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Tomáš Rajtora
zástupce vedoucího střediska Lípa Říčany, 
autor projektu nové klubovny  
a koordinátor stavby

Dne 11. září 2021 měli říčanští skauti několik důvodů k velké radosti. Po dlouhé pauze jsme se opět mohli začít schá-
zet a zahájit naši běžnou každodenní činnost v oddílech. Hlavně jsme ale po několikaletém úsilí, plánování, shánění 
prostředků a po 18 měsících stavby mohli otevřít náš nový vysněný skautský domov. To, co se na začátku zdálo jako 
nemožné, se najednou zhmotnilo a stalo se skutečností. 

Stalo se tak díky mnoha aktivním členům skautského střediska, díky mnoha firmám z Říčan a blízkého okolí, díky 
městu Říčany, Středočeskému kraji, nadacím a také díky říčanským spolkům, ti všichni nám při naší snaze projevili 
svou podporu. V neposlední řadě to bylo obrovské množství rodin a jednotlivců, kteří pomohli se stavbou na brigá-
dách, nebo přispěli také finančně. Všem výše jmenovaným patří velký dík nejen za čas a peníze, ale také za tu podpo-
ru, kterou jsme cítili a dodávala nám energii a smysl tomu, co děláme.

Klubovna není jen dům, je to především prostor, kde ve svém volném čase děti zažívají mnohá dobrodružství, utváří 
si životní hodnoty a přátelství často na celý život. Není divu, že k takovému místu poté vzniká silné pouto. To bylo více 
než zřejmé, když před rokem, 2. 9. 2020, vyhořela původní 51 let stará klubovna. Emoce a dojemné vzkazy lidí, které 
jsem často ani neznal, hovořily samy za sebe. I tuto překážku, se kterou jsme při stavbě nové klubovny nepočítali, se 
podařilo překonat a vyhořelou klubovnu jsme souběžně s tou novou stihli opravit do původní podoby.

Když se obě klubovny druhou zářijovou sobotu slavnostně otevíraly, cítil jsem, že se neradují jen skauti, ale všichni, co 
nás podporovali a které jsem výše jmenoval. Já jsem měl stejně velkou radost z toho, že se nám to společně podařilo! 
Byl to vlastně společný projekt Říčaňáků.  Jsem rád, že žijeme ve městě, kde funguje pomyslná sousedská výpomoc 
a kde jsou lidé všímaví k potřebám druhých. Přeji i ostatním místním spolkům odvážné sny a sílu na jejich realizaci. 

Slovo úvodem
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Krátce ze Zastupitelstva města  
Říčany 8. záři 2021
Zastupitelstvo projednalo celkem 26 usnesení

u Zastupitelstvo vyzvalo starostu a radu města, aby nepro-
dleně vyvodili důsledky za chyby či nedostatky projektu Par-
kuj dobře v Říčanech, zejména směrem ke smluvním doda-
vatelům, zhotovitelům či projektantům.

Hlasy pro: 15, zdrželi se: 3, nepřítomno: 3

u Zastupitelstvo pověřilo tajemníka k vytvoření pracovní 
skupiny, která bude mít za cíl nalezení vhodné otázky ve věci 
parkování a regulace dopravy, o které bude možné místní 
referendum vyhlásit, a která bude předem odsouhlasena 
Ministerstvem vnitra ČR. K účasti v pracovní skupině dopo-
ručilo zastupitelstvo oslovit zejména zástupce přípravného 
výboru, zaměstnance právního odboru Městského úřadu 
v Říčanech, člena vedení města Říčany a po jednom zastu-
piteli za KM, STAN, ODS a USZ a též zaměstnance odboru 
voleb Ministerstva vnitra ČR. Po nalezení otázky na téma 
parkování či regulace dopravy, o které lze dle stanoviska Mi-
nisterstva vnitra ČR vyhlásit místní referendum, pak na prv-
ní následující schůzi Zastupitelstva města Říčany bude z ini-
ciativy vedení města předložen návrh na vyhlášení místního 
referenda s termínem konání nejpozději do 90 dnů. 

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

u Zastupitelstvo souhlasilo s tím, aby úřad územního plá-
nování zahájil práce na přípravě a projednání Územního 
opatření o stavební uzávěře pro pozemek p. č. 73/10 k. ú. 
Říčany – Radošovice, resp. pro širší okruh pozemků/ploch 
SM, jak to vyplyne v průběhu tvorby návrhu uzávěry. Vyme-
zení a podmínky stavební uzávěry budou obsahem návrhu 
územního opatření o stavební uzávěře, který bude projednán 
a předložen k vydání radou města Říčany.  Doba trvání sta-
vební uzávěry bude do nabytí účinnosti změny č. 7 územního 
plánu Říčan.

Hlasy pro: 18, nepřítomno: 3

u Zastupitelstvo schválilo investiční záměr na Vodovod v lo-
kalitě U Dubu např. ul. Jordánská, Štěchovická v délce 530 m 

za předpokládané náklady 7,5 mil. Kč a ukládá OSM zahájit 
přípravu této akce.

Hlasy pro: 18, nepřítomno: 3

u Zastupitelstvo zřídilo s odkazem na ustanovení § 84 
odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obec-
ní zřízení), v platném znění a v souladu se zákonem 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů v platném znění novou příspěvkovou organizaci 
pod názvem Mateřská škola Větrník Říčany, příspěvko-
vá organizace, se sídlem Masarykovo nám. 53, Říčany 251 
01, a schválilo je její zřizovací listinou s účinností ke dni 
15. 9. 2021.

Hlasy pro: 19, nepřítomno: 2

Krátce z rady města Říčany 19. 8. 2021
rada přijala celkem 13 usnesení

u Rada schválila uzavření smlouvy na projektovou do-
kumentaci rekonstrukce Březinova mezi městem a Hyn-
kem Seinerem za cenu 298 870 Kč vč. DPH.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

u Rada vzala na vědomí analýzu odpadového hospodář-
ství města zpracovanou Odpadovou poradenskou, s.r.o., 
a vzala na vědomí přípravu semináře pro členy zastupi-
telstva.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

u Rada souhlasila s přípravou obecně závazné vyhlášky 
o zavedení místního poplatku za odkládání komunální-
ho odpadu z nemovité věci.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

u Rada souhlasila s přípravou obecně závazné vyhlášky 
o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 
ve městě Říčany, která zohlední aktuální znění zákona 
o odpadech.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

u Rada schválila úpravu rozpočtu města na rok 2021 
o finanční příspěvek z KÚ Středočeského kraje na pro-
jekt: Rok v tvořivé zahradě pro Muzeum Říčany ve výši 
223 392 Kč.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy na opravu ko-
munikace Bezručova formou pokládky penetračního 
makadamu mezi městem a firmou VIALIT SOBĚSLAV 
za cenu 374 217 Kč vč. DPH.

Hlasy pro: 4, nepřítomno: 2

u Rada schválila udělení výjimky provozovateli Spot- 
Bistra s.r.o., Masarykovo nám., z obecně závazné vy-
hlášky města Říčany č. 3/2011 v rozsahu dle rozhod-
nutí.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

Pozvánka 
pro říčanskou veřejnost na

zasedání
Zastupitelstva města Říčany

 v pondělí 13. 10. 2021 od 18 hodin
v zasedací síni Městského úřadu Říčany, 

Masarykovo náměstí 53/40 

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

   David Michalička, starosta města
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Krátce z rady města Říčany  
26. 8. 2021
rada přijala celkem 5 usnesení

u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo: Solární 
lampy – VO v ulici Dolní (část I.), Jarní, Nad Bahniv-
kou (část I.), Říčany – Pacov mezi městem a firmou 
DINO TRADING za cenu 854 957,68 Kč vč. DPH.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

u Rada schválila uzavření smlouvy budoucí na věcné 
břemeno – služebnost inženýrské sítě pro akci chodníky 
Říčanská II. etapa – úsek č. 3, odvodnění a veřejné osvět-
lení mezi městem Říčany a KSÚS na pozemcích 630/1 
a silnice II/101 za cenu 11 374 Kč s DPH a souhlasila 
s jejím podpisem.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

u Rada schválila rozpočtové opatření, kterým se upra-
vuje rozpočet města na rok 2021, o finanční příspěvek 
z rozpočtu Středočeského kraje na projekt: Neživá příro-
da jako základ pro život pro Muzeum Říčany ve výši 269 
712 Kč.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

Krátce z rady města Říčany 2. 9. 2021
rada přijala celkem 12 usnesení

u Rada souhlasila s realizací chodníku v ulici U Hřiště 
a mlatovým chodníkem v ulici Na Obci, firmou WALCO 
CZ za cenu 1 174 333,23 Kč vč. DPH.

Hlasy pro: 4, nepřítomno: 3

u Rada vybrala dodavatele veřejné zakázky Úpravy 
okolí přírodní nádrže Marvánek v Říčanech II., kterým 
je firma GREEN PROJECT s nabídkovou cenou 10 595 
376,19 Kč vč. DPH.

Hlasy pro: 4, nepřítomno: 3

u Rada doporučila Zastupitelstvu přijmout závazek fi-
nancování 2. etapy projektu Úpravy okolí přírodní nádr-
že Marvánek pro rok 2022.

Hlasy pro: 4, nepřítomno: 3

u Rada schválila uzavření dodatku č. 9 na akci In-
tenzifikace ČOV Říčany se zhotovitelem společností 
pro Intenzifikaci ČOV, Říčany firmou IMOS Brno a.s. 
a T4Buidilg, s.r.o., který řeší prodloužení termínu do-
končení stavby o 36 dní, tj. do 27. 10. 2021, a souhlasila 
s jeho podpisem. 

Hlasy pro: 4, nepřítomno: 3

u Rada schválila přijetí dotace na realizaci třetí etapy 
projektu MAP rozvoje vzdělávání z Operačního pro-
gramu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši 95 % z cel-
kových způsobilých nákladů, tj. 3 203 817 Kč (celkové 
způsobilé náklady projektu: 3 372 439 Kč, spoluúčast 
města Říčany: 168 622 Kč) na období 2022–2023.

Hlasy pro: 4, nepřítomno: 3

Krátce z rady města Říčany 6. 9. 2021
rada přijala celkem 20 usnesení

u Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit uzavření 
kupní smlouvy mezi Bytovým družstvem 2000 a měs-
tem Říčany o převedení nebytových prostor č. 2000/51, 
52, 53 v rozsahu spoluvlastnického podílu za 100 Kč. 
Smlouvy nabydou účinnosti až převodem 90 % bytových 
jednotek v budově čp. 2000.

Hlasy pro: 4, nepřítomno: 2

u Rada schvaluje vzorové kupní smlouvy na převod by-
tových jednotek v domech čp. 2000 a čp. 1999 v Melan-
trichově ulici.

Hlasy pro: 4, nepřítomno: 2

u Rada souhlasí s výpůjčkou sportovní haly dne 2. 10. 
2021 pro pořádání taneční soutěže Pohár starosty města 
Říčany.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

u Rada souhlasí se zahájením koncesního řízení na nad-
limitní koncesi s názvem Provozování VH infrastruktury 
města Říčany a schvaluje koncesní dokumentaci dle pří-
loh.

Hlasy pro: 4, nepřítomno: 2

Krátce z rady města Říčany 9. 9. 2021
rada přijala celkem 12 usnesení

u Rada souhlasí s uzavřením smlouvy na úpravu plochy 
před ČOV a tůně mezi městem a GREEN PROJECT za 
694 989 Kč s DPH.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

u Rada schvaluje opravu havarijní části povrchu sběr-
ného dvora firmou Bedřich Málek za 180 000 Kč vč. 
DPH.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

Pravidelná setkání s vedením města se 
o prázdninách nekonají, v září se v uvedených 
časech konají v budově MěÚ č. 53, 
přímo v pracovně starosty, místostarosty 
a místostarostky.
l se starostou Davidem michaličkou  
ve středu 20. října od 17 do 18 hodin
l s místostarostkou Hanou Špačkovou  
ve středu 27. října od 17 do 18 hodin
l s místostarostou Pavlem matoškou  
je možné po předchozí dohodě

Z  
OČí  
DO  
OČí web: www.ricany.cz
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u Rada souhlasí s vyznačením dvou parkovacích míst 
v ulici Třebízského.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

u Rada schvaluje uzavření dodatku s firmou Atelier 
M.A.A.T. na rekonstrukci komunikace Verdunská na 
zvýšení ceny o 86 515 Kč vč. DPH.

 Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

u Rada souhlasí s navýšením kapacity ZUŠ Říčany 
o 110 žáků.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

u Rada schvaluje úpravu rozpočtu města na rok 2021 
o neinvestiční dotaci na projekt ŠABLONY pro MŠ Sr-
díčko Říčany ve výši 340 578 Kč.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

u Rada souhlasí s přijetím sponzorského daru pro 1. ZŠ 
ve výši 50 000 Kč na financování oprav ve škole.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

Krátce z rady města  
Říčany 16. 9. 2021
rada přijala celkem 15 usnesení

u Rada schvaluje úpravu rozpočtu města na rok 2021 takto:
Příjmy:
-Pojistné plnění za poškozené 
DZ Komenského náměstí ............................   1 890 Kč
- Pojistné plnění za poškození 
v průjezdu Masarykovo nám. 13 ..................19 872 Kč
- Pojistné plnění za poškození mlatové  
cesty park V. Havla .....................................155 532 Kč
- Přijatá dotace na zvýšení náklady spojené  
s covidem pro DPS  .....................................59 884 Kč

Výdaje:
- OTS dopravní značení .................................1 890 Kč

- Opravy bytových domů ..............................19 872 Kč
- Opravy chodníků .....................................155 532 Kč
- Účelový příspěvek pro DPS Senior  
a stacionář Olga  ..........................................59 884 Kč
- Vratka nevyužité dotace  
„Prevence v Říčanech“ .............................. 2 485,60 Kč
- Uvolnění rezervy rady  ........................  -  2 485,60 Kč

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

u Rada schvaluje v souvislosti s ukončenou akcí Obnova 
a rozšíření VO v ulici U Trati uzavření smlouvy na věcné 
břemeno mezi městem a Správou železnic bez finanční-
ho dopadu pro rozpočet města a souhlasí s jejím podpi-
sem.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

u Rada schvaluje navržené úpravy dopravního značení 
již realizovaného projektu Parkování pro domácí – Říča-
ny 2021 a ukládá odboru správy majetku zahájit kroky 
k jejich bezodkladné realizaci.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

u Rada ukládá OSM podat žádost o stanovení trvalé 
místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 
v souladu s předloženou projektovou dokumentací.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

u Rada souhlasí s odstraněním zpomalovacích polštářů 
instalovaných v rámci projektu Parkuj dobře dle specifi-
kace v odůvodnění a jejich nahrazením jiným vhodným 
technickým řešením. 

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
 
u Rada schvaluje uzavření dohody o zřízení nezbytného 
přístupu na městské pozemky v rámci projektu Výsadba 
krajinné zeleně Říčany IV. Etapa mezi městem a V. Gärt-
nerem, a to do r. 2025 za jednorázovou úhradu 15 000 
Kč.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se konají na 
území České republiky v pátek 8. října 2021 od 14.00 hod. do 

22.00 hod.  a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hod. do 14.00 hod.

