a Olšany

Z důvodu hrozící havárie začala bez-
odkladná oprava plynového potrubí v 
ulicích Smetanova a Olšany. Tyto sta-
vební práce bohužel znamenají dvoumě-
síční omezení v ulici Smetanova. Prů-
jezd ulicí bude zachován. Město mělo 
v úmyslu stavbu realizovat příští léto, 
v době prázdnin. Stav potrubí si však 
vyžádal opravu uspíšit, aby nedošlo k 
nuceným odstávkám v zimním období. 
Prioritně jde však o zajištění bezpečnos-
ti občanů. Po dokončení stavby bude mít 
komunikace nový povrch. Dle požadav-
ku obyvatel bude realizováno jiné řešení 
v křížení ulic Smetanova a Kamlerova. 
Omlouváme se za vzniklé komplikace.
 Kateřina Lauerová

Rádi bychom s vámi dopravní značení a celý systém par-
kování ve městě doladili. Vnímáme nespokojenost s ně-
kterými prvky a připravujeme řešení. Všechno je k dis-
kuzi. Přijďte nám, prosím, řici svůj návrh.
Setkání se zúčastní dopravní technik, zástupce úřadu, 
který značení povoluje, a také člen vedení města. Téměř 
vždy byste se měli na místě setkat i přímo se starostou. 

Termíny setkání v ulicích – vždy od 17:30
1. Pondělí 6. září Bezručova / K Podjezdu 
2. Úterý 7. září Táborská / Zborovská
3. Čtvrtek 9. září Krameriova / Na Spojce

4. Pondělí 13. září Olivova / Dvořákova
5. Úterý 14. září Družstevní / U kina
6. středa 15. září Sokolská / Štefánikova
7. Čtvrtek 16. září Žižkova / Přemyslova
8. Úterý 21. září Scheinerova / Sadová
9. Čtvrtek 23. září Legií / Bachmačská
10. středa 29. září  Mánesova / Jaselská
11. Čtvrtek 30. září Domažlická / Terronská
12. Pondělí 4. října Lázeňská / Podskalí 

Vyberte si místo, které je k vám nejblíže. V případě zájmu 
o schůzku na jiném místě pište na parkovani@ricany.cz.
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 Informace z radnice

Kompletní rekonstrukce ulice 
Nedbalova začala!

Říčanská radnice v ulici Nedbalova investuje zhruba 9 
milionů korun do kompletní rekonstrukce ulice. Koncem 
července převzal zhotovitel stavbu. Firma HES Stavební, 
s. r. o., která vyhrála výběrové řízení, v první etapě prove-
de práce na inženýrských sítích. Vybudována a opravena 
bude dešťová a splašková kanalizace a vodovod. V druhé 
etapě firma vybuduje jednostranný chodník, opraví po-
vrch komunikace a instaluje veřejné osvětlení. Práce se 

začnou realizovat od křižovatky ulic Nedbalova a Roo-
seveltova a plynule budou postupovat ke křižovatce ulic 
Nedbalova a Lipanská. Příjezd do ulice Nedbalova z ulice 
Rooseveltova bude trvale uzavřen. Pro realizaci stavby je 
navržena kompletní uzavírka této komunikace. Vlivem 
stavby dojde také k omezení přístupu k nemovitostem v 
dané ulici. Stavba je plánována do ledna 2022.

Kateřina Lauerová, tisková zpráva města
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Informace z radnice

Postup přípravy a realizace kanalizační přípojky
Základní východiska: 
Kanalizační přípojka k nemovitosti je vlastnictvím 
vlastníka připojované nemovitosti. Proto veškeré ná-
klady spojené s jejím vybudováním nese vlastník připo-
jované nemovitosti. Nemovitost lze ke kanalizačnímu 
řadu připojit pouze tehdy, pokud je rezervována dosta-
tečná kapacita na ČOV Říčany pro odběr odpadní vody 
a splní-li připojení ke kanalizačnímu řadu technické 
standardy správce sítě (např. kanalizační sestava bude 
v dostatečné dimenzi). 

Jak postupovat? 
U provozovatele vodohospodářského majetku (1. SčV - 
Kontaktní místo Říčany, ul. 17. listopadu 51/1, pí. Jitka 
Jiráková, tel: 323 603 731, email: j.jirakova@1scv.cz)  
si ověřte, zda vaše nemovitost splňuje výše uvedená zá-
kladní východiska. Pozor, pokud během září obdržíte 
výše uvedený dopis s nabídkou rezervace kapacity, není 
již třeba nic dále ověřovat. 

Rozhodnutí státní správy: 
Vybudování kanalizační přípojky k nemovitosti podlé-
há vydání územního souhlasu, který vydává stavební 
úřad ve správním řízení. Podkladem pro toto řízení je 
projekt zpracovaný oprávněným projektantem, kladné 
stanovisko 1. SčV a vyřešení vztahu s vlastníky pozem-
ků, kterými bude přípojka vedena. Pro technické řešení 
kanalizačních přípojek vydalo město, jako vlastník vo-
dovodních řadů, Směrnici města č. 6/2012 „Technické 

standardy pro vodohospodářský majetek“. Projektan-
tem navržená přípojka by měla tyto standardy splňovat 
společně s příslušnými technickými normami. Směrni-
ci naleznete na webových stránkách města.

 Jak postupovat? 
1) Zajistěte si projekt pro územní souhlas u oprávně-
ného projektanta. Dále uvádíme namátkou některé 
projekční kanceláře, které se podle našich informací 
danými typy projektů zabývají, včetně kontaktů na ně: 

• Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., tel. 257 110 
111 l ProPi – projekční atelier, tel. 603 420 248, 603 
461 881, 212 242 459 

• Projekční kancelář NDCon s.r.o., tel. 733 643 009 l Pí. 
Kořínková, tel. 777 598 217
2) K žádosti přiložte projekt a stanovisko provozova-
tele (1. SčV - Kontaktní místo Říčany, ul. 17. listopa-
du 51/1, pí. Jitka Jiráková, tel.: 323 603 731, email: 
j.jirakova@1scv.cz). Stanovisko provozovatele nahra-
zuje v tomto případě Souhrnné stanoviska Města Říča-
ny k uvažované stavbě kanalizační přípojky. Není tedy 
již třeba žádat o další souhlas města s přípojkou. 
3) Vztah k vlastníkům pozemků, kterými bude přípojka 
vedena, je nejčastěji řešen formou smlouvy o smlou-
vě budoucí na zřízení služebnosti. Je-li vlastníkem 
takového pozemku město, obraťte se se svou žádostí 
o uzavření smlouvy na pí. Evu Malinovou, pracovnici 
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 Informace z radnice
oddělení majetkových práv odboru správy majetku Měst-
ského úřadu Říčany, Masarykovo nám. č.p. 83 – email:  
eva. malinova@ricany.cz, tel.: 323 618 166. Žádost 
o uzavření smlouvy lze podat elektronicky nebo pí-
semně v podatelně úřadu. Formulář žádosti naleznete 
na webových stránkách města: https://info.ricany.cz/
mesto/ formulare-odboru-spravy-majetku-r506.
 4) Smlouva je uzavírána v souladu se Směrnicí města č. 
1/2014 o služebnostech. Směrnici naleznete na webo-
vých stránkách města. 
5) Požádejte stavební úřad o vydání územního souhlasu. 
Žádost se podává na předepsaném formuláři spolu s pří-
lohami. Formulář žádosti naleznete na webových strán-
kách města: https://info.ricany.cz/mesto/formulare-
-stavebniho-uradu (bližší informace podá stavební úřad, 
Melantrichova 2000, Říčany, tel. 323 618 159). Žádost 
lze podat v podatelně úřadu písemně nebo elektronicky. 
K žádosti připojte projektovou dokumentací přípojky se 
všemi potřebnými přílohami a doklad o řešení vztahu 
s vlastníky pozemků, kterými je přípojka vedena. 

Realizace stavby: 
Stavbu přípojky včetně napojení na kanalizační řad 
a osazení realizuje odborná firma či provozovatel na 
objednávku vlastníka nemovitosti po vydání a naby-
tí právní moci územního souhlasu. Zasahuje-li ka-
nalizační přípojka do komunikace, je potřeba získat 
před realizací souhlas správce komunikace a povolení 
zvláštního užívání komunikace. 

Jak postupovat? 
1) U oprávněné stavební firmy objednejte dodávku ka-
nalizační přípojky. 
2) Požádejte silniční správní úřad o povolení zvláštního 
užívání komunikace. Informace o postupu získáte u Ivany 
Petrové na oddělení technické správy odboru správy ma-
jetku tel.: 323 618 183, email: ivana.petrova@ricany.cz. 

Zahájení odběru: 
Smlouva o služebnosti je na základě již uzavřené smlouvy 
o smlouvě budoucí uzavřena po dokončení stavby a před-
ložení geometrického plánu (skutečná poloha přípojky), 
zpracovaného odborným geodetem. Smlouva o služeb-
nosti je vkládána do katastru nemovitostí. Odběr může být 
zahájen po uzavření smlouvy o odvádění odpadní vody.
 
Jak postupovat? 
Následně stavebník uzavře smlouvu o odvádění odpad-
ní vody s 1. SčV a.s. a tím zprovozní kanalizační přípoj-
ku u svého objektu. Smlouvu s 1. SčV a.s. lze uzavřít na 
zákaznickém centru 1.SčV v ulici 17. listopadu č. p. 51 
v Říčanech. 
Specifické případy konzultujte s pí. Jarmilou Voráčko-
vou: jarmila.vorackova@ricany.cz, tel.: 323 618 109. 

Odbor správy majetku
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Dramatický souboj o dva miliony v Překvapte 
Říčany svedly náměty mostku přes potok a lanové 

mosty na dětské hřiště
V kategorii námětů do dvou mili-
onů panoval vyrovnaný souboj o 
druhé místo – tedy realizaci - mezi 
náměty na lanové mosty na dětské 
hřiště u Mlejňáku a mostek přes Ří-
čanský potok za zimní halou. V ma-
lých projektech do půl milionu se 
umístil na druhém místě chodník k 
oblíbenému koupališti Jureček. Ab-
solutním vítězem hlasování v pátém 
ročníku participativního rozpočtu 
Překvapte Říčany se stal námět na 
víceúčelové molo u rybníka Jure-
ček. Vítězný námět kategorie do 2 
mil. řeší bezpečnost chodců v ulici 
Rooseveltova kousek od náměstí. 
Do hlasování o námětech obyvatel 
města se zapojilo bezmála tisíc lidí. 

Nově umožnil přístup do hlasování 
i Portál občana města Říčany.

Nejvyšší shoda hlasujících panova-
la na námětu víceúčelového mola 
na Jurečku nejen pro otužilce, kte-
rý dostal konečných 395 hlasů. 
Následován byl návrhem ve stejné 
lokalitě u Jurečku na výstavbu 100 
metrů chodníku ve spodní části uli-
ce Ke Koupališti od ulice Zahradní 
po parkoviště, ten získal 373 hlasů. 
Přísloví „Trpělivost růže přináší“ 
se osvědčila v případě vítězného 
námětu v kategorii velkých pro-
jektů do dvou milionů. Rozšíření a 
doplnění chybějící části chodníku 
na frekventovaném místě v ulici 

Rooseveltova poblíž náměstí byl 
v hlasování již potřetí. V počtu 327 
hlasů letos dosáhl na vítězství v ka-
tegorii. Boj se strhl o druhé místo. 
Stejný počet 304 výsledných hlasů 
získaly dva náměty, a to nové hrací 
prvky – lanové mosty na hřišti loď 
u Mlýnského rybníka a mostek pro 
pěší a cyklisty za hokejovou halou.
Pravidla Překvapte Říčany shodu 
hlasů na realizovatelné pozici nik-
terak neřeší. Proto o realizaci pro-
jektů rozhodne rada města, respek-
tive Zastupitelstvo města Říčany, 
které uvolnění financí z rozpočtu 
města schvaluje.
Na opačném konci tabulky se zá-
pornými hlasy se ocitly náměty 
dvojce sousoší s lavičkami význam-
ných říčanských filmařů (-78), 
sauna na Marvánku (-16) a bezkon-
taktní dezinfekční stojany na veřej-
ných místech (-53).
Hlasovat mohli pouze občané měs-
ta s trvalým pobytem, a to buď přes 
zvací e-maily pro registrované v Ří-
dím Říčany, nebo pilotně ověřením 
přes Portál občana města Říčany. 
Tento nový elektronický způsob 
volilo zatím 75 hlasujících. Portál 
občana města Říčany by měl být 
v souladu s trendem elektronizace 
veřejné správy v budoucnu jedinou 
přístupovou cestou k hlasování. 
Osobně do infocentra na náměstí či 
rondelu na nádraží přišlo papírově 
hlasovat 55 lidí. Celkem se zapoji-
la necelá tisícovka občanů města - 
přesně 988.
Poděkování patří všem, kteří se do 
participace zapojili – navrhovate-
lům i hlasujícím a společnosti Par-
ticipace 21 (dříve D 21), která po-
skytla novou hlasovací platformu.
 Na tomto linku naleznete nejen 
pořadí, ale další podrobnosti o hla-
sování: https://prekvaptericany.cz/
prekvapte-ricany-v/agregovane-
-vysledky.

Kateřina Lauerová
Koordinátorka participace
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Výsledky hlasování v pátém ročníku Překvapte Říčany
Velké projekty:
 Projekt Procenta Hlasy
1. rozšíření a doplnění části chybějícího chodníku v ul. rooseveltova, č. 6 33 % 327
2. - 3. Nové hrací prvky pro děti – lanové mosty na hřišti loď - mlýnský rybník, č. 4 31 % 304
2. - 3. Nový most pro pěší u hokejové haly, č. 3 31 %  304
4.	 Rekonstrukce	schodiště	nad	Mlýnským	rybníkem,	č.	10	 28	%		 279
5.	 Stará	náves	v	Radošovicích	
	 -	zahradní	úprava	včetně	vybudování	malé	nádrže	na	dešťovou	vodu,	č.	5	 25	%	 245
6.	 KOLO4UM	–	komunitně	sdílená	dílna	(při	KOLOBĚHU)	Masarykovo	nám.,	č.	7	 17	%		 172
7.	 Ozelenění	stěny	budovy	1.	ZŠ	vertikální	zahradou	s	vodním	prvkem,	č.	8	 17	%	 170
8.	 Singletrek	Říčany,	č.	2	 17	%	 168
9.	 Bezdrátový	obecní	a	mobilní	rozhlas	-	Informační	a	varovný	sytém,	č.9	 7	%	 69
10.	 Dvojice	sousoší	s	lavičkami	významných	říčanských	filmařů,	č.	1	 -8	%	 -78
	

Malé projekty:
 Projekt Procenta Hlasy
1. Víceúčelové molo u rybníka Jureček, č. 14 40 % 395
2. Část chodníku k Jurečku (nad parkovištěm), č. 16 38 % 373
3.	 Svoboda	přírodě	-	bezzásahová	území	u	Říčan,	č.	24	 31	%	 305
4.	 Dětské	hřiště	Na	Kavčí	skále,	č.	15	 30	%	 296
5.	 Venkovní	fitness	v	centru	města	na	fotbalovém	hřišti	FK	Říčany,	č.	12	 26	%	 258
6.	 Přírodní	sportovní	hřiště	Plavínová,	č.	23	 23	%	 230
7.	 Rekultivace	rozptylové	loučky	na	říčanském	hřbitově,	č.	19	 23	%	 229
8.	 Mobilní	lávka	na	ostrůvek	ve	vodní	nádrži	Rozpakov	
	 a	plovoucí	ukotvené	ostrůvky	na	nádrži	Srnčí,	č.	20	 21	%	 208
9.	 Přechod	pro	chodce	a	dopravní	značení	v	křižovatce	Olivova	x	Šeříková,	č.	17	 20	%	 196
10.	 Ryby	do	návesních	nádrží	a	malých	toků,	č.	25	 18	%	 177
11.	 Zřízení	autobusové	zastávky	v	ul.	Na	Obci	u	dopravního	hřiště,	č.	21	 14	%	 142
12.	-	13.	 Osvětlení	části	ulice	Mozartova,	č.	11	 12	%	 114
12.	-	13.	 Psí	louka/hřiště	u	ulice	5.	května,	č.	13	 12	%	 114
14.	 Rozšíření	jízdních	kol	ke	sdílenému	využití	o	elektrokola,	č.	26	 7	%	 64
15.	 Originálně	reprezentativní	adventní	výzdoba	
	 centra	města	včetně	věže	Staré	radnice,	č.	18	 6	%	 59
16.	 Sauna	na	Marvánku,	č.	22	 -2	%	 -16
	17.	 Bezkontaktní	dezinfekční	stojany	na	veřejných	místech,	č.	27	 -5	%	 -53

Vizualizace jednoho z vítězných projektů
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Říčanská radnice od září nabídne  
službu bAby TAXI 

V červenci začaly po městě jezdit již dva vozy Senior 
taxi, které začnou od září fungovat také v režimu Baby 
taxi. Kromě seniorů budou moci vozy dopravovat i děti 
do sedmi let s doprovodem. Za patnáct korun se pečují-
cí osoba s dítětem může svézt do vybraných zdravotnic-
kých zařízení po Říčanech a na nádraží.
Možnost přepravy po městě budou mít pečující osoby s dí-
tětem do 7 let jeho věku. „Pro využití této služby bude nut-
né, stejně jako u přepravy seniorů, mít zajištěnou kartičku. 
Tu lze vyřídit v úředních hodinách osobně na pokladnách 
MěÚ na Masarykově či Komenského náměstí. Potřebovat 
k tomu budete kopii rodného listu dítěte,“ upřesňuje pod-
mínky fungování nové služby občanům radní Jarmila 
Voráčková (Klidné město). Na místě vám bude vystavena 
kartička, zaevidovaná na jméno dítěte s platností do 7 let 
věku včetně, kterou se vždy před jízdou musíte řidiči taxi 
prokázat. S dítětem pak může cestovat zákonný zástupce 
nebo jiná dospělá osoba na níže vyjmenované adresy lé-
kařů a také na nádraží. Jejich spolucestujícím může být 
i další sourozenec bez nároku na kartičku (starší 7 let). 
Podmínkou vystavení kartičky je trvalé bydliště dítěte v 
Říčanech nebo jeho místních částech Radošovice, Pacov, 
Strašín, Kuří, Jažlovice a Voděrádky. Provozní doba Seni-
or i Baby taxi je každý všední den od 7.00 do 15.30 hod. 
Nástupní taxa pro všechny osoby je 15 korun po celém 
katastru Říčan. 
Při telefonické rezervaci této služby si lze také objednat 
dětskou autosedačku dle věku a váhy dítěte. Tuto službu 
provozovatel ROSI LOGISTIK s. r. o. nabízí již například 
v Novém Jičíně či Bohumíně. „Co se týče baby taxi, řidič 
má k dispozici dětskou sedačku pro malé děti a podsedák 
pro ty větší. Z praxe v jiných městech víme, že po městě 
matky s dětmi sedačky většinou nepoužívají, jelikož jde jen 
o krátké jízdy. Jako taxislužba máme výjimku pro přepra-
vu dětí po městě. Dispečeři se u Baby taxi automaticky na 
požadavek sedačky ptají a v případě zájmu ji řidič vždy při-

praví,“ vysvětluje jednatel firmy Roger Tout, který senior 
taxi v Říčanech provozuje od roku 2018. 
Adresy lékařských zařízení pro děti se zákonným zástup-
cem nebo dospělým doprovodem do 7 let věku pro přepra-
vu služby baby taxi: 
 
• Táborská 1824/53, Říčany, 251 01
• Štefánikova 415/4, Říčany, 251 01 
• Rýdlova 339/8, Říčany, 251 01
• Uhelná 539/1, Říčany, 251 01
• Černokostelecká 154/24a, Říčany – Radošovice, 251 01
• Sokolská 415, Říčany, 251 01
• Barákova 237/8, Říčany, 251 01
• Nádraží ČD, Nádražní, Říčany, 251 01 

Provoz pokladen MěÚ Masarykovo 
a Komenského náměstí
Pondělí a středa 7:00 - 12:00, 12:30 - 18:00 hodin
Úterý a čtvrtek 7:00 - 12:00, 12:30 - 15:00 hodin
Pátek  7:00 - 11:00

Kateřina Lauerová, tisková zpráva města
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Vážení Říčaňáci,
myslím, že všichni vnímáme, jak vy-
datné na srážky je letošní letní počasí. 
Intenzivní deště, silný vítr a s tím spo-
jené komplikace se bohužel nevyhnu-
ly ani našemu městu. Tyto výkyvy po-
časí sebou přinášejí spoustu starostí, 
na které se na radnici snažíme v rámci 
možností co nejrychleji reagovat. Bo-

hužel se však ne vždy daří škody napravovat hned. 
Za měsíce červen a červenec evidujeme z důvodu řádění 
přírodních živlů mnoho krizových událostí na městském 
majetku. Jedná se především o poškození kanalizační sítě 
a ostatní infrastruktury vlivem vydatných dešťů, zejména 
pak mlatových chodníků, podemletí mnoha zpevněných 
ploch, poškození městské zeleně větrem, stovky popada-
ných stromů atd. Vše se snažíme řešit operativně tak, aby 
byly škody odstraněny co nejdříve. Nicméně není v lidských 
silách zvládnout vše naráz. Proto vás prosíme o trpělivost a 
zároveň se omlouváme za komplikace s tím spojené.
Nepříjemnosti s počasím mají bohužel negativní vliv i 
na městskou zeleň obecně. Na radnici vnímáme její stav 
jako neuspokojivý. Především kvůli vydatným dešťům 
nestíhá OTS sekat městské pozemky tak, jak by bylo 
třeba. Na nápravě intenzivně pracujeme a podnikli jsme 
již několik systémových kroků, aby se situace postupně 

zlepšovala. Jedná se především o posílení týmu Oddělení 
technické správy o další dělníky údržby města, nakoupe-
ní výkonnější techniky pro údržbu zelených ploch a v ne-
poslední řadě jsme rozhodli o posílení kapacity lidských 
zdrojů formou najmutí firmy, zabývající se údržbou 
městské zeleně tak, aby v letošním, na srážky extrémním 
létu byla městská zeleň v odpovídajícím stavu moderní-
ho města 21. století. 
Věřím, že se tato opatření brzy projeví a město bude opět 
vypadat tak, jak si všichni přejeme. 
Závěrem mi dovolte poděkovat všem občanům, kteří se 
nad rámec svých občanských povinností starají dobro-
volně o městskou zeleň, nebo se zapojili do odstraňování 
škod po velké bouřce. Mnohdy k výraznému zlepšení po-
stačí úplná maličkost, např. posekat zelený pruh měst-
ského pozemku před vlastním domem, upravit přerostlé 
keře, stromy, sebrat odpadky či zamést listí. Pro všechny, 
kteří by se chtěli i nadále aktivně zapojit do údržby, máme 
v rámci projektu Říčanská rukavice připraveny např. bio 
popelnice zdarma, rádi pomůžeme formou odvozu zele-
né masy na kompostárnu, nebo poskytneme individuální 
podporu každému aktivnímu občanovi. Pro více informa-
cí mě neváhejte kontaktovat: petr.aurednik@ricany.cz.
Přeji všem klidné léto a umírněné počasí!

Petr Auředník
Radní- Klidné město

Dlouhodobě špatný stav povrchu komunikace Březino-
va ještě výrazně zhoršily letošní extrémní deště. Proto 
město přistoupilo k havarijní opravě komunikace v úse-

ku ulic Březinova od křížení s Říčanskou po Brožíkovu a 
další navazující úsek od ulic Na Fabiáně po Vrchlického. 
Celoplošná oprava krytu vozovky je provedena z pene-
tračního makadamu. Dešťová voda se na tomto povrchu 
při extrémních srážkách lépe tříští, rozvádí a dále vsaku-
je do okolní zeleně. Opravu měl původně, již před šesti 
lety, provést developer, který ovšem svůj závazek díky 
právním kličkám nesplnil. Tato oprava je provizorní, 
neboť je připraven investiční záměr pro celkovou rekon-
strukci ulice Březinova.

Kateřina Lauerová

Počasí napáchalo v Říčanech mnoho škod

Celoplošná oprava havarijního stavu 
části ulice březinova
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Silný vítr ničil stromy, přívalový déšť  
zase komunikace a kanalizaci

Plné ruce práce měla parta technických služeb města 
při odklízení škod způsobených bouřkou v noci 12. 7. 
2021. Naštěstí škody byly jen materiální. Prioritně pra-
covní četa v rámci noční pohotovosti řešila pády stro-
mů na místní komunikace, likvidaci polomů a vývratů 
také na cyklostezce, ulámané větve po celém městě. 
Likvidace následků škod trvala několik dní a ještě více 
zdržela komplikované sekání. Po několika suchých 
létech se díky vydatným nadprůměrným srážkám ve-
getaci daří. A bujný růst můžou krotit sekačky pouze, 
když není mokro. Ke škodám patřily i propady komu-
nikací z důvodu tvorby skrytých kavern (dutin) v ko-
munikacích a následků dešťových srážek, opravovat 
a čistit museli i dešťovou kanalizaci. Děkujeme všem, 
kteří se do úklidu či dokonce řezání spadlých stromů 

zapojili třeba v lese na frekventovaných cestách. Po-
mohli tak k jejich rychlejšímu zprůchodnění. Na místě 
je připomenout, že nejen město je majitelem pozemků 
a zeleně. Stejnou povinnost mají všichni majitelé, kteří 
by měli svou zeleň udržovat, případně zajišťovat káce-
ní, prořezy dřevin a keřů, které jsou buďto potenciálně 
nebezpečné, zasahují do komunikací, nebo přes ploty 
znemožňují průchod po chodnících. Velmi často je totiž 
město o nápravu urgováno, byť není majitelem. Záro-
veň si ceníme spolupráce ze strany obyvatel města, kte-
ří se svépomocí starají o městské pozemky přiléhající 
k jejich nemovitostem, ať už se jedná o uliční prostor 
kolem plotů rodinných domů, nebo těsné sousedství 
bytových domů. Děkujeme.

Kateřina Lauerová
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cyklostezka ulice Šumná

Potoční ulice

Park V. havla – proudem 
vody vytržená vrba

Vývrat topolu u MŠ Čtyřlístek

20 texty.kuryr@ricany.cz



 Informace z radnice

rekonstrukce komunikace Dukelská – 
Táborská dokončena

Po několika měsících bude opět zprovozněna spodní část 
komunikace Dukelská pro pěší i automobilovou dopravu. 
Součástí investiční akce rekonstrukce komunikace Du-
kelská – Táborská byla výstavba inženýrských sítí dle PD, 
realizace pěší propojky mezi Dukelskou a Táborskou ulicí 
a samozřejmě i výstavba chodníku a veřejného osvětlení 
podél Dukelské vč. nových konstrukčních vrstev komuni-
kace a jejího povrchu. V průběhu výstavby se situace zkom-
plikovala havarijním stavem plynovodního potrubí, takže 
bylo třeba v rámci jedné stavby zkoordinovat jak výstavbu 
komunikací, tak výměnu plynovodního řadu. Zhotovite-

lem investiční akce byla stavební firma HES. V současné 
době jsou již stavební práce dokončeny, zkolaudována jak 
komunikace, tak inženýrské sítě. Stavba byla převzata s 
nedodělky, u nichž je stanovena lhůta k jejich odstranění. 
V rámci nedodělků bude řešeno dokončení výsadbových 
prací a především nová obrusná vrstva komunikace, která 
v současné době vykazuje nerovnosti. Dle dohody se zho-
tovitelem stavby budou veškeré nedodělky odstraněny v 
listopadu tohoto roku.

 Alice Štěpánková
vedoucí oddělení investic
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Vlna sounáležitosti se strhla bezprostředně po zprá-
vách o tragickém řádění tornáda na jižní Moravě. So-
ciální odbor v Říčanech byl dokonce jeden z prvních, 
který kontaktoval kolegyně v postižené oblasti a nabídl 
pomoc. Obyvatelé našeho města spontánně reagovali a 
kontaktovali úřad s nabídkou pomoci. Vše pak osobně 
na Moravě předaly zástupkyně města za pár dní po šo-
kující události, další vlna pomoci byla odvezena v polovi-
ně srpna. Sbírky, hlavně ty finanční, pokračují a s posti-
ženou oblastí jsme stále v kontaktu.
„Kdo rychle dává dvakrát dává.“ To platí zejména v přípa-
dech pomoci po živelných neštěstích. První část pomoci 
pro Moravu byla předána pracovníkům sociálního odboru 
v Břeclavi a některým občanům postiženým tornádem pří-
mo v Moravské Nové Vsi již pátý den po události.
Místostarostka Hana Špačková (Klidné město) spolu s 
vedoucí sociálního odboru Blankou Spolkovou navští-
vily MěÚ Břeclav, do jehož působnosti spadají dvě ze 
sedmi obcí zasažených tornádem, a to Hrušky a Morav-
ská Nová Ves. Setkání proběhlo za účasti místostarosty 
Břeclavi Jakuba Matušky a vedoucí odboru sociálních 
věcí Jany Matušinové. Sociálnímu odboru byla předána 
část pomoci pro rodiny postižené tornádem. Naváza-
ná spolupráce obou odborů vedla k dlouhodobé cílené 
pomoci potřebným rodinám. Dne 10. srpna odvezly 
pracovnice z Říčan další pomoc, darovanou přímo od 
lidí, a další prostřednictvím Koloběhu. Dámy dokázaly 
propojit nabízenou pomoc našich firem a řemeslníků 
s krizovým štábem v Břeclavi. Zprostředkovaly pří-
mý kontakt na dvanáct zasažených moravských rodin, 
kterým ty říčanské poslaly na účet peníze hned v prv-
ních týdnech.
 Místostarostka Hana Špačková (Klidné město) popisu-
je: „Při návštěvě Moravské Nové Vsi jsme viděly obrovské 
množství neštěstí na každém kroku – na soukromém i na 
obecním majetku. Připadaly jsme si jako ve válečné zóně. 
Vedle osobních tragédií a pohromy na veřejných prostran-
stvích nás zasáhly hlavně zdevastované budovy základní a 
mateřské školy. Proto bychom si moc přály, aby pomoc obča-
nů Říčan byla soustředěna na obnovu těchto vzdělávacích 
institucí, které v tuto chvíli nejsou schopné provozu.“
Rodiče žáků našich škol byli osloveni s možností přispět 
na transparentní účty na obnovu základní a mateřské školy 
v Moravské Nové Vsi. Přispět může každý na tyto účty, které 
jsou zveřejněny po celou dobu také na městském webu:

TRANSPARENTNÍ ÚČET 
- TORNÁDO MORAVSKÁ NOVÁ VES 
6013203349/0800

 
• variabilní symbol 1 je určen pro Městys Moravská Nová 
Ves

•  variabilní symbol 2 je určen pro Základní školu
 • variabilní symbol 3 je určen pro Mateřskou školu
 
Pro přeshraniční platební styk IBAN: CZ82 0800 0000 
0060 1320 3349.
SWIFT/BIC  GIBACZPXXXX

Věříme, že občané Říčan finančními dary nebo osobním 
nasazením pomohou obec obnovit a znovu vybudovat.
Místostarostka Hana Špačková velmi děkuje všem, kteří 
dosud ať finančně či materiálně přispěli, a dodává: „Je úžas-
né, jak se naši sousedé, kamarádi i blízcí snaží lidem, které 
postihla tato přírodní katastrofa, pomoci! Ještě jednou vám 
za tento lidský a morální přístup velmi děkuji.“

Ohromné poděkování si zaslouží sociální odbor 
městského úřadu Říčany, který v čele s paní Blan-
kou Spolkovou organizoval veškerou pomoc z Ří-
čan na Moravu. 