6 texty.kuryr@ricany.cz

Právo volit má:
státní občan České republiky, který alespoň druhý den vo-
leb dosáhl věku nejméně 18 let, volič musí prokázat svou 
totožnost a státní občanství České republiky platným ob-
čanským průkazem nebo platným cestovním, diploma-
tickým nebo služebním pasem nebo cestovním průkazem 

Hlasovat nemůže volič, u něhož nastala překážka ve výkonu 
volebního práva:
- omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu (ka-
ranténa)

- omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva

Volič hlasuje:

- ve volebním okrsku, v němž má trvalý pobyt
- mimo obec svého trvalého pobytu:

- na základě zápisu ve zvláštním seznamu voličů
- na základě voličského průkazu

Seznam volebních místností naleznete na webu měs-
ta rubrika Radnice /Volby
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revitalizace okolí nádrže marvánek by 
měla již brzy odstartovat

Již na podzim by měly odstartovat stavební práce 
v okolí oblíbeného výletního místa u přírodní vodní 
nádrže Marvánek. Stavební úprava stávajícího do-
mečku a vybudování vstupního portálu, oprava cest-
ního systému, vybudování pontonového přístavního 
mola a dalších dvou dřevěných mol, ohniště a drobný 
mobiliář – to vše by mělo přispět k pohodě návštěv-
níků. Součástí stavebních prací bude také napojení 
Hospůdky na Marvánku (objekt v majetku města) na 
kanalizaci a vodovod. V další etapě čeká parkoviště 
celková rekonstrukce s doplněním zeleně. Opravena 
bude také příjezdová komunikace od Řipské ulice 
a hlavní cesta na hrázi včetně doplnění osvětlení. Rad-
nice úpravou připraveného projektu na revitalizaci 
okolí docílila snížení finanční náročnosti. I přesto 
realizace vyjde městskou kasu na zhruba 11 milionů 
korun. Zpevněná parkovací plocha ze zatravňovacích 
dlaždic by měla poskytnout místo pro zhruba 30 vo-
zidel. Dalším plánovaným projektem na pláži u lito-
rálního pásma je vodní park pro děti. Radnice do něj 
chce investovat dva miliony korun.
Nově opravené cestičky kolem nádrže budou mít 
mlatový povrch, který citlivě zapadne do přírodního 
prostředí, podobně jako proběhla před časem oprava 
cestiček kolem rybníka Jureček. Cestičky výletníky 
dovedou k ohništi u lomu, k oblíbenému adventu-
re minigolfu i k vedlejšímu volnočasovému areálu 
Oáza. Hlavní komunikace vedoucí po hrázi rybníka 
zůstane asfaltová a plynule se napojí na cyklostezku 
z Kolovrat do Mnichovic, po které se prohánějí cyk-
listé a bruslaři. Radnice upustila od výstavby zcela 
nového vstupního objektu včetně šaten a sprch. 
Stavebně upraven bude pouze současný domeček, 

kde bude možné umístit zázemí půjčovny lodiček či 
potřeb na minigolf. Zároveň bude ke stávajícímu ob-
jektu doplněn nový vstupní portál. Revitalizace okolí 
Marvánku naváže na již dříve realizované investice 
radnice - odbahnění nádrže s litorálním pásem a vy-
tvoření písčitého břehu. Z participativního rozpočtu 
bylo v blízkosti restaurace za dva miliony korun 
vybudováno zážitkové devítijamkové minigolfové 
hřiště. Marvánek má v každém případě co nabídnout 
a investici do úprav si jistě zaslouží. Zhotovitelem 
bude firma GREEN PROJECT s.r.o.

Kateřina Lauerová
Tisková zpráva města

Nová vizualizace vstupního prostoru. 
Zachována a využita bude po stavební 
úpravě současná stavba.
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město hledá lokalitu pro venkovní koupaliště
Trávit léto u vody patři-
lo k oblíbeným krato-
chvílím již našich před-

ků, kteří nám v Říčanech zanechali 
překrásné přírodní plovárny. Oblíbe-
né jsou stále, nároky lidí ale stoupají 
a prvorepubliková koupaliště již náro-
kům mnohých nedostačují. Jureček 
i Marvánek jsou sice po odbahnění, 
přesto se kvalita vody s ohledem na 
klimatické podmínky posledních let 
výrazně nezlepšila.  

Relativně nové vyhřívané koupaliště 
v blízkých Kolovratech zase kapa-
citně nedostačuje a dostat se na něj 
kvůli vysoké obsazenosti v teplých 
dnech je spíše výjimkou než pravi-
dlem. Ne nadarmo proto před tře-
mi roky hned dvě uskupení (Klidné 
město a ODS) kandidovala do ří-
čanského obecního zastupitelstva 
s programem, jehož součástí bylo 
vybudování venkovního vyhřívané-
ho bazénu. Variantou nikdy nebylo 
stavět kryté koupaliště. To již v Ří-
čanech v podobě areálu Na Fialce 
je a město v žádném případě nechce 
veřejnou investicí soukromému pro-
vozovateli konkurovat. 

Již krátce po komunálních volbách 
v roce 2018 iniciovali zastupitelé 
Klidného města přípravu projektu 
a městský management začal prově-
řovat vhodné lokality a zkoumat rea-
lizovatelnost takové stavby. Postup-
ně vykrystalizovala čtveřice  území, 
kde by byla stavba 25metrového 
vyhřívaného bazénu o šířce 8,5 me-
tru s nezbytným zázemím, dětským 
brouzdalištěm a relaxační loukou 
možná. Říčany pod vedením archi-
tekty města Alice Štěpánkové zadaly 
všechna čtyři území k předběžnému 
posouzení. Vznikla ověřovací studie 
na každou z možných lokalit. Nyní 
nastává další fáze projektu: tyto stu-
die předložit veřejnosti a diskutovat 
o možných variantách, jejich výho-
dách a nevýhodách. Právě z toho dů-
vodu město svolalo na 18. 10. 2021 
do KC Labuť veřejné setkání, kde 
chce jednotlivé varianty podrobněji 
představit a diskutovat o jejich vý-
hodách a nedostatcích. 

Po zúžení počtu možných míst by 
mělo následovat zadání studie pro-
veditelnosti a rozeběhl by se celý ko-
loběh výběru projektanta a následně 
dodavatele stavby. V ideálním přípa-
dě by mohlo být koupaliště dostavěno 
před letní sezonou 2024 a náklady na 
výstavbu by dosáhly čtyřiceti milionů 
korun. A jaká místa jsou ve hře? Pojď-
me se na ně podívat prostřednictví 

stručné SWOT analýzy výhod, nevý-
hod, rizik i příležitostí jednotlivých 
území. 

Varianta 1
– u rybníka marvánek 
Jedná se o pozemek vymezený uli-
cemi V Chobotě a Hluboká, náto-
kem Říčanského potoka do Mar-

stávající minigolf

rekreační
bazén

kondiční
bazén
25m

občerstvení brouzdaliště

technologie

opalovací louka

skluzavka

zázemí

střešní
terasa

- navržené objekty

legenda:

sever

Koupaliště Marvánek v Říčanech
Posouzení možností území pro umístění umělého koupaliště ve variantách
Ověřovací studie ve variantách

h-projekt s.r.o. březen 2021

Návrhová situace - varianta 1. 1:500

s.r.o.h - projekt 
Korunní 968/31
120 00  Praha 2
IČO  60 46 86 53
DIČ  CZ 60 46 86 53

projekt 

- hrany navržených objektů

- vodní plochy

- areálové chodníky

- zatravněné plochy

- živé ploty

- navržené chodníky mimo areál

- navržené oplocení areálu

- hlavní vstup do areálu

- přístup k technologii

VARIANTA 1
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 Informace z radnice
vánku, břehem rybníka Marvánek 
a stávajícím areálem pro minigolf. 
Jedná se o volný pozemek skloně-
ný jihovýchodním směrem, který 
je z velké části zarostlý vzrostlými 
i náletovými dřevinami. Pozemek je 
v současné době neoplocený. Veli-
kost pozemku v celkovém součtu cca  
9 750 m².

Silné stránky 
•	 Dobrá poloha areálu ve struktuře 

města v tradiční rekreační lokalitě 
u rybníka.

•	 Optimální plocha areálu umožňu-
je realizovat širší nabídku vodních 
ploch a atrakcí včetně větší plochy 
pro odpočinek na opalovací louce 
bez stromů i se stávajícími stromy 
oproti variantě Oáza.

•	 Atraktivní poloha s výhledem na 
přírodní vodní plochu – Marvánek 

•	 Vlastní plocha koupaliště je situ-
ovaná tak, že nebude rušit místní 
obyvatele.

Slabé stránky
•	 Vlastnické vztahy – část pozemků 

koupaliště a parkoviště v soukro-
mém vlastnictví. 

•	 Územní plán – část pozemků kou-
paliště v ploše Veřejná zeleň (VZ) 
- nutná změna územního plánu.

•	 Územní plán – pozemky parkoviš-
tě při ulici Široká v ploše - Plochy 
zemědělské – Orná půda (NZO) 
a Zeleň ochranná a izolační (ZO) 
- nutná změna ÚP. 

•	 Vzdálenost parkoviště 200–250 m 
od kapacitního parkoviště.

Příležitosti
•	 Další posílení rekreačního funkce 

postupně se rodícího přírodního 
parku podél Říčanského potoka 
a cyklostezky Praha Kolovraty – 
Mnichovice. 

•	 Výškový rozdíl v ploše pozemku - 
atraktivní členění areálu. 

•	 Prodloužení chodníku v ulice Širo-
ká v úseku až po ulici Do Lehovic. 

•	 Stavební úpravy a dopravní opat-
ření na místních komunikacích 
– chodníky, režim obytné zóny 
s vjezdem jen pro rezidenty. 

•	 Možnost propojení lávkou do 
Sportovního areálu Oáza, kde 
jsou navazující služby (gastrono-

mie a ubytování) a sportovní akti-
vity (plážový volejbal, tenis, stolní 
tenis).

Rizika 
•	 Omezení přírodního rekreačního 

potenciálu a promenádní trasy ko-
lem rybníka Marvánek. 

•	 Nesouhlas místních obyvatel s vý-
stavbou z důvodu dopravní a hlu-
kové zátěže z přístupu ke koupa-
lišti.

 

Varianta 2 
– za areálem Oáza
Jedná se o pozemek vymezený ulicí 
Do Lehovic, Říčanským potokem 
a sportovně rekreačním areálem 
Oáza. Jedná se o volný pozemek 
s minimálním sklonem k severový-
chodu a výraznějším převýšením 
cca 1,5 m u ulice Do Lehovic. Poze-
mek je v současné době neoplocený. 
Velikost pozemku v celkovém souč-
tu cca 5 000 m². 

Silné stránky 
•	 Dobrá poloha areálu ve struktuře 

města v tradiční rekreační lokalitě 
u Sportovního centra Oáza.

•	 Vlastnické vztahy - pozemky kou-
paliště ve vlastnictví města.

•	 Územní plán - není nutná změna 
ÚP, pozemek se nachází v ploše 
určené územním plánem pro sport

•	 Přímá návaznost a synergie se 
Sportovním areálem Oáza.

•	 Vlastní plocha koupaliště je situ-
ovaná tak, že nebude rušit místní 
obyvatele. 

Slabé stránky
•	 Vlastnické vztahy – pozemek par-

koviště v soukromém vlastnictví – 
nutný odkup.

•	 Územní plán – pozemky parkoviš-
tě při ulici Široká v ploše - Plochy 
zemědělské – Orná půda (NZO) – 
nutná změna ÚP.

•	 Vzdálenost parkování 250–300 m 
od kapacitního parkoviště.

•	 Velikost plochy pouze pro základní 
vybavení koupaliště (rekreační ba-
zén, kondiční bazén, brouzdaliště), 
bez možnosti umístění větší klouzač-
ky, tobogánu a dalších atrakcí. 

•	 Bez možnosti rozšíření areálu. 

přístup ke
sportovištím

rekreační
bazén

kondiční
bazén
25m

občerstvení

brouzdaliště

technologie

opalovací louka
zázemí

střešní
terasa

sever

- navržené objekty

legenda:

Koupaliště Marvánek v Říčanech
Posouzení možností území pro umístění umělého koupaliště ve variantách
Ověřovací studie ve variantách

h-projekt s.r.o. březen 2021

Návrhová situace - varianta 2. 1:500

s.r.o.h - projekt 
Korunní 968/31
120 00  Praha 2
IČO  60 46 86 53
DIČ  CZ 60 46 86 53

projekt 

- hrany navržených objektů

- vodní plochy

- areálové chodníky

- zatravněné plochy

- živé ploty

- navržené chodníky mimo areál

- navržené oplocení areálu

- hlavní vstup do areálu

- přístup k technologii

VARIANTA 2
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Příležitosti
•	 Další posílení rekreační funkce po-

stupně se rodícího přírodního parku 
podél Říčanského potoka a cyklostez-
ky Praha Kolovraty – Mnichovice.

•	 Možnost propojení lávkou do Spor-
tovního areálu Oáza, kde jsou na-
vazující služby (gastronomie a uby-
tování), sportovní aktivity (plážový 
volejbal, tenis, stolní tenis) a nové 
parkoviště u ulice Široká.

•	 Prodloužení chodníku v ulice Širo-
ká v úseku až po ulici Do Lehovic.

•	 Stavební úpravy a dopravní opat-
ření na místních komunikacích 
– chodníky, režim obytné zóny 
s vjezdem jen pro rezidenty.

•	 Odklon naučné stezky Říčansko 
a zrušení průchodu přes pozemek, 
zvětšení plochy areálu a možnost 
lepšího propojení se Sportovním 
areálem Oáza. 

Rizika
•	 Areál je v těsné blízkosti lokálního 

biocentra Marvánek.
•	 Nesouhlas místních obyvatel s vý-

stavbou z důvodu dopravní a hlu-
kové zátěže z přístupu ke koupa-
lišti. 

Varianta 3 – Pomezní 
Jedná se o rozsáhlý pozemek v severo-
východní části ulice Pomezní. Jedná se 

o volný pozemek skloněný severozápad-
ním směrem, který je dlouhodobě udr-
žován jako louka. Pozemek je v součas-
né době neoplocený. Velikost pozemku 
v celkovém součtu cca 11 160 m². 

Silné stránky 
•	 Pozemky ve vlastnictví města Ří-

čany včetně ploch pro parkování. 
(směrem k sídlišti, u Olivovy ulice 
jsou pozemky naopak soukromé  
a existuje zde záměr stavět další 
bytové domy)

•	 Areál v souladu s územním plá-
nem.

•	 Zpracovaná územní studie.
•	 Převážná část města v docházkové 

vzdálenosti.
•	 Optimální rozloha pozemku s re-

zervou pro další sportovně rekre-
ační aktivity a parkování.

Slabé stránky
•	 Svažitost terénu k severu.
•	 Nutnost dostavby ulice Pomez-

ní pro zpřístupnění areálu.

Příležitosti
•	 Parkovací kapacita v období mimo 

sezónu koupaliště pro parkování 
rezidentů.

•	 Nové gastronomické zařízení v lo-
kalitě Kavčí skála.

•	 Dostatečná plocha pro realizaci 
– potencionálně široká nabídka 
vodních atrakcí a dobrá velikost 
odpočinkových ploch.

Rizika 
•	 Nesouhlas místních obyvatel s vý-

stavbou z důvodu dopravní a hlu-
kové zátěže z přístupu a příjezdu ke 
koupališti a z provozu koupaliště. 

Varianta 4 – Olivovna

Jedná se o západní část areálu Olivovy 
dětské léčebny. Plocha pro předpoklá-
dané umístění koupaliště je v současné 
době udržovanou loukou mezi parkem 

rekreační
bazén

kondiční
bazén 25m

občerstvení

brouzdaliště

opalovací louka

zázemí

osa
 ob

jek
tu 

léč
eb

ny

ul. U Olivovny

ul. 
Oli

vov
a

areál Olivovy léčebny

technologie

parkoviště

1

9

10

57

53

58

62

26

27

34

35

36

52

67
63

68
72

sever

Koupaliště Olivovna v Říčanech
ověřovací studie
lokalita v areálu Olivovy dětské léčebny

h-projekt s.r.o. červenec 2021

Návrhová situace 1:500

s.r.o.h - projekt 
Korunní 968/31
120 00  Praha 2
IČO  60 46 86 53
DIČ  CZ 60 46 86 53

projekt 

- navržené objekty

legenda:

- hrany navržených objektů

- vodní plochy

- chodníky

- zatravněné plochy

- prostorová rezerva pro krytý bazén

- vysoká zeleň - po úpravě

- komunikace

- navržené oplocení areálu

- hlavní vstup do areálu

- přístup k technologii

- živé ploty

- vysoká zeleň - stávající hranice

sev
er

Koupaliště Pomezní v Říčanech
ověřovací studie
lokalita ulice Pomezní

h-projekt s.r.o. červenec 2021

Návrhová situace 1:500

s.r.o.h - projekt 
Korunní 968/31
120 00  Praha 2
IČO  60 46 86 53
DIČ  CZ 60 46 86 53

projekt 

- navržené objekty

legenda:

- hrany navržených objektů

- vodní plochy

- chodníky

- zatravněné plochy

- vysoká zeleň

- komunikace

- navržené oplocení areálu

- hlavní vstup do areálu

- přístup k technologii

- živé ploty

- bezpečná dopadová plocha

rekreační
bazén

kondiční
bazén
25m

vstup

brouzdaliště

technologie

opalovací louka

skluzavka

zázemí

sluneční terasa a protihluková stěna

8

19
7

1

20
35

34

51

občerstvení

dětské hřiště

60

parkoviště

52

tobogány

VARIANTA 3

VARIANTA 4
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zveme vás na VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ nad návrhy umístění 
KOUPALIŠTĚ v pondělí 18. října 2021 od 17.30 hod. v sále KC Labuť 
v Říčanech. Konání veřejného projednání proběhne dle aktuálně platných 

protiepidemických opatření. Více informací o navržených variantách se dočtete 
ve studiích na webu města v rubrice Život ve městě – Největší běžící projekty.

za hlavní budovou léčebny a izolační 
zelení západně k bytovým domům 
v ulici U Olivovny. Pozemek je v sou-
časné době oplocený a je součástí are-
álu léčebny. Velikost pozemku v celko-
vém součtu cca 11 220 m². Z pohledu 
vlastnických vztahů se jedná o pozem-
ky, které patří Hlavnímu městu Praha, 
která předběžně vyslovila souhlas k vy-
užití pozemků na koupaliště. 

Silné stránky
•	 Přírodní charakter pozemku 

i okolí stavby (Říčanský les).
•	 Optimální rozloha pozemku s re-

zervou pro další sportovně rekre-
ační aktivity a parkování.

•	 Mírně svažitý pozemek jihozápad-
ním směrem.

•	 Dobrá dostupnost autem i MHD
•	 Ideální poloha pro cyklisty – na 

koupaliště do kopce, domů bez 
šlapání.

•	 Ideální využitelnost pro klienty 
Olivovy dětské léčebny.

Slabé stránky
•	 Pozemek není ve vlastnictví města 

Říčany.
•	 Nutná dílčí změna územního plá-

nu.
•	 Nutné kácení vzrostlé zeleně.
•	 Pěší dostupnost pro část obyvatel 

města.

Příležitosti
•	 Synergie s Olivovou dětskou lé-

čebnou.
•	 Synergie s přilehlým sportovním 

areálem ZŠ U Lesa.
•	 Parkovací kapacita v období mimo 

sezónu koupaliště pro parkování 
rezidentů.

•	 Nové gastronomické zařízení v lo-
kalitě – výchozí bod do Říčanské-
ho lesa.

•	 Dostatečná plocha pro realizaci 
– potencionálně široká nabídka 
vodních atrakcí a dobrá velikost 
odpočinkových ploch.

Rizika
•	 Nutná dohoda mezi městem Říča-

ny a Hlavním městem Prahou.
•	 Nesouhlas místních obyvatel s vý-

stavbou z důvodu hlukové zátěže 
z provozu koupaliště.

Z výše popsaného je jasné, že každá 
varianta má své pro i proti. Podkladů 
pro rozhodování má město dostatek 
a postupně je zveřejní na svých webo-
vých stránkách. Pojďme o jednotlivých 
variantách kultivovaně diskutovat 
a postupně najít pro Říčany to nejvhod-
nější řešení. Velký městský projekt, 
jakým výstavba moderního koupaliště 
bezesporu je, má obyvatele spojovat 
a posilovat jejich hrdost na město, které 
je právem tím nejlepším pro život v ČR. 

Tomáš Skřivánek
zastupitel města (KM)  

pověřený koordinací  
projektu  přípravy 

městského koupaliště

4
3

1

2
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Informace z radnice

místní setkání k doladění parkovacího 
systému probíhala po celé září

Vedení radnice a odpovědní úředníci 
se setkávají v ulicích s obyvateli na 
téma nově zavedeného parkovacího 
systému

Obecně padá nejvíce výhrad k někte-
rým zpomalovacím prvkům (pryžové 
polštáře), které se v praxi neosvědčily. 
Požadavkem dopravního inženýra byla 
instalace/stavba zpomalovacích prvků 
spolu se zónou 30 km/h. Úřad se nyní 
zabývá tím, jak toto opatření nejlépe na-
hradit tak, aby byly splněny požadavky 
příslušných norem a zároveň aby toto 
dopravní opatření nekomplikovalo život 
rezidentům. Někde si naopak občané 
zpomalovací prvky přejí doplnit, napří-
klad před vstupy na sportoviště v ulici 
Sokolská nebo u škol a školek. Téma-

tem jsou též úpravy vodorovného značení 
u vjezdů a křižovatek. Další okruh otázek se 
vztahuje na možnost platby pro návštěvy za 
parkovné. Parkomaty jsou umístěny ve vel-
kých vzdálenostech pouze na nejfrekven-
tovanějších místech, a ne každý má chytrý 
telefon či data. Proto chce radnice v brzké 
době spustit platbu formou SMS, kdy par-
kující zaplatí odesláním obyčejné textové 
zprávy. Částka k úhradě bude stejná jako 
při dalších možnostech platby v parkoma-
tu či přes mobilní aplikaci. Pravděpodobně 
přibudou i další parkovací automaty před 
ordinacemi některých lékařů.

Kateřina Lauerová
Tisková zpráva městaSetkání v ulici Krameriova

Setkání v ulici Dvořákova

Setkání v ulici Sokolská

Setkání v Ulici Žižkova
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 Informace z radnice

Říčanská radnice pro vás – 7. díl
Oprava všech ulic a chodníků v Říčanech 
V lednovém čísle Kurýru, bez-
prostředně po zvolení do pozice 
starosty zastupitelstvem, jsem vy-
slovil plán zahájit přípravu akce 
s pracovním názvem „Velký třesk“. 
Cílem je mít ve všech říčanských 
ulicích kvalitní povrch i dostupné 
inženýrské sítě. Vzhledem ke své-
mu stavebnímu vzdělání jsem vždy 
smutný, když vidím nejen na okraji 
města prašné ulice nebo starý roz-
lámaný asfalt, po kterém nejde té-
měř chodit ani jezdit autem. Někde 
dokonce chybí základní infrastruk-
tura – voda a kanalizace. Rád bych 
vás informoval, že práce na Velkém 
třesku v Říčanech byly právě zahá-
jeny. 

Proč název „Velký třesk“?
Pojmenování „Velký třesk“ jsme pře-
vzali z Černošic, které podobnou akci 
zrealizovaly před několika lety. Právě 
z tohoto města na opačné straně Prahy 
čerpáme inspiraci. Dokonce bychom 
rádi pro přípravnou fázi najali stejné 
odborníky, kteří projekt v Černošicích 
úspěšně řídili a mají v oblasti komuni-
kací bohaté zkušenosti. 

Dobrý plán je základ
První fází je logicky příprava - tedy 
studie, projekt, harmonogram a roz-
počet. Je třeba aktualizovat pasport 
komunikací i sítí, zjistit vlastnictví 
pozemků a také zhodnotit, jaké stan-
dardy jsou pro každou lokalitu vhod-
né. Důležité bude vyhodnotit, které 
komunikace jsou páteřní a které jsou 
naopak vedlejší. Někde jsou třeba 
oboustranné chodníky, jinde stačí 
jeden a mnohde být vůbec nemusí. 
V některých částech města bychom 
rádi změnili charakter na tzv. obytnou 
zónu, tedy chodník i vozovka v jedné 
úrovni a sdílený prostor pro všechny, 
kde si mohou děti hrát na ulici. Podle 
stavu podloží pak bude zvolena tech-
nologie opravy či celkové rekonstruk-
ce ulic a chodníků. 
Myslet chceme i na doprovodnou 
zeleň a řešení dešťových vod. Ty jsou 
dnes v drtivé většině odváděny jed-

notnou kanalizací (společně s vodami 
splaškovými) a neúměrně zatěžují ka-
nalizační soustavu. Při větších deštích 
nám pak směs odpadních vod přetéká 
odlehčovacími komorami do potoků a 
do přírody. Na části města není odvod-
nění řešeno vůbec. 
Letos chceme připravit pilotní loka-
litu – malou část města, kde si od-
zkoušíme všechna specifika projektu. 
Na sklonku roku bychom měli znát 
návrhy, technologie, časový i cenový 
odhad realizace pro první zvolený blok 
ulic. V příštím roce chceme začít zpra-
covávat plán pro celé město a předlo-
žíme zastupitelstvu investiční záměr 
na realizaci nejméně kolizních lokalit. 
Do plánu realizací samozřejmě za-
hrneme již dnes připravované ulice a 
chodníky – ty na sídlištích, dále např. 
Bezručovu, Sokolovskou, Otavskou, 
Verdunskou a další. 

Proč město začíná až teď
Vše najednou nejde. V letech  
2010–2020 převažovaly jiné priori-
ty. Bylo nutné zajistit dostatek míst v 
mateřských i základních školách, od-
bahnit léta zanedbané rybníky, opravit 
kulturní dům, sportovní halu anebo 
dobudovat sportoviště. Nutností byla 
i aktuálně dokončovaná intenzifikace 
ČOV či dobudování vodojemu a části 
vodovodní sítě. Velký důraz byl také, 
správně, kladen na životní prostředí 
a výsadby zeleně jako příprava na kli-
matickou změnu. 
Ohledně silnic se ale také mnohé 
změnilo a páteřní síť v centru mají 

Říčany v dobrém 
stavu (nemluvím  
o Černokostelec-
ké, která je v ma-
jetku a správě státu). Mnoho chod-
níků bylo opraveno a několik bylo  
i nově vybudováno. Stále to ale nestačí. 
Říčany mají totiž vysoké procento 
rodinné a vilové zástavby s nízkou 
hustotou osídlení, což je příjemné pro 
život, ale ne zcela efektivní z hlediska 
údržby infrastruktury. Na jednoho 
člověka totiž v Říčanech připadá vý-
razně větší délka ulic a sítí, než je tomu 
ve většině jiných měst.
Z výše uvedených důvodů nemohly 
dosud být investice do vedlejších ulic 
v takové výši, kterou by si rozsáhlá 
a zanedbaná síť zasloužila. A to teď 
chceme změnit.

Kolik to bude stát?
Velmi hrubým odhadem se může jed-
nat o více než půl miliardy korun (vy-
soká částka, ale vlastně stejná, jako 
má stát nová škola). Vše závisí nejen 
na zvolených technologiích, ale i ča-
sovém harmonogramu. Vidíme, jak 
rychle se na trhu mění ceny stavebních 
prací. 
O stavu přípravy projektu vás budeme 
pravidelně informovat. Velice děkuji 
kolegům z úřadu, kteří se na přípravě 
podílí, ale také kolegům z Klidného 
města, Dominiku Landkammerovi a 
zejména Václavu Kysilkovi, kteří mají 
na starosti rozjezd celého projektu. 

David Michalička, starosta

Foto ilustrativní: Zlín, Centroprojekt
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Náš CZeCH POINT vám bude blíž

Zastupitelé Říčan podporují referendum

Osm schodů musejí 
zdolat klienti Czech 

POINTu, kteří míří na městský úřad do 
hlavní budovy A (radnice) na Masaryko-
vě náměstí 53/40. Český Podací Ověřo-
vací Informační Národní Terminál, tedy 
Czech POINT, poskytuje služby jako 
ověření podpisu či výpisy z veřejných 
(např. obchodní a živnostenský rejstřík, 

katastr nemovitostí) a neveřejných 
evidencí (např. rejstřík trestů). Vedení 
města se rozhodlo pro přemístění této 
služby pro veřejnost do přízemí budovy 
Staré radnice (Masarykovo nám. 83/1), 
kde je přístup bezbariérový. Stěhování 
včetně menších stavebních úprav by 
mělo proběhnout v polovině října a ide-
álně od listopadu by pak klienti mohli 

využít služby Czech POINT na novém 
místě. V přízemí Staré radnice, klienti 
mohou navštívit také matriku a Turis-
tické informační centrum. Nově k nim 
přibude i Czech POINT umístěný vedle 
výtahu a pamětníci si jistě vzpomenou, 
že zde již ověřování podpisů v minulosti 
probíhalo.

Tisková zpráva města

Zastupitelstvo města 
Říčany rozhodovalo 

o konání místního referenda ve věci 
zavedeného parkovacího systému. 
Panuje jednoznačná shoda všech za-
stupitelů nad tím, že hlas občanů musí 
být vyslyšen. Uspořádání referenda 
radnice podporuje a ctí principy de-
mokracie a právního státu. „Vnímáme 
nespokojenost části občanů, a jak od 
začátku říkám, jsme připraveni jim dát 
prostor pro vyjádření názoru prostřed-
nictvím referenda,“ říká starosta měs-
ta Říčany David Michalička. Někteří 
ze zastupitelů se již dříve vyjádřili sou-
hlasně a deklarovali, že podpoří refe-
rendum, a to v termínu parlamentních 
voleb. Většina zastupitelů však vzala 
v potaz také právní názor Minister-
stva vnitra ČR jako dozorového or-
gánu a stanovisko renomované práv-
ní kanceláře Frank Bold Advokáti, 
kteří shodně konstatovali, že k otázce 
předložené organizačním výborem 

nelze místní referendum vyhlásit, 
neboť se jedná o záležitost v přenesené 
působnosti, a ne v samostatné působ-
nosti obce. Přítomna jednání zastu-
pitelstva byla i advokátka kanceláře 
Frank Bold Advokáti, která přítomné 
upozornila na případné právní důsled-
ky jejich rozhodnutí o konání referen-
da s otázkou předloženou petičním 
výborem.
Zastupitelé deklarovali, že konání 
místního referenda umožní, až otáz-
ka pro hlasování bude odsouhlasena 
dozorovým orgánem, tedy Minister-
stvem vnitra ČR, případně o její plat-
nosti rozhodne soud.
Představitelé radnice vyjádřili důvěru 
v to, že navržený systém parkování 
bude dopravu účinně regulovat, záro-
veň se daří odstraňovat částečné nedo-
statky v projektu a samotné realizaci, 
a projekt bude přínosem pro místní 
obyvatele. Jako největší problém ve-
řejnost označuje nevhodně umístěné 

pryžové polštáře, některá vyznačená 
parkovací místa a málo parkovacích 
automatů. To vše od začátku úřad 
řeší přímo s občany na probíhajících 
osobních místních setkáních.
Návrh přípravného výboru s otázkou 
„Souhlasíte s tím, aby město Říčany 
a jeho orgány bez zbytečného odkladu 
podnikly veškeré kroky ke zrušení všech 
regulací dopravy, které byly a budou 
zavedeny v rámci projektu „Projekt 
Parkování pro domácí – Říčany“ (zóny 
placeného stání realizované od roku 
2021)?“ a podpisovými archy byl do-
ručen na MěÚ Říčany dne 19. 8. 2021. 
Úřad neprodleně provedl formální 
kontrolu náležitostí návrhu a shledal 
411 podpisů neplatných. Platných 
2 596 podpisů splňuje zákonem 
daný požadavek 20 % oprávněných 
osob (požadavek 2 317). O této sku-
tečnosti dne 30. 8. 2021 informoval 
úřad dopisem organizátory. 

Tisková zpráva města

Do pracovní skupiny, která bude mít za cíl nalezení vhodné otázky  
do referenda, byli nominováni:

Petr Foldyna (Nechci zóny), Jan dajbych (Nechci zóny), Vladimír Kořen (Klidné město),  
Hana Špačková (Klidné město), Brandejs Jaroslav (tajemník úřadu),  

david Frydrych (Unie pro sport a zdraví Říčany), Tomáš Krebs (STaN), Karla Egidová (OdS).
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Jak vidíte Říčany 2040 vy? Přijďte nám to říci
Zúčastněte se interaktivního workshopu pro veřejnost, 
jehož cílem je sbírat poznatky občanů Říčan k budouc-
nosti města.  

Přijměte pozvání na veřejné setkání, jehož cílem je 
prodiskutovat s občany Říčan klíčová rizika a poten-
ciál rozvoje města v příštích dvaceti letech. Výstupy 
z workshopů poslouží jako podklad pro tvorbu Strate-
gického plánu ŘÍČANY 2040. Dotazníky ke strategické-
mu plánu města můžete ještě stále vyplňovat na adrese  
https://ricany2040.netquest.cz/.

Celkem město organizuje šest osobních setkání pro širokou 
veřejnost v Říčanech i místních částech. Setkání se uskuteční 
v následujících oblastech: Říčany – Pacov, Říčany – Stra-
šín, Říčany – Voděrádky (společné pro Kuří a Jažlovice), 
Říčany město centrum, Říčany – Radošovice a Říčany 

– Olivovna. Cílem je, aby občané mohli diskutovat své pří-
spěvky také s ohledem na lokalitu, kde žijí. Délka trvání bude 
maximálně 90 minut. Pokud vám však nevyhovuje termín 
nejblíže vaší lokalitě, můžete navštívit workshop kdekoli 
v jiný vypsaný termín. Diskuzi bude řídit dvojice profesionál-
ních facilitátorů. Výstupy budou anonymně zaznamenány 
do protokolu, který pak účastníci workshopu obdrží. 

Na workshop se není nutné registrovat. Pokud bydlíte 
v dané oblasti, stačí přijít 10 minut před začátkem. 

Na začátku facilitátoři odprezentují dosavadní závěry podob-
ných workshopů, které před létem absolvovali klíčové odbory 
Městského úřadu Říčany a zastupitelé z jednotlivých poli-
tických uskupení zastoupených v zastupitelstvu města. Poté 
bude následovat interaktivní cvičení, kdy přítomní uvedou 
a následně prioritizují své poznatky. Setkání končí moderova-
nou diskuzí. Debata se bude anonymně zaznamenávat. 