Na Moravu se vezlo hned první úterý po tornádu:
• Poukázky pro potřebné rodiny na sociální odbor Břeclav, 
který má v rámci ORP pod sebou Moravskou Novou Ves a 
Hrušky, darovala veřejnost a příspěvková organizace Kolo-
běh.
• Materiální pomoc od společnosti Dekos – R. s.r.o. (jedno-
rázové nádobí, kelímky) uvítali hasiči v Moravské Nové Vsi 
na jídlo pro hasiče a dobrovolníky. Užitečné byly také pytle, 
plachty, jednorázové rukavice.
• Okýnko dodalo na Moravu chleba – ten byl předán rodi-
nám a hasičům v Moravské Nové Vsi.
• Požadavek na powerbanky se nám podařilo v nesku-
tečně krátké době přes informaci na sítích během pon-
dělí získat od lidí, kteří nám je přinášeli na odbor (ně-
které i nabité) – o všechny byl na Moravě velký zájem 
– těm kdo tak rychle reagovali patři velký dík!

Kateřina Lauerová

Z moravy přicházejí poděkování 
za laskavá srdce Říčaňáků 

22 texty.kuryr@ricany.cz



 Informace z radnice

„finanční prostředky a poukázky z obálek byly rozděleny a 
předány čtyřem rodinám: V Moravské Nové Vsi se jednalo o matku 
samoživitelku se dvěma dětmi, kterým tornádo zničilo kompletně 
celý dům.  druhou částku obdržela matka s pěti dětmi, kteří přišli o 
střechu. V hruškách se jednalo o rodinu se třemi dětmi, kteří přišli 
o střechu a část domu, a o matku samoživitelku s dítětem, které 
zůstaly z domu pouze čtyři obvodové zdi.“ 
� Jana�Matušinová,�vedoucí�odboru�sociálních�věcí�MěÚ�Břeclav
 
„Ráda bych touto cestou poděkovala, za sebe a zejména za svoji 
sestru s rodinou, za pomoc při postižení tornádem. touto formou 
nejde řádně vyjádřit dík a vděk za podporu materiální, finanční 
i morální. Návštěva zástupců MěÚ Říčany v obci Moravská Nová 
Ves byla velmi příjemná a milá a je fajn vědět, že lidem z tak velké 
vzdálenosti není lhostejné neštěstí obyvatel jiných obcí. Ještě 
jednou vám všem velký dík.“
�Leona�Zajíčková�za�sestru�z�Mor.�Nové�Vsi�a�další�postižené�lidi
 
„Je to od vás všech úžasné vstřícné gesto a velmi si toho ceníme, 
při práci v terénu, mezi rodinami, které přišly úplně o vše, z domů 
jim zůstaly jen trosky, nezůstalo jim nic z osobních věcí. Konkrétně 
paní, která se svými pěti dětmi bydlela ve starším rodinném domě 
v Moravské Nové Vsi. Je to pracující samoživitelka, která si vše 
zajišťovala svépomocí a bude začínat úplně od začátku…“ 
� sociální�pracovnice�OSPOD,�MěÚ�Břeclav

Starý most v Říčanech půjde 
k zemi, nahradí ho nový

Most pod hradem v Říčanech dosloužil a čeká ho demo-
lice. Je ve stavebním stavu VI., tedy velmi špatném a má 
nízkou zatížitelnost. V klenbě má masivní prasklinu, pro-
to je provoz omezený do jednoho jízdního pruhu.
„Nový most o jednom poli bude mít délku přemostění 5,5 
metru, přesypaný železobetonový polorám a na šířku bude 
měřit téměř 10 metrů. Založen bude na mikropilotách a 
bude mít zavěšená mostní křídla. S ohledem na stavební 
stav a nevratné poškození nosné konstrukce mostu by jeho 
oprava byla neekonomická a neefektivní. Proto postavíme 
most nový, který bude mít plnou zatížitelnost a jeho pláno-
vaná životnost bude 100 let,“ řekl ředitel Krajské správy a 
údržby silnic Středočeského kraje Jan Lichtneger.
Součástí akce je také kompletní rekonstrukce silnice v 
délce 198 m s novým souvrstvím vozovky, včetně úpra-
vy chodníků a autobusových zastávek, vybudování nové 
dešťové kanalizace včetně nových uličních vpustí, přelož-
ka vodovodu a přeložka veřejného osvětlení. „Jsem rád, 
že uliční prostor pod říčanským hradem dostane konečně 
nový kabát, a že se nám podařilo vyjednat též zahrnutí in-
frastruktury města, tedy chodníku, autobusové zastávky či 
nových parkovacích stání. Aktuálně zadáváme projekt na 
prodloužení chodníku podél Kolovratské a pevně doufám, 
že bychom s realizací mohli plynule navázat na stavební 
práce kraje,“ komentuje plány starosta David Michalička 
(Klidné město).

Od křižovatky s ulicí Roosveltova na konec mostu budou 
povrch tvořit nově přeložené kostky, dále bude pokračovat 
nový asfaltový povrch k ulici Purkyňova. 
Předpoklad zahájení samotných stavebních prací je říjen 
letošního roku, trvat by měly čtyři měsíce. Zahájení stavby 
bude předcházet přeložka sítí ČEZ, projednání objízdné 
trasy a získání povolení ke kácení zeleně.
Cena této akce je téměř 18,5 milionu korun a financuje se 
ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Společná tisková zpráva KSÚS a města Říčany
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 Informace z radnice

Ze Zásad pro výstavbu město proinvestovalo  
již bezmála 75 milionů korun

Město Říčany, podobně jako drtivá většina atraktivních 
měst a obcí zejména v oblasti hlavního města, vybírá 
od stavebníků nových objektů příspěvek na veřejnou 
infrastrukturu města. Každá nová stavba totiž s sebou 
přináší nároky na veřejnou infrastrukturu, například 
silnice a chodníky, vodovod, kanalizace, školy, školky, 
sportoviště a podobně.
Příspěvky na infrastrukturu od stavebníků jdou do Fon-
du rozvoje města. Z finančního plnění ze Zásad již rad-
nice proinvestováno bezmála 75 milionů korun. Z toho 
desítky milionů stály rekonstrukce komunikací. Vý-
razná částka přes 16 milionů šla do navýšení kapacity 
čistírny odpadních vod a část nákladů byla uhrazena i 
při stavbě multifunkčního sportovního areálu u Říčan-
ského lesa.

inženýrské sítě Na hradě  4 432 679,62
rekonstrukce komunikace labská 5 860 500,00
rekonstrukce komunikace Mánesova 2 000 000,00
rekonstrukce komunikace olivova včetně sítí 18 127 433,00
rekonstrukce komunikace Politických 
vězňů včetně sítí 10 168 364,00
rekonstrukce komunikace Nerudova 
včetně inženýrských sítí 5 592 628,61
sportoviště u lesa  2 404 299,00
rekonstrukce komunikace  
Politických vězňů vč. cesty svobody 9 838 237,77
navýšení kapacity ČoV  16 218 828,00
Celkem akce financované ze Zásad pro výstavbu 74 642 970,00

Říčany nejsou v tomto ohledu výjimečné. Obdobné pří-
spěvky na infrastrukturu mají zavedeny i další města a 
obce. Z těch v okolí jmenujme například:

Úvaly    207 000 Kč 
Psáry   200 000 Kč 
dobřejovice    150 000 Kč 
doubravčice    150 000 Kč 
líbeznice  100 000 Kč 
světice      75 000 Kč 

dolní Břežany 57 000 Kč 
Mnichovice      50 000 Kč 

(platba městu za RD na pozemku 1000 m2; výše poplatku 
za zhodnocení pozemku či příspěvku na infrastrukturu 
dle smlouvy, informace k 1. 11. 2016).
Nový rodinný dům v Říčanech s jedním bytem znamená 
zpravidla finanční plnění ve výši 45 890 až 126 200 Kč dle 
nároků na technickou infrastrukturu.
Rodinné domy, stejně jako další stavby, jsou posuzovány 
individuálně dle tabulky výše finančního plnění a výstav-
ba potřebné infrastruktury či finanční plnění jsou žádány 
formou plánovací smlouvy mezi městem a stavebníkem. 
Novelizovaný dokument s názvem Zásady pro výstavbu ve 
městě Říčany je v platnosti od roku 2009. 
V principu město posuzuje dle Zásad každý stavební zá-
měr ve dvou rovinách, a to dopad stavebního záměru na 
veřejnou infrastrukturu v bezprostředním okolí stavby a 
dopad nadmístního významu.
Protože není reálné, aby město reagovalo na každý sta-
vební záměr okamžitým posílením veřejné infrastruktu-
ry nadmístního významu, žádá stavebníky o poskytnutí 
finančního plnění na posílení veřejné infrastruktury for-
mou finančního příspěvku do Fondu rozvoje. Z tohoto 
fondu město průběžně investuje do posílení či výstavby 
nové infrastruktury prostřednictvím jednotlivých inves-
tičních záměrů, které reagují na růst počtu bytů i nebyto-
vých prostor v jednotlivých částech města.

Kateřina Lauerová, tisková zpráva města
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 Informace z radnice

	 Schválený	 Upravený	 Skutečnost		 %	plnění
	 rozpočet	 rozpočet	 k	31.	6.	2021	 k	uprav.
	 v	Kč	 v	Kč	 v	Kč	 rozpočtu

Plnění rozpočtu 
města

PŘÍJMY

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

255	724	700,00 265	724	700,00 186	520	259,15 70,19

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

110	367	453,00 141	078	664,10 98	424	053,95 69,77

Kapitálové příjmy (příjmy	z	prodeje	majetku) 3	050	000,00 6	802	901,00 5	669	007,00 83,33

Přijaté dotace 230	964	013,72 229	218	823,40 77	281	527,19 33,72

Přijaté splátky půjček 636	000,00 1	233	557,80 1	215	957,80 98,57

Rozpočtové příjmy  
běžného roku celkem

600 742 166,72 644 058 646,30 369 110 805,09 57,31

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

zůstatek	pokladny	cizí	měny 0,00

Úvěr	 0,00 0,00 0,00 0,00

Příjmy celkem vč. přebytku hospodaření 795 565 124,94 887 480 667,11 612 532 825,90 69,02

VÝDAJE	

Běžné	(provozní)	výdaje 393	614	719,70 430	410	845,05 228	839	194,87 53,17

Rozpisové	rezervy 10	600	000,00 5	219	720,21 0,00 0,00

Běžné výdaje celkem 404 214 719,70 435 630 565,26 228 839 194,87 52,53

Kapitálové	(investiční)	výdaje 333	399	974,64 394	434	941,32 63	765	047,94 16,17

Rezervy	na	investice 18	952	330,60 25	589	460,53 0,00 0,00

Investiční výdaje celkem 352 352 305,24 420 024 401,85 63 765 047,94 15,18

Rozpočtové výdaje běžného roku 
celkem

756 567 024,94 855 654 967,11 292 604 242,81 34,20

Splátky	úvěru 38	998	100,00 31	825	700,00 15	912	849,36 50,00

Výdaje vč. splátky půjčky 795 565 124,94 887 480 667,11 308 517 092,17 34,76

rozdíl příjmy - výdaje (BV s kons.) 0,00 -0,00 304 015 733,73

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

25



 Informace z radnice

Letní kino tentokrát trhlo rekord 
v návštěvnosti

4. ročník letního kina byl zahájen 
dne 10. 8. prvotinou režiséra Patri-
ka Hartla Prvok, Šampón, Tečka a 
Karel v Olivově dětské léčebně. Ná-

vštěvnost byla nadprůměrná. Při-
šlo bezmála 1000 lidí. Sám režisér 
Patrik Hartl byl touto návštěvností 
nadšen. Prostředí Olivovy dětské 

léčebny bylo krásné a rádi bychom 
poděkovali celému personálu v čele 
s ředitelem Miroslavem Vackem.

Výtěžek z vybraného vstupného putoval opět na nadační fond Kapka Naděje, 
který podporujeme již třetím rokem. Z výtěžku ze vstupného z minulých ročníků se 
například rekonstruovala dětská ambulance v thomayerově dětské nemocnici.

Na lázeňské louce se promítal dne 13. 8. 2021 film Mstitel režisérky 
lucie Klein svobodové a kameramana Petra Klein svobody – absolventa 
říčanského gymnázia a syna hudebního skladatele Karla svobody.

Na louce Na Vysoké proběhlo promítání dánského 
snímku chlast. Účast byla něco přes 100 diváků.
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 Informace z radnice

Závěrečné promítání se konalo 
tradičně na Jurečku, kam si ces-
tu našlo okolo 200 diváků. Český 
film Matky byl letní klasikou, která 

nikdy neurazí. Zajímavostí navíc 
bylo, že neobydlená vila, ve které se 
odehrává část děje, leží v Říčanech 
v Bezručově ulici.  

Na Kapku naděje tedy poputuje přes 
70 tisíc korun a návštěvnost překonala 
1200 diváků. Za rok na viděnou. 

Vaše Letní kino Říčany

tak zase za rok se na vás těší vaše letní kino Říčany občerstvení letos poprvé, zato profesionálně zajistil food truck restaurace 
u labutě. 

letos jsme našli novou lokalitu nedaleko srnčího palou-
ku, kde jsme promítali snímek svéráz českého rybolovu.
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Sobota 11. září 2021
od 14 hodin
Lázeňská louka

Hudební   maraton  
DIVA BAARA
ČESKÉ SRDCE
THE DROPS
VYPUŠTĚNÉ KOUPALIŠTĚ
EROS MYTH (AEROSMITH REVIVAL)
PÍSNIČKÁŘKA 
LUCIE ELŠÍKOVÁ
DJ WOSSA82
THE BEAUTIFULS

  Cvičebna v přírodě (jóga, kondiční cvičení,…)
   Tančírna pod širým nebem pro dospělé i děti 
  Den zdraví s Nemocnicí Agel Říčany
  Jídlem napříč staletími s Říčanským muzeem
  Doprovodný program Klubu Cesta
  Trhy i besedy o zdravých produktech 
a životním stylu

  Programy pro děti

MAKS městské slavnosti 2021_Kurýr_165x245_v6.indd   1 06.08.2021   14:39



PROGRAM NA LÁZEŇSKÉ LOUCE  
A V KLUBU CESTA 11. ZÁŘÍ 2021

Zveme na bohatý program, který proběhne na třech 
pódiích a ploše Lázeňské louky.

VELKÉ PÓDIUM:
14.00  Zahájení
14.15  Den zdraví s Nemocnicí AGEL Říčany – 

představení nemocnice
14.30  Diva Baara – koncert                                               
16.10  České srdce – koncert                                            
17.50  The Drops – koncert                                                
19.50  Vypuštěné koupaliště – koncert                       
21.10  Eros Myth Band (Aerosmith revival) – koncert

MALÉ PÓDIUM:
15.30  Zdravé cvičení S úsměvem      
15.50  Ukázka jógy – Studio Moksha  
17.10  Tančírna – s TS DANCE EB pro celou rodinu  
17.40  Prezentace zdravého životního stylu
18.50  Tančírna – s tanečním klubem Fuego  

pro celou rodinu
19.20  Tančírna – streetdance s Ondřejem Bruschem

PRO DĚTI:
15.30 a 17.10   Kuchařská show – představení plné 

zábavy, ale i poučení
15.50  Ukázka dětské jógy – Studio Moksha
NAFUKOVACÍ ATRAKCE

PROGRAM KLUBU CESTA:
15.30  Písničkářka Lucie Elšíková – koncert
17.10  DJ WOSSA82
18.50  The Beautifuls – koncert

NEVŠEDNÍ OBČERSTVENÍ:  
Dhaba Beas, U Hokynáře, Labuť – Rancheras,  
Extravíno U Labutě. Farma Tehov vám nabídne sýrové 
produkty vlastní výroby.

PARTNER AKCE NEMOCNICE AGEL ŘÍČANY  
PRO NÁVŠTĚVNÍKY CHYSTÁ:
• měření tlaku, 
• odběr kapky krve pro zjištění diabetu, 
• možnosti prevence a terapie v rámci rehabilitace, 
• výživové poradenství a informace k diabetu.

Firma Zdravé oči vám poradí, jak se přirozenou cestou 
starat o zdraví svých očí – dva vstupy 15.00 a 17.00

Bylinná lékárna vám namíchá osobní vůni s přírodní 
kosmetikou Nobilis Tilia – dva vstupy 15.30 a 16.30 
a připraví ochutnávku čaje od společnosti Sonnentor

Modré dveře Říčany představí své služby.

Zajímavé aktivity si užijete na stanovištích Muzea 
Říčany (např. ukázky fermentace) a Olivovny. 

Dozvíte se, jaké jsou včelařské aktivity  
Českého svazu včelařů.

Přijďte v pohodlném oblečení, ať si můžete vyzkoušet 
jógu se Studiem Moksha, tančírnu pod širým nebem 
(s odbornými lektory z TS DANCE EB, TK Fuego 
a Ondřejem Bruschem), cvičení S úsměvem, otužování 
s Feel Good Company.

DOPROVODNÝ INTERAKTIVNÍ PROGRAM  
KLUBU CESTA:
nabídka workshopů pro cílovou skupinu dětí a mládeže, 
rodin např.: výroba placek; • airbrush tattoo; 
• dřevorubecké závody; • jednokolky; • výtvarná dílna; 
• parkour – Miky z Freemove; • Dominik Zdržálek – 
kouzelník s fotbalovým míčem; • foto výstava Lucie 
Indrová, atd. 
Vše v duchu podpory duševního zdraví a pohody. 
Občerstvení: dílčí stánek od Western Chilli, SŠ Kunice
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Co se mi líbí
Rozšíření Senior Taxi o jedno vozidlo 
a možnost využít Taxi i na cestu do 
zdravotnického zařízení do Prahy.
Rychlá a cílená pomoc oblasti na Mo-
ravě, která byla zasažená tornádem.

Co se mi nelíbí
Bohužel toho je mnohem víc, než toho, co se mi líbí. 

Marně čekám na odstranění plevele z chodníků. 
Máme sice chodníky, na kterých si nezlámete nohu, 
ale po některých se nedá chodit, protože jsou zarostlé 
plevelem. Park Václava Havla v Kozinově ulici je spíš 
pro ostudu toho jména. Lebeda je tak vysoká, že by se 
v ní ztratilo nejen malé dítě. Možná, že než bude uve-
řejněn můj příspěvek, někdo lebedu poseká. To ale nic 
nemění na tom, jak dlouho se nic nedělo. A teď k par-
kování. Ano, proběhlo jakési setkání zastupitelů, kde 

Co se mi líbí a co nelíbí

Je příjemné sledovat nadechující se 
kulturní scénu v Říčanech, která snad 
symbolizuje definitivní tečku za covi-
dovými uzávěrami z první poloviny 
letošního roku. Svědčí o tom třeba ne-
dávno otevřená letní scéna Dejvické-
ho divadla ve Voděrádkách; je skvělé 

mít příležitost vidět ve vlastním městě vystupovat herce 
formátu Ivana Trojana, několikanásobného držitele Čes-
kého lva, a řadu jeho dalších neméně kvalitních kolegů. 
Mám rovněž velkou radost, že kulturní vyžití není kon-
centrováno pouze do centra města.
Stejně tak je fajn zajít zase do kina, ať už toho letního, 
nebo automobilového.  Počet nových titulů je sice stále 
notně prořídlý, cinefilové si však jistě přijdou na své. 
V neposlední řadě nelze nezmínit festivalovou scénu: 
letos proběhl již 17. ročník Staráku, který byl opět na-
šlapaný špičkovými tuzemskými interprety nemainstre-
amových žánrů. Dokážu pochopit občany, kterým připa-

dá pořádání festivalu v těsné blízkosti lesa kontroverzní, 
musím však říci, že Starák si právem vybudoval stabilní 
pozici v rámci kalendáře českého festivalového léta, kte-
rá dalece překračuje oblast Říčan. 
Nejen chlebem živ je člověk, přesto se již velmi těším na 
Street Food Festival, který by měl proběhnout 18. září. I 
letos využiji tuto možnost potkat se se sousedy a příjem-
ně poklábosit při konzumaci nejrozličnějších pochutin a 
nápojů.
Chci poděkovat všem, kteří podobné kulturní akce pořá-
dají, obzvláště v této době plné nejrůznějších omezení, 
které se nezřídka mění ze dne na den. Díky vám je návrat 
do normálu o hodně přirozenější a příjemnější. Dou-
fejme tedy, že těžké časy (nejen) pro kulturu jsou již za 
námi, a že kulturní oživení není pouhým intermezzem 
před případnou další vlnou – tu už by totiž nejen kulturní 
scéna nemusela ustát.

Adam Polánský, 
zastupitel (STAN)

Probouzející se kultura

Parkovací zóny v Říčanech? Není možné stát v cestě případnému referendu
V polovině srpna spustilo vedení Ří-
čan projekt parkovacích zón v širším 
centru. Ten vyvolává velké diskuse a 
svým nastavením i velké kontroverze 
mezi obyvateli. 
Zavedení parkovacích zón nebylo 
rozhodnuto zastupitelstvem, ale ra-
dou města, ve které zástupce nemá-
me. Takový postup je sice v souladu 
se zákonem, ale je otázkou, nakolik je 
takové řešení správné. A to i proto, že 
se mnohdy na jednáních zastupitel-
stva řeší mnohem podružnější věci. 
Naši zástupci se účastnili jednání s 
vedením města a vznášeli řadu při-
pomínek – k některým se přihlédlo, k 
některým nikoliv.
Tranzitní doprava v Říčanech kaž-
doročně narůstá a není dostatek par-
kovacích míst nejenom v oblasti ná-
draží, náměstí, okolí velkých sídlišť. 
Neexistuje ideální řešení parkování, 

parkovacích míst bude vždy nedosta-
tek, i když se jejich počet postupně 
zvyšuje.

Reálně existují pouze dvě řešení:
- ponechat stávající stav, který je zde 
již mnoho let a parkovací zóny neza-
vádět,
- nebo začít postupně kultivovat ve-
řejný prostor, včetně zavedení regu-
lovaného parkování.
Je třeba férově říci, že v rámci STAN 
Říčany nemáme jednotný názor. Ně-
kteří nesouhlasí se zavedením parko-
vacích zón vůbec, někteří podporují 
postupnou regulaci parkovacích míst 
v širším centru města. A možná to 
tak má být a demokratická diskuse 
nejenom v rámci klubu, ale i s občany 
přispěje k třídění názorů. 
Samozřejmě vnímáme iniciativu, 
jejímž cílem je vyhlášení referen-

da o parkovacích zónách. Odezva 
říčanské veřejnosti je značná, o 
čemž svědčí velké množství podpi-
sů sesbíraných v rekordním čase. 
Nebudeme nikomu radit, jak v pří-
padném referendu hlasovat – každý 
sám nejlépe zhodnotí, jaká možnost 
mu vyhovuje nejvíce. Bude-li však 
sesbírán dostatečný počet podpisů, 
budeme jednoznačně trvat na tom, 
aby konání referenda bylo spjato s 
volbami do Poslanecké sněmovny, 
které se konají ve dnech 8. - 9. října. 
Spojení s termínem voleb se nabí-
zí i s ohledem na náklady a účast v 
referendu tak, aby odráželo co nej-
věrněji skutečný názor většiny oby-
vatel Říčan.
My rozhodně nebudeme klást jaké-
koliv překážky k svobodnému proje-
vení vůle Říčaňáků.

zastupitelé STAN Říčany

zastupitelé
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Vzhledem k ome-
zenému prostoru 
v Kurýru bych se 
rád tentokrát vě-
noval dvěma pro-
jektům  Krajské-
ho úřadu, které 
se našeho města 

bezprostředně dotýkají a kterým se 
dlouhodobě věnuji. Na ostatní zají-
mavosti z Kraje vyjde prostor snad 
příště. K tématu dopravy jsem mno-
hé zmínil v předešlých příspěvcích v 
Kurýru a jednáme o nich i s panem 
starostou, tak se snad ještě něco 
změní. Více se můžete dozvědět i ve 
vycházejícím Buldogu.

Vymístění pozemků provozního areá-
lu o krok blíž
V uplynulých měsících byla mezi 
Krajským úřadem a Říčany obno-
vena jednání o směně pozemků 
pod Mlýnským rybníkem, na kte-
rých nyní sídlí provozní středisko 
společnosti, která zajišťuje smluv-
ní údržbu silnic na Říčansku pro 
středočeské silničáře. 
Společné jednání s vedením radnice 

v čele s Davidem Michaličkou (KM) 
a radním pro majetek Liborem Le-
sákem (ODS) jsem zorganizoval po 
dohodě  s radním pro dopravu Marti-
nem Kupkou (ODS) jako místopřed-
seda výboru pro dopravu. Na jednání 
byla deklarována jednoznačná vůle 
provedení směny a učiněny dohody, 
které by měly směřovat pro směnu 
pozemků a vymístění provozního 
areálu do nových prostor. Středočes-
ký kraj hodlá dostavět areál u Kolo-
vratské, kam bude přemístěna nejen 
provozní společnost, ale i celá stře-
dočeská správa údržby silnic. Spo-
lečně se budou hledat řešení, která by 
umožnila případné provizorní řešení 
pro rychlejší vymístění, protože před-
poklad dokončení výstavby nového 
areálu je nedříve v roce 2023.

Tělocvična u gymnázia se začíná stavět
Další dobrou zprávu pro Říčany 
je, že byla podepsána smlouva se 
zhotovitelem nové haly u státního 
gymnázia a 1. října budou zahá-
jeny práce. Tedy necelých šest let 
od prvních jednání a následném 
zařazení do plánu investic Kraje. 

Možná by vše nemuselo trvat tak 
dlouho a tělocvična by již sloužila 
svému účelu, kdyby vedení radni-
ce svého času projekt nebrzdilo a 
nepodmiňovalo souhlas s realizací 
úhradou poplatku pro stavebníka 
v řádech miliónů korun a výstav-
bou parkoviště.
Tělocvična má parametry haly 
s hrací plochou 20 x 40 m a budou 
zde moc probíhat i různá soutěžní 
utkání. Součástí tělocvičny jsou tri-
buny, pod jejichž útrobami budou 
šatny, sklady nářadí, i občerstvení 
s celkovou kapacitou pro 20 hos-
tů. Tělocvična bude sloužit i jako 
shromaždiště pro různá školní se-
tkání. Přístup do haly bude možný i 
z vnějšku a bude propojena s budo-
vou stávajícího gymnázia přístav-
bou, kde budou umístěny kabinet, 
učebna i laboratoř biologie. 
Tělocvična začne sloužit studen-
tům i veřejnosti nejpozději v roce 
2023.

Miloslav Šmolík
Krajský a říčanský zastupitel

1. místopředseda výboru pro dopravu 
na Stč. kraji

Středočeský kraj  myslí i na Říčany

byli seznámeni s plánem Města, ale nic podrobného se 
nedozvěděli. Nic o retardérech a zónách na tomto se-
tkání nepadlo. Zastupitelům byla nabídnuta možnost 
zúčastnit se jednání o parkování, ale není pravda, že 
tu možnost měli všichni, jak tvrdí pan starosta. Přímo 
na podnět pana starosty nebyl do jednání nominován 
náš zástupce Marian Svetlík. Prý má jiné názory a je 
demagog (cituji Pavla Matošku z posledního jednání 
Zastupitelstva). Necitlivost, s jakou se postupuje při 
značení stání v jednotlivých ulicích, je do očí bijící. 
Parkovacích míst určitě nepřibude, ale ubude a vy-
tlačí auta do ostatních ulic, sousedících se zónou. A 
problém parkování u nádraží to vůbec nevyřeší. Navíc 
rozděluje obyvatele Ŕíčan na dvě kategorie. Ti, co jsou 
v zóně, a ty, co jsou mimo zóny. Zasloužíme si toto 
rozdělení?
Najde se někdo?
Oslovily mě dámy seniorky, že jim chybí akce a výlety 
pořádané pro seniory. Dříve tyto akce pořádala paní 
Irena Moudrá a hodně seniorů se jich zúčastňovalo. 
Vím, že poslední rok nebyl zrovna příznivý pro po-
řádání akcí, a to jakýchkoliv. Teď se ale situace lepší, 
senioři jsou většinou očkovaní a setkávání a výlety 
jim chybí. Pokud bude paní Irena Moudrá pokračo-
vat, nebo se najde někdo jiný, dejte prosím avízo do 

Kurýru, který je pro seniory zdrojem zpráv. Děkuji 
mnohokrát. 

Karla Egidová, 
zastupitelka (ODS)

Lebedy v chodnících nás také mrzí. Od 
jara kolegové z OTS vyzkoušeli snad 
všechny náhražky za zakázaný Roun-
dUp (zákaz platí od roku 2019 příka-
zem starosty města z důvodu škodlivosti 
dané látky). Bohužel žádná dobře ne-
funguje a tráva v dlažbě rostla dál. Proto 
byla na podnět radního Petra Auředníka 

během prázdnin operativně najata skupina pracovníků, 
kteří plevele začali odstraňovat mechanicky. Na příští rok 
již budeme, věřím, připraveni stoprocentně.
Ohledně parkování – samozřejmě že všichni zastupitelé 
byli informováni o parametrech zaváděného systému včet-
ně rozdělení na zóny nebo cenách. Pokud to nikdo ze zastu-
pitelů ODS neměl čas od 1. října 2020 přečíst, není již naše 
chyba. Na projektu pracovala skupina odborníků a zaměst-
nanců města. Žádný systém není na začátku perfektní a po-
čítá se s tím, že město vše dotáhne v detailu ve spolupráci 
s občany v jednotlivých lokalitách.

David Michalička, starosta (Klidné město)
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Tak jsme v tom 
zase. Parlamentní 
volby za dveřmi a 
občan, místo aby 
oblažil svou mysl 
douškem prázd-
nin, topí se opět 

v moři populismu předvolebního 
klání. Ti od korýtka opět uplácejí 
z veřejných peněz – tu důchodce, tu 
sociálně potřebné (aniž by se styděli 
za to, že potřeby obou skupin tu byly 
celé čtyři roky a tak nějak je zapo-
mněli komplexně řešit) či se fotí u 
„shodou okolností“ právě dokonče-
ných veřejných staveb (aniž by jim 
bylo trapné, že většina z nich tu měla 
již dávno sloužit všem). Ti, co by je 
chtěli střídat, znovu patrolují na 
hranicích, aby odehnali dost běžen-
ců, pořádají české trhy s českými po-
travinami za ceny, které by pro české 
zemědělce znamenaly smrt hladem 
a nepoklekají před ničím, natožpak 
před EU (jakoby národy mnohem 
menší než my – Litevci či Finové 
měli tak nízké sebevědomí, že by je 
vůbec napadlo před čímkoli klekat). 
Bohužel i z míst, odkud by optimista 
čekal rozumná řešení a vize alespoň 
pro generaci našich dětí, linou se 
monotónní mantry o morálním pro-
filu premiéra nebo alibistické, mate-
maticky poněkud nevycházející sliby 
o vyšších výdajích a nižších daních. 
Racionalitu či rozum aby člověk po-
hledal (čest vzácným výjimkám!). 

Ale volič to chce slyšet, volič to má 
mít aneb sladkou koblihu do úst a na 
nic se neptejte…

Pojďme ale domů. Taky nás čekají 
volby, sice za rok, ale to je doba, kte-
rá uteče jako voda. Jeden by čekal 
podobný scénář – rozesmáté otví-
rání jedné stavby za druhou, rušení 
či zlevňování místních poplatků, dě-
tem jednorožce a rozhazovat, kde to 
jen jde – hlavně aby měl volič radost 
a ve volbách to ocenil. Známá pouč-
ka zní, nepopulární kroky dělejte na 
počátku volebního období, na konci 
sklízejte ovoce těch populárních. 
A do toho si přijde Klidné město a 
prásk – parkovací zóna, rok před 
volbami. Zóna, která zcela jistě zpo-
čátku naštve mraky lidí; zóna, která 
mění zavedené pořádky v ulicích – 
překreslí vám místa k stání a postaví 
zpomalovací polštáře; zóna, která je, 
světe div se, zpoplatněná… Dává to 
nějaký smysl? Probůh ne! Má to ale 
smysl pro Říčany? Samozřejmě!