Termíny a místa setkání:

u Pacov – 11. 10. 2021 od 18:00 hod. altán u fotbalového 
hřiště v Pacově
u Strašín – 12. 10. 2021 od 18:00 hod. obecní dům sídlo 
osadního výboru Strašín
u Voděrádky – 19. 10. 2021 od 18:00 hod. obecní dům 
sídlo osadního výboru Voděrádky (i pro části Kuří a Jažlo-
vice)
u Říčany město – 20. 10. 2021 od 18:00 hod. koncertní 
sál Stará radnice Masarykovo nám. 83
u Oblast Olivovny – 26. 10. 2021 od 18:00 3. ZŠ U Říčan-
ského lesa – posluchárna, Školní 2400/4
u Oblast Radošovice – 2. 11. 2021 od 18:00 2. ZŠ Bezru-
čova, Bezručova 94/19

Pokud se nemůžete dostavit na některé z plánovaných se-
tkání osobně, můžete se zúčastnit on-line workshopu.
Výsledky také budou zveřejněny na webu města Říčany.

Podnikáte v Říčanech nebo zde provozujete živnost?
rádi bychom pozvali na speciální workshop malé a střední 

podnikatele z Říčan. Pro ty jsme workshop naplánovali na 1. 11. 2021 
od 17:30 hod. v městském kulturním centru Labuť v Říčanech.
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Novinky z říčanských lesů
Kůrovec
Máme dobrou zprá-

vu z lesa. Letošní počasí vývoji lýko-
žrouta smrkového (kůrovce) v našich 
lesích příliš nepřálo. Stihnul se vylíh-
nout „pouze“ dvakrát. Nucená těžba 
byla letos o třetinu nižší než třeba 
v roce 2019. Z tohoto důvodu měli 
správci lesa více času na provádění 
pěstební činnosti. Práci jim přidělaly 
letní bouřky, které poškodily stromy, 
a správci lesa museli nejednou sáh-
nout po pile, aby zprůchodnili oblíbe-
né lesní cesty. 

Projekty pébéčka
Výchovné zásahy v lesním porostu 
budou lesníci provádět i příští rok. 
Například v lokalitě mezi zastavěnou 
oblastí Nový Strašín (pod ulicí Čer-
nokostelecká) směrem k Rokytce. 
Zde správce lesa s navrhovatelem 
projektu Překvapte Říčany vytipoval 
úsek pro opravu cesty a opatření pro 
zadržení vody v lese. Realizace pro-
jektu se tím bohužel znovu odkládá 
z důvodu odvozu dřeva, který by cesty 
opět poničil. Dalším projektem, který 
navrhli sami občané na území lesa, je 
Den za obnovu Říčanského lesa. Zde 
správce počítá s účastí veřejnosti při 
přesazení jedlí z vlastního zmlazení 
a zasazení v lokalitě Olivova směrem 
na Světice. Spolu s jedlemi budou 
zasazeny další sazenice listnáčů, aby 
skladba výsadby byla druhově pestrá. 

Akce by se měla uskutečnit v listopa-
du a o přesném termínu budeme ve-
řejnost informovat. 

Lesní cesty
Na základě smlouvy o spolupráci 
s podnikem Lesy ČR závod Konopiš-
tě byly opraveny některé lesní cesty. 
Ty při odvozu dřeva výrazně poškodi-
la těžká technika. V rámci sanace po 
těžbě byly štěrkem vysypány cesty od 
lesní posilovny k Vojkovskému most-
ku přes Rokytku (Černokostelecká 
silnice). Další opravené cesty jsou 
v části lesa podél Rokytky na Strašín 
a cesta od ulice Smrková směrem 
k dřevěnému mostku. Tím se z části 
opravily a propojily oblíbené okruhy 
pro pěší i cyklisty. „Patří se poděko-

vat společnosti Lesy ČR, závod Ko-
nopiště. S panem ředitelem lesního 
závodu máme pravidelné schůzky 
a naše spolupráce funguje velmi 
dobře,“ pochvaluje si spolupráci ve-
doucí odboru životního prostředí Ra-
dek Smetánka. 

běžecké okruhy
Po lese i ve městě můžete již nyní 
běhat po okruzích vyznačených zna-
čením ve tvaru barevných kapek. 
Trasy připravili známí běžci z Říčan. 
Více o třech okruzích (zelený, žlutý 
a červený) se dočtete v dalších číslech 
Kurýru. V současné době se finalizují 
informační tabule a mapy. Značení 
tras bylo provedeno se souhlasem 
správy lesa.

Informace z radnice
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Výzva k údržbě dřevin a zeleně. Teď je ten správný čas
Vážení spoluobčané, město Říča-
ny a Hasičský záchranný sbor ČR 
stanice Říčany se na vás obrací s 
žádostí o pomoc a spolupráci. Od-
dělení technické správy města za 
doprovodu hasičů každoročně pro-
vádí kontrolu zeleně. Větve, které 
zasahují do komunikací a chod-
níků, stěžují práci záchranným 
složkám a také svozové a údržbové 
technice.
V této souvislosti vás oddělení 
technické správy města vyzývá k 
údržbě dřevin a zeleně přesahu-

jící ven ze soukromých zahrad. 
Vhodná podchozí výška mezi 
chodníkem a zelení je 2,5 metru. 
Podjezdová výška pro HZS, svo-
zovou a údržbovou techniku mezi 
komunikací a zelení je stanove-
na na 4,25 metru. Právě teď je 
správný čas na prořezání stromů 
a keřů. Děkujeme.
Při zásahu hasičů jde o minuty! 
Přerostlá zeleň může výjezd zpo-
malit.

 Barbora Malíková,  
referent odpadového hospodářství

 Informace z radnice

Dřevěné sochy
Už jste viděli keltského boha lesa? 
Potkat ho můžete v Říčanském 
lese nad Olivovnou U Obrázku. 
Do kmene poraženého stromu ho 

vyřezal Dušan Matuška. S jeho 
druhým dílem se můžete potkat 
na mýtině v zatáčce proti Olivově 
léčebně. I zde proběhne náhradní 
výsadba za stromy, které musely 
být odtěženy v rámci kůrovcové ka-
lamity. Těšit se v lese můžete i na 
další sochy třeba u Jurečku.

Lesní tůně a propustek
Návštěvníci lesa si mohli všimnout 
nově vzniklých lesních tůní. Ty v rám-
ci opatření pro zadržení vody v kraji-
ně vybudovala správa městských lesů 
nedaleko cesty k Olivovně za říčan-
skou hájenkou. V této lokalitě také 
správa nechala provést rekonstrukci 
propustku pro bezejmenný přítok 
Říčanského potoka. Po bleskových 
povodních, které poničily starý, tech-
nicky nevyhovující propustek, město 

uspělo se svou žádostí o dotaci ze 
Státního zemědělského intervenční-
ho fondu, která pokryla sto procent 
výdajů na rekonstrukci. Propustek 
je součástí hlavní odvozové lesní 
cesty k Olivovně, kterou projíždějí 
těžké soupravy a musí unést velkou 
zátěž. Jedna plně naložená odvozová 
souprava se dřevem totiž váží 40–45 
tun. Bylo tedy nezbytné opravit ho, 
a to nejen kvůli odvozu odtěženého 
kůrovcového dřeva. Jeho celková re-
konstrukce vyšla na zhruba jeden mi-
lion korun a veškeré náklady uhradil 
Státní zemědělský intervenční fond. 
Nový propustek má za sebou první 
zátěžové zkoušky srpnových dešťů 
a obstál na výbornou, děkujeme 
WALCO CZ, s.r.o za realizaci. 

Kateřina Lauerová, 
tisková zpráva města
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Unikátní dešťový biotop vznikne v areálu 
školy U Říčanského lesa

Na konci října bude zahájena realizace dešťového 
biotopu u 3. Základní školy U Říčanského lesa. Uni-
kátní projekt, který má ukázat prospěšnost šetrného 
nakládání s dešťovou vodou, vznikne úpravou střed-
ní části atria školy. 

Centrální prostor nehostinného atria školy se změní na 
zelenou oázu. Betonová dlažba bude rozebrána a prostor 
se zaplní vegetací. Dešťová voda ze stávajícího okapu 
bude svedena povrchovým žlábkem do středu atria, kde 
vznikne mokřad. Pohodlný pohyb přes mokřadní biotop 
zajistí dřevěné lávky a chybět nebude ani prostor pro od-
počinek a relaxaci s místy pro sezení. Učitelé i děti jistě 
ocení zajímavý mobiliář pro výuku přírodních věd. 
Dešťový biotop tvoří pouze první etapu velkého projektu 
Botanické centrum u 3. Základní školy U Říčanského lesa 
– to zahrnuje ještě Arboretum se zahradní učebnou a Ba-
revnou a herní zahradu. Město tento projekt připravovalo 
ve spolupráci s Muzeem Říčany a školou tři roky. Myšlenku 

vzniku iniciovaly vlastně samy děti, kterým na školním po-
zemku chyběly relaxační zóny, místa na hraní a celý prostor 
atria jim připadal prázdný, nezajímavý. V rámci participa-
tivního rozpočtování škola získala finance, ale ty stačily jen 
na vysazení několika stromů a lavice se stolem. Nápadu se 
tedy ujalo Muzeum Říčany jako odborný garant a realizátor 
obdobných proměn školních zahrad pro moderní vzdělává-
ní. Projekt Botanického centra je od počátku komunitním 
projektem. K přípravě muzeum přizvalo vedení města, 
projektanta, pedagogy, žáky i jejich rodiče, veřejnost. Bota-
nické centrum navíc skvěle naplňuje myšlenky moderní pe-
dagogiky, kdy se děti učí venku v přírodě a zapojují všechny 
vjemy.
Městu se podařilo na projekt získat dotaci z OPŽP (Ope-
rační program životní prostředí).

Tisková zpráva města
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ragbyové hřiště dostane nový povrch
V druhé polovině 
září začala realiza-

ce výměny umělého povrchu herní 
plochy hřiště u ragby. Nejdříve byl 
odstraněn dosavadní povrch z roku 
2002, který již byl za hranicí život-
nosti, vykazoval značné nedostat-
ky a nesplňoval nároky na kvalitu. 
Jeho výměnu si odhlasovali občané 
v rámci 4. ročníku Překvapte Říča-
ny v kategorii velkých projektů do  

2 milionů korun. Po odstranění sou-
časného povrchu proběhne úprava 
podkladové vrstvy a následně po-
kládka nového umělého povrchu 3. 
generace, na kterém se shodly oba 
sportovní kluby, které zde vedou 
fotbalové a ragby tréninky. Nový 
povrch multifunkčního hřiště by 
měl být více šetrný k pohybovému 
aparátu hráčů, poskytne lepší pod-
mínky pro tréninky, mistrovská 

i přátelská utkání a zvýší využitel-
nost hřiště i v klimaticky nepřízni-
vém období.
Hřiště využívají i školy, školky 
a široká veřejnost. Hřiště bude 
po dobu rekonstrukce veřejnosti 
uzavřeno. Celá výměna povrchu 
by dle zhotovitele měla trvat tři 
týdny.

Kateřina Lauerová,  
tisková zpráva města

Sanace suterénu ZUŠ dokončena v předstihu
V předstihu, do začátku školního roku, se 
podařilo dokončit sanaci vlhkého nevyu-

žívaného suterénu ZUŠ Říčany. Škola tak získala nové 
prostory, ve kterých vznikly dvě učebny – bicích a kytary. 
Projekt byl rozdělen na dvě etapy. První započala již v dub-
nu a podařilo se opravit izolaci zdiva kolem chodníku až 
do průjezdu. V druhé etapě pracovníci dokončili sanaci 
zdiva vnitřních prostor a spojovací chodby, hydroizolaci 

podlahy a pokládku dlažby. Učebna byla navíc opatřena 
izolací zlepšující akustiku.
Rekonstrukce stála 1,8 milionů korun. ZUŠ Říčany se na 
nákladech podílela 90 %.

Tisková zpráva města
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Do všech čtyř základ-
ních škol, jejichž zřizo-

vatelem je město Říčany, nastoupilo 
celkem 248 prvňáčků. O hladký a bez-
pečný příchod se postarali strážníci 
městské policie, kteří hlídkovali před 
školami a u frekventovaných pře-
chodů. Rodiče měli možnost své děti 

doprovodit až do tříd a podpořit je. 
Přítomnost rodičů byla vhodná i z dů-
vodu povinného testování, protože 
mohli dětem pomoci a zároveň sle-
dovat, jak testování ve škole probíhá. 
Prvňáčky však první školní den čekaly 
mnohem lepší věci než antigenní testy. 
Město pro ně připravilo malé dárečky. 

Balíčky, jež obsahovaly omalovánky, 
pexeso, míček, rozvrh hodin a bez-
pečnostní reflexní pásku, přichystali 
zaměstnanci Odboru školství MěÚ 
Říčany. Všem školákům přejeme 
hodné učitele a spoustu skvělých no-
vých zážitků.

Tisková zpráva města

Do školy nastoupilo 248 prvňáčků
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Již jedenáctý ročník týdne jazzu v Říčanech se 
konal od 22. do 28. srpna. Pohodové večery 

letos spolupořádalo sedm místních restaurací. Je skvělé, že si 
lidé tuto akci oblíbili a návštěvnost byla opět vysoká.

Pohoda DŽeZ
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Martina Červená & spol. ve Angolo Della Piazza

Jazzmazec na Marvánku

JAZZ IN DECK BAND v Říčanském pivovaru

Viva trio ve SPot Bistru

Jan Smigmator na Jurečku

SAX & RHYtHM Na Rychtě

Koncert v Barvách  
SEMAFoRU v Čajovně
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Dobrá věc se podařila!
V sobotu 11. září Skautské středisko Lípa 
v Říčanech slavnostně otevřelo rovnou dvě 

nové klubovny. A proč dvě? Původní klubovna z roku 1968 již 
dosluhovala, a proto se skauti rozhodli vybudovat nové záze-
mí. Požár v září minulého roku však starou klubovnu zcela zni-
čil a nová ještě nebyla dokončena. Skauti tak najednou přišli 
o všechno. Přes dramatické události se nevzdali a na stavbách 
obou kluboven odpracovali stovky brigádnických hodin. 
Nový moderní projekt by nevznikl bez finančního při-
spění dobrovolných dárců, kteří posílali peníze na ve-
řejnou sbírku. Další finance poskytly různé soukromé 
i státní organizace a nadace. Největší částí – dva mi-
liony korun přispělo město Říčany. „Musím uznat, že 
je to bomba,“ uvedl starosta Říčan David Michalička. 
„Jde o naprosto výjimečný projekt. Kromě praktické-
ho a stylového interiéru je velkým benefitem vyrovnaný 
terén nad klubovnou ve tvaru přírodního amfiteátru, 
který doslova svádí k budoucímu využití pro kulturní 

akce. Skvělou dominantu tvoří i vzrostlý dub, který za-
padá do přírodního ducha celého projektu. Myslím, že 
říčanští skauti mají jednu z nejlepších kluboven v ČR 
vůbec. Díky všem, kdo se na akci podíleli v čele s To-
mášem Rajtorou, jenž měl na starosti návrh, projekt  
i řízení stavby,“ pochválil skvělou práci starosta.

Skautské středisko Lípa Říčany je se svými 340 aktivními členy největším 
skautským střediskem ve Středočeském kraji.

rekonstrukce chodníku a sociálního zařízení 
v mŠ U Slunečních hodin dokončena

Město stihlo do začátku školního roku 
dokončit rekonstrukci chodníku a sociál-
ního zařízení v mateřské škole U Sluneč-
ních hodin. Na investiční akci se podařilo 
získat dotaci v rámci Programu rozvoje 
venkova SZIF prostřednictvím MAS Ří-
čansko ve výši 312 000 Kč. Dotace pokry-
la 51 % rozpočtových nákladů. 
Opravou prošel původní mlatový 
chodník k pavilonu C. Nyní mohou 
rodiče i děti využívat nový chodník se 
zámkovou dlažbou. Dále bylo zrekon-
struováno sociální zařízení v přízemí  
pavilonu C pro třídu Berušek. Tiskové zprávy města
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Vandalové byli dopadeni, 
škodu museli uhradit

Policie ČR dopadla v součinnosti s Městskou policií Říča-
ny vandaly, kteří v květnu závažně poškodili vrbový altán 
na Lázeňské louce. Jedná se o mladé muže, kteří se k činu 
přiznali a byli nuceni vzniklou škodu uhradit. K dopadení 
viníků pomohla hlídka MP, která skupinku posilněnou al-
koholem kontrolovala v inkriminovaný večer na Masaryko-
vě náměstí. Díky kamerovému systému pak bylo možné vy-
sledovat, že mladíci míří k Lázeňské louce. Při vyšetřování 
policisté na místě zajistili další důkazy, které vedly k usvěd-
čení. Lázeňská louka se stala cílem vandalů již několikrát, 
proto zde strážníci MP provádějí zvýšenou dohledovou čin-
nost. Město navíc zvažuje instalaci další kamery.
Vrbový altán je pro-
vizorně opraven, aby 
jej návštěvníci parku 
mohli bezpečně vy-
užívat. Větší úpravy 
budou provedeny do 
konce podzimu.
Tisková zpráva města

Vítání občánků
Vážení rodiče, v měsíci říjnu se vracíme k milé tradici, kterou 
je vítání občánků. Kdo jste ještě nepodal přihlášku, máte 
možnost tak učinit do 8. října. Přihlášky dětí narozených od 
ledna 2021 do července 2021 můžete odevzdat v kanceláři 
matriky, Masarykovo náměstí č. p. 83.
Přihlášku je možné zaslat elektronicky, formulář najdete na 
webových stránkách města, sekce dokumenty – formuláře 
– matrika. Pozvánka na vítání občánků vám bude zaslána 
elektronicky. Budeme se těšit na společné setkání.

Vaše matrikářky
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Dřevěnou zvoničku napadli škůdci
Dubovou zvonič-
ku sochaře Pavla 
Cupáka, která 
tvoří jednu z do-
minant Lázeňské 
louky, napadla 
dřevokazná hou-
ba a další škůdci.  
Zvonička musí být 
odstraněna z dů-
vodu nebezpečí 
šíření na okolní 
dřeviny. Umě-
lecké dílo bylo 
instalováno na 
konci května 2012 
v rámci projektu 
Revitalizace Lá-
zeňské louky. Od-
bor kultury již řeší 
náhradu s místní-
mi umělci.
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Říčanské slavnosti dopadly na jedničku
Na Říčanské slavnosti za-
vítalo velké množství vel-

kých i malých návštěvníků. Na Lázeňské 
louce byla připravena tři podia, na kte-
rých se střídal jeden program za druhým.  
Lidé si mohli užít koncerty kapel Diva Baara, 
České srdce, The Drops, Vypuštěné koupališ-
tě a Eros Myth Band, nejrůznější workshopy 
a každý si mohl zacvičit a zatančit pod vede-
ním odborných lektorů. Klub Cesta se posta-
ral o bohatý doprovodný program – napří-
klad výrobu placek či Dřevorubecké závody, 
které měly velký úspěch.
A protože letošní akce měla podtitulek 
„hudbou ke zdraví“, připravila Nemoc-
nice AGEL Říčany pro zájemce měření 
tlaku, výživovou poradnu a informace 
o diabetu. Nechyběly stánky se zdravý-
mi dobrotami, bylinkami, kosmetikou 
a také poradna, jak pečovat o zrak. 
Celá akce, která se uskutečnila za finanč-
ního přispění Středočeského kraje, se 
podařila na jedničku! Poděkování patří 
všem spolupořadatelům a účinkujícím.

Tisková zpráva města
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Malí návštěvníci mohli dovádět na nafukovací 
atrakci, pobavit se při dětské kuchařské show, 
pohladit si telátka nebo se projet na koni.
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Plnění rozpočtu města ve vztahu  
k projektu parkovacích zón

Dotační programy města Říčany  
na rok 2022 schváleny

V souvislosti s parkovacími zónami 
bylo zveřejněno velké množství in-
formací, ale ne všechny odpovídají 
realitě. Řada nepřesností, omylů 
i vyslovených fabulací se týká také fi-
nancování projektu. V následujícím 
textu je proto chceme uvést na pra-
vou míru. Všechny rozpočty města 
za posledních 10 let díky k zodpo-
vědnému hospodaření skončily 
přebytkem. Také letošní rozpočet 
je vzhledem ke koronavirové krizi 
konzervativní a počítá s rezerva-
mi, které jsou ve výši 30,8 mil. Kč  
k 31. 7. 2021.
 
Rozpočtové hospodaření je posta-
veno na skutečných příjmech a vý-
dajích v daném roce, tj. co skutečně 
proběhne bankovním účtem a po-
kladnou. Rozdíly jsou způsobeny 
časovým nesouladem mezi příjmy 
a výdaji mezi jednotlivými roky, 
tedy faktem, že se některé již dříve 
schválené výdaje nestihly proplatit 
a přecházejí do dalšího roku. Jed-
ná se zejména o investiční akce, je-
jichž realizace je plánována na více 
let a je v nich často kofinancování 
z EU, státu či kraje.
Město přistupuje k tvorbě rozpočtu 
zodpovědně, nenadhodnocuje roz-
počtové příjmy a pravidelně reviduje 
výdaje, vytváří rozpočtové rezervy, 
tak aby nemuselo být přistoupeno 
k nečekaným rozpočtovým škrtům. 

Celkový rozpočet města na rok 2021 
byl schválen jako vyrovnaný s patřič-
nými rezervami tak, aby bylo město 
připraveno na turbulentní ekonomic-
ký vývoj. Dá se předpokládat, že i v le-
tošním roce skončí rozpočet města 
Říčany přebytkem.
Položka ve výši 750 tis. byla schvá-
lena na projektovou dokumentaci 
a přípravu na Parkování pro domácí 
už v roce 2020, kdy byla smlouva uza-
vřena. Vzhledem k jejímu nevyčerpá-
ní v roce 2020 byla převedena v rámci 
schváleného rozpočtu do r. 2021.
Při úpravě rozpočtu v únoru 2021 
byla zastupitelstvem schválena po-
ložka Parkování pro domácí v cel-
kové výši 6 405 000 Kč. V průběhu 
roku byla postupně rozpouštěna na 
jednotlivé části – SW řešení, tech-
nická podpora, dopravní značení, 
nákup parkovacích automatů atd.  
Smlouvy na technickou podporu 
a poskytování služby placeného 
parkování jsou uzavřeny na dobu 
neurčitou a v registru je zveřejňová-
no plnění za pět let. Proto musíme 
rozlišovat dopad do rozpočtu 2021 
a dalších let.
Plánovaný objem výdajů pro rok 
2021 pro Parkování pro domácí ne-
byl překročen (aktuálně není ani 
vyčerpán). Dopad do rozpočtů dal-
ších let závisí na tom, zda plnění dle 
smluv bude pokračovat nebo budou 
vypovězeny.

Na webu města je zveřejněn jak 
schválený rozpočet na rok 2021, tak 
všechna rozpočtová opatření schvá-
lená radou nebo zastupitelstvem.
Ze zápisu č. 21-01 z řádného zasedá-
ní Zastupitelstva města Říčany ko-
naného dne 10. 2. 2021: PM 148/20 
Úprava rozpočtu města na rok 2021, 
č. usnesení: 21-01-003. Zastupitel-
stvo města Říčany schvaluje úpravu 
rozpočtu města na rok 2021 dle pří-
lohy k tomuto materiálu. Celkové 
příjmy a výdaje rozpočtu se navyšují 
o 49 395 000 Kč. Hlasy pro: 19, proti: 
0, zdrželi se: 2, vyloučeni: 0, nepří-
tomno: 0. Usnesení bylo přijato.

Kateřina Lauerová,  
tisková zpráva města

Zastupitelstvo města Říčany schválilo na svém zářijo-
vém zasedání dne 8. 9. 2021 programy AKCE a PRO-
VOZ pro poskytování dotací z rozpočtu města na rok 
2022. V případě, že žadatel nenajde vhodný dotační 
program, ve kterém by mohl o dotaci z rozpočtu města 
požádat, poskytuje město Říčany také individuální do-
tace. Všichni žadatelé o dotaci budou, tak jako v před-
chozím roce, podávat svoji žádost pouze elektronicky, 
prostřednictvím dotačního portálu Grantys na adrese 
www.ricany.grantys.cz.
Grantys je pro žadatele o dotaci z programu Provoz 2022 
zpřístupněn od 1. 11. 2021. Konečný termín pro podání 

žádostí je 31. 12. 2021. Lhůta pro podání žádostí o dotaci 
z programu Akce 2022 začíná také 1. 11. 2021 a končí 
30. 11. 2021! Žadatel v programu Akce 2022 má možnost 
podat žádost celkem na pět projektů v max. souhrnné 
částce 70 000 Kč. O individuální dotaci lze zažádat v prů-
běhu celého roku.
Schválené programy jsou vyvěšeny na úřední desce a na 
webu města www.ricany.cz v sekci Město a samospráva 
→ Dotace města (dříve granty). Zde je umístěn i manuál 
k systému Grantys, který obsahuje podrobné informace 
k registraci do systému a k vyhotovení žádosti. 

Lenka Urbanová, dotace města
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 Informace z radnice

	 Schválený	 Upravený	 Skutečnost		 %	plnění
	 rozpočet	 rozpočet	 k	31.	8.	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	700,00 210	705	435,42 79,29

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

110	367	453,00 140	893	169,24 118	887	601,87 84,38

Kapitálové příjmy (příjmy	z	prodeje	majetku) 3	050	000,00 6	802	901,00 6	117	712,00 89,93

Přijaté dotace 230	964	013,72 233	415	997,40 86	086	086,77 36,88

Přijaté splátky půjček 636	000,00 1	438	797,80 1	820	957,80 126,56

Rozpočtové příjmy  
běžného roku celkem

600 742 166,72 648 275 565,44 423 617 793,86 65,35

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

Termínovaný	vklad 0,00

Úvěr	 0,00 0,00 0,00 0,00

Příjmy celkem vč. přebytku hospodaření 795 565 124,94 891 697 586,25 667 039 814,67 74,81

VÝDAJE	

Běžné	(provozní)	výdaje 393	614	719,70 435	612	712,09 254	546	431,81 58,43

Rozpisové	rezervy 10	600	000,00 4	114	530,63 0,00 0,00

Běžné výdaje celkem 404 214 719,70 439 727 242,72 254 546 431,81 57,89

Kapitálové	(investiční)	výdaje 333	399	974,64 394	555	183,00 75	583	501,31 19,16

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

Investiční výdaje celkem 352 352 305,24 420 144 643,53 75 583 501,31 17,99

Rozpočtové výdaje běžného roku 
celkem

756 567 024,94 859 871 886,25 330 129 933,12 38,39

Splátky	úvěru 38	998	100,00 31	825	700,00 21	217	132,48 66,67

Výdaje vč. splátky půjčky 795 565 124,94 891 697 586,25 351 347 065,60 39,40

rozdíl příjmy - výdaje (BV s kons.) 0,00 0,00 315 692 749,07

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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Proč parkují na parkovišti v Olivově ulici úředníci?
Již v roce 2016 se podařilo městu vyjednat 
pronájem plochy v těsné blízkosti Masary-

kova náměstí. Město si plochu pronajalo od soukromého 
majitele se záměrem zde zřídit veřejné placené parkoviště. 
To však není možné bez stanovení příslušného dopravní-
ho značení, kterému brání soudní spor. Proto zde dlouhou 
dobu parkovala auta zdarma a často zde byly k vidění i 
odstavené vraky. V této chvíli ještě není definitivně doře-
šen soudní spor, ve kterém majitele pronajatého pozemku 
žaloval majitel sousedního pozemku, který si zde veřejné 
parkoviště nepřeje. Proto zde město umožnilo neveřejné 
zpoplatněné parkování svým mimoříčanským zaměst-
nancům. Jejich auta tak neblokují místa v ulicích, na pla-
cených parkovištích a před úřadem. Navíc ráno přijedou a 
odpoledne odjedou, což výrazně snižuje provoz v daném 
místě. Hospodářská správa města také jedná s provozova-

telkou sobotních farmářských trhů, aby prodejci využívali 
(zdarma) tuto odstavnou plochu pro své dodávky a neblo-
kovali parkovací místa na Masarykově náměstí.

Kateřina Lauerová,  
tisková zpráva města
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Svoz velkoobjemového odpadu: Podzim 2021
Město Říčany ve spolupráci se svozovou 
společností Marius Pedersen a.s. připravuje 

mobilní svoz velkoobjemového odpadu z domácností, a to 
v jarním, letním a podzimním období. Přistavení kontejnerů 
bude probíhat za asistence městské policie, která dohlédne 
na to, aby občané odevzdávali přiměřené množství odpadu. 
Pro další druhy odpadu, pro něž není velkoobjemový kontej-
ner určen, je otevřen sběrný dvůr Na Fabiáně (přístup z Ří-
čanské).

PROVOZNÍ DOBA 
SBĚRNÉHO DVORA:
Pondělí, středa, pátek 13:00 - 18:00 hod.
Sobota 9:00 - 16:00 hod.
Neděle 14:00  - 18:00 hod.

20. listopadu  27. listopadu  
07:00-09:00
07:30-09:30
08:00-10:00
08:30-10:30
09:00-11:00
09:30-11:30
10:00-12:00

táborská (X Smiřických)
Scheinerova (u separ. sběru)
5. května (kotelna)
Na Kavčí skále (u separ. sběru)
K Podjezdu (X Bezručovou)
Sokolská (u hřiště)
Zborovská (X táborská)

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

U olivovny (sídliště)
Verdunská (u rest. oliva)
Domažlická (X Chodská)
Bezručova (X Dukelská)
Stará náves (U Památné lípy)
Jureček
Nové Březí (Horní u paseky)              
Na Vysoké (u přejezdu)

6. listopadu  13. listopadu  
  07:00-09:00
  07:30-09:30
  08:00-10:00
  08:30-10:30
  09:00-11:00
  09:30-11:30
  10:00-12:00
  10:30-12:30

Podhrázská (u separ. sběru)
Na obci (X s Voděradskou)
olivova (u parkoviště)
U kina (Komenského nám.)
U hřiště (X V Chobotě a Řípské)
Marvánek
otavská (X Labskou)
Nám. ČSA

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

thomayerova (X K Říčanskému lesu)
Boubínská (X Na Kozákově)
Roklanská (u trati)
Škroupova (u zimního stadionu)
Březinova (parkoviště)
Vrchlického (u separ. sběru)
Haškova
Kuříčko

Podzimní termíny přistavení VOK

Termín kolaudace ČOV se posunul  
na konec října

Vzhledem k problémům na stavbě při zprovoznění 
a dokončení nových částí k navýšení kapacity ČOV 
Říčany zhotovitel požádal o prodloužení stavby do 
27. 10. 2021.  V rámci realizace projektu intenzifi-
kace ČOV docházelo k odkrývání nepředvídatelných 
skutečností, které si vyžádaly úpravy projekční části 
a následně také změny a úpravy technického zajištění 
pro provedení změn. Časové posuny ve stavební části 
tak odsunuly práce technologické a elektro, přičemž 
elektro práce mohou být zrealizovány po dohotovení 
části technologické.
Zároveň se Odbor technické správy města omlouvá za 
chybně uvedené kontaktní údaje v minulém vydání Říčan-
ského kurýru při vyřizování kanalizační přípojky. Správná 
kontaktní adresa je:
1. SčV - Kontaktní místo Říčany,  Kolovratská 1476, pí. 
Jitka Jiráková, tel:323 603 731, email: jjirakova@1scv.cz 

 Tisková zpráva města
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Město Říčany hledá 

schopné pracovníky do dobŘe zavedeného kolektivu  
na následující pracovní pozice: UPOZORNĚNÍ: VýBĚROVÁ ŘÍZENÍ 

BUDOU KONÁNA DLE POžADAVKů 
AKTUÁLNÍ „KORONAVIROVÉ“ SITUACE

1.  REfERENT ODDĚLENÍ REgISTRU VOZIDEL A ŘIDIČů  
– AgENDA REgISTRU VOZIDEL – HROmADNÁ PODÁNÍ 

POŽADujeme: Střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyšší odborné vzdělání, 
zkušenosti s prací na registru vozidel výhodou, absolvované zvláštní odborná 
způsobilost výhodou  
LHŮTA PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠeK: do 20. 10. 2021 

2.  PRÁVNÍK mĚSTA – ODBOR PRÁVNÍ
POŽADujeme: VŠ vzdělání v magisterském studijním programu  
právnického směru
LHŮTA PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠeK: zatím nevyhlášeno 

3.  REfERENT ODBORU úZEmNÍHO PLÁNOVÁNÍ 
A REgIONÁLNÍHO ROZVOJE – POŘIZOVÁNÍ úZEmNĚ 
PLÁNOVACÍ DOKUmENTACE PRO SPRÁVNÍ OBVOD P III

POŽADujeme: VŠ vzdělání v magisterském studijním programu stavebního či 
architektonického směru
LHŮTA PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠeK: zatím nevyhlášeno

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

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

Bližší informace k jednotlivým výběrovým řízením včetně náležitostí přihlášky do výběrového řízení 
naleznete na www.ricany.cz/radnice/městský úřad/volná pracovní místa/město Říčany
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zastupitelé

Máme za sebou 
velmi vzrušenou 
debatu o systému 
parkování a re-
ferendu o něm. 
Ačkoliv jsem hla-
soval na schůzi 

zastupitelstva konané dne 8. září 2021 
pro konání referenda v termínu voleb 
do sněmovny, musím říct, že některé 
útoky na zastupitele s opačným ná-
zorem mi přišly poněkud za hranou. 
Dokážu pochopit rozhořčení nemalé 
části říčanské veřejnosti a rozhodně 
nechci nikomu upírat právo kritizo-
vat zvolené zástupce města, přesto 
bychom však neměli rezignovat na 
základní pravidla slušnosti. Klasik 
praví: „Kdo chce hýbat světem, musí 
nejprve pohnout sám sebou.“ Chce-
me-li, aby se kultivovala politika na 

nejvyšší úrovni, musíme začít v prvé 
řadě u sebe.
Podstatně radostnější zářijovou udá-
lostí bylo (znovu)otevření skautských 
kluboven u Marvánku. Říčanští skauti 
dokázali v rekordním čase nejen opra-
vit starou klubovnu zničenou požárem 
v září 2020, ale postavit vedle i zcela 
novou stavbu. Nová klubovna je ná-
zornou ukázkou moderního přístupu 
k architektuře: jedná se o skutečně im-
pozantní stavbu, která ovšem taktně 
respektuje ráz svého okolí. A respekt 
k okolnímu světu, ať již k budovám 
nebo lidem, by měl být tím, o co by-
chom měli všichni usilovat.
Příklad nové skautské klubovny, která 
bude dobře sloužit současným i bu-
doucím generacím místních skautů, 
a nejenom jim, je inspirativní právě 
v tom, jak může místní komunita 

skvěle zafungovat. Není to jen o fi-
nančním příspěvku města ve výši 
2 000 000 Kč, ale zejména o příspěv-
cích drobných dárců a dobrovolnické 
práci samotných skautů, jejich rodin-
ných příslušníků a přátel. Plodem této 
spolupráce je dílo, na které mohou být 
nejen skauti, ale všichni Říčaňáci prá-
vem hrdí.
Byl bych rád, abychom se místo toho, 
co nás rozděluje, pokoušeli spíše 
hledat to, co nás může spojovat. Za 
STAN Říčany říkám, že kampaň do 
komunálních voleb 2022 povedeme 
věcně, střízlivě a v duchu fair play. 
Všem nám jde přeci o jedno – aby 
se v Říčanech dobře žilo! Lišíme se 
někdy ve způsobech, jak tohoto cíle 
chceme dosáhnout, to by ale nemělo 
být důvodem k vzájemné nevraživosti.