Když mi v roce 2013 Vladimír Ko-
řen popisoval principy, na kterých 
zakládali Klidné město, v popře-
dí stála odpovědnost za řešení 
problémů lidí v Říčanech. Žádné 
kličkování, žádné vtírání se do 
přízně. Popsání problémů a jejich 
rozumné řešení. Dělo se tak celou 
dekádu, i když efekt mnohdy nebyl 
okamžitý. Územní plán a omezení 

nekontrolované výstavby, striktní 
přístup k městskému rozpočtu a 
dluhům, řešení nedostatku míst ve 
školkách či prostoru pro aktivitu 
a kulturní vyžití dětí i dospělých, 
péče o přírodu a veřejný prostor 
kolem nás. Odvaha a chuť řešit 
problémy jako naprostý opak na-
dávání po hospodách nebo neko-
nečného alibistického psaní člán-
ků v Kurýru o tom, že koncepční je 
nedělat nic. To byl svět, který mne 
nadchl, něco, co mi připadalo jako 
smysluplná občanská aktivita. 

A stejně smysluplný je pro mne i sys-
tém parkovací zóny v Říčanech. Řeší 
roky se zhoršující stav, ve špičkách 
dne katastrofální dopravní situaci. 
Uklízí veřejný prostor. Definuje pra-
vidla tam, kde již dlouhou dobu zou-
fale chybí. Pravidla, která v rámci 
diskuse a představených argumentů 
jistě projdou dalším vývojem, aby 
výsledný efekt byl co možná nejlepší. 
S argumenty (ať již pro či proti) se dá 
totiž pracovat, dají se vyslechnout, 
zohlednit, zahrnout do koncepce. 
Dá se na nich stavět. Jejich destruk-
tivním opakem jsou pak nesmysly a 
lži. Ty se pouze vždy někomu hodí, 
ale nepostavíte na nich zhola nic. To 
podstatné je mít odvahu někde začít. 
Ať jsou volby kdykoli.

Michal Anelt
radní a zastupitel (Klidné město)

Slunce, seno, volby (a zóny)
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Městská policie Říčany
Komenského nám. 1619/3, 251 01 Říčany 

e-mail: mestska.policie@ricany.cz

Tel. 323 618 150  
Mob. 725 022 765

městská policie radí a informuje
Nová čtyřkolka pro strážníky
Strážníci převzali do výkonu novou elektrickou čtyřkolku 
Linhai ATV Electric, která zvýší mobilitu hlídek Městské po-
licie Říčany v místě cyklostezek, okolí rybníků a lesních cest. 
Kdo by čekal, že strážníci budou disponovat benzínovou čtyř-
kolkou s velkým výkonem a hlukem, s kterou by mohli měřit 
síly s ostatními čtyřkolkami/motorkami, co nám jezdí po lese 
a jinde, tak bude asi zklamán. Neznamená to však, že uvede-
nou problematiku nedovolené jízdy po lese nebude možné 
řešit, jenom použití bude jiné, mj. s výhodou bezhlučného 
příjezdu. Cílem bylo mít bezhlučný prostředek šetrný k přírodě 
s minimální ekonomickou náročností, což se povedlo. Tako-
váto čtyřkolka nebude působit rušivě v místech, kde chceme 
mít klid, ale zároveň dostane strážníka do míst, kde by se jen 
stěží pohyboval autem nebo kam by se pěšky dlouho dostával. 
Efekt samotné přítomnosti strážníka v místech, kam se se čtyř-
kolkou dostane, je pro prevenci velkým přínosem. Navíc díky 
bezhlučnému příjezdu může strážník nachytat ty, kteří nám 
ničí altánky na cyklostezkách a jinde. To, že je elektrická ještě 
neznamená, že si neporadí s průměrným terénem nebo nedo-
káže vyvinout potřebnou rychlost. Čtyřkolku strážníci uplatní 
i při dalších činnostech ve městě v parcích, včetně kontroly 
chatových a jiných odlehlých lokalit. Je dobré si uvědomit, že 
při činnostech strážníků má každý prostředek, který strážníci 
používají, své určení a uplatnění. Činnost strážníků je různo-
rodá – od zajištění rychlého zásahu na oznámení, kdy se zpra-
vidla využije auto, nebo činnost prostřednictvím cyklohlídky, 
která se ve městě již osvědčila a bude i nadále pokračovat, až 
po nezbytnou činnost pěších hlídek. Používání čtyřkolky bude 
převážně sezónní záležitostí, stejně tak jako kola u cyklohlídek. 
Věřím, že čtyřkolka opět zvýší efektivitu činnosti strážníků a 
bude tak přínosem pro prevenci bezpečnosti ve městě a jeho 
okolí. Čtyřkolku poprvé strážníci oficiálně představili na do-
pravním hřišti při konání dětského dne v Říčanech. Nyní již 
můžete čtyřkolku vídat v běžném provozu při činnostech hlí-
dek Městské policie Říčany. 

Václav Řezáč, vedoucí Městské policie Říčany

 
Z knihy událostí:
1. července, 18.15
Parkoviště u obchodního 
centra a na vozidle nasa-
zen technický prostředek 
k zabránění odjezdu vo-
zidla. Nejedná se o řešení 
dopravního přestupku ze 
strany strážníků, ale na zá-
kladě prosby je poskytnuta 
majitelce technická pomoc, jelikož při nákupech ztratila 
klíče od vozidla a obává se odcizení vozidla z parkoviště. 
Vše nakonec dobře dopadlo, ztracené klíče se podařilo na-
lézt. Nepopulární „botička“ je z vozidla strážníky demon-
tována a majitelka s vozidlem odjíždí.

2. července, 02.30 
Při kontrolní a hlídkové činnosti si strážníci všímají skupinky 
tří osob v křižovatce ulic Otavská a Jizerská. Strážníci násled-
ně zjišťují poškození veřejně prospěšného zařízení - trafosta-
nice, která je pomalována barvou. Strážníci přistupují ke 
kontrole tříčlenné skupinky. Osoby byly vyzvány k vysvětlení 
svého pobytu venku v brzkým ranních hodinách, kdy sdělují, 
že se jen chtěli projít a svůj výskyt u trafostanice strážníkům 
popírají. Jedna z osob má však ruce od modré a žluté barvy 
a následně přiznává, že u sebe má barevné fixy, kterými do-
šlo k pomalování trafostanice a dopravní značení. Všechny 
osoby jsou omezeny na osobní svobodě, jelikož zde vzniklo 
důvodné podezření ze spáchání trestného činu a o události je 
vyrozuměna Policie ČR. Před příjezdem hlídky Policie ČR se 
jedna z osob pokouší ukrýt další barevnou fixu do přiléhají-
cího porostu. Toto však strážníkům neuniklo. Událost si na 
místě přebírá hlídka Policie ČR k dalšímu šetření. Strážníci 
následně lokalizují poškození dopravního značení, skříněk 
energetických přípojek, trafostanice. Poškozování veřejně 
prospěšného zařízení pomalováním barvou odůvodnili oso-
by snahou zanechat po sobě odkaz, být vidět a zviditelnit se 
v komunitě, kdy chtějí, aby je všichni znali, ale ne pod skuteč-
nými jmény. Pomalovávaní cizího majetku barvou prováděli 
z nudy a považují to za zábavu s přáteli.
 
15. července, 15.58
Při dohledu nad bezpečností a plynulostí provozu na po-
zemních komunikacích měřením nejvyšší povolené rych-
losti na Strašíně je zastaven strážníky řidič, který jede obcí 
nedovolenou rychlostí. Je zastaven k řešení přestupku a 
vyzván k prokázání totožnosti, včetně předložení dokla-
dů potřebných k řízení motorového vozidla. Na toto řidič 
sděluje, že žádné doklady u sebe nemá. Následnou lustra-
cí je zjištěna totožnost řidiče a je zjištěno, že má vysloven 
platný zákaz řízení všech motorových vozidel a to až do 
roku 2022. Řidič se tak dopouští trestného činu. Strážní-
ky je omezen na osobní svobodě a na místo je přivolána 
hlídka Policie ČR, která si řidiče přebírá k dalším úkonům 
a opatřením.

Jindřich Joch, zástupce vedoucího  
Městské policie Říčany

34 texty.kuryr@ricany.cz



Bezpečnost a infrastruktura

Vážení příznivci našeho sboru,

letní prázdniny dětem již skončily a my se opět vracíme 
se svými pravidelnými příspěvky. Ještě před samotnými 
prázdninami jsme se s mládeží potkali a společně jsme 
si užili rozlučku se sezónou 2020/2021. V této sezóně 
jsme se sice nesetkali mnohokrát, ale o to víc jsme si 
každý trénink a soutěž užili. V minulém příspěvku jsem 
zmínil náš úspěch na krajské soutěži ve Vlašimi. Byl to 
jen jakýsi odrazový můstek toho, co nás vše čeká. Dne 
19. 6. nás Vít Nechvátal prezentoval na krajském kole 
dorostu v Českém Brodu.  Víťa podal neskutečný výkon 
a umístil se senzačním 1. místě, a to ho posunulo pří-
mo na Mistrovství České republiky v Zábřehu.  Jelikož 
je Víťa velký bojovník a skvělý sportovec, tak v běhu na 
100 m s překážkami vybojoval úžasné 4. místo. Kon-
kurence byla veliká a my jsme na Víťu neskutečně hrdí. 
Díky!
Dorostenci Víťa a Michal obětovali část svých prázdnin 
a jeli do Mladých Svatoňovic na Letní školu instruktorů. 
Jedná se o čtrnáctidenní vzdělávací program SH ČMS, 
který je určen pro ty, kdo mají zájem o práci s mládeží.  
V prvních dnech je čekaly seznamovací hry i první před-
nášky na učebně. Odpolední program je zpravidla kon-
cipován do praktických seminářů plných sportovních i 
logických her, praktické výuky a představování tipů na 
hry v kolektivech mladých hasičů.  
Prázdniny jsou časem pro příměstské tábory a my jsme 
tak mohli strávit tři pondělní odpoledne s malými spor-
tovci. Čekala je ukázka naší techniky s vysvětlením vše-
ho, co je zajímalo. Proběhla i ukázka toho, jak rychle se 
hasič oblékne z domácího ustrojení do hasičského oble-
ku i s helmou a jak musí být správně ustrojen a vybaven. 
Na závěr si všichni uhasili svůj „domeček“, který je u 
dětí velmi oblíbený a mnohdy vyzkouší svoji udatnost i 
dospělí. Náš domeček jste i mohli vidět na dětském dni, 
kde si ho děti mohly uhasit a za svůj výkon tak dostat 
razítko.
I přesto, že o prázdninách lidé tráví volný čas na dovole-
ných, tak naše jednotka byla stále připravena kdykoliv 
pomoct. Ačkoliv během tohoto léta nebylo tolik lesních 
a polních požárů jako v letech předchozích, výjezdů 
jsme i přesto měli mnoho.  Dne 19. 6. jsme v nočních 
hodinách jeli na ohlášený požár lokomotivy. Ještě při 
cestě k místu události jsme byli odvolání na jinou udá-
lost, a to požár trávy. Dále jsem 22. 6. v ranních hodi-
nách jeli k požáru odstaveného karavanu, kde jsme 
zasahovali v dýchací technice. Tentýž den v nočních 
hodinách jsme jeli na ohlášený zápach kouře v panelo-
vém domě. 29. 6. v nočních hodinách jsme odstraňo-
vali několik stromů. 30. 6. jsme zasahovali společně s 
HZS a ZZS a asistovali jsme při transportu pacienta 

Co nového u hasičů
www.sdhricany.cz

do vozidla ZZS. 8. 7. jsme v důsledku silného deště 
vyjeli na pomoc, celkem na dvou místech jsme čerpali 
vodu z dešťových šachet. 9. 7. jsme v brzkých ranních 
hodinách opět na stejném místě zásah zopakovali. Po 
cestě zpět na základnu jsme odstranili strom, který za-
sahoval do vozovky. Ještě ten samý den v dopoledních 
hodinách jsme vyjeli k ohlášenému zatopenému sklepu, 
ale byli jsme odvolání zpět na základnu. 13. 7. se přes 
Říčany přehnala bouřka, která nás ve večerních hodi-
nách zaměstnala hned několikrát. Jednalo se o výjezdy 
spojené s likvidací spadlých stromů, které již ležely na 
komunikaci či ohrožovaly provoz. 16. 7. jsme asistovali 
u transportu pacienta. 18. 7. jsme zasahovali dvakrát 
a na obou výjezdech jsme čerpali vodu ze zatopených 
prostor domů. Celkem časté je také držení zálohy za ko-
legy z HZS. Dne 7. 8. jsme jeli na ohlášený kouř z místa, 
kde je RD. Po příjezdu na místo události jsme se po roz-
hodnutí velitelem zásahu vrátili zpět na základnu. Po 
dobu prázdnin se naše jednotka nenudila. 
Na závěr bych Vás ještě jednou rád pozval na soutěž 
v TFA, která se bude konat v Říčanech 16. 10. 2021 na 
zadním Rugby hřišti. Všichni jste srdečně zváni. Na-
konec bych všem chtěl popřát klidný a pohodný zbytek 
léta.
 David Pojezný, 

jednatel SDH Říčany
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MINIMÁLNÍ OKRAJ
INVERZNÍ 

PRUH

MINIMÁLNÍ OKRAJ
POZITIV

Chřástal polní

(Crex crex)

Může se v Říčanech objevovat pták, 
o jehož životě ještě zdaleka nevíme 
všechno? Může. Většina z vás se 
s ním nikdy nesetkala, ale možná 
jste ho zaslechli. Tím tajemným 
tvorem je chřástal polní.
Celkově se chřástal polní vyskytuje 
od Evropy po Střední Asii. U nás 
hnízdí hlavně na loukách, někdy v 
polích s vojtěškou nebo travinách 
na okraji polí a remízů. Dříve byl 
běžný, ale s rozvojem mechaniza-
ce v zemědělství od 50. let téměř 
vymizel. V posledních desetiletích 
se populace mírně zvětšuje. Hnízdí 
roztroušeně na celém území, přede-
vším ve vyšších polohách. Je vzác-
ný a chráněný nejen u nás. Patří 
mezi celosvětově ohrožené druhy, z 
nichž se v ČR vykytují pouze chřás-
tal polní a orel mořský.
Velikostí je chřástal polní někde 
mezi kosem a holubem. Má krát-
ký ocásek a světle hnědé zbarvení. 
Samci a samice se barevně neliší, 
jen mláďata jsou celá černá.
Je to zdatný cestovatel. Zimu tráví 
na východně nebo až na jihu Afriky. 
Ze zimovišť se chřástal polní vrací na 
přelomu dubna a května. V hnízdě 
na zemi mívá kolem devíti kropena-

tých vajec. Ptáčata vodí samice asi 
do dvou týdnů po vylíhnutí. Živí se 
sama, ze začátku s pomocí matky. 
Samec většinou rychle odlétá hledat 
další samice. Často se přemístí na 
vzdálenost i stovek kilometrů.
Chřástal polní se živí hmyzem, bez-
obratlými živočichy, semeny a část-
mi rostlin. Na zimoviště se vrací od 
srpna do října.
Díky skrytému způsobu života uni-
ká naší pozornosti a prozradí ho jen 
jeho charakteristický hlas. V průběhu 
května začínají samci volat. Od sou-

mraku do rána je to stále se opakující 
„krex - krex“ (viz. jeho latinské jmé-
no). Zvuk připomíná spíš hmyz nebo 
žábu - poslechněte si ho na našem 
webu v sekci „Píšeme pro vás“.
V červnu byl chřástal polní slyšet 
v polích kolem Aleje Říčaňáků ces-
tou k rybníku Rozpakov. Nové re-
mízky a louky kosené až v pozdním 
létě jsou pro něj ideálním přiroze-
ným domovem. K jeho návratu do 
Říčan mohlo přispět také omezení 
používání pesticidů, které loni za-
vedlo nové nařízení města v oblasti 
krajinného parku nad Marvánkem. 
O cestovatelských způsobech jak bě-
hem tahu, tak během hnízdní sezony 
máme pouze hrubou představu, a to 
jen z pohledu samců chřástala polní-
ho. Ty lze odchytit a okroužkovat za 
pomoci nahrávek hlasu. Navíc tito 
ptáci nemají žádné znaky umožňující 
určení jejich věku. O způsobech sa-
mic zatím nevíme téměř nic.
 Jakub Halaš

PŘÍRODa 
Říčanska
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Med vyrábějí včely z nektaru z květů, který smíchají s vlastní-
mi výměšky a pak jej nechají zrát v plástvích.
Je to směs vody (maximálně 18 %) a cukrů. Při rozboru na-
jdeme v medu sacharózu, glukózu, fruktózu, dextrin, vita-
miny a fermenty. Obsahují vonné esence z květů, které mu 
dodávají chuť a také stopy pryskyřice, pylu a minerální látky. 
Med dodává energii potřebnou pro životní funkce a to jak 
včelám, tak i lidem. Má vysokou energetickou hodnotu a je 
rychle stravitelný. Je antiseptický, má uklidňující 
a antioxidační účinky. Pomáhá při nespavosti, zažívacích po-
tížích, podrážděném krku a některých
jaterních onemocnění, posiluje srdce, cévy, snižuje krevní 
tlak a celkově posiluje obranyschopnost organismu. Je s obli-
bou používán v řadě odvětví - kosmetickém, potravinářském, 
lékařském, uměleckém a hlavně téměř v každé domácnosti. 
Při správném skladování vydrží med se svými plnohodnotný-
mi vlastnostmi jakkoli dlouho. Je to díky jeho chemickému 
složení, jež nedovolí v něm přežívat různým bakteriím. No a 
v takovém výčtu superlativ bychom mohli pokračovat téměř 
donekonečna. Není divu, že byl med od nepaměti považován 
za pokrm bohů, studnici mládí, moudrosti a nesmrtelnosti. 
Věda později dokázala, že tyto domněnky nebyly daleko od 
pravdy.
Ale cesta medu na náš stůl je docela náročná. Především pro 
včely samotné (vždyť pro 1 kg medu navštíví včely 5 milionů 
květů a na naplnění jedné čajové lžičky medu pracuje po celý 
svůj život 12 včel). Zároveň je náročná i pro včelaře o včely 
pečující. Medobraní je vrchol a odměna za celoroční péči. I 
když vybrat rámky s medem z medníku, který je určen vče-
laři (správný včelař se s včelami o med dělí), odvíčkovat z 
obou stran, vytočit v medometu a rozlít do sklenek dá také 
dost práce. Med se vytáčí (vymetá) obvykle dvakrát, někdy 
i třikrát ročně. Na konci května, po hlavní snůšce, v půlce 
července a někdy i koncem léta, je-li poblíž některá pozdně 
kvetoucí nektarodárná rostlina (např. pole slunečnice, sva-
zenky, jetele inkarnátu, větší množství břečťanu, medovice v 
lese, atd.). Med může být jednodruhový nebo smíšený, což je 
nejběžnější. Liší se barevně, chuťově i konzistenčně, ale díky 
vysokému obsahu cukru téměř každý časem ztuhne, což je 
známka kvality a pravosti. Např. akátový med zůstává teku-
tý a i medovicový téměř necukernatí. Je to z důvodu nižšího 
obsahu cukru. Medová konzistence se může upravit tzv. pas-
továním - mícháním za studena se naruší jeho struktura a on 
zůstane v máslové trvalé konzistenci. Cena medu se různí rok 
od roku a i s ohledem na místní snůšku.
To, co nelze sebelepší péčí o včely ovlivnit a má vliv na množ-
ství medu, je počasí. Co včely nenasbírají v době největšího 
rozkvětu v květnu či začátkem června v podobě květového 
medu, to

těžko po zbytek léta doženou. Poslední roky si příroda z jara s 
námi i se včelami zahrává všelijak.
Váhavé jaro či naopak překotný nástup tepla a pak ochlazení, 
nebývale studené noci atd., to vše má
zásadní vliv na včely a jejich snůšku. A to málo, co stihnou 
během nárazově ideálních dnů nasbírat,
spotřebují pro svoji energii, aby nezahynuly. Dlouhodobě 
špatné je to i s medovicovým medem, který se naopak obje-
vuje až během pozdějšího léta. Ten pochází ze sladkého cu-
kernatého výměšku mšic, žijících na jehličnanech. Včely tyto 
jejich výměšky sbírají jako nektar a stejným způsobem v úlu 
přeměňují v med.
Je tmavé barvy, voní po pryskyřici a je velmi žádaný pro svou 
vysokou energetickou hodnotu a nízkou cukernatost. Bohu-
žel, důsledkem ekologické katastrofy v podobě kůrovce, ničí-
cího plošně jehličnaté lesy,
mizí tento zdroj pro včely závratnou rychlostí.
 Tyto všechny okolnosti se přirozeně odrážejí na nižším vý-
nosu a tím pádem vyšší ceně medu, který se stává velmi vzác-
ným přírodním produktem. Proto se nemračte na včelaře, 
od kterého kupujete med, zvýší-li cenu oproti předchozímu 
roku.
Važme si medu, a hlavně včel a lidí o ně pečujících.
 Vaši říčanští včelaři na www.vcelyricany.cz

Český svaz včelařů, z. s.
Základní organizace Říčany

www.vcelyricany.cz založeno 13. 9. 1908 

med - nejznámější a nejoblíbenější včelí produkt 
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Sekáči na louce

Vojkovká louka je mokřadem s výskytem vzácných rostlin 
včetně stovek orchidejí - prstnatců májových. Obvykle se 
tu voda z Rokytky rozlévá jen na jaře, takže po vysemenění 
orchidejí v červenci je možné ji sekat bubnovou sekačkou.  
V letošním deštivém roce byla ale tato louka opravdu pod-
máčená i ve vrcholném létě. Dobrovolníci – sekáči z Eko-
centra Říčany se tedy vzájemně vyhecovali a celou lokalitu 
během několika rán posekali kosami. Pokud byste měli 
příští léto nebo i teď v září chuť rozcvičit se před cestou do 
práce (cca od půl šesté do osmi), můžete se k sekáčům za 
ranní rosy přidat (kontakt: sekani.ricany@seznam.cz). 
Kosíme nejen tuto výjimečnou lokalitu, ale i několik míst 
v Říčanech. Můžete nás potkat u dubů v ulici Jizerská, nad 
rondelem u nádraží a na pešuňku podél trati.  Díky pravi-
delné péči na těchto místech mohou rozkvétat pestré kvě-
ty, které poskytují potravu motýlům, čmelákům, včelám a 
dalšímu hmyzu. 

Posekanou hmotu je ale nutné odvážet, takže vítáme po-
moc i nekosících hrabáčů nebo vidláků. Letos patří velký 
dík panu Zajíčkovi z farmy Tehov, který přistavěl hned dva-
krát valník k vojkovské louce, a Zbyňkovi Havlíčkovi, který 
před bouřkou odvezl hromady sena, které by už naši králíci 
na Dvorku nezchroustali. 

Kateřina Čiháková

Terapeutické centrum modré dveře
Na počátku stála 
myšlenka pomá-
hat těm, kteří si 

sami pomoci nedokážou.  Nedostatečné pokrytí péče o lidi 
v krizi, lidi s duševním onemocněním či mentálním handi-
capem, přesvědčilo manžele Sivekovy, aby v roce 2011 začali 
budovat místo nabízející takovouto pomoc. 
Významné události na sebe nenechaly dlouho čekat a hned 
21. října 2011 došlo k založení Občanského sdružení Mod-
ré dveře, 3. května 2012 k slavnostnímu otevření budovy 
Modrých dveří spolu s tréninkovou kavárnou v Kostelci 
nad Černými lesy a již 2. září 2012 zde začaly být poskyto-
vány sociální služby.
Rok 2013 byl pro Modré dveře stejně tak významný a úspěš-
ný jako ty předešlé. Podařilo se otevřít ordinaci klinického 
psychologa, nabídka služeb se tím rozrostla o služby zdra-
votnické a podařilo se získat řadu významných ocenění.  
Největším z úspěchů byl však narůstající zájem klientů o 
odbornou pomoc. 
V dalších letech Modré dveře rostly a své služby zkvalit-
ňovaly. Podařilo se otevřít další dvě centra (květen 2016 
Modré dveře Praha, září 2017 Modré dveře Říčany) a 
rozšířit služby tak, aby se ještě více přiblížily lidem, kteří 
je potřebují.
V současné době mají Modré dveře za sebou již 10 let exis-
tence, přes 10 000 klientů a řadu ocenění v čele s titulem 
Velká neziskovka roku 2018. 
Poskytované služby zahrnují krizovou pomoc, sociální aktivi-

zaci, sociální rehabilitaci, psychoterapii, klinickou psycholo-
gii pro dospělé a děti.
Modré dveře usilují o to, aby tato pomoc a podpora byla do-
stupná všem. Přibližně 95 % služeb poskytují klientům vý-
hradně bezplatně.

ZAHRADNÍ SLAVNOST

22. září 17:00
centrum Modré dveře Říčany
Tyrše a Fügnera 105/7, Říčany

Kreativní dílna pro děti i dospělé
Poradna pro malé i velké problémy
Výstava obrazů klientů organizace
Občerstvení - gril, limo, pivo

19:00
koncert Fluffy pie

Modré dveře 
vás zvou na

10 LET SPOLU

více informací o neziskové organizaci Modré dveře na 
www.modredvere.cz

u příležitosti 10. výročí svého založení
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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 15.05.21   11:47
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Gynekologická ambulance v Říčanech se rozšiřuje a modernizuje
Dlouhodobě zavedenou gynekologickou ambulanci 
MUDr. Hany Klenkové v Říčanech převzal od začátku 
letošního ruku MUDr. Jan Drahoňovský, současný lé-
kařský náměstek ředitele Ústavu pro péči o matku a dítě 
v Praze. Zeptali jsme se ho, jaké změny se v ordinaci chys-
tají.

Budou moct nadále pacientky navštěvovat  
paní doktorku Klenkovou? 
Zcela určitě. Paní doktorka Klenková, jako bývalá pri-
mářka gynekologie benešovské nemocnice se svými mno-
haletými zkušenostmi je nadále jednou z hlavních opor 
našeho týmu. Její dlouholeté klientky i nové pacientky ji 
mohou nadále navštěvovat jeden ordinační den v týdnu.
Co se tedy v ambulanci od začátku roku změni-
lo? 
Snažíme se rozšiřovat náš tým a poskytované služby. 
Od května jeden den v týdnu ordinuje MUDr. Karolína 
Kroupová, specialistka na prenatální diagnostiku. Brzy se 
k nám přidá paní doktorka Marešová, která se dlouhodo-
bě věnuje poruchám plodnosti a asistované reprodukci. Já 
jsem v současné době vedoucím lékařem Centra pro léčbu 
endometriózy a ambulance pánevní bolesti v Podolí, a tak 
společně pokrýváme značné spektrum specializací naše-
ho oboru. Výhodou je také přímá návaznost na renomova-
ná pražská klinická pracoviště. V ambulanci poskytujeme 
i laktační poradenství. Nový ultrazvukový přístroj zdoko-

nalil diagnostiku v těhotenství a zpřesnil gynekologická 
ultrazvuková vyšetření. 
Přechodem na moderní informační systém máme rychleji 
k dispozici výsledky laboratorních vyšetření, které může-
me zasílat našim klientkám formou sms, a nově umožňu-
jeme i elektronické objednávání formou e-mailu přes naše 
webové stránky. 
Přijímá ještě ambulance nové klientky?
Samozřejmě. S přibývajícím zájmem se snažíme roz-
šiřovat naše ordinační hodiny tak, abychom i nadále 
zachovali co nejkratší objednací doby. A jako tým ří-
čanských patriotů chceme poskytovat špičkovou péči 
zde v Říčanech, aby ji místní obyvatelky nemusely vy-
hledávat v Praze a okolí.
Jaké změny ještě chystáte do budoucna? 
Plánujeme nasadit plně elektronický objednávací sys-
tém, kde si bude každá žena moci sama vybrat den a 
hodinu vyšetření, a rádi bychom našim těhotným zajis-
tili i genetický screening zaměřený na včasné odhalení 
vrozených vývojových vad na začátku těhotenství, kte-
rý v současné době poskytuje jen několik málo specia-
lizovaných pracovišť. A postupně bychom rádi rozšířili 
naše ordinační hodiny na každý všední den v týdnu.

Gynekologie Říčany,
Komenského náměstí 1850, Říčany
www.gynekologie-ricany.cz
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Chodník pro bosé nohy je novým 
rehabilitačním prvkem v říčanské nemocnici

Děkujeme městu Říčany

V průběhu červen-
ce se v krajní části 
areálu Nemocni-
ce AGEL Říča-
ny, vedle altánku 

u vstupu do pavilonu následné rehabilitační péče, začal po-
užívat sensomotorický chodník. S fyzioterapeutkou říčan-
ské nemocnice jej vyzkoušel i akademický malíř Jan Kavan, 
který v letním období necelé 3 týdny na oddělení následné 
rehabilitační péče pobýval.
S nápadem na vznik bosonohého chodníku přišla staniční 
sestra oddělení následné rehabilitační péče, paní Dana Na-
jmonová. Jak sama říká: „Původně jsme si pohrávali s myš-
lenkou na Kneippův chodník, ale tato varianta, kdy se na 
stezce střídá teplá a studená voda s oblázky, se ukázala jako 
obtížně proveditelná“. 
Chodník je v podstatě ohraničeným povrchem cesty, která 
je pokryta přírodními materiály: oblázky, kůrou, pískem, 
kamínky aj. Díky tomu poskytuje bosým chodidlům rozma-
nitou škálu hmatových a stimulačních vjemů. „Pacientům 
tento chodník pomáhá trénovat rovnováhu a stabilitu při 
chůzi po nerovném a různorodém terénu. Je možné ho rov-

něž využít v terapii i prevenci rozvoje plochonoží, bolestivých 
stavů pohybového aparátu, svalových dysbalancí a poruch 
držení těla,“ dodává primář Oddělení následné rehabilitač-
ní péče MUDr. Karel Bouchner.
Chodit bosky v přírodě je přirozené a zdravé. V okolních 
zemích jako v Německu nebo v Rakousku jsou tyto stez-
ky zcela běžné i na veřejných prostranstvích. Někdy bý-
vají dlouhé i přes 10 metrů. V areálu říčanské nemocnice 
je chodník v délce 5 metrů a šířce 1 metr. Pracovník ne-
mocnice a zhotovitel stezky Michal Freund při realizaci 
počítal s využitím stezky všemi pacienty. „Bylo žádou-
cí, aby délka chodníku nepřesahovala délku altánu, aby 
mohlo být u stezky instalováno madlo i pro méně pohyblivé 
pacienty,“ říká zhotovitel stezky Michal Freund. 
Realizátor stezky stejně jako lékaři Nemocnice AGEL Říča-
ny si slibují, že chodník ocení především pacienti z oddělení 
následné péče, ale i ti, kteří do říčanské nemocnice pojedou 
za vyšetřeními v ambulancích. 

Tisková zpráva nemocnice Agel, Říčany

 Domov pro seniory kardinála Be-
rana v Mukařově se pomalu vrací 
do běžného života. Příjemné letní 
dny končí, ale i přesto naši senioři 
čile využívají možnosti pobytu na 

zahradě Domova. Proto nás potěšila podpora Města 
Říčany z Humanitárního fondu ve výši 10.000,- Kč na 
pořízení nového mechanického invalidního vozíku 
pro říčanské občany, kteří zde žijí. Zakoupili jsme po-
hodlný invalidní vozík Titanum spolu s bezpečnostní-
mi pásy. Tento vozík slouží nejen na procházky okolo 
Domova, ale také pro zajištění převozu klientů k léka-
ři, úřady apod. Finanční podpora Města Říčany po-
kračuje již několikátým rokem a doufáme, že i nadále 
budeme moci spolupracovat pro zajištění kvalitního 
života říčanských klientů. Irena Moudrá

Životní prostředí a zdraví
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Přivítáme nové klienty do naší skupinky 
seniorů v denním stacionáři 

Cvičíme, hrajeme hry, povídáme si. zkrátka 
společně trávíme čas, kdy je vaše rodina v práci  

a vám by bylo doma samotným smutno.
Přijmeme brigádnici – pečovatelku na noční  

a víkendové služby.