Adam Polánský, zastupitel (STAN)

Události v září

Zářijové zastupitelstvo rozhodovalo 
o vyhlášení referenda k parkovacím 
zónám. Podpořila ho mimořádná 
podpisová akce, do níž se zapojily 
tři tisíce lidí. Nepamatuji za dva-
cet let v Říčanech podobnou místní 
občanskou iniciativu. Zákon říká, 
že referendum nesmí být vyhlášeno 

k některým otázkám – třeba těm, které se týkají výko-
nu státní správy v rámci přenesené působnosti. A prá-
vě o tom se vedla v rámci zastupitelstva diskuze. Střet 
právních pohledů. 
Pro mě osobně byla ale rozhodující snaha velké části 
říčanské veřejnosti spolurozhodovat. A je úplně jedno, 
jestli je to o výstavbě nějaké kontroverzní stavby nebo 
o zavedení systému parkování.  Demokracie může být 
čistě zastupitelská, kdy na čtyři roky svěříme moc bez-
výhradně svým zástupcům. Existuje ale i demokracie 
občanská, kdy se lidé do veřejných záležitostí aktivně 
zapojují v průběhu celého života. Jsem jejím zastán-
cem. Mým cílem na zastupitelstvu bylo otevřít prostor 
pro názor říčanských občanů. Aby jej mohli vyjádřit 
co nejrychleji a nejúčinněji, tedy k problému aktuál-
nímu. Dělat referendum o rozdělení Československa 
dlouho po rozdělení Československa přeci nemá žád-
ný význam. 
Jako ideální jsem považoval konání referenda sou-
běžně s volbami do Poslanecké sněmovny. Proto jsem 
podpořil vyhlášení referenda s otázkou přípravného 
výboru. Většina zastupitelů se ale rozhodla návrh ne-
podpořit či se zdrželi. Navrhl jsem proto otázku, o kte-

ré jsem se po konzultacích s právníky domníval, že by 
měla být jednoznačně schůdná. Ani tento návrh vyhlá-
šení referenda ale podporu nenašel. Dále jsem tedy 
navrhl, aby hlasování s původní otázkou mělo charak-
ter ankety, nikoli závazného referenda. Neuspěl jsem 
ani s tímto kompromisem. Protože jsem slyšel dekla-
race, že vedení města nebude referendu bránit, navrhl 
jsem i usnesení, ve kterém by zastupitelé vyzvali radu 
k pozastavení systému parkování do doby uskutečně-
ní referenda. Ani to nevyšlo a podporu většiny jsem 
nezískal. Uspěla jen výzva radě, aby uplatnila škody 
směrem k dodavatelům za chyby v projektu. Vznikne 
i pracovní skupina pro referendum. 
Nehodnotím kohokoli ze zastupitelů, plně respektuji 
jejich právo na názor a nebudu spekulovat o důvodech 
jejich hlasování. Stejně tak očekávám respekt k mému 
názoru. Každý z nás měl jiné priority, východiska, plá-
ny, strategie. Já se jen snažil najít jakoukoli rychlou ces-
tu pro uplatnění názoru veřejnosti. Rychlé referendum 
nevyšlo, ve hře je referendum pomalé. Kdy a s jakou 
otázkou se uskuteční, momentálně nikdo neví. Stejně 
tak je ve hře otázka, jestli občany neotupí zklamání, 
čas, jiné problémy nebo naopak pozitivní svět radostí 
a slavností. Energie, kterou ale lidé projevili v průběhu 
prázdnin, byla silná. Rozhodně ne zbytečná. Minimálně 
zrcadlila názory, postoje, um a schopnosti i charaktero-
vé vlastnosti aktérů – na všech stranách samozřejmě, 
v dobrém i nedobrém. A světlo této zkušenosti samo-
zřejmě ukázalo mnohé i mně samotnému. Díky za to. 

Vladimír Kořen
zastupitel, (Klidné město)

rychlé referendum neprošlo. Iniciativa ale zbytečná nebyla… 
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zastupitelé

Co se mi líbí.
Zavedení Baby 
Taxi pro rodiče, 
kteří buď nemají, 
nebo nechtějí po-
užít auto.

Chválím:
Senzační výkon a úspěch říčanských 
Štěbetalek – štafetové přeplavání 
kanálu La Manche.
Chování řidičů Senior Taxi. Vychá-
zím nejen ze svých zkušeností, ale 

obracejí se na mne i senioři, kteří ne-
používají počítač a chtěli by řidičům 
poděkovat. Jejich chování je slušné, 
jsou ochotní pomoci s nastupováním 
i vystupováním a vždy s úsměvem.

Co se mi nelíbí:
I přes ujišťování vedení města, že 
zastupitelé podpoří referendum, 
konání referenda (v termínu konání 
voleb do PS ČR) neprošlo. Pokud se 
referendum uskuteční v pozdějším 
termínu, dost se prodraží. Nejvíc mě 

ale zarazilo, že zastupitelé KM ve 
velké většině nepodpořili ani usne-
sení, které sami navrhli a při hlaso-
vání se zdrželi.
Demontáže a přemísťování zpoma-
lovacích prahů (hlavně u křižova-
tek). Pokud by byl projekt OK, nikdy 
by nemohlo dojít k tomu, že se před 
křižovatkou potká prakticky v jedné 
rovině práh a místo označené k par-
kování.

Karla Egidová, 
zastupitelka (ODS)

Co se mi líbí a nelíbí

Rok s rokem se 
sešel a já vás zase 
zdravím svým haf 
haf. Náš Hafan je 
v rámci Dne dětí, 
ale protože v červ-
nu je akcí pro děti 
hodně, přesunuli 

jsme se na začátek září, abychom 
dětem zpestřili nástup do školy. 
A vypadá to, že u září již zůstaneme. 
Jako každý rok se nám povedlo po-
časí a na Marvánku bylo hodně lidí. 
Někteří se přišli podívat na nás, ně-
kteří využili pěkného počasí na pro-
cházku a posezení u rybníka. Naše 
veterinářka Alča byla na dovolené, 
tak nás prohlížel náš známý veteri-
nář Michal Kareš, který tam byl i se 
svojí manželkou, která se také zapo-
jila do práce a zapisovala příchozí 
dvounožce, kteří nás doprovázeli. 
Pepa nás prohlédl, pohladil, a pro 
každého měl pochvalná slova, jak se 
o nás naši dvounožci starají. Letos 
nás, pejsků, přišlo o něco méně, ale 
všichni jsme se navzájem pozdravi-
li, očichali se a sdělili jsme si, co nás 
na našich páníčcích zlobí, ale i co se 
nám na nich líbí. Jak se o nás dobře 
starají. Jenom mě mrzí, že jsme zase 
neměli k dispozici gauč, aby větši-
na z nás ukázala, jak se umíme na 
gauči válet. Ale i tak jsme my pejsci 
předvedli vše, co jsme nejlépe uměli. 
Pozorně nás sledovala porota, která 
nakonec vyhlásila vítěze a pořadí 
v kategorii malý a velký pes. Přítom-
ní dvounožci rozhodli svým hlasová-
ní o ceně Sympatie. Mezi jednotlivý-

mi vystoupeními malých a velkých 
psů proběhly ukázky od kynologů ze 
Strašína pod vedením pana Štolby. 
Opět jsem jen tiše záviděl, co ti pej-
sci umějí, protože můj páníček asi 
nemá tolik času a trpělivosti, aby mě 
to všechno naučil. A zase nám uká-
zali výcvik a zatancovali pejsci z Dog 
dancing Martiny Irglové a jejích 
dcer. To vám byla krása. Jen jsem se-
děl s otevřenou tlamičkou a ani jsem 
nezaštěkal. V rámci našeho Hafana 
i letos proběhla výtvarná soutěž MŠ. 
Zúčastnily se tři mateřské školky, 
výkresů se sešlo hodně a všechny 
byly krásné. Jak říká můj páníček, on 
by takové hezké obrázky nenakreslil. 
Jen mě trochu mrzelo, že si děti ne-
přišly pro ceny a já jsem jim nemohl 
potřást prackou. Tak snad příští rok 
si děti pro ceny přijdou. Po celý čas 
byl pro děti k dispozici skákací hrad 

a dobrovolní hasiči s loďkou vozili 
děti po Marvánku.
Po Hafanovi, který popsal průběh 
letošního ročníku, nám nezbývá nic 
jiného, než se rozloučit s poděková-
ním všem, kteří jste se zúčastnili, 
nebo přišli jen tak na kukandu. Náš 
dík patří všem, kteří se na hezkém 
odpoledni podíleli. Veterináři Mi-
chalovi s manželkou, Panu Smo-
lovi a jeho lidem i pejskům, Dog 
dancing Martiny Irglové s dcerami, 
dobrovolným hasičům, panu Šu-
brtovi - majiteli restaurace, a všem 
ostatním, kteří se podíleli na vese-
lém dětském odpoledni. Ale hlavně 
všem, kteří přišli na Marvánek se 
zúčastnit, nebo jenom tak se podí-
vat. Vždyť všechny takové akce se 
dělají pro děti a diváky. Tak jako 
všechny sportovní a kulturní akce.

Miloslav Šmolík, zastupitel (ODS)

Říčanský Hafan 2021 
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městská policie Říčany
Komenského nám. 1619/3, 251 01 Říčany 

e-mail: mestska.policie@ricany.cz

tel. 323 618 150  
Mob. 725 022 765

městská policie radí a informuje
Z knihy událostí:
14. srpna, 19.20
Na žádost Policie ČR poskytují strážníci součinnost při pro-
věření oznámení o fyzické potyčce několika osob cizí státní 
příslušnosti na ubytovně v ulici Uhelná. Po příjezdu na místo 
strážníci společně s policisty zjišťují co se stalo. V místě bylo 
zjištěno celkem pět osob cizí státní příslušnosti pod vlivem 
alkoholu, které mezi sebou měly konflikt, kdy došlo z jejich 
strany ke způsobení značného nepořádku a to včetně roz-
házení nábytku a dalšího vybavení ubytovny. Tři z pěti osob 
spolupracují a vše je s nimi dořešeno v poklidu, domluvou, ale 
dva muži odmítají prokázat svou totožnost a to i po nezbytné 
součinnosti, kdy tvrdí, že průkazy totožnosti mají na svém po-
koji. Při řešení události jsou oba muži agresivní a to zejména 
projevy verbálních útoků vůči strážníkům a policistům což vy-
ústilo v kolapsový stav jednoho z těchto mužů. Na místo byla 
ihned přivolána zdravotnická záchranná služba a muži byla do 
příjezdu posádky poskytnuta nezbytná první pomoc. Muž byl 
následně stabilizován bez zjevných potíží a ponechán na místě 
k provádění dalších úkonů. Oba muži i nadále nespolupracují 
a to i přes opakované výzvy strážníků i přítomných policistů, že 
pokud se budou nadále chovat agresivně, ohrožovat svým jed-
náním sebe a ostatní přítomné osoby, včetně policistů a stráž-
níků, budou proti nim použity donucovací prostředky. Násled-
ně vše vyvrcholilo pokusem o útok na strážníka, kterého se 
snažil jeden z dvojice mužů napadnout kopy a druhý se pokusil 
napadnout policistu. Proti oběma byly použity donucovací 
prostředky a byla jim přiložena pouta. Po zklidnění situace se 
daří prokázat totožnost mužů a následně jsou oba převezeni 
na služebnu Policie ČR k provedení dalších úkonů a opatření, 
jako i stanovení právní kvalifikace jejich jednání.

16. srpna, 11.37
Útočník fyzicky napadá své sousedy velikou větví v místní 
části Pacov. Tak zní urgentní žádost Policie ČR o spolupráci, 
kdy na místo míří hlídky Policie ČR i Zdravotnická záchran-
ná služba. Na místě události se nachází šest osob, kdy zde do-
šlo ze zatím nezjištěného důvodu ke konfliktu, který vyústil 
k fyzické potyčce a vzájemnému napadání. Jedna osoba si 
stěžuje na bolesti a má pohmožděniny. Dle výpovědi účast-
níků konfliktu na místě chybí ještě jedna osoba, která útočila 
a napadala. Ta byla společně zadržena policisty a strážníky 
nedaleko v místě svého bydliště. Ve věci dále šetří Policie ČR.

7. září, 18.50
Tato událost začala o několik hodin dříve, kdy Policie ČR 
požádala strážníky o nasazení technického prostředku 
k zabránění odjezdu vozidla na vozidlo Škoda na Masa-

rykově náměstí, kdy řidič vozidla před jízdou požil alko-
holické nápoje a provedená orientační dechová zkouška 
byla pozitivní s výsledkem 2.5 promile. Řidiče vozidla pro 
podezření ze spáchání trestného činu dále řeší policie. 
Následně, o několik hodin později je strážníky zjištěno, že 
vozidlo, na kterém má být umístěn technický prostředek 
k zabránění odjezdu vozidla se nachází i s řidičem odsta-
vené v křižovatce ulice Říčanská a Spojka. Řidič vozidla 
po propuštění ze služebny policie, nedbal zákazů a násilím 
na Masarykově náměstí demontoval technický prostředek 
a s vozidlem odjel. Následně policisté opětovně řidiče 
omezují na osobní svo-
bodě jelikož je podezře-
lý ze spáchání dalšího 
trestného činu. Stráž-
níci u řidiče provádějí 
orientační dechovou 
zkoušku, která je po-
zitivní, avšak už „jen“ 
v hodnotě 1.21 promile.

12. září, 1.44
Strážníci přijímají oznámení o nehodě motocyklu v ulici 
17. listopadu. Společně na místo nehody s hlídkou stráž-
níků přijíždí i posádka zdravotnické záchranné služby 
a následně i hasičský záchranný sbor. Na místě je zjištěna 
řidička motocyklu, která má zjevné poranění v oblasti hla-
vy a dolní končetiny. Strážníci v místě zjišťují svědky udá-
losti a je zjištěno, že řidička nezvládla průjezd zatáčkou 
a havarovala. Provedená orientační dechová zkouška na 
přítomnost alkoholu je u řidičky pozitivní a to s výsledkem 
1.87 promile. Řidička je převezena posádkou záchranářů 
do nemocničního zařízení a po zadokumentování nehody 
Policií ČR je plně obnoven provoz ostatních vozidel.

12. září, 19.15
Pátrání po pachateli, který odcizil elktrokoloběžku z prostor 
nádražního rondelu již v odpoledních hodinách má zanedlou-
ho své výsledky a to díky městskému kamerovému dohlíže-
címu systému. Záběry kamer na kterých je zachycena trasa 
příchodu a následného odchodu pachatele krádeže, ale i jeho 
další jednání je vyhodnoceno a strážníci v jedné z provozoven 
hazardních her umístěné na Černokostelecká ulici, zjišťují, že 
neznámý pachatel je obsluze z místní znalosti znám, jelikož 
je občasným návštěvníkem a hráčem, který podléhá povinné 
registraci. Zjištěné poznatky k osobě pachatele následně stráž-
níci předávají Policii ČR k dalšímu využití.
Jindřich Joch, zástupce vedoucího Městské policie Říčany
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Vážení čtenáři našich příspěvků,
první podzimní dny máme za sebou a pevně doufám, že nás 
ještě babí léto čeká a před chmurným podzimním počasím se 
ještě ohřejeme.
Hned na začátku září jsme se účastnili soutěže „O pohár 
starosty obce Modletice“ v požárním útoku. Počasí nám 
přálo a celý den nás doprovázelo teplé slunečné počasí. Po 
letní pauze to byla první soutěž a my jsme se moc těšili. Naši 
mladší žáci vybojovali skvělé 3. místo a naši starší žáci společ-
ně s družstvem mladších mužů dosáhlo na úžasné 1. místo. 
Všem gratuluji a držím palce do dalších soutěží.
Jednotka nám vyjela k mimořádným událostem hned něko-
likrát, a to 18. 8. kdy jsme drželi zálohu za HZS Říčany, 25. 
8. jsme vyjeli k nahlášenému úniku nebezpečných látek z ná-
kladního vozu, kde jsme prováděli doplnění vody pro HZS 
a následně jsme asanační lištou vyčistili komunikaci. Dále 
jsme 12. 9. zachraňovali kachnu, která se zasekla na hrázi 
rybníka. Kachna vyvázla bez zranění a následně byla vypuš-
těna zpět do volné přírody.
Dne 11. 9. jsme se účastnili slavnostního otevření nových 
skautských kluboven. I přes nepřízeň, která skauty potkala 
v minulém roce, kdy jim původní klubovna shořela, dokon-
čili úžasné prostory a zázemí. Gratulujeme a děkujeme za 
pozvání.
I letos se nám podařilo vyrazit na dětské soustředění na 
Benecko do penzionu Alex v rekordním počtu 32 lidí. Dle 
reakcí dětí i vedoucích jsme si to všichni skvěle užili. Hlavní 
program měli na starosti dorostenci, kteří získali inspiraci na 
letošní Letní škole instruktorů, takže jsme zažili spoustu no-
vých her, ale zároveň jsme se hodně naučili. Celé soustředění 
bylo zaměřeno na podzimní část hry Plamen, kde střílíme ze 
vzduchovek, lezeme po mapě, provádíme první pomoc, pra-
cujeme s mapou a samozřejmě jsme zkoušeni i z „hasičiny“. 
Ale, aby to nebylo jen o učení a fyzické přípravě, vyrazili jsme 
i na koloběžky. Mladší zvládli krásných 6 km a starší si více 
mákli a ujeli 22 km. Také jsme domácím udělali radost, když 
jsme nasbírali spoustu borůvek a hub. Za odměnu nás čekaly 

Co nového u hasičů
www.sdhricany.cz

vynikající borůvkové knedlíky. Vzhledem k tomu, že hasiči 
musí být připraveni pomoci v jakékoliv chvíli, prověřili jsme 
i schopnosti dětí, které měly pomocí mapy za tmy najít zra-
něného kamaráda a transportovat ho zpět k penzionu. Jako 
překvapení od hlavních vedoucích nás čekal bowling a lano-
vé centrum, kde se všechny děti vyřádily. A protože se celý 
týden bojovalo o body, na závěr proběhlo vyhlášení a předání 
cen. Poděkování patří všem, kteří se podíleli na organizaci 
soustředění, a těšíme se zase za rok!
Na závěr bych ještě jednou připomněl naši dlouho připravo-
vanou soutěž v TFA.  O poháry se zde utkají závodníci v šesti 
kategoriích a určitě se bude na co dívat. Přijďte je také podpo-
řit, anebo si třeba sami zazávodit. Občerstvení na místě bude 
zajištěno, tak nám ke skvělému dni nebude nic chybět. Těšíme 
se na vás a přeji do prvních podzimních týdnů mnoho zdraví.
 David Pojezný, jednatel SDH Říčany
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MINIMÁLNÍ OKRAJ
INVERZNÍ 

PRUH

MINIMÁLNÍ OKRAJ
POZITIV

muchomůrka 
růžovka

Amanita rubescens

Každé malé dítě ví, že muchomůr-
ky se nejedí. Možná proto se běžný 
houbař nechlubí, že má plný košík 
muchomůrek růžovek. Říká jim 
pěkně domácky masák nebo jen rů-
žovka.
Muchomůrka růžovka roste v mír-
ném pásu na celé severní polokouli 
a v severní Africe. U nás ji můžeme 
najít v listnatých, smíšených i jeh-
ličnatých lesích, od nížin až vysoko 
do hor. Roste i v sušším počasí od 
června do listopadu.
Masitý klobouk je pokryt bílými 
nebo načervenalými bradavkami. 
bývá většinou růžově zbarven, ale 
může být i červenavě hnědý, někdy 
žlutohnědý nebo červenavě šedý. 
Lupeny jsou vysoké a husté, nejdří-
ve bílé, později do růžova.
Třeň (noha houby) je dole hlízovitě 
rozšířený, ale nevyrůstá z vejcovi-
té pochvy jako některé jiné mu-
chomůrky. Často je dole červavý 
a chodbičky od larev hmyzu jsou rů-
žové. V horní části třeně je pro ma-
sáky typický znak – svisle rýhovaný 
prsten. Jedovaté muchomůrky ho 
mají hladký. Bílá dužnina je na řezu 

slabě červená. Je to jediná mucho-
můrka, jejíž dužnina mění barvu.
Muchomůrka růžovka je za syro-
va jedovatá. Obsahuje hemolysin, 
který rozkládá červené krvinky, ale 
při zahřátí se rozloží. Tepelně zpra-
covaná růžovka je vynikající jedlá 
houba. U nás se sbírá až od polo-
viny 20. století. Dnes je oblíbená 
a vysoce ceněná. Hodí se k různým 
kuchyňským úpravám: třeba do 
omáček, klobouky je možné obalit 

jako řízek, osmahnout je s kmí-
nem a solí, nebo se připravuje jako 
„dršťkovka“.
Masák je zaměnitelný s muchomůr-
kou šedivkou (Amanita excelsa), 
která je jedlá, ale není tak chutná. 
Má také rýhovaný prsten, zato klo-
bouk je šedohnědý a nikde nerůžo-
ví.
Velký pozor při sběru růžovek musí-
me dát na muchomůrku tygrovanou 
(Amanita pantherina), ta se odlišu-
je hlavně tím, že má zřetelnou po-
chvu, hladký prsten, hnědý klobouk 
a při poškození nerůžoví. K problé-
mu často dojde nepozorností, když 
muchomůrka tygrovaná roste spo-
lečně se skupinou růžovek.
Otrava muchomůrkou tygrovanou 
obvykle nekončí smrtí, ale může 
mít velmi vážný průběh. Pokud oba 
druhy jednoznačně nerozlišíme, rů-
žovku vůbec nesbíráme.
 Jakub Halaš

PŘÍRODA 
Říčanska
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„V září úl zamkni, schovej klíč 
a vyndej ho až na jaře.“
Toto lidové včelařské rčení již bylo 
letos vícekrát jinde citováno, vždy 
ale s dovětkem,
že už to dávno neplatí. To „dávno“ 
je zhruba od konce 70. let minulého 
století, kdy se, tehdy ještě v Česko-
slovensku, objevila u včel varroáza - 
nemoc, která začala likvidovat celá 
včelstva. Tu způsobuje parazitický 
roztoč Varroa destructor. Jeho pů-
vodním hostitelem je včela indická, 
z níž přešel na naši včelu medonos-
nou.
Z jihovýchodní Asie se rozšířil do 
celé Evropy a v současnosti ohro-
žuje včely téměř na všech kontinen-
tech.
Roztoč se živí výhradně hemo-
lymfou (včelí krev) larev, kukel 
a dospělých včel, kterou získává 
opakovaným nabodáváním jejich 
pokožky a se závratnou rychlostí se 
rozmnožuje geometrickou řadou. 
Včely slábnou, ztrácejí přirozenou 
imunitu, líhnou se již zdeformova-
né a života málo schopné, až po-
stupně vyhyne celé včelstvo.
  Ale zpátky k lidovému rčení o za-
mykání úlu a klíči.  Současný běžný 
včelař ho tedy nezamyká, klíč ne-
schová, ale včelám se snaží pomoci, 
mírnit napadení Varroa destructo-
rem prevencí ve formě celé řady 
možností tlumení nákazy již v prů-
běhu včelařské sezony. Nezbytným 
pomocníkem k včasnému načaso-
vání zásahů je sledování množství 
parazitů Varroa ve včelstvu, opět 
různými způsoby. Léčebné zása-
hy probíhají právě na podzim, v té 
době je již med pro včelaře vytočen, 
zásoby doplněny a včelstvo je bez 
plodu, neboť zimní generace včel je 
již vylíhnuta (ta žije až do března/
dubna, na rozdíl od letní generace, 
žijící zhruba čtyři týdny, jak jsme již 
zmiňovali v předchozích článcích).

 Díky prevenci a léčebným zásahům 
tak můžeme velmi účinně redu-
kovat množství roztočů, s kterými 
včelstva vstupují na jaře do dalšího 
včelařského roku. Nesmíme zapo-
mínat, že včela medonosná je vede-
na jako hospodářské zvíře, tudíž se 
na ni vztahují veterinární nařízení, 
chovatel je tedy povinen chovat se 
zodpovědně a tato nařízení respek-
tovat, o včely se postarat nejen kvůli 
sobě, ale i s ohledem na okolní včel-
stva a jejich včelaře. Vzájemnému 
kontaktu hmyzu nezabráníme, ob-
zvlášť je-li v kraji tzv. „převčeleno”.
Což je trochu paradoxní výraz 
v době, kdy se mluví o důležitosti 
včel pro přírodu. Nabízelo by se říct 
„čím víc, tím lépe“, jenže vše souvi-
sí se vším - když je mnoho včelstev 
na km² a okolí je s minimem potra-
vy pro ně, hladoví a začnou si na-
vzájem krást zásoby z úlů. Parazit 
Varroa, vozící se na jejich tělech, se 
potom vesele šíří. A to si včely samy 

těžko pomohou. Zde se nabízí otáz-
ka, jak může pomoci i nevčelař.
Je to prosté - sázet pylo- a nek-
tarodárné rostliny, stromy, keře 
(v zahradnictvích jsou již běžně 
označeny), osívat a nechat vzrůst 
květné louky (existuje velké množ-
ství různých směsí lučního osiva 
se zaměřením na včely). Ze zahrad 
nedělat jen dokonalý zelený kobe-
rec, ale myslet na zdroj pastvy pro 
včely i ostatní hmyz. K setí a sázení 
je právě podzim ideální. Na jaře už 
budete mít vy i včely radost. I když 
je otázka varroázy celosvětovým 
a stále diskutovaným problémem, 
vytvořením přijatelného prostředí 
v podobě rozmanitých květných 
zdrojů včelí potravy můžeme všich-
ni ke zlepšení situace přispět.
No, a my včelaři se budeme snažit 
mít silná a zdravá včelstva a klíč bu-
deme mít stále při ruce, kdyby něco.

Vaši říčanští včelaři na 
www.vcelyricany.cz

Český svaz včelařů, z. s.
Základní organizace Říčany

www.vcelyricany.cz založeno 13. 9. 1908 

Včely a podzim
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Životní prostředí a zdraví

Supervize v modrých dveřích i za nimi

V Modrých dveřích nabízíme novou službu – supervizi. 
Jde o odbornou podporu pracovníkům v pomáhajících 
profesích (psychoterapie, sociální práce, zdravotnictví) 
v oblasti případové práce nebo týmové spolupráce. Na-
bízíme i supervizi řízení, určenou ředitelům a vedoucím 
pracovníkům.

Za supervizí si můžete dojít po objednání do jednoho z na-
šich center v  Říčanech (Tyrše a Fügnera 105/7), Kostelci  
n. Č. l. (náměstí Smiřických 39), Praze Hostivaři (K Hor-
kám 23), případně dojedeme za vámi do organizace nebo 
firmy.
Naše supervizorka Kateřina Siveková má přes dvacet pět 
let zkušeností z oblasti psychoterapie, krizové pomoci, 
sociálních služeb i služeb zdravotnických a patnáct let zku-
šeností s vedením organizací (kontakt: 725 830 830, kateri-
na.sivekova@modredvere.cz). 
Modré dveře mimo jiné nabízejí bezplatnou krizovou 
pomoc, psychoterapii pro děti, dospělé, páry i rodiny, 
sociální služby pro lidi s duševním onemocněním nebo 
mentálním postižením, psychodiagnostiku. V Modrých 
dveřích také vytváříme kurzy na míru pro psychoterapeuty, 
krizové interventy či sociální pracovníky. Pro další infor-
mace kontaktujte našeho výkonného ředitele Jana Sochu,  
727 864 932, vykonny.reditel@modredvere.cz nebo na-
vštivte naše stránky www.modredvere.cz.

Lékárnu AGEL najdete v Nemocnici AGEL Říčany 
na ulici Smiřických 315/26.

www.lekarna.agel.cz

* Při nákupu produktů privátní značky v celkové hodnotě 
nad 250 Kč získáte Vitamin C 100 mg, 30 tablet za 0,05 Kč.

Nabídka platí do 31. 10. 2021 nebo do vyprodání zásob. 

Za nákup produktů značky
Lékárna AGEL nad 250 Kč získejte

DÁREK* – Vitamin C

Doplňky stravy

DÁREK
NAVÍC 

Akce platí od 18. do 31. 10. 2021.

in
ze

rc
e

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

36 texty.kuryr@ricany.cz
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e"Nejkrásnější je, když jde dítě domů," 

říká primářka novorozeneckého oddělení 
MUDr. Milena Dokoupilová
Primářka Milena Dokoupilová si v Nemocnici Hořovice splnila sen – vybudovala tady špičkovou neonatologii, 
kde se do péče o předčasně narozené děti zapojují i jejich rodiče. A i po 28 letech kariéry přiznává: ”Dodnes 
se u každého miminka dojímám a bojím se o něj.“

čátek je pro něj hrozně důležitý. Ale také 

víte, že to většinou nemůžete moc ovliv-

nit. Proto jsou tak nutné diskuze mezi 

porodníkem a neonatologem, kdy řešíme, 

jestli je dítěti ještě dobře v břiše matky, 

nebo by mu bylo lépe už venku.

CO JE PRO VÁS NA TÉ PRÁCI 

NEJKRÁSNĚJŠÍ?

To, když jde dítě domů. Asi mám víc emo-

cí, když jdou děti domů, než když se na-

rodí. Na začátku mi spíš běhá hlavou, co 

všechno musíme udělat, na co nesmíme 

zapomenout. Myšlenky sviští, tak to pros-

tě je. Ale když jde miminko domů, řeknete 

si: Jo, to se povedlo.

JAKOU MÁTE V HOŘOVICÍCH U 

PŘEDČASNĚ NAROZENÝCH DĚTÍ 

ÚSPĚŠNOST?

Když to řeknu jednoduše, děti, o které se 

tady staráme, děti nad 30. týden těho-

tenství, nemají důvod umírat. Ale umřít 

samozřejmě mohou i ony, na infekci nebo 

na nějakou vrozenou vývojovou vadu. 

V tomto je péče o středně nezralé děti 

hezká, protože těch smutných okamžiků 

je minimálně.

TÍM SE DOSTÁVÁME K ODLIŠNOSTI 

HOŘOVICKÉ NEONATOLOGIE – OD 

PRVNÍ CHVÍLE ZAPOJUJETE DO PÉČE 

O MIMINKA I JEJICH MATKY MNOHEM 

VÍC, NEŽ JE OBVYKLÉ. PROČ?

Vždy pro mě byla důležitá nejen péče 

o děti, ale také o jejich rodiče. Ke kaž-

dému dítěti patří maminka, která také 

potřebuje péči, ne lékařskou, ale často 

více psychologickou. Takhle jsem to měla 

vždycky, nikdo mě k tomu nevedl, ale ně-

jak to vyplynulo. Už když jsem začínala 

U Apolináře, tak jsem neustále seděla na 

zemi u inkubátorů a povídala si s matka-

mi, které klokánkovaly svoje miniaturní 

děti. Mluvily jsme nejen o jejich dětech, 

ale i tak normálně, o životě. Snažím se, 

aby si maminky co nejdříve na miminko 

sáhly, přestaly se ho bát, začaly mu měřit 

teplotu, přebalovat. Nevynecháváme ani 

tatínky, i když ti s námi občas diskutují. 