Stacionář Olga, blahoslavova 2576, Říčany
Kontakt: Kateřina Čamrdová, tel. 323 604 244

Sociální pracovnice: Dana buková, tel. 603 252 310

Pro seniory

Domov Pod Kavčí Skálou děkuje za podporu
Život v Domově Pod Kavčí Skálou 
se s téměř plnou proočkovaností 
dostává zpět do svých původních 
kolejí. Období nepříjemných opat-

ření a jarní nákaza, která více než měsíc sužovala náš Do-
mov, je naštěstí už jen velmi nepříjemnou vzpomínkou. 
Součástí těchto vzpomínek jsou však i momenty hluboké 
vděčnosti za podporu, která se nám dostávala zvenčí. Ne-
bylo možné se potkávat naživo, ale přesto jsme nezůstali 
v zapomnění. 
Velký dík mimo jiné patří paní učitelce Janě Michaličkové 
a dětem s rodiči z její třídy Zajíčků z MŠ Čtyřlístek, kteří se 
ze všech sil snažili zpříjemnit nám období izolace od vněj-
šího světa. V souladu s ročními obdobími nám děti krášlily 
prostranství před Domovem, posílaly našim obyvatelům 
dopisy a obrázky, vyráběly pro ně drobná překvapení a 
pravidelně nám chodily mávat nebo zpívat před Domov. 
V první covidové vlně a v období mezi oběma vlnami naše 
seniory zapojily do soutěže Srdce s láskou darované, v níž 
na celé čáře zazářily a s projektem Střípky radosti získaly 
první místo. Kdo by se chtěl podívat, o jaký projekt se jedná, 
může si najít vítězná videa zde: https://srdce.age-manage-
ment.cz/vitezove-2020
Jak se dařilo náka-
zu ve společnosti 
potlačovat a opat-
ření se rozvolňo-
vala, vracela se i 
do Domova lepší 
nálada. Pozdní 
jaro nám přines-
lo možnost trávit 
hodně času venku, 
na zahradě. Účast 
na zahradní terapii byla nebývale vysoká. Radost ze sdílení 
a společných prací byla všudypřítomná.  Rostoucí prooč-
kovanost v našem zařízení umožnila návrat ke společným 
událostem, jako jsou různá vystoupení, a už opět pořádáme 
i společné oslavy narozenin s živou hudbou a plánujeme 
výlety za brány Domova. Navštívili jsme rozkvetlý Průho-
nický park i výstavu v Říčanském muzeu. A dokonce jsme 
rozšířili i nabídku aktivit u nás v Domově. Vedle již tradič-
ních aktivit jako výtvarná dílnička, kuchyňská dílnička, 
společné čtení, filmový klub, hraní společenských her, 
zpívání, cvičení a rehabilitace a tréninku paměti, jsme do 
pravidelného harmonogramu zařadili keramickou dílnu, 
která udělala velké časti obyvatel obrovskou radost. Zřízení 
keramické dílny nebyla ani levná ani snadná záležitost, ale 
za tu radost v očích našich obyvatel to stálo. Jedná se nyní 
o jednu z nejoblíbenějších tvůrčích aktivit zde, v Domově. 
Část prostředků na nákup vybavení jsme získali prostřed-
nictvím Běhu pro Domov Pod Kavčí Skálou, který jsme po-
řádali v předchozích letech a tímto všem účastníkům ještě 
jednou děkujeme.
 Letos si dáváme v pořádání tohoto závodu pauzu, tak tro-
chu nucenou, ale zachovejte nám, prosíme, přízeň do dal-

ších let. Rozhodnutí letos Běh pro Domov Pod Kavčí Ská-
lou nepořádat ovlivnila covidová skutečnost. Na jaře byly 
totiž zrušeny téměř všechny velké i seriálové běhy. Většina 
z nich se přesunula na září a dále. Pohledem do běžecké ter-
mínovky jsme pak došli k závěru, že v „našem období“ není 
jediný den, kde by nám významně nekonkuroval některý 
ze seriálových běhů. A při malé účasti, která je s ohledem na 
popsanou skutečnost předpokladatelná, bychom nedoká-
zali naplnit dobročinný rozměr běhu. Koncentrujeme tedy 
síly na příští rok. Snad bude život naší společnosti zasazený 
opět do normálních kolejí. 
Snad nás očkování ochrání, umožní našim obyvatelům 
svobodný kontakt s rodinami a vnějším světem a my bude-
me moci i nadále realizovat všechny společné aktivity, aniž 
bychom sobě byli vzájemným rizikem.  Nyní se chystáme 
na seniorské Sportovní Hry, které pořádáme letos začát-
kem září už po jedenácté. Naši obyvatelé trénují venkovní 
i vnitřní disciplíny jako o život.  Atmosféra v Domově je 
nyní skvělá a účast na společných aktivitách významně vět-
ší než v době „před covidem“.  Doba covidová nás naučila 
jednomu. Dříve jsme všechny tyto aktivity a události brali 
my i naši klienti jako cosi automatického, dnes si možnosti 
něco podobného uspořádat a účastnit se všichni vážíme. 
Přejme si, ať nám tyto možnosti už nic nevezme a mějme 
pevné zdraví. 
 Petra Suchánková, zástupkyně ředitele DPKS
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Kolem Klubu Cesta to v sobotu 11. září 
pořádně ožije!
 V rámci Říčanských slavností aneb hudbou ke zdraví, které 
budou probíhat na Lázeňské louce, budeme realizovat druhou 
hudební stage a spoustu dalších zajímavých aktivit, workshopů, 
ukázek, soutěží pro malé i velké. Děkujeme Městu Říčany za 
perfektní spolupráci. 
Hudební produkce: písničkářka Lucie Elšíková, Dj WOSSA82, 
kapela The Beautifuls.
Doprovodný interaktivní program: výroba placek & ai-
rbrush tattoo Klub Cesta; dřevorubecké závody; jedno-
kolky od Lasergame Říčany; výtvarná dílna od #rine.rins; 
parkour - Freemove_miky; Dominik Zdržálek #zdrza96 
zajistí fotbalovou show - borec v singl práci s fotbalovým 
míčem; foto výstava LucyArt studio, Besip - bezpečná 
doprava je IN, psychoterapeutické okénko s Dominikem 
Břeňem, atd. Vše v duchu podpory duševního i tělesného 
zdraví.
Občerstvení zajistí dílčí stánek od Western Chilli a Střední škola 
řemesel Kunice a jejich vyhlášené dobroty. Změna programu 
vyhrazena. Sledujte facebook Klubu Cesta.

Tereza Zajíčková, vedoucí Klubu Cesta

Letní příměstské tábory  
Cesty integrace úspěšně za námi
 I letošní zaplněné pětidenní příměstské tábory byly ve 
znamení her, kamarádů, dobrodružství, zážitků, výletů, 
zábavy a nejrůznějších akcí. Tentokrát byly naše tři turnu-
sy ve znamení tajemství dna oceánu pěšky i na kole. 
 Tábory mohly být za zvýhodněných podmínek realizo-
vány díky podpoře z OP Zaměstnanost a MAS Říčansko, 

název projektu: Příměstské tábory pro rodiny na Říčansku 
II., číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0014026. 

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

Vyvrcholením skautského progra-
mu jsou vždy letní tábory, kdy máme 
my i děti možnost zažít to správné 
dobrodružství.
Po náročném roce s velmi omeze-
nou činností se všechny naše od-
díly chystaly na letní tábory. Děti, 
rodiče ani naše vedoucí neodradila 
nejistota doby a pečlivě se na tábory 
připravili. První vyrazili hned na za-
čátku prázdnin mnichovické oddíly 
na tábořišti v Dublinách u Sedlčan. 
Po nich zde tábořily 14 dní říčanské 
světlušky. O jejich táboře se dočtete 
v dalším čísle Kurýru. Na krásné tá-
bořiště v Krušných horách vyrazili 
16. 7. 2021 i naše skautky a skaut-
ky. Bohužel se vše zkomplikovalo 
a kvůli pozitivnímu testu byl hygi-
enou jejich tábor po prvních dnech 
ukončen. Moc nás to všechny mrzí. 

Vlčata tábořila v Měsíčním údolí u 
Vlašimi, jak se dočtete níže. O pro-
gramu mladších vlčat se více dočtete 
v říjnovém Kurýru. 
A na rodinný tábor vyrazili i nejmlad-
ší účastníci – ti tedy s rodiči. Nej-
mladšímu účastníkovi nebyl ani rok. 
Ti tábořili u  Stráže pod Ralskem a 
moc si užili program, kde je provázel 
čaroděj Merlin, a zachraňovali pro 
krále Artuše svatý grál. Všichni malí 
rytíři a rytířky si tábor moc užili.

UFO v měsíčním údolí
Po roce čekání a online schůzek se 
vlčata v druhé polovině července 
konečně dočkala a vyrazila na letní 
tábor do Měsíčního údolí nedaleko 
Vlašimi. Starší vlčata jela jako tra-
dičně na celých čtrnáct dní, letos jim 
ale poprvé namísto světlušek dělali 
první týden jim společnost kolovrat-
ští benjamínci, světlušky a vlčata a 
druhý týden říčanská mladší vlčata.

Všichni – ať už ve stanu strávili týden či 
dva – si tábor náležitě užili. Kromě her, 
sportu a skautských programů měl kaž-
dý oddíl samozřejmě nachystanou i celo-
táborovou hru: kolovratští zachraňovali 
vítr omámený zlými skutky, mladší vlča-
ta cestovala časem a starší vlčata hledala 
pravdu o UFO a mimozemšťanech. 
Všichni (děti i vedoucí) odjížděli z 
tábora unavení, ale spokojení. Kaž-
dý se naučil něco nového, každý 
zažil něco, co ještě nikdy předtím 
nezažil. Bylo to zkrátka jedno velké 
dobrodružství.
Už teď se těšíme na příští rok.
 Vedoucí tábora  Lukáš Pavelka
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Pod Luží ožily řecké báje
Na začátku to vypa-
dalo idylicky. Děti 
přijely do slunné-

ho Řecka, aby se vyvětraly po roč-
ní distanční výuce. Stali se z nich 
archeologové a archeoložky a měly 
prozkoumat nové starověké naleziště 
pod vedením českého Indiana Jonese 
v důchodu. Absolvovaly přednášku, 
jazykovou školu i kopáčskou praxi, 
protože při správné archeologii si 
musíte ušpinit ruce od hlíny. 
Jak to na našem táboře bývá, jednoho 
večera ale nastal zvrat. Děti objevily 
tajemnou skříňku, která je přenesla 
do starověkého Řecka, kdy se ještě 
mezi lidmi normálně objevovali boho-
vé. Děti se seznámily s vládcem bohů 

Diem a s jeho božskými potomky. Než 
je bohové mohli poslat zpět do roku 
2021, objevila se Pandora, kterou po-
sedlo zlo z její pověstné skříňky. Po-
razila všechny bohy a převzala vládu 
na světem, který se rozhodla obrátit 
naruby a zničit. Dětem tedy nezbývalo 
nic jiného, než bohům vrátit jejich sílu, 
aby zachránily svět a mohly se vrátit 
domů. Plněním různých úkolů tábor-
níci získávali insignie, pečetě s mocí 
bohů. Zároveň se rozdělili do pěti kul-
tů zasvěcených jednotlivým bohům. 
Z těchto pěti bohů měl na konci vzejít 
jeden „bůh-šampión“, který bude mít 
dost síly na to, aby Pandoru porazil. 
Děti musely prokázat sílu, odvahu, ro-
zum a důvtip. Provozovaly starověkou 

seznamku, aby do světa vrátily lásku. 
Bojovaly s Trójany a příšerami. Od-
vážně se vydaly do podsvětí. Soutěžily 
na olympiádě nebo secvičily starořec-
ké drama. Na základě získaných bodů 
z jednotlivých her nakonec vyhrál kult 
boha války Árese. Díky své nové moci 
Áres dokázal z Pandory vytáhnout zlo, 
tím ji zachránit a zlo uzavřít zpět do 
skříňky. Nakonec bohové, vděční dě-
tem za záchranu světa, otevřeli portál 
a děti se mohly vrátit do své doby, za 
svými rodiči, zvířátky a počítači.
Příprava letošního tábora byla podob-
ně náročná jako v loňském roce. Ale 
zvládli jsme to, přestože dlouho pano-
vala nejistota, za jakých podmínek bu-
dou moci tábory fungovat a jak bude 
probíhat testování dětí. Úroveň naší 
hygieny jsme povýšili na další úroveň, 
když jsme v průběhu jara postavili 
novou dvousprchu s lehce dostup-
nou teplou vodou. Počasí si s námi na 
konci tábora pěkně pohrávalo. Závě-
rečný táborák jsme kvůli dešti museli 
zapalovat nadvakrát. A ten samý déšť 
způsobil, že zatímco děti v sobotu od-
jely domů, vedoucí museli zůstat do 
neděle, aby mohli sklidit celý tábor, 
a hlavně suché plachty. Přestože jsme 
byli svědky lokálních povodní, nás ne-
vyplavily, a další den jsme mohli v kli-
du odjet domů.
Na závěr se sluší poděkovat. Dětem, 
že se odvážily vyjet a pobývat v příro-
dě po roce, který strávily především 
doma. Jejich rodičům, že se zapojili 
do přípravy tábora a vyrobili tógy, aby 
jejich ratolesti do starověkého Řecka 
zapadly. Vedoucím a praktikantům – 
za všechno, jarní přípravu kostýmů 
a zázemí, a především za nasazení 
u dětí, her nebo zajištění jídla a topiva. 
Také se letos zapojilo několik vedou-
cích v záloze, kteří se velkou měrou 
podíleli na konstruování nové sprchy 
nebo na grafické stránce celotáborové 
hry. Všem díky! Tak zase za rok!

Za Vesmír Říčany, z. s.,
vedoucí Vašek
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HODINY PĚVECKÉHO SBORU
POPULÁRNÍHO ZPĚVU
ŘÍČANY, NOVÉ, VLASTNÍ PROSTORY SBORU

 

NÁBORY PRO DĚTSKÉ KATEGORIE 7. a 8. 9. 2021 

OPĚT ZAČÍNÁME V NOVÉM 
ŠKOLNÍM ROCE 2021 / 2022

své děti příhlašujte: erlichovaeliska@seznam.cz,
nebo +420 728 874 670

více info na www.peveckysbor.cz 

Pevecky sbor
Elisky Erlichove

v

v

ROČNÍ ŠKOLNÉ: 4.500 kč / dítě
(sourozenci 4.000 kč / dítě)

VĚKOVÉ KATEGORIE:
Nejmladší kategorie 4-6 let (každé  úterý 15,30h -16,30h).
Střední kategorie 7-10 let (každé úterý 16,45h -17,45h). 
Kategorie dětí od 11+ let (každou středu 17h -18h).
Nově otevíráme sbor pro dospělé (každé pondělví v podvečer).
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Organizace Komunitní centrum Ří-
čany o.p.s. se zabývá poskytováním so-
ciálních služeb našim spoluobčanům 
v Říčanech a přilehlém okolí Středo-
českého kraje.
V rámci služby SPOLU DOMA posky-
tuje pomoc rodinám s dětmi. Smyslem 
této činnosti je zachování vhodného 
domácího prostředí a rodinných vazeb, 
které jsou z různých příčin narušeny, či 
ohroženy.
Jsme rádi za pozitivní zpětné vazby od 
klientů a dovolujeme se o takovou reak-
ci s vámi podělit.
Poděkování patří i organizaci Koloběh, 
Potravinové bance a městu Říčany.

Chtěla bych takto poděkovat Komu-
nitnímu centru Říčany za jejich skvě-
lou práci, zejména paní Sochůrkové, 
která mě má „na starosti“. Spoluprá-
ci s KCŘ mi zprostředkoval OSPOD. 
Několik let řeším problémy s otcem 
svých dětí, který nás psychicky týrá, 

s jedním synem manipuluje a nepla-
tí výživné, neustálé soudy. Kamkoliv 
jsem se obrátila o pomoc, vždy mi 
bylo řečeno, že toto musí řešit soudy, 
právníci a nikdo mi jinou pomoc ne-
nabídl.
Do KCŘ jsem šla, aniž bych čekala 
něco pozitivního. Nevěděla jsem, 
jak takové Centrum pracuje, čekala 
jsem, že budu dostávat rady a po-
rady jako všude. Hned při prvním 
sezení jsem byla překvapená. S paní 
Sochůrkovou se vídáme pravidelně, 
rozebíráme vždy věci, které se staly, 
špatné i ty dobré. Někdy se setká-
váme u nás doma, a tak se mohou 
zapojit i děti, pokud chtějí, nikdo ni-
koho do ničeho nenutí. Dodává mi 
sebevědomí a vždy po každém našem 
povídání jsem nabitá energií a jsem 
přesvědčená, že všechno zvládnu. 
Vím, že když mám nějaký problém, 
mohu zavolat a vypovídat se, poradit 
se a dostat povzbuzení. Potěší i SMS, 

když se p. Sochůrková zeptá, co je 
nového. Cítíte, že na to nejste sama.
Další pomoc je finanční, která je pro 
mě také hodně důležitá, vzhledem 
k tomu, že otec dětí je neplatičem 
výživného, mám 16leté kluky - dvoj-
čata a bydlíme v pronájmu. Od KCŘ 
dostáváme potravinovou pomoc z 
Potravinové banky, dostali jsme také 
notebook, aby kluci mohli být na on-
line výuce.
Netuším, jak je to v jiných Komunit-
ních centrech, ale vždy to je jen o li-
dech a tady se to hodně povedlo, za to 
moc děkuji.

Zuzana Loudová

Komunitní centrum Říčany o.p.s.
Projekt Spolu doma
(rodinná asistence)
Vedoucí služby 
Iva Semíková, tel. 737 536 201, 
e-mail iva.semikova@kcricany.cz
Web: kcricany.cz
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Nová mateřská škola v novém pohledu
Již několik měsíců se můžete na stránkách Kurýru po-
stupně seznamovat s výstavbou nové mateřské školy Vě-
trník. Těšíme se, že již brzy rozšíříme o příspěvky z této 

školky náš obsah. Dnes vám nabízíme unikátně pohled 
na stavbu shora díky fotografiím z dronu.

POZDrAV Z mŠ  A  ZŠ NemO
Prázdniny nám 
skončily a my 
začínáme další 

školní rok. Jaký bude, nevíme, pro-
tože protiepidemická opatření tady 
s námi budou stále.
Za minulý rok jsme se však nauči-
li vytvořit bezpečné prostředí pro 
naše děti a učitele. Dosahujeme 
toho tím, že pravidelně testujeme 
PCR neinvazivní metodou žáky i 
pedagogy. Spolupracujeme přitom 
s laboratoří AESKULAB. V případě 
karantény nabízíme našim žákům 
individuální vyučovací program 
s možností zapůjčení PC techniky. 
Pokud nám to bude umožněno, tak 
se těšíme na pravidelné nemácké 
aktivity jako je in-line bruslení, 
plavání, lyžování, výlety a školu 
v přírodě, kterou jsme uskutečnili i 
minulý školní rok.
Od září 2021 se nám uvolnilo jedno 
místo v ZŠ NEMO. Rádi přivítáme 

prvňáčka nebo i žáka do vyššího 
ročníku.
Od října 2021 otevíráme příprav-
ný kurz do první třídy, tzv. NEMO 
ŠKOLIČKU. Vždy ve středu dopo-
ledne. Vzhledem k omezené kapa-
citě upřednostňujeme zájemce o ZŠ 
NEMO.

V případě zájmu kontaktujte ře-
ditelku Lenku Sosnovcovou na 
tel: 777 727 334, nebo pište na 
info©nemoricany.cz.

Těšíme se na shledání, 
MŠ a ZŠ NEMO
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tech, ale nakonec se vše podařilo a setkání budoucích 
prvňáčků a jejich budoucích paní učitelek proběhla 
15. - 17. 6. 2021 na zahradě 1. tříd u Slunečnice.  Po-
časí nám přálo, paprsky slunce podtrhly radostnou 
atmosféru celé akce. Každá paní učitelka přivítala své 
žáky a jejich rodiče, povídala si s nimi, vzájemně se 
poznávali. Vychovatelky školní družiny připravily pro 
děti zábavné soutěže a hry, do kterých se děti s nad-
šením zapojily. Nešlo ani tak o vítěze, ale o společně 
strávený čas s budoucími spolužáky. 
Milé děti, doufáme, že vám nadšení, elán a chuť učit 
se něco nového dlouho vydrží, a moc se na vás těšíme 
v novém školním roce!

Lada Kubásková

 
 
  
 
 

Rekonstrukce v závěru školního roku 
a během letních prázdnin
Během června školního roku bylo zapotřebí rekonstru-
ovat a obnovit elektrické rozvody ve sklepích hlavní bu-
dovy a budovy U soudu. Elektrifikace zásadně pomohla 
lepší orientaci v rozsáhlých prostorech sklepů.
Během hlavních prázdnin byla vymalována bývalá učeb-
na HV ve druhém patře včetně oprav omítek. Dále pro-
běhla rozsáhlá rekonstrukce dívčích a učitelských toalet 
v budově U soudu. Byla vyměněna umyvadla, klozety, 
opraveny odpady a přívody vody. 
Největší rekonstrukce se týkala venkovního hřiště vedle 
hlavní budovy.  Již podruhé za posledních pět let došlo 
vlivem hmotnosti sněhu k prověšení sítě, a tím k defor-
maci sloupů, na kterých je síť umístěna. Vzniklá škoda 
byla hrazena jako pojistná událost. Vzhledem k dra-
matickému zvýšení cen materiálu a stavebních prací 
pojistná částka pokryla 60 % nákladů na rekonstrukci. 
Vzhledem k vysokým nákladům a hrozbě opakování po-
škození hřiště ředitel rozhodl, že síť již nebude na zakrytí 
hřiště instalována. 
 Pavel Bednář, ředitel školy

Červnové setkání našich
budoucích prvňáčků

Téměř do poslední chvíle nebylo kvůli protiepidemickým 
opatřením jasné, zda se uskuteční jako v předchozích le-
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Koncerty  
hudebních tříd
V červnu měly naše 
hudební třídy velmi 

pestrý program. 8. června se konal 
závěrečný koncert naší 9. A, tedy 
9. hudební třídy. Žáci si během 
distanční výuky připravili vystoupe-
ní, ve kterém se každý z nich nějak 
představil. Většina z nich zazpívala 
písně sólově za doprovodu kapely. 
Ti méně odvážní celý koncert vtipně 
moderovali. Večer končil se slzami 
v očích, všem bylo smutno, že od-
chází další dobří hudebníci.
 Další důležitý termín byl pátek 11. 
6. a sobota 12. 6. To se komorní sbor 
s kapelou Troufalost vydal autobu-
sem do Hradce Králové. Tam před 
budovou Filharmonie na nás čekal 
sympatický mladý muž, již známý 
písničkář Michal Horák. Měli jsme 
možnost s ním nazpívat jednu píseň 
na jeho nové CD. K této písni jsme 
si mohli vyzkoušet také natočení kli-
pu. Celé dva dny děti pilně pracovaly 
do pozdních večerních hodin. Po-
slouchaly pokyny režiséra, kamera-
manů, maskérky… Převlékaly se do 
kostýmů, musely hrát, zpívat, tan-
čit… Poznali jsme, kolik práce, sil, 
námahy a úsilí stojí za několik málo 
minut klipu. Ale všichni byli šťastní. 
Užili jsme si spoustu legrace. Děti 
byly fantastické, velká pochvala 
všem! Byla to obrovská zkušenost a 
této příležitosti a důvěry od Michala 
Horáka si velmi vážíme. Na podzim 

se můžete těšit na novou píseň, CD i 
klip. Dívejte se pozorně, jistě pozná-
te plno našich šikovných žáků.
 Bezručovka

Koukej kolem sebe.  
Neváhej – pomáhe
Tento slogan jste mohli vidět na pla-
kátech po celém městě. Vyzvání, aby-
chom se rozhlédli a pomohli, nebylo 
náhodné. Hudební třídy naší školy se 
během distanční výuky rozhodly ně-
komu pomoci, konkrétně Lukáškovi 
H., který potřebuje finance na léčbu, 
rehabilitace...
V době distanční výuky se děti při-
pravovaly, aby se mohl uskutečnit 
benefiční koncert. V online hodi-
nách nacvičovaly písně sólové i sbo-

rové. Od jara loňského roku během 
distanční výuky pracovaly na na-
hrávání a tvorbě CD, které mělo na 
koncertě křest. 
Koncert byl nádherný. Vystoupila škol-
ní kapela Troufalost, doprovodila sou-
časné zpěvačky, ale i ty, které již naši 
školu opustily. Zazněly i sborové písně.  
Hostem večera byl virtuóz, houslista 
Pavel Šporcl, který také celý večer spo-
lečně se svou ženou Bárou Kodetovou 
moderoval. Pavel Šporcl zahrál několik 
skladeb sám, v další vystoupil se svou 
dcerou Violettou, naší žákyní, a na 
konci celého koncertu houslemi pod-
maloval sborový zpěv hudebních tříd. 
Úžasné! S místním panem farářem 
Konstantinem ještě pokřtil naše školní 
CD. Všem patří velké DÍKY!
Mohli jsme přivítat ještě další zná-
mé hudebníky – klavíristku Ráchel 
Skleničkovou, bubeníka Michala 
Daňka a baskytaristu Ondru Hau-
sera. Ti nám profesionálně pomohli 
doprovodit několik písní.
Bohužel nemohl pro nemoc vystou-
pit další z našich hostů Michal Ho-
rák, s kterým měly naše hudební tří-
dy představit jeho novou píseň. 
Nenechali jsme si večer ale ničím 
zkazit. Byli jsme rádi, že jsme mohli 
pomoci Lukáškovi, který celý kon-
cert s nadšením sledoval. Vybrali 
jsme pro něho téměř 70. 000 Kč.
Připojte se k nám a „koukejte“ ko-
lem sebe. Neváhejte a pomáhejte!
 Bezručka

Co je nového v bezručovce
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ZáKLADNí ŠKOLA u ŘíČANSKéHO LeSA

Vážení rodiče,
Je tady nový školní rok. Minulý utekl velmi rychle. Pevně 
věříme, že školy zůstanou celý rok otevřené, děti se budou 
radovat ze společnosti svých kamarádů a společně zvládne-
me vše, co máme.
Rodiče, pokusme se společně, aby vztah mezi námi a 
dětmi byl takový, aby se o všech problémech, starostech i 
radostech dalo otevřeně mluvit a pak se jistě najde i řeše-
ní. Přáli bychom všem školákům i rodičům, aby jim škola 
přinesla více radostí než starostí. 
Na otázku: „Co dítě potřebuje nejvíce?“ je vlastně jediná a 
stručná odpověď: „Dítě potřebuje 3 P = pozornost, poro-
zumění a pohodu, ale také pochopení, shovívavost a tole-
ranci, nejvíce však lásku...

PreVeNTIVNí AKTIVITy Ve  
ŠKOLNím rOCe 2021/2022
Školní poradenské pracoviště v následujícím školním roce 
díky štědré krajské dotaci připravuje pro naše žáky hned 
několik preventivních aktivit. 
Žáci se mohou těšit na rozšířené programy všeobecné pri-
mární prevence, při nichž se v rámci herních aktivit dozvědí 
mnohé o rizikových společenských jevech. 
Paletu programů letos rozšíříme i o projektové dny Divadla 
Forum, které zážitkovou formou děti vtahuje do kompliko-
vaných příběhů a pomáhá tak formovat jejich životní posto-
je. Projektové dny budou navazovat na představení, jichž se 
žáci díky městu Říčany rovněž zúčastní.
Dále připravujeme program selektivní prevence s renomo-
vanou společností Odyssea, která nám pomůže s proble-
matickým kolektivem v jednom ročníku.
V neposlední řadě vyšleme pedagoga na rozšiřující studium 
školního metodika prevence.
I nadále budeme pokračovat v rozesílání tématických new-
sletterů, na něž máme od rodičů i žáků dobré ohlasy, a po-
kud nám to situace dovolí, rádi bychom uspořádali v kruhu 
rodičů i žáků alespoň jednu besedu na preventivní téma za 
pololetí. Nebojte se, pozvánky na pořádané aktivity se vám 
včas dostanou do mailů.
Na závěr bych milým čtenářům rád připomněl, že na 
webových stránkách školy funguje anonymní schránka 
důvěry, kterou mohou jak rodiče, tak žáci bez obav vyu-
žívat. Za Školní poradenské pracoviště 

Vojtěch Vytiska

HOLA, HOLA ŠKOLA VOLá!
Už je to tak! Školáci začali „stříhat metr“, prázdniny se neú-
prosně chýlí ke svému konci a učení začíná neodbytně klepat 
na školní vrátka.

Nu což, my, učitelé, se na 
naše žáky opravdu vel-
mi těšíme! Třídy jsou již 
připraveny uvítat dětský 
smích. Nebudeme se ale 
učit pouze ve třídách. Již 
na září jsme připravili 
adaptační pobyt pro žáky 
8. ročníku. Další připra-
vujeme. Čeká nás řada aktivit na utužení dobrých vztahů. 
Významná výročí si připomeneme projektovou výukou. Na 
1. stupni proběhne tématická výuka. Hodiny angličtiny nám 
zpříjemní rodilý mluvčí. I nadále bude probíhat kroužek ma-
tematiky a jazyka českého. Stejně tak obnovíme Čtenářský 
klub, Klub mladého diváka a Klub zvídavých žáků. Zkrátka 
jsme nachystáni uvítat naše žáky zpět ve škole s řadou novinek 
a nových zážitků.

PrVňáČeK POTŘebUJe  
(NeJeN Ve ŠKOLe, ALe PŘeDeVŠím DOmA)
1. Vhodný denní režim, uspořádání dne tak, aby byl mimo do-
mov co nejméně (např. nemusel chodit ráno do družiny), měl 
čas na odpočinek, hru a pobyt venku.
2. Možnost psát úkoly odpoledne co nejdříve a v první třídě se 
nezabývat školními věcmi déle než 30 minut.
3. Pěkný pracovní koutek včetně psacího stolečku a místa na 
školní věci.
4. Klid při ranním vypravování, aby šlo do školy dobře naladěné.
5. Povzbuzovat a chválit, i když rodič třeba není se všemi jeho 
výsledky spokojen.
6. Alespoň v první třídě pomoc rodičů při vypracování domá-
cích úkolů. Dítě ocení, když si rodiče uvědomí, že škola není 
to jediné a nejhlavnější, že je řada dalších činností, které může 
dítě dělat a být v nich úspěšné. 

DeSATerO PrO PrVňáČKA

1. Znám svoje jméno a příjmení, vím, jak se jmenují rodiče. 
2. Umím se obléknout i převléknout do cvičebního úboru, a 
to tak rychle, aby nikdo z mých kamarádů nemusel na mne 
čekat. Umím na tkaničce udělat mašličku. 
3. Umím uklidit knížky, pastelky a hračky tam, kam patří. 
4. Dovedu kreslit tužkou a pastelkami i malovat barvami. 
5. Poznám barvu červenou, modrou, zelenou, žlutou, hně-
dou a černou. 
6. Umím vystřihnout obrázek nůžkami.
7. Dovedu si připravit svačinku na ubrousek, po jídle si 
umýt ruce. 
8. Dovedu poslouchat maminčino vyprávění se zájmem a 
v klidu. 
9. Televizní pohádky, filmy a písničky pozorně sleduji a po-
vídám si o nich s rodiči. 
10. Do aktovky si sám uložím věci, a to tam, kam patří.
 Za 9. B J. Šírek a M. Vurčík
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PŘíPrAVNé KUrZy NA  
PŘIJímACí ŘíZeNí 2022
Gymnázium Říčany pořádá přípravné kurzy z českého ja-
zyka a matematiky pro žáky 5. a 9. ročníků základní školy.
Termíny: úterý 15.30 – 17.10 nebo sobota 9.00 – 10.40 
(vždy 45 min ČJ a 45 min MAT + 10 min přestávka mezi 
jednotlivými bloky)
Cena: 3600,- Kč/pololetí (pololetí = 12 lekcí), 1. pololetí: 
říjen – prosinec, 2. pololetí: leden – březen
Přihlášení: pripravny_kurz@gyri.cz, specifikujte, o kterou 
úroveň (5. nebo 9. ročník) a o který kurz (úterý nebo sobo-
ta) máte zájem.

Zuzana Pokorná,
ředitelka školy

(PO)mATUrITNí PLeS

Situace se jevila jako beznadějná. Opět bez plesu, žádné 
patřičné rozloučení s doposud nejvýznamnější kapitolou 
našich životů. 
Přišel konec května, maturita klepala na dveře a s ní přišel 
nápad na uspořádání (Po)maturitního plesu. Veškeré pří-
pravy proběhly opravdu na poslední chvíli, otazníky ohled-
ně „kvality“ plesu se vznášely ve vzduchu. Ale my to doká-

zali! V sobotu 26. 6. 2021 se profesoři, rodiče a další přátelé 
školy setkali na zámku Berchtold, aby s námi oslavili matu-
ritu a vytvořili tak jedinečnou atmosféru našeho rozlouče-
ní, nad kterou se budeme dojímat ještě pěknou řádku let. 
Srdečně děkujeme všem, kteří dorazili a přejeme budoucím 
maturantům štěstí nejen k maturitě, ale zejména ať se jejich 
ples se již řádně uskuteční. 

Natálie Marie Vaňková, 
nyní již absolventka gymnáziaá



ze života škol(ek)

Milé děti, vážení rodiče,
prázdniny a dovolené se už opravdu chýlí ke svému závěru 
a všichni se připravujeme na nový školní rok. Zatím neví-
me, co nám přinese a jak bude probíhat, ale určitě víme, že 
se výuku v novém školním roce těšíme.
V říčanské ZUŠ máme letos, ostatně jako vždy, zcela na-
plněnou kapacitu. Všech 720 míst je obsazeno talentova-
nými dětmi. V tomto roce rozšiřujeme výtvarný obor, na-
stoupí dvě skvělé pedagožky: Bára Olmrová do Strančic 
a Eva Stejskalová do Říčan. Vzhledem k velkému zájmu 
rozšiřujeme oddělení hry na klasickou kytaru s novou 
pedagogickou posilou Leticií Kasíkovou. Jako nový obor 
nabízíme hru na elektrickou kytaru, kterou vyučuje Lu-
boš Malý.

A z čeho máme velkou radost je stále se rozrůstající 
oddělení smyčcových nástrojů. V loňském roce jsme 
pedagogicky posílili třídu violoncell, v letošním roce 
máme mnoho malých a šikovných houslistů. Proto 
jsme přijali dva nové houslové pedagogy Veroniku 
Mráčkovou a 
Václava Dvořá-
ka. Všichni jsou 
skvělí pedago-
gové a věříme, že 
budou přispívat 
k šíření dobrého 
jména naší školy.
V letošním roce 
ukončuje pracovní poměr paní učitelka Simona Spáči-
lová, která vyučovala výtvarný obor ve Strančicích. Moc 
děkujeme za její obětavý přístup a přejeme hodně štěstí 
v dalších letech.
Veškeré další informace naleznete na www.zusricany.cz 
nebo rodiče na naší aplikaci IZUŠ od 26. srpna.

A CO PLáNUJeme 
NA DALŠí rOK?
V současné době pracujeme na navýšení kapacity školy. 
V letošním roce byl zájem u talentových zkoušek tak ve-
liký, že další navýšení je nutné. V rozběhu je i otevření 
nového místa vzdělávání v Mukařově. Zároveň máme 
dokončenou studii stavby nové ZUŠ na Komenského 

náměstí. Je to zatím první fáze, uvidíme, zdali budeme 
pokračovat v této práci dále.
Finišujeme na dokončení stavebních prací v suterénu 
ZUŠ. Suterén se zbavil vlhkosti, proběhla sanace venkov-
ní i vnitřní, položily se nové podlahy a od 1. září dostanou 
naši bubeníci a kytaristé dvě nově opravené třídy. Dalo by 
se tedy říci, že stavební práce v ZUŠ Říčany už v září snad 
definitivně skončí.
Milé děti, těšíme se na výuku a doufáme, že k nám bude 
tento rok příznivější a že se sejdeme v září na nějakém 
koncertu, výstavě či tanečním nebo dramatickém vystou-
pení v naší zrekonstruované škole, nebo v krásném kon-
certním sále či výstavní galerii.
Děkujeme zřizovateli za podporu a přejeme hezký školní 
rok všem.

Pedagogický sbor ZUŠ Říčany

A JeŠTě JeDNA GrATULACe

V září 2021 se dožívá významného životného jubilea náš 
skvělý pedagog bicích nástrojů Radek Břicháč.
Radek Břicháč vyučuje na ZUŠ Říčany více než 20 let a za 
tu dobu vychoval mnoho vynikajících bubeníků amatérů, 
které můžete slyšet v mnoha kapelách a souborech, ale i 
těch, kteří si bicí nástroje zvolili jako svoje životní povolá-
ní. Určitě nemusím představovat soubor SAMBABAND, 
který již léta vede Radek jako frontman a který nám často 
zpříjemňuje kulturní akce v Říčanech.
Jako dárek od ZUŠ dostane Radek zcela novou, zrekon-
struovanou a odhlučněnou bicí učebnu. Jsem ráda, že se 
rekonstrukce suterénu povedla v termínu a že korespon-
duje s Radkovým jubileem.
Svoje narozeniny oslaví jak jinak než koncertem, na který 
si pozval mnoho zajímavých hostů.
Na koncert jste všichni srdečně zváni. Přijďte, bude to vel-
kolepé!
Radku, přejeme všechno nejlepší.

Kolegové ze ZUŠ

Informace ze ZUŠ Říčany ke školnímu 
roku 2021/2022

Bára olmrová eva stejskalová leticia Kasíková

Veronika Mráčková Václav dvořák
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Projekt Příběhy našich sousedů 
čeká závěrečná prezentace 
Vzdělávací projekt Post Bellum, který 
na Říčansku běží v rámci implemen-
tačních aktivit projektu ORP Říčany 
– Místní akční plány rozvoje vzdělá-
vání II, reg. číslo projektu CZ.02.3.68
/0.0/0.0/17_047/0008643, započatý 
na jaře, míří do finále. Tři týmy ze tří 
škol (3. ZŠ U Říčanského lesa Říčany, 
ZŠ Kunice a ZŠ Světice) se potkají 
na závěrečné prezentaci v pátek 17. 
září od 15 hodin v sále Staré radnice 
v Říčanech. Představí tři rozmanité 
osudy, mezi nimiž je i příběh Libuše 
Vackové, rozené Broukalové. Její ro-
dina mívala ve Světicích obchod. Jako 
desetiletá intenzivně prožívala konec 
druhé světové války – pamatuje si, jak 
za Světicemi zůstal stát vlak s němec-
kými vojáky, který ostřelovali povstal-
ci. S babičkou se tehdy schovávaly ve 
sklepě. Žákům vyprávěla také o tom, 

jak chodila pěšky do školy v Tehově a 
o zimě na vesnici: „Hodně jsme sáňko-
vali na silnici. Tenkrát nejezdila auta… 
A to už jsem byla větší, měli jsme takový 
dlouhý sáně a sedělo nás tam třeba pět 
a některej kluk nás roztlačil… Jeli jsme 
po tý silnici až jak je most, tak až za 
most. To jsme se svezli!“ Vzpomínala 
se smíchem.  
Slavnost nemůže být vzhledem k epi-
demickým opatřením otevřená širo-
ké veřejnosti, do příběhů pamětníků 
nejen z našeho města a okolí však lze 
nahlédnout i zaposlouchat se díky 
www.pribehynasichsousedu.cz. Tam 
najdete žákovské a studentské doku-
menty, které vznikly na různých mís-
tech České republiky. Mladí lidé pod 
vedením svých učitelů vytvářejí audio 
reportáže, videa, shromažďují dobové 
fotografie a rovněž dokumentují svá 

setkávání s pamětníky i další průběh 
projektu. 

Renata Skalošová, místní 
koordinátorka projektu

Proč musíme umět anglicky?
Zní to jako banální otázka, a pokud 
si ji člověk položí, odpověď na ni ne-
hledá dlouho – kvůli dovolené, kvůli 
seriálům na Netflixu, kvůli tomu, že 
všichni kolem mě anglicky umí a já se 
cítím trapně...
To všechno jsou jistě pádné důvody. 
Jestliže se ale na tuto otázku zeptáte u 
nás v agentuře, dostanete odpověď s po-
někud širší perspektivou. Umět anglic-
ky je pro nás, jako pro národ, absolutně 
zásadní. Jsme malá země s krásným, ale 
komplikovaným jazykem, který se kvůli 
deseti miliónům obyvatel bohužel nikdo 
učit nebude. Přece jen, sedm pádů a „ř“, 
to po nikom ani nemůžeme chtít.
Naše země má lokaci, kterou by nám 
mohla leckterá velmoc závidět. Ležíme 
v srdci Evropy a vždy jsme byli důležitou 
obchodní křižovatkou našeho kontinen-
tu. Máme tedy velký potenciál zaujmout 
klíčovou pozici ve světě. Jak to ale udě-
lat, když nám svět nerozumí? Dlouho 
jsme byli západu zavřeni, a přitom toho 

máme tolik, co nabídnout, chybí jen je-
den krůček – společný jazyk. 
Není přehnané tvrdit, že angličtina spo-
juje lidi po celém světě. V Extra Mile 
každý den vidíme, jak angličtina mění 
našim studentům život, poznávají no-
vou kulturu, připravují se na univerzitu 
v zahraničí, dostanou lepší práci, zís-
kají sebevědomí, konečně si popovídají 
s Georgem, který se přiženil do rodiny, 
jak se říká v angličtině – the sky is the 
limit.

Já vím, babylonští nám s tím tenkrát 
pěkně zamíchali, ale hlavu vzhůru, 
věděli jste, že k efektivní komunikaci 
v angličtině stačí tři tisíce slov? To není 
tolik, a pokud s tím budete potřebovat 
pomoct, můžete se obrátit na nás. V ří-
čanském obchodním domě Mestek už 
pátým rokem nabízíme individuální lek-
ce s kvalifikovanými lektory z anglicky 
mluvících zemí a rádi vám pomůžeme 
otevřít dveře do světa.

Karolína  
Koller, BA (Hons.)

ředitelka jazykové 
agentury  

Extra Mile
www.extra-mile.cz
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Letní škola – škola v tom 
nejlepším smyslu slova 

Kolik jen může být připojeno pří-
vlastků ke slovu škola – mateřská, 
základní, speciální, umělecká či 
třeba jazyková – dnes nabízím po 
krásném zážitku ve druhé polovině 
měsíce srpna ještě další přívlastek – 
letní. Tedy letní škola, pořádaná ko-
legyněmi Mirkou a Monikou z naše-
ho MAPu, nabídla pedagogům před 
začátkem nového školního roku 
úžasné propojení závěru prázdni-
nového času a školní práce, propoje-
ní lidí z různých škol navzájem.
Vskutku rád píšu, že tato letní škola 
realizovaná v krásném prostředí zám-
ku v Kostelci nad Černými lesy splnila 
všechno to, co očekáváme od dobré 
školy. Lidé tam byli rádi, těšili se na ni 
a litovali rychlého plynutí času, přitom 
pracovali naplno nejen v seminárních 
časech, ale diskuze a výměna zkuše-
ností, často obrušování hodně rozdíl-
ných názorů přetrvávaly do pozdních 
večerních hodin. A to je moc dobře, 
protože musím prozradit, že účast-
níci trávili v této škole čas své řádné 
dovolené, trávili svůj čas dobrovolně a 
dobře věděli, proč tak činí. Shodli jsme 
se v tom, že nelehký uplynulý covidový 
rok a trochu zamlžená budoucnost 
toho přicházejícího vyžaduje pořádné 
nakopnutí před jeho začátkem, vyža-
duje načerpání potřebných informací, 
seznámení s novými lidmi a zejména 
výměnu zkušeností, popř. zjištění, že 
podobný problém řeší kolegové v jiné 
škole, v jiné obci a můžeme se navzá-
jem obohatit, nezištně si pomáhat a 
odstranit svoji vlastní nejistotu, oba-
vy či rozpaky z nedostatku informací 
z centra.
Svoje téma si podle mne zcela jistě 

našli všichni. Program i další informa-
ce budou určitě k dispozici na webu 
MAP, proto připomenu základní ob-
lasti, kterým jsme se věnovali. Je totiž 
velice inspirativní, když jste uprostřed 
skupiny lidí složené z učitelů, ředite-
lů, vychovatelů, asistentů pedagoga a 
dalších lidí. Skupina měla fantastic-
kou dynamiku podpořenou právě tou-
to heterogenitou umožňující pestrou 
paletu názorů a zkušeností. 
Schválně, zdali byste si vybrali i vy 
– bylo možné věnovat se syndromu 
vyhoření, myslet na sebe při protaho-
vacích cvičeních, sbírat tipy pro výuku 
angličtiny i matematiky a práci s dys-
lektiky či dětmi, kterým se příliš ne-
chce. Dále bylo v nabídce hodnotové 
vzdělávání, právní témata pro učitele 
i vedoucí pracovníky, svoje našli peda-
gogové pracující s dětmi s nejrůzněj-
šími vzdělávacími potřebami stejně 
jako ti přemýšlející o změně životního 
stylu či zlepšení vlastních rétorických 
dovedností. Mezi aktuálními tématy 
bylo možné najít nápady pro vtažení 
celého pedagogického týmu do spo-
lečné práce při modernizaci školního 
vzdělávacího programu a v neposled-
ní řadě seminář spojující ředitelský a 
starostenský svět.
Vůbec není důležité, zdali konkrétní 
téma mířilo více ke škole nebo k osob-
nosti pedagogů. Všechna témata spo-
joval leitmotiv radosti z práce s dětmi 
a tu přeci mohou dobře dělat jen spo-
kojení, sebevědomí a po všech strán-
kách dobře připravovaní pedagogičtí 
pracovníci. A účastníci letošního roč-
níku letní školy MAP Říčany k uvede-
ným atributům přidali jeden další, zce-
la nezbytný. Všichni totiž svou aktivní 

účastí dali najevo, že umějí pracovat 
na sobě, že si uvědomují svoje silné 
stránky i místa, na kterých je potřeba 
dále pracovat, že se umějí nezištně 
podělit o svoje zkušenosti a také, že se 
umějí dobře bavit, zazpívat si i vysko-
čit ze zaběhnutých stereotypů. Člověk 
by až trochu současným dětem takové 
učitele záviděl.
Na závěr nezbývá než poděkovat všem 
účastníkům za dobrou práci a podpo-
ru vynikající atmosféry celé akce od 
začátku až do konce. Poděkovat všem 
lektorům, poděkovat podporujícím 
starostům i dalším lidem. A samozřej-
mě holkám z MAPu Říčany Mirce a 
Monice, že v našem portfoliu je ulože-
na krásná akce, na níž budeme stavět 
dál a na kterou budeme dlouho vzpo-
mínat. Moc děkuji a přeji hodně dobré 
nálady a radost z celého přicházejícího 
školního roku.

Václav Trojan, 
odborný garant MAP Říčany

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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l Vybrané a zaregis-
trované projekty do 6. 
výzvy MAS Říčansko 
z Programu rozvoje 

venkova jsou zaměřené na investice do 
zemědělských podniků. Jsme rádi, že 

můžeme podpořit tuto formu podnikání 
na Říčansku. Z IROP v oblasti týkající se 
školství a vzdělávání bylo ze strany MAS 
předáno k závěrečnému ověření způso-
bilosti všech osm projektů. V případě, 
že se z předchozích výzev nedočerpá 

nastavená alokace, bude navýšena tato  
11. výzva a mohl by být podpořen i po-
slední náhradní projekt. Všem úspěš-
ným žadatelům gratulujeme. 

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

Střípky z mASky

 

Fotosoutěž: Místo, které mám zde rád 

Do konce září můžete zasílat své fotografie z území Říčanska.  

Vybrané fotografie budou opět využity na tvorbu stolního kalendáře na rok 2022. 
Maximální počet fotografií v minimální kvalitě 300 dpi je 5. Podrobnosti naleznete na 
zaprazi.eu/knihovna a ricansko.eu. 

Své snímky posílejte na redakce@zaprazi.eu (Fotosoutěž 2021) 

Název projektu CZ Žadatel CZV projektu Příspěvek eU
Pořadí  
hodnocení

JaZYKoVá uČeBNa - ZŠ sVětIce Základní škola světice, p. o. 790 612,00 751 081,40 1

Infrastruktura pro výuku přírodních věd  
na ZŠ Navis

spolek Navis 1 097 793,00 1 042 903,35 2

učíme se přírodní vědy venku na ZŠ Vyžlovka obec Vyžlovka 1 300 166,00 1 235 157,70 3
Venkovní učebna pro rozvoj klíčových kompe-
tencí na ZŠ Průhonice

Základní škola Průhonice, okres 
Praha - západ

1 414 598,76 1 343 868,82 4

Infrastruktura pro výuku přírodních věd na ZŠ 
adventure school - učíme naživo

adventure school  - mateřská 
škola a základní škola s.r.o.

764 594,67 726 364,93 5

odborná učebna fyziky a chemie II. ZŠ Bezru-
čova Říčany

2. základní škola Bezručova Říča-
ny, příspěvková organizace

599 831,00 569 839,45 6

Botanické centrum u základní školy u Říčan-
ského lesa - 3. etapa

Město Říčany (podpořen částečně) 4 998 738,31 4 748 801,39 7

Vybavení odborných učeben ZŠ těptín Základní škola těptín s.r.o.  
(náhradní projekt)

773 400,00 734 730,00 8

Název projektu Název žadatele CZV projektu
Požadovaná výše 
dotace

Pořadí 
hodnocení

Pořízení zemědělských strojů Petr chejn 999 000,- 699 600,- 1
Nákup zemědělské techniky david Procházka 550 000,- 275 000,- 2
Rozmetadlo hnoje Jaroslav Vorel 999 000,- 699 300,- 3
Modernizace strojového parku tomáš Pacovský 1 490 000,- 745 000,- 4
Pořízení zemědělského stroje františek Čihák 1 200 000,- 840 000,- 5
Pořízení zemědělské techniky Petr Zajíček 2 380 000,- 1 190 000,- 6
Pořízení nové technologie Miroslav Pacovský 600 000,- 300 000,- 7
Nová technika pro rozvoj farmy faRMa JaNda s.r.o. 990 650,- 495 325,- 8
Nákup zemědělských strojů Martin Zima (podpořen částečně) 1 000 000,- 500 000,- 9

6. výzva PRV – Investice do zemědělských podniků

11. výzva IROP-Školství a vzdělávání 2021
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Po loňské nucené pauze jsme si v našich 24 obcích Lado-
va kraje mohli opět užít tradiční i nové letní společenské 
akce. V mnoha vesnicích se promítaly filmy pod noční 
oblohou. Mohli jsme zažít pouťový festival, open-air kon-
certy, muzikály, divadelní představení a různá sportovní 
klání.  Přestože léto bylo poněkud deštivější, zbavili jsme 
se konečně pocitu izolace a já věřím, že za určitých pravi-
del budeme moci kulturně a společensky žít i v nadcháze-
jících podzimních měsících. Také proto vám nyní připo-
mínám možnost, mít vždy aktuální přehled.   

Kalendář akcí – všechny akce z mikroregionu 
na jednom místě
Webové stránky Ladova kraje informují o turistických a 
cyklistických trasách, o zajímavostech z našich ladov-
ských obcí, ale nejen to, na hlavní stránce webu se nachá-
zí pravidelně aktualizovaný Kalendář akcí. Zde získáte 
aktuální přehled o tom, co se kde děje. 
Podporujeme pestrý komunitní život a záleží nám na tom, 
aby měli lidé povědomí o dění i mimo jejich vlastní obec. 
Je totiž škoda jezdit za zábavou jen do větších měst či zná-
mých míst, když se toho tolik pestrého děje třeba hned ve 
vedlejší vesnici. Přehled o aktualním dění vám může 
chodit přímo do vašeho e-mailu, stačí se v rubrice 
„Akce“ zaregistrovat k odběru novinek. 
Dozvíte se zde např., že ještě do konce října můžete v ří-
čanském muzeu navštívit výstavu Jídlo…napříč staletí-
mi, kde prozkoumáte spižírnu našich babiček nebo zjis-

Léto bylo v našem regionu plné zajímavých akcí, jaký bude podzim? 

MIKROREGION

LaDŮV KRaJ

Mezi námi

PODěKOVÁNÍ
Jménem celé rodiny děkuji vedení a celému 
kolektivu alzheimer Home ve Slušticích za skvělou, 
obětavou a laskavou péči, kterou jste věnovali mé 
mamince Jaromíře Kášové v  posledních těžkých 
dnech jejího života. děkuji za stejně úžasný přístup 
k ostatním pacientům a přeji vám všem mnoho 
štěstí a zdraví v osobním životě.  

Hana Svobodová

VZPOMÍNKa
dne 27. 7. 2021 nás navždy opustila paní Květa 
Kročová a dne 14. 8. 2011 navždy odešel pan 
antonín Kroča. Prosím věnujte s námi tichou 
vzpomínku. děkuje a vzpomíná

sestra Zdena s rodinou  
a dcera Jitka s rodinou

títe, že v Kunicích na zámku Berchtold vystoupí 18. září 
špičkoví operní pěvci, sólisté Národního divadla s pro-
gramem nazvaným IL BOHEMO. Ve stejný den, se koná 
celorepubliková akce „Ukliďme Česko“, kde se přes pro-
jekt „Čistý Ladův kraj“ můžete ve vašich obcích zapojit i 
vy. V Kalendáři akcí najdete i sportovní událost, která je 
shodou okolností součástí našeho běžeckého seriálu Po-
hár Ladova kraje. Koná se v sobotu 25. 9. a můžete se jí 
zúčastnit, nese název Hrusický Dobroběh.  
Přeji vám tedy, za náš dobrovolný svazek obcí pohodový a 
na akce pestrý podzim, pokud možno jen s nejnutnějšími 
omezeními, neboť člověk je jak známo tvor společenský a 
v samota mu obecně příliš neprospívá.  A kdo raději rela-
xuje v přírodě, ať neváhá a zavítá i do okolí jiných „ladov-
ských“ obcí než, které zná a třeba si v některém z místních 
infocenter či u našich partnerů pořídí novou turistickou 
nálepku Ladova kraje.  Kde je nálepka k dostání se dozví-
te opět na našem webu, facebooku či Instagramu.

Hanka Bolcková
www.laduv-kraj.cz , 
facebook.com/laduvkraj,
instagram.com/laduvkraj.
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Naše město se tak jako jiná města 
proměňuje. Místa mění svůj účel a některá 
zanikají. Nápisy blednou a střídají je nové. 
domy, kolem kterých jsme ještě nedávno 
procházeli, nestojí… Je to přirozené. I to, 
že se neubráníme nostalgii a mluvíme 
o těchto proměnách se svými blízkými. 
V novém seriálu vám s pomocí historických 
fotografií a vzpomínek pamětníků chceme 
vyprávět o Říčanech v minulosti, o lidech, 
kteří tu dřív žili, o jejich práci, zálibách i 
tradicích.
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Ještě nedávno tady stála opuštěná 
trafika, dnes tu vzniká nový dům. Kdo 
si vzpomene, že vedle Labutě bývalo 
hodinářství, ve kterém kraloval pilný, 
oblíbený hodinář?
Na fotografii z doby první republiky si 
můžeme přečíst jeho jméno: Antonín 
Novotný. Shoda se jménem jednoho 
z československých prezidentů v so-
cialistické éře je čistě náhodná. Toník 
pocházel z početné rodiny Novotných, 
která bydlela ve skromném domku 
v dnešní ulici Rooseveltova kousek za 
náměstím. Byl čtvrtým z devíti dětí, kte-
ré se dožily dospělosti. K zaměstnání, ve 
kterém je potřeba klidné soustředěné 
práce, ho předurčilo tělesné postižení, 
měl totiž hrb. Jeho neteř Hana Ťukalo-
vá, rozená Novotná, dcera bratra Oty, 
vypráví: „Říkalo se, že babička měla 
k ruce nějakou chůvu, ta že ho jako ma-

ličkého upustila a tím že se to stalo. Ne-
vím, jestli se to zakládá na pravdě, ale v té 
době se následky takových úrazů zřejmě 
neuměly odstranit.“ V rodině i mimo ni 
byl oblíbený, lidé mu neříkali jinak než 
Toník a Toníček. „On to byl velice skrom-
ný a hodný člověk,“ vzpomíná Hana.
Celý život se věnoval jen hodinařině. 
Pro Říčanské to byl pojem. V dobách, 
kdy se hodinové strojky opravovaly, 
aby lidem vydržely až do smrti, byla vy-
soko ceněna jeho preciznost a spolehli-
vost. Zákazníci k němu jezdili i z okolí. 
Víme, že na začátku třicátých let, kdy se 
Toník už asi deset roků řemeslu věno-
val, působili v městečku ještě hodináři 
Ladislav Masopust a Josef Pospíšil. 
V dětství během čtyřicátých a padesá-
tých let chodila Hana Ťukalová ke strý-
ci moc ráda na návštěvu: „Do krámeč-
ku se vcházelo dvěma schůdky a když 

se otevřely dveře, tak přímo naproti byl 
pracovní stůl, kde seděl náš Toník. Na 
oku měl hodinářskou lupu a vpodstatě 
celý den pracoval při umělém světle. Na 
stole měl lampu se zeleným stínítkem.“ 
Dlouhé hodiny bez přestávky se jeho 
shrbená postava skláněla nad hodin-
kami. V krámku se ozýval příjemný, 
jemný zvuk: „Všude na stěnách byly ho-
diny a tikaly a tikaly. A když tam člověk 
vešel, tak ho ovanula zvláštní vůně. Asi 
směsice lihu a ještě něčeho, čím se ty ho-
dinky čistily a máčely se v tom… to byla 
typická vůně pro to hodinářství.“ Jak 
si Hana vybavuje, později v krámku 
přibyl ještě jeden stůl. U něj pracoval 
Toníkův mladší bratr Karel. Také se vy-
učil hodinářem a než se posadil za stůl 
v říčanské provozovně, zkoušel štěstí 
v Praze.
Malinké hodinářství bylo rozděleno 
vysokou skříní (v ní byly hodiny určené 
na prodej i ty k opravě) a za ní jste našli 
prostor s kanapem a stolkem s vaři-
čem, se vším hodinářovým živobytím. 
Antonín Novotný se jemné mechanice 
hodinových strojků věnoval až do konce 
života v roce 1969. Jeho bratr pracoval 
v Říčanech i v dalších letech a měl pořád 
co dělat: „Ještě mnohem později (v deva-
desátých letech) chodil do rodin, kde měli 
pendlovky. Pendlovky už totiž nikdo jiný 
neuměl opravit. Když pendlovky došly, 
tak volali pana Novotného.“ Doplnila 
příběh dávného hodinářství Hana Ťu-
kalová.

Renata Skalošová, 
Muzeum Říčany

Říčanské rozmanitosti: 
Staré hodinářství vedle hotelu U Labutě

MINIMÁLNÍ OKRAJ
INVERZNÍ 

PRUH

MINIMÁLNÍ OKRAJ
POZITIV

Rodina Novotných. drobnou postavu hodináře antonína vidíme v druhé řadě jako první zleva. hodinář Karel 
v třetí řadě třetí zleva (snímek ze začátku dvacátých let)

Malé hodinářství se 
krčilo vedle Novákova 
hotelu „u labutě“ 
na jedné z hlavních 
říčanských ulic. ta 
během 20. století 
několikrát změnila 
jméno: Nádražní, 
husova, Gottwaldova, 
17. listopadu. Po 
smrti antonína 
Novotného bylo 
hodinářství dlouho 
zavřené, v objektu 
později fungovala 
například trafika
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OČKOVÁNÍ
VAKCÍNOU MODERNA

KE KAŽDÉMU
OČKOVÁNÍ  VOUCHER
V HODNOTĚ 499 KČ 

NA VSTUP DO FITNESS
A SAUNOVÉHO SVĚTA
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Na tuto otázku bych vám rád odpověděl ve dvou navazu-
jících článcích.
Vážení spoluobčané, prázdniny jsou u konce a my bychom 
vás rádi seznámili s tím, co se u nás událo a čím se zabý-
váme. Většina z vás si jistě pod pojmem rybář představí 
„tichého blázna“, který svůj volný čas tráví u řeky, nebo 
rybníka a vídáte ho třeba na oblíbeném rybářském revíru 
Mlýnský rybník, jak sedí na židličce a hypnotizuje splávek 
na prutech. Co již většinou není vidět, je práce, kterou naši 
aktivní členové vykonávají v rámci rybářských brigád a 
spolkových činností. V zimě to jsou prořezy dřevin v okolí 
rybníků, čištění potoků, hlídání stavu a průtoků vod, pro-
sekávání ledu, úklid nepořádku a odpadků. Na jaře pře-
devším přípravy na hospodářskou sezónu – výlovy násad 
ryb, zarybňování revírů, rozvoz krmení. V létě pak sekání 
trávy a starost o obsádky na rybnících pro podzimní výlo-
vy, ze kterých vysazujeme sportovní revíry „Mlýnský ryb-
ník“ a „Jureček“. 
Průběžně kontrolujeme stav rybníků, jejich bezpečnost a 
v případě potřeby čistíme výpustní zařízení, nebo česle a 
přelivy, odstraňujme spadlé stromy a větve. Nedílnou sou-
částí jsou kontroly sportovních rybářů, která naše rybář-
ská stráž provádí ve spolupráci s Městkou policií. Té patří 
náš dík. Pytláci a neukáznění rybáři u nás nejsou vítáni! 
S tímto vším je spojena i čím dál více bující administrativa. 
V prosinci 2020 se naši členové zapojili do akce města ve 
vysazování stromů a za celý rok odpracovali cca čtyři tisí-
ce brigádnických hodin. Všechny tyto činnosti vykonávají 
naši aktivní členové a funkcionáři ve svém volnu. Nejví-
ce o sobotách, nedělích a svátcích, bez nároku na hono-
rář. Navazujeme tak na předchozí generace rybářů, kteří 
v Říčanech působí již od roku 1937, kdy se vznik spolku 
datuje. Za tuto dobu byly našimi členy odpracovány de-
setitisíce brigádních hodin nejen na našem majetku, ale i 
majetku města. Např. při stavbě klubovny, areálu sádek, 
opravách rybníků, nebo stavbě rybníka Rozpakov a Srnčí. 
V posledních letech jsme se účastnili všech revitalizací ří-
čanských rybníků, ať už ve fázi projektových příprav, nebo 
samotných prací. Jako poslední jsme nyní spolupracovali 
na přípravě projektu i revitalizaci Rozpakova. 

Velmi si vážíme podpory a financí, které nejen do vodních 
děl město Říčany investuje. Vnímáme to jako velmi po-
třebné v době klimatických změn, kdy dochází k náhlým 
výkyvům počasí a v posledních letech dříve nevídanému 
jevu – nedostatku vody. Vodu v krajině je třeba zadržet 
a účinně regulovat. Ke všem těmto aktivitám je potřeba 
funkčních vodních děl, která jsou pravidelně udržována. 
Tuto činnost na nich vykonáváme my. 
Dokončení v příštím čísle...
S rybářským pozdravem Petrův zdar!

Martin Vosátka, místopředseda  
a hospodář ČRS MO Říčany, z.s.

crsricany.webnode.cz

Co dělají říčanští rybáři?

EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA 
Poděkování Bohu za ty,
kteří se starají o druhé

TŘI „V“ PROTI KORONAVIRU 
Vzpomínka – na všechny, kteří podlehli v boji s koronavirem.

Vděčnost – děkujeme všem, kdo v boji s koronavirem pomáhali a pomáhají a 
chceme jim vyprošovat Boží požehnání a zmocnění do dalších dnů.

Výhled – věříme, že z této situace je cesta ven a že i přes velké obtíže z ní 
můžeme vyjít posilněni. Chceme vyprošovat Boží milost pro ty, kdo byli 
koronavirem zasaženi a moudrost pro ty, kdo rozhodují o opatřeních. 

Neděle 19. 9. 2021 od 18.00  

Masarykovo náměstí, Říčany 
 hudbou doprovodí školní kapela Troufalost

Církev bratrská, Církev československá husitská, 
Českobratrská církev evangelická, Pravoslavná církev, 

Římskokatolická církev a město Říčany
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KOLOběH pomáhá moravě
Jak bylo avizováno na sociálních sítích, ani Koloběh nezů-
stal netečný k neštěstí, které v červnu postihlo obyvatele 
některých oblastí na Moravě. Řada lidí přišla o střechy nad 
hlavou, o další části svých domů, zahrad, o automobily a vy-
bavení domácností, někteří téměř o všechno. Město Říčany 
se vydatně zapojilo do pomoci, která na postižená místa mí-
řila různými cestami a způsoby. A také náš dobročinný ob-
chůdek veškeré výnosy z prázdninových měsíců proměnil 
(a stále proměňuje) v pomoc konkrétním lidem s jejich kon-
krétními potřebami. Přes říčanský Odbor sociálních věcí 
a zdravotnictví a Blanku Spolkovou jsme navázali kontakt 
se zástupci břeclavské sociálky a získali kontakty na míst-
ní potřebné občany. V průběhu září se s nimi díky pozvání 
z Moravy sejdeme dokonce osobně. Zatím jim postupně 
alespoň trochu ulehčujeme v jejich situaci: za 75 000 Kč 
jsme zajistili poukázky do supermarketu, na přání obyvatel 
z Moravské Nové Vsi jsme zakoupili např. vysavač, telefony, 
televizor, myčku, tiskárnu, postel, skříně, sušičku, sporák, 
nábytek do dětského pokoje… Hodnota darů už se přiblížila 
částce 200 000 Kč. Víme přesně, komu jaká pomoc odešla, 
na obrázcích níže jsou domy některých z jejích adresátů. 
Vděčnost místních je obrovská, a to tím spíše, že prvotní 
mediální zájem opadl, ale práce a podpory je nadále zapo-
třebí. Takže ano, Koloběh i nadále pomáhá Moravě a lidem, 
kteří se stále vypořádávají s následky ničivého tornáda. 

A s Koloběhem pomáháte vy všichni, kdo jste jeho součástí: 
ať už jako neúnavně a nezištně pracující dobrovolníci, jako 
dárci jakéhokoli zboží nebo jako kupující. Vám všem za to 
patří obrovský dík.

 Eva Hazdrová Kopecká, ředitelka

A Koloběh je trendy…
Stále více lidí se znepokojením sleduje celosvětové problé-
my s nárůstem odpadů a úbytkem zdrojů, hledá alternativy 
k dosavadnímu životnímu stylu a způsoby, jak se smyslupl-
ně zbavit nepotřebných věcí a nakupovat ekologičtěji. Jed-
nou z mnoha organizací, které se této problematice věnují, 
je spolek Praha cirkulární. Pod jeho vedením proběhl v červ-
nu druhý ročník inspirativní konference s názvem Re-use 
centra. Cílem konference bylo představit zájemcům nejrůz-
nější již fungující projekty, které pracují na principu znovu-
využití věcí, a zprostředkovat dosavadní zkušenosti jejich 
provozovatelů. A bylo opravdu z čeho vybírat. Návštěvníci, 
kteří letos sledovali program online, si mohli prohlédnout 
švédský supermarket se zbožím z druhé ruky, seznámit se 
s konceptem nábytkových bank, poslechnout si, jak se před-
cházení odpadu stává součástí strategického plánování mo-
derních měst. 
 Problematika tzv. re – use center, tedy míst, kde lze nepo-
třebné věci odložit a jiné si odnést či odkoupit, je opravdu 
široká. Tato centra mají nejen ekologický, ale i sociální 
přínos. Pomáhají rodinám v nouzi, vytvářejí chráněná pra-
covní místa, městům slouží jako sklady materiální pomoci 
v době krize. 
V sekci Dobročinné obchody se na konferenci představil 
i náš říčanský Koloběh, jenž z výtěžku prodeje odložených 
věcí podporuje potřebné říčanské rodiny, pražský sociální 
obchůdek Přestupní stanice, který na přechodnou dobu za-
městnává lidi bez domova a pomáhá je vracet na pracovní 
trh, a moravská Nadace Veronika, jež se zaměřuje na ochra-
nu přírody a životního prostředí. Velmi si vážíme možnosti 
vyměnit si zkušenosti. Ukázalo se, že v běžném provozu ře-
šíme podobné problémy, ať jde o práci s dobrovolníky, oce-
ňování věcí či kontakt s veřejností. A potvrdili jsme si, jak 
hluboký smysl naše práce má. 

Podobných projektů bude nepochybně přibývat a je to 
dobře. Děkujeme, že se spolu s námi podílíte na omezení 

plýtvání a přispíváte dobré věci.  
Martina Vavřincová

 Eva Hazdrová Kopecká,
ředitelka KOLOBĚH Říčany, p. o. Církev československá husitská v Říčanech připravila pro širokou 

veřejnost ve spolupráci s Husovou knihovnou v Říčanech
a s Městem Říčany kulturní zážitek v prostorách Husovy knihovny.
 Komponovaný pořad umělecké skupiny Česká duše pod názvem

BOŽENa NěMCOVÁ  
– LÁSKa a BOLEST SESTRY MÉ.
autorka pořadu, historička Marie Neudorflová, vás provede  
vlídně a s úctou životem spisovatelky Boženy Němcové.
Kde jinde se tedy 7. 9. od 17:00 setkat než v prostředí plném 
literatury. loňský pořad umělecké skupiny Česká duše o charlottě  

Garrique  Masarykové v koncertním sále staré radnice v Říčanech 
měl velký úspěch, máme se tedy na co těšit. Více informací v 
husově knihovně Říčany.

srdečně vás zdravím, bratři a sestry, milí přátelé. Jsem ráda, že se i 
přes probíhající úpravy prostor v naší modlitebně v ulici 17. listopadu 
budeme moci setkat. děkuji bratrům ze všech církví v Říčanech, že 
se rozhodli připravit na 19. září společnou Bohoslužbu. Je pro mne 
velikou radostí a ctí být společně s vámi všemi.

Farářka�Jana�Šmardová�Koulová
(Možnost domluvení pastorace, rozhovorů,  

svátostí na telefonu 602 766 899)
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Václav Brunclík, otec letce Zdeň-
ka Brunclíka, o kterém jsme psali 
v prázdninovém čísle městského 
věstníku, byl truhlářský dělník 
z Podkrkonoší. Do Říčan přišel po 
první světové válce za prací společ-
ně s Jindřichem Hoftou, kterého 
čtenáři znají ze vzpomínek jeho 
syna Dalibora. Oba mladí muži byli 
do roku 1923 zaměstnáni v truhlář-
ství pana Bartáka.
Václav pocházel z městečka Lom-
nice nad Popelkou. V roce 1927 se 
do Říčan přistěhovala jeho manžel-
ka Zdenka s tehdy ročním synem 
Luďkem. V Říčanech se o čtyři roky 
později narodil mladší syn Zdeněk. 
Bydleli v nájemním bytě v domě pana 
Víta v Řípské ulici čp. 610. Pan Vít byl 
válečný invalida, prodavač ve velko-
obchodě s tabákovým zbožím Abal-
da, na hlavní ulici z náměstí směrem 
dolů ke hřišti (dnes Široká).
Veřejně aktivní Václav Brunclík, ve 
třicátých letech vedoucí říčanských 
skautů, se už v roce 1939 zapojil do 
protifašistického hnutí, po prozrazení 
ho v březnu 1941 zatklo gestapo. Syn 
Zdeněk vzpomíná na okamžiky, kdy 
Němci vtrhli do domu: „Spletli se a 
vrazili nejdříve k domácím dole. Pak 
byl dupot po schodech a k nám vrazili 
tři gestapáci. Obrátili náš byt naruby, 
všechno prohledali. První zapnuli rá-
dio a kontrolovali, jestli tam nemáme 
frekvenci vysílání z Anglie. Vyházeli 
peřiny a polštáře. Máma měla pod 
hlavou knihu Johna Reeda Deset dnů, 
které otřásly světem. Tu hned zabavili. 
Pod kanapem, na kterém spal Luděk, 
nám táta každému udělal velký šuplík 

na školní věci. V Luďkově našli prak 
a hned chtěli vědět, na co používá. 
Také ho hned zabavili. V kredenci 
uprostřed bylo vytahovací prkno na 
nudle. Vytáhli ho ven, ale nepodívali 
se zespoda. To bylo naše štěstí poprvé. 
(Gestapo neobjevilo ani další skrýše. 
Pozn. M. V.) Zespoda byly napínáčky 
připnuty odbojové tiskoviny, včetně 
ilegálně vydávaného Rudého práva.“ 
Když řádění skončilo, Václava odvedli: 
„Nevěděli jsme kam. Máma druhý den 
zjistila, že gestapo má vedení v Českém 
Brodě. Luděk musel jet do práce, učil se 
v Hostivaři v Kameníčkově Volmance. 
Máma mne vzala s sebou a jeli jsme 
do Českého Brodu na gestapo. Pustili 
nás do chodby v prvním patře a přived-
li tátu. Na rukou měl řetízky. Nechali 
nás s ním asi 10 minut mluvit a museli 
jsme odejít. Ta chodba byla dlouhá a na 
konci měla okno na hlavní třídu. Ven-
ku jsme se zastavili a dívali se nahoru. 
Tátu pustili k oknu a s těma rukama se 
řetízkem nám ještě naposledy zamával. 
To jsem ho naposledy v životě viděl. Bylo 
mně necelých 10 let,“ vypráví Zdeněk 
Brunclík.  
Jeho otec prošel nejdříve Terezí-
nem, u soudu v Berlíně byl odsou-
zen na šest let a postupně zařazen 
do koncentračních táborů Zwickau 
a Bautzen. Během věznění dostal 
tuberkulózu a ve zbědovaném sta-
vu byl převezen do trestnice Mírov 
(Strafgefängnis in Mürau), kde věz-
ně osvobodila Rudá armáda. Těžce 
nemocní byli v květnu 1945 přesunu-
ti do Zemské nemocnice v Olomouci, 
kde jich mnoho zemřelo. Mezi nimi 
také Václav Brunclík. Byl pochován 

s ostatními ve společném hrobě na 
olomouckém hřbitově.
Ve Václavově pozůstalosti se docho-
valo přes sto skleněných fotogra-
fických desek zachycujících kromě 
rodiny i dění v Říčanech a činnost 
říčanských skautů, např. tábor v No-
vém Městě nad Metují v roce 1934. 
O skautské dokumenty projevili zá-
jem říčanští skauti Mirko Veselý-Ba-
lú a Roman Šantora-Bobo, vedoucí 
skautského archivu Skautského 
institutu, z. s., který je složkou orga-
nizace Junák – český skaut. Rodinné 
dokumenty budou věnovány Muzeu 
Říčany. Na základě pamětí Zdeňka 
Brunclíka vzniká příběh jeho otce 
pro skautský seriál „Hrdinové vál-
ky“.

Miroslav Vrabec

Václav brunclík,odbojář  
a skaut umučený nacisty

MINIMÁLNÍ OKRAJ
INVERZNÍ 

PRUH

MINIMÁLNÍ OKRAJ
POZITIV

Říčanští skauti v roce 1935. Úplně vlevo vedoucí Václav Brunclík,  
před ním jeho syn luděk

Václav Brunclík (22. 8. 1900–19. 5. 1945) 
se syny luďkem (vlevo) a Zdeňkem 

Rodinné souvislosti 
Jan brunclík, Václavův bratranec, byl zatčen v roce 1943 spolu 
s manželkou Janou. Gestapo při razii v Praze dne 15. 7. 1943 
zatklo i jejich syna Stanislava, za protektorátu člena III. ÚV 
KsČ a ve třicátých letech redaktora haló novin, Rudého práva a 
tvorby, účastníka protifašistického kongresu evropské mládeže 
v Paříži v roce 1937, překladatele z francouzštiny a němčiny. V 
drážďanech byl 16. 12. 1943 odsouzen k trestu smrti a v únoru 
1944 popraven. Zatčena byla i jeho manželka antonie, která 
věznění přežila.

PLAVÁNÍ 
A RELAXACE
KAŽDÝ DEN 8-10 HODIN

PLATÍ PRO OSOBY STARŠÍ 60 LET
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reALITNí POrADNA
Ing. Jana 
Karlachová
REMAX Alfa
Realitní makléřka  
pro Říčany a okolí

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

OTáZKA: obrý den, chtěla bych se zeptat: Maminka 
mi chce darovat část pozemku, který už maminka ne-
chala zaměřit a rozdělit. Zajímalo by mne, jestli budu 
potřebovat k darovací smlouvě i odhad ceny pozemku, 
abych mohla požádat o převod vlastnictví pozemku na 
mou osobu. Děkuji, Hana K.
ODPOVěď: Dobrý den, pokud se jedná o darování v 
přímé linii, což je ve vašem případě, není potřeba cenový 
odhad. Stačí Vám jen darovací smlouva, úředně ověřená, 
kterou dáte jako přílohu ke vkladu na katastrální úřad. 
Pokud by úřad potřeboval cokoliv dalšího, jistě Vás vyzve.

OTáZKA: Dobrý den, před rokem jsem se vdala a nyní 
chci prodat 2 pozemky, které jsem dostala darem od ro-
dičů před manželstvím a za peníze z prodeje bych ráda 
koupila byt v OV. Je možné nějak ošetřit, abych byla 
výhradním vlastníkem zakoupené nemovitosti? Děkuji 
Marcela K.       
ODPOVěď: Dobrý den, pokud z vašich výlučných pro-
středků, které získáte prodejem pozemků ve vašem vý-
lučném vlastnictví, byt zakoupíte, jedná se o přeměnu v 
rámci téhož vlastnictví, tj. byt nabudete do výlučného 
vlastnictví. Nesmí být však ani zčásti použito vašich 
společných prostředků náležejících do SJM. Určitě do-
poručuji, aby přímo v kupní smlouvě na koupi bytu bylo 
obsaženo ustanovení, že finanční prostředky na koupi 
bytu uvedeného v kupní smlouvě jsou vaším výlučným 
vlastnictvím, a proto nemovitost (byt) nabýváte do své-
ho výlučného vlastnictví a nespadá do SJM.

Vaše dotazy k realitní problematice můžete 
posílat na e-mail: 
jana.karlachova@re-max.cz 
nebo dotazy volejte na tel.: 606 792 574
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• Kvalita i vstřícnost.
• Teplý pult s hotovými
 pokrmy s sebou.
• Čerstvost je naše zásada.

 

v kvalitě 

Potraviny Květ
Nově rozkvétají.
A ten rozdíl vám
bude vonět!
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Prázdniny jsou 
za námi a blíží se 

podzim. Snad bude letošní podzim 
lepší než ten loňský a budeme si 
moci užívat zábavu a sportování bez 
omezení i tehdy, kdy sluneční paprsky 
přestanou hřát. I když bude stále víc 
zima, začne se brzy stmívat a energie se 
začne pomalu vytrácet, letní atmosféru 
si můžete připomenout v Aquapalace 
Praha. Na děti i dospělé opět čeká 
spousta zajímavých akcí a víte, proč? 
Protože v Aquapalace Praha léto nikdy 
nekončí!
Na září je připraven bohatý animační 
program, divoká řeka stále jede, 
teplota uvnitř areálu dosahuje 
tropických teplot (jen voda je teplá 30 
stupňů) a k tomu dokonalou iluzi léta 
a mořské pláže dokresluje pravidelné 
mořské vlnobití.

Vodní a saunový svět:
■ 4. - 5. 9. 2021  Námořníci se 
vrátili do Aquapalace Praha
■ 11. - .12. 9. 2021 Víkend IZS se 
Skupinou ČEZ
■ 18. - 19. 9. 2021 Den otevřených 
dveří v Saunovém světě Aquapalace 
– představení podzimní sezony

■ 25. - 28. 9. 2021 Podzimní 
slavnosti se Skupinou ČEZ

Fitness:
Cvičení na přístroji Imoove
Přístroj Imoove pracuje s celým 
tělem a stimuluje tak více než 90 % 
svalové hmoty najednou. Vytváří 
přirozený pohyb, který dává tělu 
ohebnost, eleganci a svalům jejich 
tonus. Cvičení probíhá na nestabilní 
plošině, která je řízena počítačem a 
otáčí se ve třech rovinách, různou 
rychlostí a stupněm náklonu. 
Cvičení se mění v závislosti na 
poloze nohou a pohybu rukou. 
 
Zdravotní cvičení na přístroji Imoove 
pod vedením fyzioterapeuta uleví od 
bolesti zad, pomůže při poúrazové 
rehabilitaci nebo aktivuje hluboký 
stabilizační systém.

Balneo and Medical
Rekondiční balíček
Zkušení fyzioterapeuti pomohou 
při zdravotních obtížích, na základě 
vstupní konzultace u lékaře. O návrat 
zpět do plného sportovního života 

se postará profesionální trenér. 
Plavání, pro doplnění kompletní péče, 
která prospívá svalům i kloubům, 
podporuje plíce a dýchací soustavu.

CO VÁS ČEKÁ?
FITNESS - 10x 30 min pod vedením 
profesionálního trenéra
VODNÍ SVĚT - 180 minut plavání
FYZIOTERAPIE - 10x 40 min 
cvičení s fyzioterapeutem

A v nově otevřeném očkovacím centru 
se můžete nechat očkovat vakcínou 
Moderna.
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Využití kamene v zahradě 
Zahrada je od nepaměti místo, kam její majitelé chodí re-
laxovat, užít si pohodu a zapomenout na strasti všedního 
dne. Někteří lidé prací na zahradě a někteří při odpoledním 
šálku dobré kávy, či grilování s přáteli. Je to tedy místo, kde 
se člověk chce cítit dobře a případně se také trošku pochlu-
bit její krásou. 
Nedílnou součástí každé zahrady jsou různé druhy rostlin, 
keřů či stromů. Ale jak rozbít monotónnost zelené plochy? 
Jednou z možností je kámen. Pro větší kontrast a perfektní 
harmonii přírodních prvků by neměl v zahradě chybět. Ne-
chte se dále v článku inspirovat, kde všude můžete ve vaší 
zahradě kámen použít. 

Solitér - kamenná dominanta zahrady 
Bavíme-li se o kameni jako o dominantním prvku zahra-
dy, hledáme pak právě solitéry. Velké zajímavě tvarované 
kameny, které umisťujeme buď samostatně, nebo můžeme 
vytvořit uskupení i několika kamenů. Je sice potřeba vy-
hradit solitérům okolo dostatečný prostor, avšak o to více 
se poté budou vyjímat. Krásu solitérního kamene pak lze 
kromě vhodných rostlin doplnit obsypáním kamennou drtí 
nebo oblázky. Pokud se pak nakombinuje ještě s vodním 
prvkem, vytvoří krásnou dominantu zahrady, kterou ocení 
každý návštěvník. 

Skalky, zídky, gabiony 
Ve svažitém terénu, pro oddělení různých částí zahra-
dy nebo k zahradním jezírkům a vodopádům, se hodí 
kamenné skalky nebo zídky. Pro tyto účely se převážně 
používají žulové valouny nebo štípaný žulový kámen. 
Valouny se vyznačují svými oblými tvary, které vznikly 
dlouhodobým omýváním vody. Štípaný kámen oproti 
tomu pochází přímo z lomů a „neohlodal” ho zub času, 
má tedy hrany ostré. V zahradách modernějšího stylu 
se ke stavbě zídky používají gabiony. Jedná se o drátě-
né klece libovolných tvarů, které mohou být vyplněny 
téměř jakýmkoliv druhem kamene. Lze použít kačírek, 
žulové odseky nebo druhy oblázků a drtí. Na svažitých 
zahradách se dá kámen také krásně použít jako schod-
nice při výrobě schodišť. 

Cesty, chodníky a příjezdové cesty 

Kámen je také ideálním materiálem pro všechny zpev-
něné plochy. Pro stavbu příjezdových cest, cestiček a 
chodníčků v zahradě, pro podlahu teras anebo ploch 
okolo bazénů lze využít kamenné šlapáky neboli ná-
šlapy. Tyto ploché kameny se usazují do písku nebo 
betonu a pomohou vytvořit pěknou jednolitou plochu 
bez příliš velkých nerovností. Další kámen, který lze 
využít k těmto účelům jsou žulové dlažební kostky, 
které již nejsou jen výsadou zámeckých ploch, ale 
využití naleznou právě na příjezdových cestách nebo 
stání pro auto, zejména díky své odolnosti, trvanlivos-
ti a údržbě je to žádaný materiál. Alternativou kamen-
ných cestiček nebo kamenných ploch může být ještě 
jiný povrch z přírodních materiálů, a tím je mlat. Ten-
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to sypký materiál vzniká smícháním kamenů, štěrků a 
písků, jejichž poměr je tajemstvím každého výrobce. 

Dekorace a drenáž 
Zajímavým zpestřením, zejména moderního stylu 
domu i zahrady, jsou různé kamenné drtě, oblázky či 
kačírky. Ty lze pořídit jak v sytých, tak nenápadných 
barvách. Ať už je to sněhově bílá, cihlově oranžová, 
grafitově černá nebo jemně béžová, vždy se jedná o 

něco unikátního a jedinečného. Drtě se kromě deko-
rací v zahradách používají také k úpravě hrobů v čase 
dušiček a také jako okrasné prvky v jednotlivých kvě-
tináčích v interiéru. Kačírkem bývá často obsypán ob-
vod domu z důvodu drenáže a lepšího vsáknutí vody. 
Krásné jsou ale také kamenné plochy osázené různými 
druhy travin nebo dřevin. Kombinace bílého oblázku 
nebo štěrku s fialovými levandulemi navodí atmosféru 
moře a francouzské Provence a budí dojem jemnosti 
a čistoty.
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Jiný pohled k příspěvku pana starosty Davida MIchaličky, Říčan-
ský kurýr, červen 2021, Informace z radnice, str. 15.

Proč by příprava tehovské spojky neměla pokračovat
Pane starosto,
po seznámení se  s příspěvkem o přípravě nově silnice, která má 
propojit dálnici D1 s Černokosteleckou z Všechrom na strašínskou 
odbočku a tím i ulevit obcím Stránčice, Všestary a Tehov, se otevřely 
nové souvislosti, navazující na navrhovanou stavbu. V předprojek-
tové přípravě připouštíte zásah do krajiny: „... přesto by mi bylo líto, 
kdyby dnes relativně klidné tehovské pláně či les na Vojkově přeťala 
silnice typu II/101 Říčanská, která bude vidět i slyšet zdaleka ...“. 
Více než rok jsme žili v měnících se a často chaotických omezeních 
a tak se ve stínu kovidové epidemie pozapomnělo na probíhající 
krizi ekologie. Připomeňme si, že v roce 1991 navrhoval Ludvík Va-
culík ve funkci poslance, aby naše ústava uznala práva přírody. Les 
má právo nebýt vykácen, krajinné dominanty mají právo nebýt zni-
čeny průmyslovou těžbou. Návrh se setkal se zájmem a podporou 
veřejnosti, ale nepochodil u parlamentní právní komise. Dnes jsme 
o třicet let dále a pod vlivem zhoršujících se klimatických změn  
přijímáme jiný pohled na vztah k přírodě. Docházíme k nutnosti 
přijmout fakt, že ničení životního prostředí poškozuje lidská prá-
va a poškozovatelé všude na světě čelí tlaku občanských aktivit. V 
našem případě platí dvojnásob okřídlená fráze „nikdo nedělá větší 
chybu než ten, kdo nedělá nic jen proto, že může udělat jen málo“. 
Nemůžeme nečinně čekat, že dlouhodobě a účelově nastavená le-
gislativa silniční dopravy, doprovázená vstřícným přístupem k au-
tomobilům, nám nabídne ochranu přírody.

Při sestavování složení členů schůzky byl dodržen dlouhodobě 
většinově zažitý zvyk pánského klubu nezapojovat ženy do vyšších 
stupňů rozhodování. Složení schůzky, bez zastoupení ministerstva 
životního prostředí a stanoviska ekologů, nemůže kvalifikova-
ně rozhodovat o dopadu navrhované stavby na dotčenou oblast. 
Přesto výsledkem jednání byl konsenzus starostů, že příprava 
výstavby se může rozběhnout s podmínkou, že negativní vlivy na 
území budou prakticky nulové.
 Každá mince má rub a líc. Vydáme li se z Všechrom na   
Černokosteleckou po stávající komunikaci, pojedeme pomaleji a 
mírně si zajedeme. Navrhovaná spojka vzdálenost zanedbatelně 
zrychlí a zkrátí, ale zanechá trvalou jizvu v přírodě na úkor země-
dělské půdy, naruší  ekosystém.

Vážené zastupitelky a zastupitelé, 
žijeme příjemně v klidném městě, řízeném námi zvolenými rad-
ními. Nyní máte příležitost spolurozhodovat o naléhavosti nebo 
nadbytečnosti nové silnice, připravované v souběhu se stávající ko-
munikací. Nabízí se ale, podle výsledků průzkumů, smysluplnější 
využití veřejných prostředků. Splnit dluh těm, kteří nás při selhání 
vlády vyvedli z epidemie a dosud od státu neobdrželi slíbenou od-
měnu. Byly to tisíce dobrovolníků a především ženy ve zdravotnic-
tví, které nastavovaly zdraví a životy v nemocnicích s podhodnoce-
ným ohodnocením a v druhé směně zajišťovaly chod domácností. 
Tou splátkou se myslí výpomoc v bytové otázce těm, kteří podrželi 
národ v nejtěžší době a v jejichž možnostech není zajištění důstoj-
ného bydlení. Vaše podpora dobré věci by ukázala dalším příklad 
nové cesty, kterou by se náš svět mohl v budoucnu ubírat.

Vladimír Blažek

Tehovská spojka
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Floorball Academy po prázdninách rozjíždí své kroužky. 
Holky a kluci se na své oblíbené aktivity i trenéry mů-
žou těšit koncem září. Celkem letos spouštíme tréninky 
v patnácti lokalitách v Praze a okolí. Sportovat při nich 
společně s námi bude více než 400 dětí. V Říčanech při-
pravujeme letos florbalové tréninky v pondělí. Holky a 
kluci budou rozděleni na nejmladší (6 až 8 let), starší (9 
až 11 let) a nejstarší (12 a více let) kategorii. Kromě toho 
nabídneme v Říčanech novinku v podobě tréninků fotba-
lu - Football Academy, a to ve středu. Na stejný den také 
připravujeme všeobecně sportovní GYM Academy pro 
mladší školáky.
Novinkou, na kterou se moc těšíme, je spolupráce s Flor-
bal Jesenice. „Spolupráce posune obě organizace v rozvoji 
kupředu, díky sdíleným silám v rámci organizační struk-
tury a dalším bodům spolupráce se můžeme ještě rychleji 

rozvíjet a jsme schopni našim členům nabídnout ještě lepší 
servis a služby v rámci naší organizace,” pochvaluje si 
nové propojení manažer Academy Daniel Menhart. 
Florbal Jesenice vznikla v roce 2015 a v současnosti na-
bízí ve svých soutěžních družstvech holkám a klukům 
možnost účastnit se oficiálních florbalových zápasů pod 
hlavičkou Českého florbalu. „Věřím, že spoluprací s Flo-
orball Academy dokážeme obohatit naše tréninky, zís-
káme nové zkušenosti a nabídneme možnost sportovat 
ještě více dětem z Jesenice i jejího okolí,” říká předseda 
klubu Florbal Jesenice Dalibor Wijas.
Oba spolky budou společně hledat synergie v oblasti sdí-
leného sekretariátu, marketingu, vzdělávání a rozvoje 
trenérů. Oddělená naopak zůstane sportovní sekce, kdy 
Florbal Jesenice nadále pokračuje v soutěžích Českého 
florbalu, zatímco Floorball Academy bude dál nabízet 
kroužky a turnaje pod hlavičkou Floorball Academy 
Tour. Spojení tak nabídne dětem možnost věnovat se 
florbalu v té míře, v jaké budou chtít.
První společnou akcí obou organizací bude sportovní od-
poledne, které proběhne 10. 9. na ZŠ Zdiměřice. Děti si na 
něm budou moci vyzkoušet florbal i další sporty. Na místě 
budou přítomni i trenéři z obou organizací, kteří účastní-
kům zodpoví všechny otázky. Vás všechny na akci srdečně 
zveme a těšíme se na společné setkání. Více informací o 
obou organizacích zjistíte na webových stránkách www.
floorballacademy.cz a www.florbaljesenice.cz.

Vítek Voltr

Floorball Academy vstupuje do nové sezony  
spoluprací s Florbal Jesenice

Abeceda praktického pohybu  
nabírá nové členy

Chcete, aby se vaše děti rozvíjely co nej-
harmoničtěji a ne pouze v úzké pohybo-
vé specializaci jednoho sportu? V našem 
oddíl učíme děti celé škále pohybových 
vzorců, které pak používají v různých 
situacích, takže jsou pak mnohem lépe 
připraveny na jakýkoliv další sport či po-
hyb, který se rozhodnou dělat.

Na trénincích se děti učí zdolávat pře-
kážky, plazit či lézt po čtyřech, zdolávat 
hrazdu či šplhat tak, aby si byly časem 
schopny poradit s jakoukoliv překážkou. 
Našim cílem je vychovat v dětech lásku 
k pohybu obecně, spíše než dosahovat 
výkonosti v jedné sportovní disciplíně.
Od září opět přibíráme nové členy. Při-

jímáme děti od 6 let až do cca 13 let. 
Tréninky probíhají v úterky v tělocvič-
ně Gymnázia v Říčanech. Mladší žáci 
16:30 - 17:30, starší 17:30 - 18:30.
Více informací naleznete na webu www.
praktickypohyb.cz.

Kryštof Radek
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Na začátku srpna se jako tradičně každý rok koná Mistrov-
ství republiky staršího dorostu v tenise, všem zasvěceným 
známé jako Pardubická juniorka. 
V letošním roce si vybojovali v kvalifikaci účast na tomto 
prestižním turnaji i dva hráči našeho klubu, Tereza Poláková 
a Adam Krischke. Účast obou našich reprezentantů je pro TK 
Radošovice velkým úspěchem a opět se potvrdilo, že genera-
ce okolo ročníku 2003 po mnoha krásných výsledcích během 
několika minulých let v soutěžích družstev dosáhla úspěchu i 
na turnaji jednotlivců. Jako jediný klub ze Středočeského kra-
je jsme měli zastoupení v kategorii dorostenců a dorostenek.
A jak si oba vedli? Ostudu rozhodně neudělali, postoupi-
li mezi posledních 32 a pak na ně čekali již nasazení hráči, 
kteří jsou špičkou této kategorie v republice. Ani jednomu se 
nepovedlo přes nasazeného borce postoupit, i když zejména 
Adam svého soupeře až do konce utkání trápil a sahal po zis-
ku druhého setu.
Děkujeme za skvělou reprezentaci TK Radošovice a přejeme 
oběma hodně úspěchů v dalším pokračování tenisové sezony.

Filip Krischke

Hráči TK radošovice na Pardubické juniorce

Klub šachistů Říčany 1925
www.sachyricany.cz

JáCHym ŠmOLíK 
mISTrem Čr

Dne 29. 6. bylo slavnostně ukonče-
no mistrovství ČR juniorů a mládeže 
2021 v Koutech nad Desnou.
Více než týden zde probíhaly boje 
nad šachovnicemi o titul mistra ČR 
v mládežnických a juniorských kate-
goriích. Účastníky přivítal již poně-
kolikáté hotel Dlouhé Stráně, který 
nabídl účastníkům turnaje, trenérům 
i rodičům zázemí. 
Říčanská výprava byla velmi početná 
a neuvěřitelně úspěšná. O obrovský 
úspěch se postaral v kategorii H 14 Já-
chym Šmolík. Již kolo před koncem 
získal takový náskok, že jej nikdo ne-
mohl dostihnout. Mimořádný úspěch 
– Mistr České republiky! Na MČR 
juniorů se dostal náš další velký talent 
Jáchym Němec. Jeho hlavní katego-
rie byla také H 14, nicméně nastoupil 
o dvě kategorie výše, kde v soutěži ju-
niorů obsadil 12. místo. V juniorkách 
se doslova blýskla Hanka Bartošová, 
nakonec skončila na 4. místě. Úspěš-

ně skončila i další naše děvčata. V D 
16 obsadila 5. místo Monika Strna-
dová a v D 10 Sophia Day skončila na 
4. místě. V D 12 skončila T. Dufková 
na 21. místě a v D 14 V. Myšková na 
12. místě. V D 16 pak ještě L. Glasber-
gerová na 13. místě. V chlapcích velmi 
dobře zahrál v H 14 T. Pressler, který 
obsadil 11. místo, podobně jako v H 
12 11. J. Síleš

meDAILe Z KP mLáDeŽe 
V rAPID SeHNOUTKům
Poslední červnový víkend se v Neratovi-
cích se hrálo o krajské tituly a postupy na 
MČR v Rapid šachu.  Naše mládež ten-
tokrát přivezla dvě medaile. Vlastně jen 

rodina Sehnoutkova. Laura Sehnoutko-
vá získala v kategorii D 14 stříbro a Voj-
ta Sehnoutka v kategorii H 12 bronz. 
Bramborovou medaili s postupem na 
MČR získal ještě Adam Mrázek v H 14. 
Bez postupu pak 4. místo obsadil Jan 
Síleš v H 12 a Alice Zelenková v D 14. 
Na M ČR má přímý postup ještě Jáchym 
Šmolík, Jáchym Němec a Tobias Pres-
sler. Jaroslav Říha 

KAŽDý DeN SI můŽeTe ZAHráT
To	platí	především	pro	mládež,	když	každý	den	budou	probíhat	tréninky.	Chcete	se	

zapojit?		Přijďte	do	KC	Labuť	ve čtvrtek 2. 9. do	klubovny	v	2.	patře.	

Rodiče	dětí	–	stávající	i	noví	zájemci	-	18.00	hod.
Dospělí		-	členové	KŠ	i	noví	zájemci	-	19.00	hod.

V	případě	potřeby	použijte: riha.sachy@volny.cz
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S novým školním 
rokem startuje další 
florbalová sezóna. 

Všichni doufáme, že se nám ji letos 
podaří odehrát celou. Stejně jako v mi-
nulých letech budou v září náborové 
tréninky, na které můžou přijít kluci 
a holky, kteří by se chtěli stát součástí 
našeho klubu. Máme pro ně připrave-
nou kompletní mládežnickou struktu-
ru od přípravky až po juniorský tým.  
Náš klub je tu již více než 10 let a stále 
se postupně rozrůstáme a zvyšujeme 
naši kvalitu. Máme vysoké sportovní 
ambice a chceme hrát vyrovnané zá-
pasy s těmi  nejlepšími mládežnickými 
týmy v republice. Zároveň ale chceme, 
aby děti sportovaly také pro radost. 
Proto máme v každé kategorii přihlá-
šeno do soutěží více družstev, aby měli  
všichni naši hráči možnost zahrát si 
soutěžní utkání a sdílet se svými ka-
marády pocit radosti z vítězství i pře-
konávat smutek z porážek.

Tréninky
Všechny naše tréninky vedou kvalifiko-
vaní trenéři, kteří se pravidelně vzdělá-
vají v rámci Českého Florbalu i z jiných 
zdrojů. Snažíme se budovat klub na 
vysoké sportovní úrovni s rodinnou 
atmosférou. Většina našich trenérů 
pochází z řad bývalých i stávajících hrá-
čů a rodičů. Tím pádem dochází často 
i k předávání hráčských zkušeností. 

Chceme, aby naše tréninky měli co nej-
lepší úroveň, proto dbáme na trenérské 
vzdělávání a sdílení zkušeností i  v rám-
ci klubu na pravidelných trenérských 
schůzkách. V rámci tréninku pilujeme 
všechny florbalové dovednosti od ve-
dení balonku po střelbu. Kluci i holky si 
také mohou vyzkoušet post brankáře, 
zejména u mladších kategorií se snaží-
me, aby si tento veledůležitý post každý 
vyzkoušel. Nezapomínáme ani na atle-
tickou průpravu. U mladších kategorií 
je zakomponována do tréninku pomocí 
her a cvičení. U starších kategorií spo-
lupracujeme s kondičním trenérem a 
máme již samostatné kondiční tréninky. 

Soustředění Rumburk 2021
Po roční pauze jsme uspořádali flor-
balové soustředění mimo Říčany. 

Letos jsme se vydali do severočes-
kého Rumburku. Také jsme poprvé 
vyjeli jako celý klub v rámci jedno-
ho turnusu. V místním hotelu jsme 
měli špičkové zázemí od ubytování 
po sportovní vyžití. Všichni si dosy-
ta užili florbalu, včetně speciálního 
střeleckého tréninku s videorozbo-
rem, venkovních her, beach volej-
balu, fotbalu či návštěvy bazénu. 
Z denní rutiny nás vytrhl orientační 
běh, který provedl kluky a holky rum-
burskými lesy. Již tradičně se hrál 
večerní turnaj, tentokrát ale v trochu 
jiné podobě. Před večeří hrály mlad-
ší kategorie, po večeři starší. Zápasy 
to byly nervy drásající a o emoce ne-
byla nouze. Starší kategorie chodily 
fandit mladším a mladší se jim za to 
odvděčili fanděním na jejich večer-
ním turnaji. Atmosféra finálových 
zápasů obou kategorií byla úžasná a 
místy připomínala hukot, jako když 
v 7. rozhodujícím zápase finále NHL 
burácí celý stadion. Podle ohlasů si 
soustředění všichni užili a doufáme, 
že se podíváme do Rumburku v příš-
tím roce znovu.
Budeme se těšit na nové spoluhrá-
če a spoluhráčky, bližší informace 
o náborech budou zveřejněny na 
stránkách www.fbcricany.cz a klu-
bovém Facebooku.

Za klub FBC Draci Tomáš Tichý

Začíná nová sezóna a s ní i tréninkový kolotoč

APDT ŘÍČANY, z. s. od září zahajuje nové kur-
zy ve stylu Parkouru & Freerunu pro děti od 
3 let. Tréninkové hodiny budou probíhat ven-
ku i v tělocvičně v Říčanech i SICE Ondřejov. 
Součástí aktivit budou různorodá soustředění 
i mediální prezentace. Abychom mohli stále 
prohlubovat dobré jméno týmu APDT ŘÍČA-
NY, rádi bychom poděkovali městu Říčany za 
poskytnutí dotace PROVOZ 2021 ve výši 75 
000,- Kč. 
Pro zařazení nových zájemců do tréninkových 
skupin nás kontaktujte na: iva. mrackova@se-
znam.cz
Rádi přivítáme nové tváře, které se nebojí obje-
vovat krásy přirozeného pohybu. 

Za APDT Říčany Iva Mračková

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

mUŽI
Vítěz extraligy bude znám na konci 
října
Ragbisté Říčan již znají program extra-
ligy, sezona zkrácená o jarní část, kte-
rou sportovcům znemožnila pandemie 
covidu, začíná na konci srpna a vygra-
duje na konci října. Osm klubů se utká 
jednokolově každý s každým, o vítězi 
rozhodne nejlepší umístění v tabulce. 
Říčanské čekají tři utkání na domácím 
hřišti, čtyři odehrají na venkovních kol-
bištích. První domácí zápas sehrají naši 
ragbisté s pražskou Slavií v sobotu 11. 
září, ligu zakončí na stadionu Josefa 
Kohouta 28. října proti Vyškovu. Do-
čkají se Říčany mistrovského titulu? 
Budete u toho i VY?

CeNTrUm mLáDeŽe
Příměstské kempy s trenérem Mis-
tryň světa
Příměstské kempy pořádané naším 
klubem jsou tradičním prázdninovým 
programem pro mladé ragbistky a rag-
bisty. Letošní ročník přilákal ve dvou 
týdenních turnusech více než 120 dětí 
z Říčan i jiných klubů. Věnovali se jim 
kromě říčanských trenérů také zahra-
niční trenérské osobnosti, v čele s Gra-
hamem Smithem, trenérem Mistryň 
světa z Anglie z roku 2014.

Tréninky byly zaměřené především na 
individuální techniku, rozhodování 
a řešení v herních situacích pod tlakem, 
či komunikaci. Graham Smith si kvali-
tu tréninkového procesu pochvaloval. 
„Moje první zkušenost v České republice 
a bylo to úžasné, děti byly disciplinova-
né a jsem potěšen, že jsem měl možnost 
s nimi pracovat. Rád se sem někdy v bu-
doucnu vrátím.“

DěTI
Letní tábor již po osmnácté
Kromě dvou týdnů příměstských kem-
pů pořádá Rugby Club Říčany v čer-
venci také klasický dětský tábor, jehož 
osmnáctý ročník se konal v Lubenci. 
Klub tak mladým sportovcům nabídl 
prázdninový program téměř na celý 
měsíc červenec.
Tábor v Lubenci má obvyklý program, 
výlety, koupání, táboráky, hry a také 
ragby. Letos jej absolvovalo 160 dětí, 
o které se staralo 70 trenérů a dobro-
volníků z řad rodičů.

UDáLOSTI 
Historický úspěch českých reprezen-
tací na Mistrovství Evropy
Reprezentační výběry žen i mužů 
v olympijské sedmičkové variantě ragby 
postoupily do nejvyšší divize Mistrov-
ství Evropy. Oba národní týmy skvěle 
zvládly dvoudílný seriál ME druhé vý-
konnostní skupiny a příští rok budou 
bojovat s evropskou elitou. 
První díl série se konal v Záhřebu a jak 
ženy, tak muži v něm zvítězili. Druhý 
turnaj v Budapešti přinesl našim výbě-

rům shodně druhá místa, což v koneč-
ném součtu oběma stačilo k suverén-
nímu postupu. Muži na své postupové 
cestě dokázali zdolat ragbyové velmoci 
Rumunsko a Belgii, ženy Ukrajinu. 
Náš klub na turnajích skvěle reprezen-
tovali Jakub Havel, Kryštof Kohout 
a trenér Jan Rohlík, v ženském týmu 
pak Věra Gärtnerová, Lucie Oupicová 
a Michaela Kovářová. 
„Náš tým má velký potenciál, je tady 
spousta holek, které ragby dávají vše, 
stejně tak i realizační tým. Naší největ-
ší devizou je, že jsme opravdová parta 
a navzájem se podporujeme. Moc se tě-
ším na zápasy s Ruskem, Španělskem 
nebo Skotskem v příští sezóně. Bude to 
velká zkušenost a úplně jiná kvalitativní 
úroveň. Čeká nás tedy spousta práce,“ 
zhodnotila velký úspěch českého ragby 
osmnáctiletá Věra Gärtnerová.
Oba turnaje Mistrovství Evropy ode-
hrál i Jakub Havel. „Zatím můj největší 
úspěch v kariéře. Porazili jsme Rumun-
sko, v Záhřebu i Belgii. Ukazuje se, že 
české ragby je na vzestupu a práce tre-
nérů, ať už v reprezentaci, Dukle nebo 
v klubech dává smysl. V podmínkách 
co máme, dokážeme kvalitně pracovat 
a zlepšovat se.“

POZVáNKA NA rAGby  
STADION JOSeFA KOHOUTA
11. 9. 2021 | rC Mountfield Říčany - 
rC Slavia Praha
9. 10. 2021 | rC Mountfield Říčany - 
rC Tatra Smíchov
28. 10. 2021 | rC Mountfield Říčany 
- JIMI rC Vyškov

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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SC SPIRITŘÍČANY
oddíl volejbaluVOLEJBAL

MINIVOLEJBAL
NÁBOR

TRADICE
ZKUŠENOST

SPOLEHLIVOST
PROFESIONALITA

SPORTOVNÍ AKCE PRO DĚTI

Prostřednictvím pravidelného
cvičení získá Vaše dítě především rozvoj

rychlosti, obratnosti, vytrvalosti a celkové
tělesné koordinace.

Kurzy pro děti všech věkových kategorií
ZŠ BEZRUČOVA (ul. Bezručova 94/11, Říčany)

První hodiny ZDARMA

www.volejbal-spirit.cz
+420 724 087 228

Naučte se u nás jeden z nejpopulárnějších
sportů současnosti a dostaňte se s námi 

třeba až na olympiádu.
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Ještě před zahájením letních prázdnin se 
naše závodní sportovní gymnastky dočka-

ly – mohly opět po několika měsících (některé i po roce 
a půl) vyrazit na závody. Přátelský závod uspořádal oddíl 
z Liberce 26. června. Kromě říčanských závodnic byl po-
zván do krásné gymnastické haly ještě oddíl z Doks, a tak 
jsme v přátelském prostředí mohly porovnat a změřit síly 
po období uzavřených tělocvičen.  Do Liberce nakonec 
odjelo 16 našich gymnastek od těch nejmenších - pětile-
tých po čtrnáctiletou. Nervozita po tak dlouhé době byla 
znát na všech. Celkově se ale dařilo, a domů jsme přivezly 
4× zlato, 4× stříbro a 3× bronz. Věříme, že všem zúčast-
něným dodal tento závod důležitou motivaci pro další 
tréninky.
Celé léto probíhaly letní příměstské tábory, pořádané na-
ším oddílem již 9. rokem. Program pro více než 200 dětí, 
které se vystřídaly během celého léta ve Strančicích i Ří-
čanech, zajistilo 16 trenérů a trenérek, přes 1000 obědů 
připravila restaurace Na Rychtě v Říčanech a U Milotů 
ve Strančicích. A více než 2000 svačin v režii oddílu byla 
jen třešinka na dortu (i když musíme přiznat, občas jsme 
v obchodech v Říčanech vypadaly opravdu „divně“). 

Zápis pro nový školní rok byl spuštěn v srpnu. Novinkou 
je rezervační systém, který nám pomáhá s lepší adminis-
trativou a díky němu je i v nabídce krásně vidět, kolik vol-
ných míst v jednotlivých kurzech zbývá. Pokud svá místa 
ještě nemáte a chcete s námi začít cvičit, neváhejte na-
vštívit www.gymnastika-ricany.cz, zde najdete odkaz na 
rezervační systém. 

Jitka Jechová a Barbora Bernardová

Se začátkem školního roku se nám otevírá další 
závodní sezóna. Pro náš Klub bruslení Říčany již 
třetí. I tentokrát zveme všechny, kteří mají zájem 
se naučit bruslit, na zkušební trénink zdarma. 
Trénujeme děti i dospělé, začátečníky i pokročilé.
Pokud uvažujete o krasobruslení jako o vhodném 
sportu pro vaše dítě a chcete, aby se mu mohlo 
věnovat i závodně, potom je ideální začít ve věku 
čtyř až šesti let. V závislosti na vašich sportovních 
ambicích můžete trénovat jednou až pětkrát týdně. 
Věnujeme se nejen krasobruslení, ale i celkové 
fyzické přípravě sportovce. Každý trénink na 
ledě doplňujeme tréninkem „na suchu“. V rám-
ci suché přípravy se věnujeme budování fyzické 
kondice, posilování, rozvoji flexibility a kompen-
začním cvičením. Na zdokonalování estetického 
pohybu úzce spolupracujeme s lektorkou baletní 
průpravy Terezou Olivia.
Kromě pravidelných tréninků se u nás můžete 
těšit na soustředění, intenzivní kempy i pravidel-
né příměstské tábory.
Veškeré informace, včetně přihlašovacího for-
muláře na ukázkovou hodinu zdarma, najdete 
na webových stránkách www.iceskate.cz
Pevně věříme, že následující sezóna přinese 
více sportovních zážitků, než ta minulá a těší-
me se na vás!

KLUB BRUSLENÍ ŘÍČANY z. s.

Letní prázdniny plné pohybu

Hola, hola, bruslení volá!

1. TRÉNINK ZDARMA

krasobrusle
ní

P ř i h l a s  s e  n a

Klub Bruslení Říčany
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Vzhůru na karate 

Volejbal Říčany 

Začátek září zna-
mená nejen ná-
vrat dětí do škol, 
ale také návrat 

k plnohodnotnému sportování dětí. 
Po dlouhé pandemii je to pro děti le-
tos důležitější, než kdy dřív. V klubu 
SC SPIRIT ŘÍČANY oddílu karate 
Kamiwaza to vědí a jsou na to plně 
připraveni. Karate nabízí všeobec-
ný pohybový rozvoj zatěžující jak 
dolní, tak horní část dětského těla. 
Karate je tak ideálním sportem i pro 
všeobecnou pohybovou průpravu a 
je doporučováno mnoha lékaři. Co 
víc udělat pro imunitu dětí, než ji 
zajistit kvalitním pohybem. 
Klub karate však nabízí mnohem 
víc. U nás rozhodně nudu nenajdete. 
Důkazem může být nabité léto, kdy 
probíhala řada dobrovolných akcí, 
počínaje letním soustředěním, přes 
příměstské tábory, sportovní campy 
soutěžních skupin a v neposlední 
řadě organizace veškerých aktivit 

karate na Olympijském festivalu 
v Praze. Velkou výhodou klubu je na-
stavení systému sportovních aktivit, 
kdy děti trénují velmi nenásilnou a 
zábavnou formou. Další skvělou věcí 
v této nejisté době je fakt, že klub za-
ručuje kompenzace v případě odpad-
lých tréninků vinou pandemie Covid 
19. Což, věřme, nebude potřeba, ale 

zaručuje to rodičům dětí jistotu, že 
nepřijdou o peníze. Přijďte si i vy ne-
závazně vyzkoušet trénink karate do 
ZŠ u Říčanského lesa. Těšíme se na 
vás v nové sezóně 2021/2022.  
Více informací naleznete na 
www.karate1.cz. 

SC SPIRIT ŘÍČANY- oddíl karate

Sportovní klub 
SC SPIRIT ŘÍ-
ČANY již mnoho 
let organizuje 

tréninky MINIVOLEJBALU a VO-

LEJBALU pro děti u nás v Říča-
nech. Dívky i chlapci velmi úspěšně 
hrají řadu soutěží a ani pandemie 
Covid 19 je nezastavila v rozjetém 
vlaku. I letos budou děti z oddílu 

volejbalu klubu SC SPIRIT ŘÍČA-
NY hrát řadu soutěží a věříme, že 
jsou i po letním campu dobře při-
praveny. Letos náš čeká řada novi-
nek v podobě nového konceptu tré-
ninků a v přípravě hráčů a hráček. 
Již nyní se na to všichni těší. Ne-
zapomíná se však ani na děvčata a 
chlapce, kteří chtějí s volejbalem či 
minivolejbalem teprve začít. Nové 
tréninkové skupiny jsou připrave-
ny i pro ně a každý, kdo má zájem, 
si může přijít nezávazně vyzkoušet 
trénink. Velkou výhodou je garance 
kompenzace v případě odpadlých 
tréninku z důvodu pandemie Covid 
19. To v dnešní době jistě řada ro-
dičů velmi ocení. Pokud si Vy, nebo 
Vaše děti chcete přijít vyzkoušet 
minivolejbal, či volejbal v našem 
klubu SC SPIRIT ŘÍČANY, pak 
navštivte stránky VOLEJBAL-SPI-
RIT.CZ. 
Těšíme se na vás a na skvělé zážit-
ky, které nám přinese nová sezóna 
2021/2022.
SC SPIRIT ŘÍČANY - oddíl volejbalu
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bAbí LéTO PLNé POHybU STŘíDá  
TábOrOVé PráZDNINy
Oddíly sportu i všestrannosti pořádaly pro děti v létě 
hned několik soustředění, pobytový tábor, „příměš-
ťák“ a prázdninové hodiny. Všechny akce se povedly a 
nás těší, že si děti léto se Sokolem užily. 
Od září se vracíme nejen ke cvičení dle rozvrhu, ale čeká nás 
třeba atletický Odložený závod, nebo týden SOKOL Spolu 
v pohybu, letos na téma Sokolský odznak zdatnosti.Pohodo-
vý start školního roku vám za říčanský SOKOL přeje
 Lucie Lacinová, místonáčelnice

Příměstský tábor lovci pokladů
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SC SPIRITŘÍČANYoddíl karateKamiwaza

KARATE
NÁBOR

TRADICE, ZKUŠENOST
SEBEOBRANA, SPOLEHLIVOST,

MEZINÁRODNÍ ÚSPĚCHY,
SPORTOVNÍ AKCE PRO DĚTI

Prostřednictvím pravidelného cvičení karate získá Vaše dítě
především rozvoj rychlosti, obratnosti, vytrvalosti

a celkové tělesné koordinace.

Kurzy pro děti všech věkových kategorií + cvičení rodičů s dětmi
ZŠ U ŘÍČANSKÉHO LESA (ul. Školní 2400/4, Říčany)

První hodiny ZDARMA + NOVÉ AKČNÍ CENY

www.karate1.cz
+420 724 087 228

Staňte se součástí jednoho z největších
a nejúspěšnějších karate klubů v ČR

s tituly mistrů Evropy a světa.
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Info z Jezdeckého klubu Říčany, z. s., areál pod hradem

OrIeNTAČNí běH – mISTrOVSTVí Čr NA KLASICKé TrATI V NAŠem KrAJI

SK Slunéčko s chutí 
do nové sezony

Loňský Covid nás dost omezil v účas-
tech na soutěžích a letošní rok to zatím 
nebylo o moc lepší. Naši členové se svý-
mi koňmi se snaží pilně trénovat a také 

se účastnili několika málo oficiálních a 
hobby soutěží. Náš klub reprezentuje 
Matěj Klíma na koni Linda 39 v drezúře 
a na koni Caballo ve skocích. V loňském 
roce zvítězil ve Středočeské jezdecké 
lize. V hobby skocích reprezentovala náš 
klub Natálie Šustová na koni Ty-Fanny, 
naší nejstarší koňské svěřenkyni (24 
let). V současné době se připravujeme 
na podzimní soutěže.

za JK Říčany Š. Spilková

Ve dnech 18. - 19. 9. 2021 přivítá-
me v Hornopožárském lese nejlepší 
závodníky z celé České republiky. 
Pořádat mistrovství republiky je pro 
náš oddíl OK Kamenice velká pocta 

a jsme rádi, že jsme tuto možnost, 
a hlavně důvěru od Českého svazu 
orientačních sportů dostali. 
Více informací najdete na 
Web OK Kamenice: www.okkamenice.cz/ 

web MČR: www.okkamenice.cz/
mcr21/

Za oddíl OB OK Kamenice 
Lenka Hankovcová

Soutěžní sezona po v podstatě neodehrané sezoně se neú-
prosně blíží. Vstupujeme do ní s pěti družstvy. Jako každý rok, 
tak i letos jsme zahájily soustředěním a příměstským kem-
pem. Letos jsme změnily díky podmínkám působiště a strá-
vily jsme přípravný týden na Herbertově, kde sice trénujeme 
pouze venku, ale zato v krásném prostředí jižních Čech. Areál 
je plně vybaven pro různé druhy sportu, které jsou doplňko-
vou činností naší hlavní aktivity – basketbalu.
Doufám, že letošní sezona nebude předčasně ukončena a 
nám se podaří ji s úspěchem celou absolvovat. Účastníme se 
krajských soutěží, které by pro naše družstva neměly být tak 
náročné jako soutěže celostátní. Do boje jdou kategorie U 13, 
U 15, U 17, ženy, U 11 čekají první přátelské zápasy a příprav-
ka.

Připomínám tréninkové časy a místo tréninků jednotlivých 
kategorií:

Přípravka (ročníky 2013 – 14) St.	15.30	–	17.00,
odpovědný	trenér	Jana	Machová
U 11 (ročníky 2011 - 12)	Po	15.00	–	16.30,	Pá	14.30	–	16.00	
odpovědný	trenér	Martina	Míková
U 13 (ročníky 2009 – 10)	Út		17.30	–	19.00,	Čt	18.00	-		19.30
odpovědný	trenér	Nikola	Šmolcnopová
U 15 (ročníky 2007 – 08)	Po		16.30	–	18.00,	St	17.00	–	18.30
odpovědný	trenér	Eva	Wilhumová
U 17 (ročníky 2004 - 06)	Po			16.30	–	18.00,	St	17.00	–	18.30	
odpovědný	trenér	Lenka	Schickerová
ženy	Čt				19.30	–	21.00,	odpovědný	trenér	Nikola	Šmolcnopová

 

Všechny tréninky se konají v Městské sportovní hale v Říča-
nech, Škroupova ulice.

Jana Machová
SK Slunéčko, z. s.
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Florbal Atom Říčany

Interkros Atom Říčany

Již od roku 2015 pořádáme florbalové 
kroužky pro děti v Říčanech, nejprve 
„na klíč“ pro jinou firmu, ale když bez-
důvodně každý rok prudce zdražovala 
cenu, tak od února 2019 již samostatně 
v SH Pacov. Díky tomu, že od jara do 
podzimu je hřiště „open air“, mohli jsme 
činnost po uvolňování protikovidových 
opatření obnovit již na konci dubna. 
Pro následující sezonu jsme mírně 
upravili rozvrh jednotlivých věkových 
kategorií. Budeme mít tři skupiny: 
předškoláky, mladší florbalisty (cca 
I. stupeň ZŠ) a starší (cca II. stupeň).  

Termín však zůstává: pondělí od 13:00 
do 17:00 SH Pacov.
Výhodné pro děti z 2. ZŠ Bezručova a 
3. ZŠ U říčanského lesa, z říčanských 
částí Pacov, Březí apod., též z Nedvězí, 
Křenic, Sibřiny apod. 
Od roku 2016 pořádáme též florbalové 
tréninky pro dospělé, od začátečníků 
až po bývalé ligové hráče, od února 
2019 v SH Pacov a pro dospívající - 
tehdy se přidalo i několik středoško-
láků z kroužků, již v té době to pro ně 
byla zajímavější výzva a chodí dosud. 
Tradiční termín: úterý od 20:00 do 

21:30 SH Pacov.
Členové se účast-
ní turnajů pro 
amatérské týmy, 
např. PAT po-
řádaný Klubem 
Atom, Open (F)
air ve Vyškově 
či veteránského 
turnaje Open air 
Dobruška. 
Všechny tréninky 
dětí i dospělých vedou trenéři s licencí 
B (u dospělých již rok a půl vedl tré-
ninky bývalý dlouholetý trenér ženské-
ho extraligového týmu). 
Zároveň plánujeme občasné víkendo-
vé jednodenní akce – minisoustředě-
ní spojené s miniturnajem, kde týmy 
budou nalosované tak, aby byly vy-
rovnané. 
Podrobnosti naleznete na  https://
www.klubatom.cz/kurzy.php
Přihlášky či dotazy, prosím, pište na  
e-mail: klub.atom@seznam.cz

Interkros patří do sportovní „rodiny“ lakrosu, který má koře-
ny u severoamerických indiánů. Je to méně známý, ale pro ČR 
velmi úspěšný sport – ze 13 mistrovství světa  mají čeští muži 
10 zlatých a 2 stříbrné medaile, ženy z 10 MS 8 zlatých. 

V Říčanech jsme začali s interkrosem v září 2017, nejprve 
jako kroužek, ale od prosince 2018 jsme se začali účastnit dět-
ských ligových turnajů a v následujícím roce jsme již v katego-
rii do 13 let dokázali obsadit 7. místo z 10 týmů. 
V sezoně 2020/2021 se, bohužel, kvůli kovidovým opatřením 
žádný turnaj nemohl konat. 
Náklady na vybavení jsou nízké, hůl a míček přijdou dohro-
mady na 510,-Kč. 
Od září 2020 jsme získali vhodný termín pro tréninky, a to 
v úterý od 17:30 v SH Pacov. Přijímáme děti od 6 let až do 15 
let, dle dohody i starší. Podle počtu členů a jejich věku plánu-
jeme v úterý pořádat dvě tréninkové skupiny po 75 minutách 
(mladší od 17:30, starší cca od 18:45).
Podrobnější informace, videa 
a  odkazy najdete na strán-
kách: https://www.kluba-
tom.cz/obory-interkros.php
https://www.klubatom.cz/
krouzky-ric-lax1.php
Přihlášky a dotazy pište, pro-
sím, na e-mail: klub.atom@
seznam.cz.
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Žiješ pečením, baví tě práce s kvasem 

přijmeme PEKAŘKU / PEKAŘE

Rozšířili jsme výrobní prostory a sháníme někoho do 
party s nadšením pro kvas, kdo by nám pomohl pro 
říčaňáky a přespolní vyrábět pečivo na úrovni. 

Napiš nám na

okynko@okynko.com

11. ZÁŘÍ 2021 VÝKOP!

Extraliga ragby • Ročník 2021
Sobota 11. září 2021 od 14:00 hod.
Stadion Josefa Kohouta

RCR_Slavie_BB_5100x2400_1ku10_VS4.indd   1 23.08.2021   10:02
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Profesionální tenisová škola Oáza Říčany – přihlášky již nyní
Děkujeme za váš zájem o 
naše letní sportovní pří-
městské tábory a dovolte, 
abychom vám připomně-
li, že již nyní můžete své 
děti přihlašovat do profe-
sionální „zimní“ tenisové 
školy, která začne v říjnu 
2021 na novém teniso-
vém povrchu Rebound 
Ace. Neváhejte, místa se 
rychle plní. )
Přihlášky je možné posí-
lat do 1. října 2021.
 
Tenisová škola je určena 
pro děti ve věku od 4 do 
18 let. Vybrat si můžete 
individuální výuku, či 
skupiny nejvýše do pěti 
dětí (nebo můžete trénin-
ky kombinovat – jednou 
individuálně, jednou ve 
skupině). Tréninky se ko-
nají na vnitřních profesi-
onálních kurtech v hale 
pod vedením kvalifiko-

vaných trenérů a jsou vhodné pro děti, které s tenisem 
teprve začínají, i pro ty, které hrají závodně a chtějí se 
zdokonalit. Pro nové zájemce jsou připraveny zkušební 
hodiny s trenérem zdarma.
Další výhody:
l Možnost využití sauny v areálu OÁZY včetně sportov-
ních masáží.
l Pro všechny naše hráče připravujeme Vánoční tenisový 
turnaj.
l Veškeré informace ochotně zodpoví šéftrenér 
Vítek Ptáček, tel.: 721 530 462
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11. ZÁŘÍ 2021 VÝKOP!

Extraliga ragby • Ročník 2021
Sobota 11. září 2021 od 14:00 hod.
Stadion Josefa Kohouta
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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, 
sobota 8.30 – 12.00
Oddělení pro děti: pondělí od 12.00 do 18.00, úterý od 
12.00 do 17.00, středa a čtvrtek od 8.30 do 18.00, pátek 
od 12.00 do 17.00 a každou první a třetí sobotu v měsíci 
od 8.30 do 12.00.

Pořady v zahradě knihovny:

Úterý 7. září – začátek již v 17.00
božena Němcová – láska a bolest sestry mé
Komponovaný pořad z vý-
ňatků dopisů Boženy Něm-
cové, provázený dvanácti 
zastaveními u dětství, man-
želství a rodiny, milostného 
života, přátelství i strastí 
jejího krátkého života, na-
plněného láskou k lidem, k 
českému národu a vášnivou 
tvorbou, která nemá v naší literatuře obdoby. Pořad je do-
provázen živou hudbou a krásnými českými, moravskými a 
slovenskými lidovými písněmi.
 
Účinkují:
Režie, příběhy – Marie Neudorflová 
Výběr z dopisů – Eva Novotná, Marie Neudorflová
Čtení dopisů – Eva Novotná, Dana Chvalovská
Viola – Robert Střihavka, člen Symfonického orchestru ND
Kytara – Leoš Valigurský
Zpěv – Věra Matulíková, Jaroslava Kopecká, Klára Zezulo-
vá, Anna Mánková

Pořad připravila historička Marie Neudorfová a Církev čes-
koslovenská husitská v Říčanech ve spolupráci se skupinou 
Česká duše, za podpory Města Říčany.

Za nepříznivého počasí se akce přesouvá dovnitř do 
knihovny.
Vstupné 50,- Kč, vstupenky v knihovně – oddělení pro do-
spělé, v otevíracích hodinách, příp. před představením

Čtvrtek 23. září, 17.00
Poslední letní den – loučení s létem
Opékání buřtů (špe-
káčky a občerstvení 
jsou pro návštěvníky 
připraveny), nadílka 
knih zdarma, hudební 
program - odpolednem 
provází kapela Blek – 
flek (country, pop, folk, 
rock…). Ve spolupráci 
s restaurací U Labutě. 
Konečně snad bude 
možné opět uspořádat 
akci, která se při své premiéře v roce 2019 setkala se znač-
ným ohlasem…

Skončil program „Covid 19“ Národní digitální 
knihovny
V minulém vydání Kurýru jsme naše čtenáře informovali 
o možnosti přístupu k digitalizovaným knihám a perio-
dikům, vydaných u nás od roku 1612. Jde o většinu děl 
u nás vydaných, s výjimkou případů, kdy autor digitali-
zaci nepovolil. U novějších knih jsou hlavní překážkou 
autorská práva. Probíhala jednání Ministerstva kultury 
s autorskými svazy, výsledkem byla dohoda (samozřej-
mě s finančními kompenzacemi) uvolnit díla do roku 
2007, a to v rámci tzv. programu „Covid 19“. Tento pro-
gram bohužel skončil 30. 6. 2021. Stále však zbývá mož-
nost přístupu ke knihám vydaným do roku 2000. Jejich 
databázi mohou využívat naši registrovaní čtenáři. Na 
stránkách knihovny je podrobný a přehledný návod, jak 
se k této službě připojit.

Úspěšná beseda s handicapovaným  
cestovatelem Jakubem Greschlem
Ve čtvrtek 5. srpna navštívil knihovnu cestovatel Jakub 
Greschl a vyprávěl o své cestě po západním pobřeží USA. 
Nešlo o běžný cestovatelský pořad. Jakub se narodil s dět-
skou mozkovou obrnou, ale přes obtíže žije plnohodnot-
ný a zajímavý život. Pořad ukázal nejen cestu po zajímavé 
destinaci, ale především sílu motivace, důležitost vzdělání 
a také cestu za své vlastní hranice. Potěšila nás v této době 
až překvapivě velká divácká účast. To nás přimělo uspořádat 
s Jakubem další pořad, který je plánován na 18. listopadu. 
Tématem bude Thajsko.
 Vladimír Levický

VYKUPUJEME KNIHY
A KNIŽNÍ POZŮSTALOSTI

PLATBA NA MÍSTĚ - ODVOZ ZAJIŠTĚN
TEL.: 286 891 400
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Výstava „Jídlo napříč 
staletími“
otevřeno denně do 31. října

AKCe K VýSTAVě
Divoké byliny na talíři 
18. 9. od 14:00 do 16:00
Aneb výprava po Říčanech a okolí 
s jediným cílem – naučit se, co se 
dá v naší přírodě sníst a jak moc to 
prospěje našemu zdraví! Vyrážíme 
od budovy Muzea v Rýdlově ulici.

Zpracování úrody 
a fermentování 
23. 9. od 18:00 do 20:00

Můžete si přijít vyrobit vaši prv-
ní sklenici opravdové vitamínové 
bomby. Na akci je nutná registrace, 
kterou provedete zakoupením vstu-
penek na našem e-shopu.

Pečené obrázky 
2. 10. od 14:00 do 16:00
Spojení italského chleba foccacia 
s uměním, kterým ohromíte děti 
i nejednu návštěvu. Tvořit a péci bu-
deme v muzeu, a i z této akce si váš 
výrobek odnesete s sebou domů.

LéTO V mUZeU ŘíČANy
Léto v muzeu patřilo hlavně dětem. 
Během jednodenních táborů si 
v průběhu týdne vždy hrály ve stře-
dověku, se zvířaty, v geoparku, na 

dobrodruhy nebo se učily řemesla. 
Celotýdenní příměstské tábory je 
zase vzaly do říše obrů nebo za zví-
řaty a řemeslům se na říčanské há-
jovně učili jak malí, tak i ti blížící se 
dospělosti.

Rodiny s dětmi mohly navštívit 
akce na Dvorku, kde jsme těsně 
před prázdninami představovali 
mláďátka a na konci prázdnin zase 
kozy a výrobky z jejich mléka. Do 
muzejní zahrady si mohly přijít 
upéct čerstvé voňavé housky a užít 
si rodinné odpoledne na naší vý-
stavě Jídlo napříč staletími.

Pro tvořivě nadané milovníky ptac-
tva jsme uspořádali hromadné 
tvoření mozaikových pítek, které 
ptáčci ocení po celý rok. S tvořením 
jsme vyrazili i na Marvánek, kde 
jste si mohli vyrobit loďku z přírod-
ních materiálů – a co na to rodiče: 
„Vy jste skvělý muzeum, takový jiný 
než jiná místa, děláte to přirozeně 
a vlastně úplně normálně, ale to je 
právě výjimečný a úžasný. Chodíme 
pravidelně. Třeba minulý rok se děti 
hrozně bavili na hřišti (adventure 
playground) na hájovně. To si pa-
matují do dneška.“

V Geoparku Říčany celé prázdniny 
probíhala geoodpoledne a v čer-

venci jste se mohli přijít blíže se-
známit s trilobity, dinosaury a his-
torií vývoje života na naší úžasné 
planetě. Často jste také putovali 
vesmírem na naší astrostezce, kte-
rá u geoparku začíná. Dejte nám vě-
dět, jak se vám procházka Sluneční 
soustavou líbila!

NeJbLIŽŠí PODZImNí AKCe
Oblíbená geoodpoledne  
vždy v neděli od 14:00 do 16:00

Budou probíhat až do konce září.

Řezání a broušení kamenů 
každou třetí sobotu v měsíci 18. 9., 
16. 10., 20. 11.
Rezervace míst na jana.svandova@
muzeum.ricany.cz.

Vypěstuj si krystal! 
10. 10. od 14:00 do 17:00
Inspirujte se v geoparku jak si doma 
vypěstovat super krystaly snadno 
a rychle. Rezervace míst na kon-
krétní čas v našem e-shopu.

Ovečky na dvorku 
19. 9. od 14:00 do 17:00
Kromě oveček uvidíte zpracování 
vlny a pro děti bude z vlny připrave-
né tvoření.

Kurzy šití: Pro začátečníky, 
Pro pokročilé 
od října, termíny jsou na webu

Šití je radost! Když překonáme oba-
vy z šicího stroje a naučíme se pár 
základních věcí, tak budeme šít, šít 
a šít. Máme šanci se v šití posunout 

MINIMÁLNÍ OKRAJ
INVERZNÍ 

PRUH

MINIMÁLNÍ OKRAJ
POZITIV

Co se děje v kultuře

81 texty.kuryr@ricany.cz



Co se děje v kultuře
a přejít od drobných věcí jako pyt-
líček, taška, chňapka přes oblečení 
pro děti i k šití vlastního oblečení. 
A radost z vlastnoručně ušitého ob-
lečení bývá obrovská!
Rezervace nutná na mailu marie.
tvrdonova@muzeum.ricany.cz.

Letní škola Objevy v zahradě 
a Tvořivá hra
Muzeum pořádalo týden Letních 
škol pro pedagogy. Učitelky a uči-
telé ze škol a školek z celé České 
republiky se ponořili do tajemství 
a objevů, které mohou pro své žáky 
připravit.
Nejprve si na vlastní kůži vyzkouše-
li učení o neživé přírodě v geopar-
ku. Inspirovali se jak učit o geologii 
tak, aby učení bavilo je i jejich žáky. 
Našli motivaci k výuce mimo budo-
vu školy, protože neživá příroda je 
základem měst i většiny každoden-
ních předmětů.
Na Říčanské hájovně jsme zno-
vu objevovali principy dětské hry 
podle Davida Sobela. Také jste si 
užívali jako děti stavění bunkrů, 
domečků pro skřítky nebo hledání 
pokladů podle nakreslených plán-
ků? Účastníci letní školy si vyzkou-
šeli, jak tyto univerzální principy 
mohou využít, když pozorují s dět-
mi ptáky nebo se učí o léčivých rost-
linách. Zahrady jsou plné inspirace 

pro psaní příběhů, vyjmenovaných 
slov nebo objektů pro měření a po-
čítání. Mohou být prostorem pro 
pochopení cyklů vody a živin, třeba 
když se s dětmi ponoříte do kom-
postování.
Součástí Letní školy byla také ex-
kurze na školní zahrady do ZŠ Želiv 
a ke Gymnáziu Chotěboř. Profesor-
ka biologie nás tu ohromila množ-
stvím činností, které podniká se 
školním Ekoklubem. V rámci stře-
doškolské odborné činnosti (SOČ) 
zpracovávají studenti naučné tabu-
le k biotopům nebo pracují na ob-
nově a údržbě luk a tůní. Studenti 
zkoumají blízké lomy a účastní se 
např. geologické olympiády – letos 
v Geoparku Říčany.
Za změnami ve výuce stojí kromě 
učitelů často také nadšení rodiče, 
kteří věří, že se děti učí z přímé zku-
šenosti a vlastních objevů. V Říča-
nech mají školy pro výuku venku 
ideální podmínky, u některých 
také už vznikly inspirativní školní 
zahrady, někde se teprve čeká na 
výsadbu.

Muzeum Říčany se dlouhodobě 
snaží zasít semínka metod pro 
učení venku do školních kabinetů. 
Také v tomto školním roce připra-
vujeme pro pedagogy další příleži-
tosti pro vzdělávání učitelů a elek-
tronickou regionální učebnici, do 
které můžete už teď nahlédnout na 
našem webu.

Jen co učitelé ZŠ odjeli z hájovny 
na exkurzi, vystřídaly je tu učitelky 
MŠ, které si zkoušely různé postupy 
a nářadí pro tvořivou hru. Vypravili 
se na exkurzi do školkové zahrady 
hned za rohem u MŠ Světice a do 
MŠ Letadýlko v Českém Brodu, kde 
je doprovázel autor herních prvků 
výtvarník Lukáš Gavlovský.

Celkem se letos na letních školách 
Muzea Říčany inspirovalo více než 
50 pedagogů, takže děti zřejmě 
čeká školní rok plný tvoření a obje-
vů nejen v zahradách. Letní školy 
byly financovány Státním fondem 
životního prostředí České repub-
liky.

    

K dobrému jídlu patří 
i dobré pití, a tím je 
pro většinu obyvatel 
naší země pivo. To se 
u nás vařilo nejpoz-
ději od doby železné, 
ale spíše již dříve. Ve 
středověku vznika-
ly pivovary nejprve 
jako součást klášte-
rů, později si jej však 
vařili tzv. právová-
reční měšťané doma. 
V průběhu novověku 
dochází k rozvoji 
šlechtických pivova-
rů, v 19. století pak 
přichází průmyslové 

pivovary s velkovýro-
bou a velkolepou dis-
tribucí. Jeden z nej-
slavnějších z těchto 
pivovarů se nachází 
ve Velkých Popovi-
cích nedaleko Říčan 
a funguje již od roku 
1874, kdy byl založen 
Františkem Ringhof-
ferem II. Říčanské 
muzeum uchovává 
některé předměty 
s pivovarem sou-
visející, například 
kameninové pivní 
láhve v bílé barvě 
s patentními uzávěry 

a uchy. Každá láhev 
je opatřena reliéfní 
výzdobou, a to nápi-
sem „PIVOVAR VE 
VELKÝCH POPOVI-
CÍCH“ a ikonickým 
kozlem. Ten stojí 
na zadních nohou a 
v předních drží půllitr 
s pivem.  K jakým po-
krmům byste si dali 
půllitr dobře vychla-
zeného piva? Můžete 
o tom zapřemýšlet na 
výstavě Jídlo napříč 
staletími.

Jan Boukal

Ze SbíreK mUZeA: PIVNí LáHeV
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09 září
PRogRam 2021

PŘIPRAVU-
JEME

Ivan Mládek  
a Banjo Band
 St 29 / 09 / 2021 – 19.30
   Přeložený konceRt jednoho  
  z nejlePších čeSkých komiků  
  Se Svojí kaPelou.   

karel Plíhal – recItál
 St 13 / 10 / 2021 – 19.30
   konceRt ojedinělého hudebníka,  
  textaře a Poety S doPRovodným  
  kytaRiStou Petrem Fialou.   

 
  
 

www.kclabut.czŘíčany – 17. listopadu 214 +420 323 602 456

Marcel zMožek
 Út 14 / 09 / 2021 – 19.00
   konceRt hudebního Skladatele, textaře  
  a zPěváka S kaPelou, kteRý již 25 let  
  ÚSPěšně PůSobí na domácí hudební Scéně.  

radůza
 Út 21 / 09 / 2021 – 20.00
   Koncert známé PísničKáŘKy  
  a sKladatelKy.  

 dĚ ti 

záPis do Kurzu bicích nástrojů
čt, Pá zápis do kurzů bicích u zdeňka Sýkory proběhne v učebně zezadu 
budovy.

 Koncert y 

narozeninový Koncert  
radKa bŘicháče
Pá samba band, jazzmazec, harry band, blacK out (Petr 
roškaniuk), Žlutý Pes revival.

 dĚ ti 

záPis do Kurzu Kytary a sboru 
bardáčeK
St zápis do kurzů kytary a sboru bardáček proběhne v učebně č. 2 (1. patro).

sPolečnos t a ta nec 

První ŘíčansKá veŘejná tančírna
St

 Koncert y 

marcel zmoŽeK
Út koncert hudebního skladatele, textaře a zpěváka s kapelou, který již 25 let 
úspěšně působí na domácí hudební scéně.

 Koncert y 

vi. memoriál jiŘího Kadluse
St Se vzpomínkou na jaroslava zeleného. steamboat stompers, old 
timers jazz band. koncert z cyklu „jazzové večery v Říčanech”.

 sPolečnos t a ta nec 

První ŘíčansKá veŘejná tančírna
Pá

 Koncert y 

radůza
Út koncert známé písničkářky a skladatelky.

 Koncert y 

ivan mládeK a banjo band
St Přeložený koncert jednoho z nejlepších českých komiků se svojí kapelou.

těšíme se na vaši návštěvu!

19.00

14

15.30 
–17.30

02,03

19.30

15

info@kclabut.cz

nebuď labuť a  zajdi na kultuRu!

20.00

21

aBBa World revIval
 Pá 01 / 10 / 2021 – 20.00
   konceRt oblíbené Revivalové kaPely.  
  Přijďte Si zatančit a zavzPomínat na hity  
  legendáRní kaPely abba.   

aleš BrIchta Project  
+ MerlIn

 Pá 15 / 10 / 2021 – 20.00
      konceRt jedné z nejvýznamněj-  
  ších oSobnoStí čeSké tRaSh–  
  metalové Scény SPolečně  
  S  danem horynou a jeho  
 SkuPinou merlin.   

radůza 
– skvělá písničkářka opět v Říčanech!
  její umělecká dráha připomíná některé „pohádkové” životopisy. 
na ulici ji v roce 1993 objevila zuzana navarová a již tři dny  
na to zpívala ve svatyni českých zpěváků, v pražské lucerně.  
o pár týdnů později zde pak triumfovala jako „předskokanka” slavné 
americké písničkářky Susanne vega, o šest let později měla stejnou 
čest při koncertě mikea oldfielda. od té doby vydala několik velmi 
úspěšných sólových alb, která bez jakékoliv reklamy lámou rekordy  
v prodejnosti, získala několik zlatých andělů a bodovala také v anketě 
zlatý slavík.  díky své jedinečnosti a originálním písním, čerpajících 
především z české tradice, zaujala i publikum v zahraničí, například 
Polsku a ve Francii. Radůza se zvládne doprovodit na několik hudebních 
nástrojů, její zpěv hřmí, ale i jemně vypráví dojemné příběhy.
 
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. 

ivan mládeK a banjo band 
– Koncert žijící legendy českého humoru
  ivan mládek, geniální autor více než šesti set písniček, z nichž 
některé v českých zemích zlidověly (dáša nováková, jožin z bažin, 
Prachovské skály, jez, linda a další), natočil 13 lP, 35 cd, vyšlo mu 
13 humoristických knížek a 14 posterů jeho „antiperspektiv ních“ 
olejů. ivan mládek se svým banjo bandem odehrál tisíce představení 
v české a Slovenské republice, v Polsku, německu, švýcarsku, belgii, 
Rakousku, Spojených státech a Ruské federaci. kromě všech svých 
hudebních a humoristických aktivit je také autotorem patentu  
na guitariano – první sériově vyráběný keyboard pro kytaristy, který 
byl poprve představen veřejnosti na Světové výstavě hudebních 
nástrojů v anaheimu v uSa v r. 2001. od roku 1989, kdy ivan mládek 
navazuje spolupráci s televizí nova, pro ni jedenáct let jednou 
měsíčně píše a točí pravidelné hudebně zábavné pořady „čundrcounry 
show“ a „country estráda“. Pro tyto pořady píše i všechny monology  
a scénky, kterými v česku popularizuje zejména komiky „Pitkina”,  
lenku Plačkovou, „libunu“, betty kušnírovou a některé další.  
v současné době se ivan mládek věnuje především výtvarné činnosti 
a koncertování se svým banjo bandem, se kterým vystoupí právě  
u nás v říčanech. Pevně doufáme, že si tuto jedinečnou koncertní 
show nenecháte ujít a sejdeme se 29.9. v kc labuť!

19.00

03

19.00

17

marcel zmoŽeK 
– 25 let na scénĚ
  hudební skladatel, textař a zpěvák, který již 25 let úspěšně 
působí na domácí hudební scéně. jeho písně se staly velmi 
oblíbenými, a to především díky silné melodice, která navazuje  
na rodinnou tradici jeho otce hudebního skladatele jiřího zmožka, 
autora mnoha hitů např. „už mi lásko není dvacet let”. i tento 
úspěšný šlágr, marcel přirozeně na svých vystoupeních zpívá. 
jeho chytlavé známé melodie si s ním říčanské publikum bude moci 
zazpívat a také si na ně zatančit na jeho koncertě 14.9. v kc labuť. 
budeme se na vás těšit :) 

19.00

08

19.30

29

14–17

08
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 St 13 / 10 / 2021 – 19.30
   konceRt ojedinělého hudebníka,  
  textaře a Poety S doPRovodným  
  kytaRiStou Petrem Fialou.   

 
  
 

www.kclabut.czŘíčany – 17. listopadu 214 +420 323 602 456

Marcel zMožek
 Út 14 / 09 / 2021 – 19.00
   konceRt hudebního Skladatele, textaře  
  a zPěváka S kaPelou, kteRý již 25 let  
  ÚSPěšně PůSobí na domácí hudební Scéně.  

radůza
 Út 21 / 09 / 2021 – 20.00
   Koncert známé PísničKáŘKy  
  a sKladatelKy.  

 dĚ ti 

záPis do Kurzu bicích nástrojů
čt, Pá zápis do kurzů bicích u zdeňka Sýkory proběhne v učebně zezadu 
budovy.

 Koncert y 

narozeninový Koncert  
radKa bŘicháče
Pá samba band, jazzmazec, harry band, blacK out (Petr 
roškaniuk), Žlutý Pes revival.

 dĚ ti 

záPis do Kurzu Kytary a sboru 
bardáčeK
St zápis do kurzů kytary a sboru bardáček proběhne v učebně č. 2 (1. patro).

sPolečnos t a ta nec 

První ŘíčansKá veŘejná tančírna
St

 Koncert y 

marcel zmoŽeK
Út koncert hudebního skladatele, textaře a zpěváka s kapelou, který již 25 let 
úspěšně působí na domácí hudební scéně.

 Koncert y 

vi. memoriál jiŘího Kadluse
St Se vzpomínkou na jaroslava zeleného. steamboat stompers, old 
timers jazz band. koncert z cyklu „jazzové večery v Říčanech”.

 sPolečnos t a ta nec 

První ŘíčansKá veŘejná tančírna
Pá

 Koncert y 

radůza
Út koncert známé písničkářky a skladatelky.

 Koncert y 

ivan mládeK a banjo band
St Přeložený koncert jednoho z nejlepších českých komiků se svojí kapelou.

těšíme se na vaši návštěvu!

19.00

14

15.30 
–17.30

02,03

19.30

15

info@kclabut.cz

nebuď labuť a  zajdi na kultuRu!

20.00

21

aBBa World revIval
 Pá 01 / 10 / 2021 – 20.00
   konceRt oblíbené Revivalové kaPely.  
  Přijďte Si zatančit a zavzPomínat na hity  
  legendáRní kaPely abba.   

aleš BrIchta Project  
+ MerlIn

 Pá 15 / 10 / 2021 – 20.00
      konceRt jedné z nejvýznamněj-  
  ších oSobnoStí čeSké tRaSh–  
  metalové Scény SPolečně  
  S  danem horynou a jeho  
 SkuPinou merlin.   

radůza 
– skvělá písničkářka opět v Říčanech!
  její umělecká dráha připomíná některé „pohádkové” životopisy. 
na ulici ji v roce 1993 objevila zuzana navarová a již tři dny  
na to zpívala ve svatyni českých zpěváků, v pražské lucerně.  
o pár týdnů později zde pak triumfovala jako „předskokanka” slavné 
americké písničkářky Susanne vega, o šest let později měla stejnou 
čest při koncertě mikea oldfielda. od té doby vydala několik velmi 
úspěšných sólových alb, která bez jakékoliv reklamy lámou rekordy  
v prodejnosti, získala několik zlatých andělů a bodovala také v anketě 
zlatý slavík.  díky své jedinečnosti a originálním písním, čerpajících 
především z české tradice, zaujala i publikum v zahraničí, například 
Polsku a ve Francii. Radůza se zvládne doprovodit na několik hudebních 
nástrojů, její zpěv hřmí, ale i jemně vypráví dojemné příběhy.
 
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. 

ivan mládeK a banjo band 
– Koncert žijící legendy českého humoru
  ivan mládek, geniální autor více než šesti set písniček, z nichž 
některé v českých zemích zlidověly (dáša nováková, jožin z bažin, 
Prachovské skály, jez, linda a další), natočil 13 lP, 35 cd, vyšlo mu 
13 humoristických knížek a 14 posterů jeho „antiperspektiv ních“ 
olejů. ivan mládek se svým banjo bandem odehrál tisíce představení 
v české a Slovenské republice, v Polsku, německu, švýcarsku, belgii, 
Rakousku, Spojených státech a Ruské federaci. kromě všech svých 
hudebních a humoristických aktivit je také autotorem patentu  
na guitariano – první sériově vyráběný keyboard pro kytaristy, který 
byl poprve představen veřejnosti na Světové výstavě hudebních 
nástrojů v anaheimu v uSa v r. 2001. od roku 1989, kdy ivan mládek 
navazuje spolupráci s televizí nova, pro ni jedenáct let jednou 
měsíčně píše a točí pravidelné hudebně zábavné pořady „čundrcounry 
show“ a „country estráda“. Pro tyto pořady píše i všechny monology  
a scénky, kterými v česku popularizuje zejména komiky „Pitkina”,  
lenku Plačkovou, „libunu“, betty kušnírovou a některé další.  
v současné době se ivan mládek věnuje především výtvarné činnosti 
a koncertování se svým banjo bandem, se kterým vystoupí právě  
u nás v říčanech. Pevně doufáme, že si tuto jedinečnou koncertní 
show nenecháte ujít a sejdeme se 29.9. v kc labuť!

19.00

03

19.00

17

marcel zmoŽeK 
– 25 let na scénĚ
  hudební skladatel, textař a zpěvák, který již 25 let úspěšně 
působí na domácí hudební scéně. jeho písně se staly velmi 
oblíbenými, a to především díky silné melodice, která navazuje  
na rodinnou tradici jeho otce hudebního skladatele jiřího zmožka, 
autora mnoha hitů např. „už mi lásko není dvacet let”. i tento 
úspěšný šlágr, marcel přirozeně na svých vystoupeních zpívá. 
jeho chytlavé známé melodie si s ním říčanské publikum bude moci 
zazpívat a také si na ně zatančit na jeho koncertě 14.9. v kc labuť. 
budeme se na vás těšit :) 
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Informační centrum
Masarykovo nám. 83
251 01 Říčany
tel.:  323 618 169

LADŮV KRAJ A oKoLí...
KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ 
www.laduv–kraj.cz
změna programu vyhrazena
Vstupenky na veškeré akce získají zájemci u pořadatelů

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

3. 9. Říčany 19.00 Narozeninový koncert Radka Břicháče - SAMBA BAND, JAZZMAZEC, HAR-
RY BAND a další. Vstupné dobrovolné. Kulturní centrum Labuť. 

4. 9. Louňovice 19.00 Pár dní na zkoušku - Louňovická divadelní aktivita. Areál restaurace U Henců.

4. 9. Kolovraty 7.45 - 16.00 11. Kolovratské rybářské závody - Závody pro děti i dospělé na kolovratském 
rybníku. Rezervace na rybykolovraty@seznam.cz. 

5. 9. Říčany 14.00 - 16.00 Geoodpoledne v geoparku - Čeká na vás mnoho aktivit a zábavy, od hledání 
zkamenělin a rýžování pravých českých granátků, přes lovení nosorožce či hmy-
zu, po zkoumání jeskynního systému. Až do konce září vždy v neděli. 

5. 9. Říčany 8.30 Nedělní pochod s Líbou - Trasa : Český Šternberk – Ledečko – Sázava, 9 - 11,5 – 
15,5 km. Odjezd vlakem: Říčany 8.31 hod. Přihlášky na tel. 723 513 431, nebo na 
e-mail : libuše.rohoskova@centrum.cz. Další informace: www.kct-ricany.cz.

5. 9. Kunice 18.00 Benefiční koncert na podporu strančické synagogy - Alma Ansámbl, Jaroslava Vla-
chová - akordeon. Koncertem provede Anna Brousková - herečka. Zámek Berchtold.

5. 9. Louňovice 17.00 Alenčiny rošády - Louňovická divadelní aktivita. Areál restaurace U Henců.

7. 9. Říčany 17.00 Božena Němcová - láska a bolest sestry mé - Komponovaný pořad s hudebním 
doprovodem violy, kytary a zpěvu. Zastavení u dětství, manželství, milostného 
života a tvorby. Zahrada Teršípova domu.

8. 9. Kunice T-Mobile Olympijský běh - Zámek Berchtold. Více na https://www.olympijsky-
beh.cz/

11. 9. Říčany 14.00 Říčanské slavnosti aneb hudbou ke zdraví - Hudební maraton: DIVA BAARA, 
ČESKÉ SRDCE, THE DROPS  a další. Lázeňská louka.

11. 9. Velké Popovice Street Food Festival - Užijte si den ve společnosti dobrého jídla a pití. V časech 
11, 12, 13, 14, 15 a 16 hodin se můžete vydat na prohlídkovou trasu s ochutnáv-
kou piva. Pivovarský park.

12. 9. Říčany 14.00 - 16.00 Geoodpoledne v geoparku - Čeká na vás mnoho aktivit a zábavy, od hledání 
zkamenělin a rýžování pravých českých granátků, přes lovení nosorožce či hmy-
zu, po zkoumání jeskynního systému. Až do konce září vždy v neděli. 

14. 9. Říčany 19.00 Marcel Zmožek - Nový termín koncertu. Kulturní centrum Labuť.

15. 9. Říčany 19.30 VI. Memoriál Jiřího Kadluse - Se vzpomínkou na Jaroslava Zeleného - Ste-
amboat Stompers a Old Timers Jazz Band ve vzpomínkovém pořadu na Jiřího 
Kadluse. Kulturní centrum Labuť.

18. 9. Mnichovice 8.00 - 19.00 Po stopách kocoura Mikeše - 18. ročník turistického pochodu. Start: od 8 do 11 
hod v Turistickém informačním centru v Mnichovicích, Masarykovo nám. 83. 
Trasy 10, 18, 25 a 36 km. Po cestě se na vás těší kocour Mikeš, kozel Bobeš a další 
postavičky. Výherní dětská tombola. Více na www.mnichovice.cz.

18. 9. Říčany 14.00 - 17.00 Řezání a broušení kamenů - Každou třetí sobotu v měsíci si můžete přinést do 
geoparku kameny na rozříznutí, které si budete následně moci sami vybrousit a 
vyleštit. Rezervace míst na tel. 722 074 782. Geopark.

18. 9. Říčany 14.00 - 16.00 Divoké byliny na talíři - aneb výprava po Říčanech a okolí s jediným cílem 
– naučit se, co se dá v naší přírodě sníst a jak moc to prospěje našemu zdraví. 
Vyrážíme od budovy Muzea v Rýdlově ulici.

18. 9. Velké Popovice 10.00 - 17.00 Klobáskofest - Ochutnávka regionálních klobáskových specialit se soutěží O nej-
lepší klobásku v Pivovarském parku. Prohlídky pivovaru se školou čepování.

85 inzerce.kuryr@ricany.cz



18. 9. Kunice 20.00 Il Bohemo - Sólisté opery Národního divadla. Zámek Berchtold.

19. 9. Říčany 14.00 - 16.00 Geoodpoledne v geoparku - Čeká na vás mnoho aktivit a zábavy, od hledání 
zkamenělin a rýžování pravých českých granátků, přes lovení nosorožce či hmy-
zu, po zkoumání jeskynního systému. Až do konce září vždy v neděli.

19. 9. Říčany 14.00 - 17.00 Ovečky na dvorku - Dozvíte se mnoho zajímavostí o ovečkách, uvidíte zpracová-
ní ovčí vlny a pro děti bude z vlny připravené tvoření. Dvorek naproti muzeu.

21. 9. Říčany 20.00 RADŮZA - Koncert. Kulturní centrum Labuť.

23. 9. Říčany 18.00 - 20.00 Zpracování úrody a fermentování - Do muzea si můžete přijít vyrobit vaši 
první sklenici opravdové vitamínové bomby. Na akci je nutná registrace, kterou 
provedete zakoupením vstupenek na našem e-shopu. Muzeum.

23. 9. Říčany 17.00 Loučení s létem - Opékání buřtů (špekáčky a občerstvení jsou pro návštěvní-
ky připraveny), nadílka knih, hudební program - kapela Blek - flek. Zahrada 
Teršípova domu.

25. 9. Strančice 14.00 - 24.00 Strančické záření - Hudební festival. Zuzana Hofmanová & kapela, Resumé, 
Mandala a další. Workshopy, divadlo a občerstvení. Areál parku Strančice. Více 
na www.strancickezareni.cz.

25. 9. Kunice Svatováclavské slavnosti -Vystoupení kapely Žízniví dubáci. Zámek Berchtold.

26. 9. Říčany 14.00 - 16.00 Geoodpoledne v geoparku -Čeká na vás mnoho aktivit a zábavy, od hledání 
zkamenělin a rýžování pravých českých granátků, přes lovení nosorožce či hmy-
zu, po zkoumání jeskynního systému. Až do konce září vždy v neděli.

29. 9. Říčany 19.30 Ivan Mládek a Banjo Band - Nový termín koncertu. Vstupenky zůstávají v 
platnosti. Kulturní centrum Labuť.

1. 10. Říčany 20.00 ABBA WORLD REVIVAL - Koncert oblíbené revivalové kapely. Přijďte si zatan-
čit a zavzpomínat na hity legendární kapely ABBA. Kulturní centrum Labuť.

2. 10. Říčany 14.00 - 16.00 Pečené obrázky neboli italský chléb foccacia - Tvořit a péci budeme v muzeu, a 
i z této akce si váš výrobek odnesete s sebou domů.

Druhý ročník 
světelného 
festivalu

2/10/2021
rozsvituhrineves.cz

Partneři festivalu: 
Hl. m. Praha, Státní fond kultury ČR, Metrans, a. s.

od 11:00 
denní program 

od 19:00 
světelné instalace

... napříč 
staletími

Jídlo...

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.

do

31/10 2021

výstava
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POZITIV

Historie v obrázcích

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

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

Přispějete tak k dokum
entaci podoby m

ěsta a okolí. 
foto: archiv M

uzea Říčany

staré Radošovice, dříve samostatná vesnice nazývaná Radešovice, se za posledních sto let výrazně změnily, o čemž svědčí 
tato pohlednice z roku 1910. Zachycuje patrně dnešní Černokosteleckou ulici ve směru na uhříněves. V pozadí je možné 
spatřit dům s větrníkem (dnešní čp. 88), podle něhož získala své pojmenování nedaleká ulice.  