Nikdy jsem nebyla takový ten vědecký 

typ lékaře, a proto spíš píšu knížky pro 

maminky, protože si myslím, že to ocení 

a že je to potřeba. Současný trend neod-

dělovat matku a nezralé dítě se k mému 

celoživotnímu přesvědčení čím dál tím 

více přibližuje.

VAŠE ODDĚLENÍ NEVYPADÁ 

STANDARDNĚ, SPÍŠ NEŽ V NEMOCNICI 

SI U VÁS ČLOVĚK PŘIJDE JAKO V 

ÚTULNÉM HOTELU.

ČÍ TO BYL NÁPAD?

Můj. Splnil se mi tady velký sen, ale všech-

no bylo možné jen díky panu majiteli, kte-

rý mě v mé myšlence podpořil. Sám má 

novorozence velmi rád. Na projektu jsem 

si nechala vyznačit jen nosné zdi a pak už 

jsem jen malovala a malovala, skoro rok. 

Vzniklo mnoho variant, ta současná je 52. 

Hrozně mě bavilo logicky vymýšlet, kde 

bude jaká zásuvka, vypínač, zeď, dveře. 

Potřeby pro novorozence jsou specifické, 

spousta věcí se speciálně vyráběla. Moje 

malování pak architekt překresloval do 

projektů. A jakmile byly hotové dispozice, 

přišla řada na design.

 

JENŽE VY JSTE NECHTĚLA, ABY TO 

VYPADALO JAKO V NEMOCNICI.

Přesně. Paní designérka ode mě dostala 

zcela jednoduché zadání: Chtěla bych 

z toho takový velký obývák, kde to ne-

bude vypadat jako v nemocnici. Myslím, 

že moji představu splnila nad očekávání. 

Jsou věci, které nezměníte – dítě se na-

rodí, bude mít nějaké problémy a máma 

tady s ním bude muset být. Můžete ale 

změnit, že se bude cítit trochu líp, když to 

kolem ní bude pěkné, útulné. 

A to se povedlo.

O předčasně narozená, odborně řeče-

no nezralá miminka se stará už téměř tři 

desetiletí. Začínala v pražské porodnici 

U Apolináře a posledních 10 let pokračuje 

ve své práci v hořovické nemocnici, která 

se i díky ní stala jednou z nejpopulárněj-

ších porodnic v kraji.

 

Hořovice patří mezi 25 špičkových center 

v Česku, která se umějí postarat o před-

časně narozené děti (tedy před 37. týd-

nem těhotenství), konkrétně tady se 

starají o novorozence od 32. týdne těho-

tenství, v některých případech dokonce 

od 30. týdne. Ročně se tu narodí přes 

1 700 dětí, z nichž zhruba 250 potřebuje 

péči na jednotce intenzivní péče.

ŘÍKÁ SE, ŽE POROD JE ZÁZRAK, VY 

JSTE ALE ČASTO I U PORODŮ, KDY 

SE DĚTI RODÍ VE CHVÍLI, KDY BY 

SE RODIT NEMĚLY. JE TO I PAK PRO 

VÁS POŘÁD ZÁZRAK, NEBO UŽ SPÍŠ 

PŘEVLÁDAJÍ OBAVY?

Řekla bych, že jsem spíš plná očekává

ní. Vždycky chcete, aby se dítě narodilo 

v co možná nejlepším stavu, protože za-

MUDr. Milena Dokoupilová
primářka novorozeneckého oddělení
Nemocnice Hořovice
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Přijmeme všeobecné sestry, porodní asistentky 
a praktické sestry
Nemocnice Hořovice je více než běžnou nemocnicí 

regionálního typu. Nabízí širokou škálu ambulancí 

a poraden navazujících na jednotlivá lůžková oddělení. 

Specializované zdravotní služby poskytuje nad rámec 

základních medicínských oborů pacientům z celého 

Česka.

Naše nemocnice je součástí holdingu AKESO, jednoho 

z předních poskytovatelů zdravotní péče v Česku. AKESO 

provozuje kromě Nemocnice Hořovice i Diagnostické 

centrum Nemocnice Hořovice v Praze, Rehabilitační 

nemocnici Beroun a Onkologické a radiologické centrum 

Multiscan. Vedle těchto zařízení patří do skupiny i další 

ambulance, lékárny a stavební divize.

Naše motto „Zdraví člověka. Lidskost. Vstřícnost.“ 

sdružuje hodnoty, kterých se v našich zařízeních držíme. 

Společně tak posouváme zdravotnictví na vyšší úroveň.

Přidejte se k nám.

NA CO SE U NÁS MŮŽETE TĚŠIT
Budete pracovat v moderním prostředí. K dispozici vám budou špičkové technologie a tým zkušených lékařů 
a zdravotníků naší nemocnice. Ve své práci budete mít rovněž možnost uplatnit inovativní postupy.

KDE BUDETE PRACOVAT
V Nemocnici Hořovice.

CO OD VÁS POŽADUJEME
Odbornou způsobilost k výkonu povolání, zdravotní způsobilost a bezúhonnost. Zároveň očekáváme pečlivost, 
spolehlivost, dobré komunikační schopnosti a chuť nadále se rozvíjet. Uvítáme specializaci v oboru dětská sestra. 

Přátelský kolektiv je naší prioritou a věříme, že se rádi stanete jeho součástí.

CO VÁM DÁLE NABÍZÍME
Vaše finanční ohodnocení s vámi probereme na osobní schůzce. Navíc nabízíme benefity, které po dohodě ještě 

upravíme přímo na míru:

nové zaměstnanecké byty prémiové kvality 

i s vybavením

náborový příspěvek 20 000 Kč

přístup k nadstandardní zdravotní péči 

i pro vaše rodinné příslušníky

5 týdnů dovolené

dětská skupina NEMO a příměstské tábory

celoživotní vzdělávání

možnost zkráceného úvazku

a mnohem více

@akesoholding

@akesoholding

personalni@akesoholding.cz

nemocnice-horovice.cz  

Zdraví člověka. 
Lidskost. 
Vstřícnost.



Pro seniory

Den seniorů – setkání při hudbě a tanci
Dne 1. října si každoročně připomínáme Mezinárodní 
den seniorů. Je to den, kdy stojí za to se ohlédnout za 
velkou částí života našich sousedů, kteří se narodili 
poněkud dříve. Byli to oni, kdo byli aktivními členy 
naší společnosti a často se významně zapsali do živo-
ta rodiny, obce nebo regionu dobrými činy nebo za-
jímavou osobní aktivitou, vytvořili trvalé a podnětné 
hodnoty, žili příkladně a dnes jsme na ně právem hrdi.  
A velmi si jich vážíme! Den seniorů je oslavou všeho, 
co společnosti přináší staří lidé.
Milé sousedky a sousedé, milí senioři! Ráda bych 
vám poděkovala za váš přínos naší společnosti, za vaši 
práci, starost o své blízké nebo známé, za vaši chuť být 
stále aktivními a pomáhat nám, mladším, ať už s vý-
chovou vnoučat nebo pravnoučat, za rady do života 
nebo za péči, kterou nám stále dáváte. 
Chceme podpořit váš aktivní život, potěšit vás, nebo 
se vás zeptat na to, co vás trápí, co byste si přáli pro 

zkvalitnění vašeho života. Přijďte mezi nás, budeme 
vám naslouchat.

Hana Špačková, místostarostka

seniorcentruM Říčany
Aktivity Klubu Senior (zal. 2006) 
zabezpečuje Seniorcentrum Říča-
ny od června 2011 a jsou určeny 
všem seniorům a zdravotně posti-
ženým občanům (není nezbytná 
registrace za člena Klubu). Stačí 
se jen přihlásit na konkrétní akci 

nebo se dostavit dle aktuálního programu. 

Osobní kontakt: Irena Moudrá 
Telefon: 732 383 424, 702 987 742 (14 – 19h)
E-mail: seniorcentrumricany@centrum.cz
https://seniorcentrum-ricany.webnode.cz

Program
Akce:
n 12. října 2021 –MARIÁN-
SKÁ TÝNICE

Komentovaná prohlídka bývalého proboštství Marián-
ská Týnice, jedné z nejskvostnějších barokních památek 
u nás. Příspěvek účastníků: 500,- Kč
(zahrnuje dopravu, vstupné, pojištění, tištěný materiál). 
Vzhledem k vyhlášeným opatřením MZ je nutné při při-
hlášení dodat kopii dokladu o očkování, prodělaném one-
mocnění covid ne starší než 180 dnů, antigenním testu ne 
starším než 72 hodin, PCR testem ne starším než 7 dnů. 
Přihlášení: osobně zahrádka restaurace Na Zastávce  
7. 10. 2021 od 15:30 – 16:30h. Písemně včetně uvedení tele-
fonu a kopií dokladu na adresu Bezručova 723/5, Říčany. Te-
lefon: 724 094 462 (POUZE SMS), e-mail: seniorcentrumri-
cany@centrum.cz. Odjezd: 7:00h aut. zastávka K Žel.  stanici, 
7:10h aut. zastávka Masarykovo nám. Irena Moudrá

K svátku seniorů jsme pro vás 
připravili společné setkání  
v Kulturním centru Labuť.

Přijměte pozvání dne 25. října 
2021 ve 14 hodin na příjemné 
posezení s občerstvením a skvě-

lou taneční hudbou 
s malým překvapením.

39 texty.kuryr@ricany.cz



Pro seniory

Domov Pod Kavčí Skálou slaví 20 let
Říčanský domov důchodců s kapacitou 45 lůžek byl posta-
ven v roce 2001 společně se stejným zařízením v Úvalech 
(47 lůžek) jako náhrada za zřizovatelem (tehdy Okresní 
ústav sociálních služeb) zrušený domov důchodců s kapa-
citou 92 lůžek ve Staré Boleslavi. Byl slavnostně otevřen 
1. 10. 2001 pod názvem Centrum sociálních služeb pro 
Prahu – východ.  
Letos v říjnu slavíme 20 let existence našeho Domova
Od té doby prošlo naše zařízení mnohými změnami. Byli 
jsme dvakrát přejmenováni. Poprvé jsme změnili jméno 
v roce 2004, když nás převzal do správy Středočeský 
kraj, na Domov důchodců Říčany. Podruhé v roce 2007 
na Domov Pod Kavčí Skálou, abychom se místně iden-
tifikovali a odlišili se od ostatních zařízení sociálních 
služeb v lokalitě vznikajících.  Nicméně to nic nemění 
na skutečnosti, že v Říčanech jsme byli první zařízení to-
hoto typu starající se o seniory z Říčan, Prahy – Východ 
a přilehlého okolí. Za veliké podpory města Říčany, kte-
ré nám dalo k dispozici pozemek za budovou, jsme zbu-
dovali krásnou relaxační zahradu a venkovní posezení 
pro obyvatele. Díky našemu zřizovateli, Středočeskému 
kraji, jsme v roce 2015 zrealizovali přístavbu, díky které 
můžeme nabídnout nyní kapacitu 55 lůžek a hezkou ven-
kovní terasu s výhledem do obytné části města. 

Domov v číslech:
•	Za	dobu	naší	existence	jsme	ubytovali	již	405	klientů
•	Věkový	průměr	našich	klientů	je	86,9	let
•	Kapacita	při	otevření	před	20	lety	–	45	lůžek
•	Kapacita	od	roku	2015	–	55	lůžek
•	25	%	obyvatel	jsou	muži,	75	%	obyvatel	ženy
•	Ubytování	v	1	a	2lůžkových	pokojích
•	Pečovatelská	a	ošetřovatelská	péče	24	hodin	denně,	7	dní	
v týdnu

Domov a naši klienti:
•	1.	10.	máme	nejen 20. výročí od slavnostního otevření 
našeho zařízení, 1. 10. bude slavit 20 let v zařízení i naše 
první klientka, paní Ludmila G., blahopřejeme a děkujeme
•	V	druhé	dekádě	života	našeho	zařízení	jsme	společně	dva-
krát oslavili 100. narozeniny našich klientů.
•	Nejvíce	klientů	bylo	a	je	z	Říčan	a	okolí	(nadpoloviční	vět-
šina); dále ze Středočeského kraje.
•	Nejvzdálenější	klientku	jsme	přijali	z	Ostravy	(rodina	žije	
ve Středočeském kraji)

A střípky z našeho života navíc:
•	Máme	vlastní	minizoo (dvě kamerunské ovce, hejno in-
dických běžců a kočičí dohled)
•	Na	návštěvu	k	nám	mohou pejsci
•	Máme	 vlastní	užitkovou minizahrádku (ostružiny, ry-
bíz, rajčátka, dýně, bylinky)
•	V	roce	2013	jsme	dokázali	přechodně	poskytnout	uby-
tování a péči navíc čtyřem obyvatelům ze záplavami po-
ničeného Domova Všestudy – Červený mlýn až do doby, 

než se mohli vrátit domů. Narychlo jsme přestavěli a vy-
bavili suterénní část a poskytli tak střechu nad hlavou 
čtyřem potřebným seniorům.
•	Sbíráme	různá	ocenění	a	 jsme	na	ně	náležitě	pyšní,	nej-
více na:
•	Značku kvality 5*, kterou jsme získali v roce 2016 od 
Asociace Poskytovatelů Sociálních Služeb 
•	Čestné uznání od redakce časopisu Péče o seniory ve 
spolupráci s Radou kvality Senátu ČR v kategorii Posky-
tovatelé sociálních služeb pro seniory – pobytové služby, 
které jsme získali v roce 2019
•	Jsme	pyšní	na	naše	obyvatele,	kteří	se	dokázali	vyrov-
nat s opatřeními a ztrátami, které přinesla pandemie 
Covid-19 a také jsme pyšní na spolupráci s Mateřskou 
školkou Čtyřlístek, třídou Zajíčků pod vedením paní uči-
telky Michaličkové, protože ta pro naše seniory společně 
se svými svěřenci dělá doslova kouzla.
•	Už jedenáct let pořádáme Sportovní hry s mentálními 
i tělocvičnými disciplínami, na které zveme družstva z ji-
ných domovů, a naši soutěžící se pravidelně umisťují na 
příčkách nejvyšších, protože pravidelně a průběžně:
•	Trénují	 paměť,	 skládají	 puzzle,	 čtou	a	hrají	 společenské	
hry
•	Hrají	seniorskou	košíkovou,	hází	na	cíl
•	Trénují	jemnou	motoriku	a
•	Chodí	na	rehabilitační	a	protahovací	cvičení
•	Máme	pestrou	nabídku	volnočasových	aktivit	včetně	šití,	
pečení a keramické dílny
•	Máme	zaměstnance,	který	svou	práci	milují	a	na	atmosfé-
ře v domově je to znát.
•	A	za	rohem	máme	centrum	města	Říčany	s	plnou	vyba-
veností, kam někteří naši obyvatelé rádi vyrazí na kafíčko, 
zmrzlinu či dortík. 

Držte nám palce do dalších let a našim klientům rovněž. 
A přijďte se někdy podívat. V říjnu budeme mít den ote-
vřených dveří a termín najdete na našem webu a v říčan-
ském kalendáři. 

Petra Suchánková, 
zástupkyně ředitele
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Skauti mají dvě nové klubovny
Pro říčanské skauty začíná nová, věřím, že šťastná etapa 
v nádherných prostorách nově postavených kluboven. Ano, 
je to přesně rok od vyhoření naší původní přes 50 let staré 
klubovny, a říčanským skautům se za velké podpory města 
Říčan, středočeského kraje, nadací, firem, říčanských spol-
ků i mnoha jednotlivců,  podařilo pro děti otevřít dvě klu-
bovny. Jednu po požáru opravenou a druhou zcela novou.
Slavnostní otevření proběhlo 11. 9. 2021. A musím říct, 
že to bylo nádherné. Krásné počasí, nadšené děti, vzác-
ná návštěva z vedení kraje, města i ústředí Junáka.  Jsem 
šťastná, že se podařilo našim dětem vytvořit tak krásný 
moderní skautský domov.  Děkujeme všem, co pomohli 
a podíleli se!

Jana Rajtorová
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mraveniště od září opět v provozu
Mraveniště, centrum volného času po 
roční vynucené pauze spouští všechny 
aktivity, jak jste zvyklí. Výčet krouž-
ků pro školáky najdete přehledně na 
webových stránkách, zde představu-
jeme namátkou ty nejzajímavější. Ma-
teřské centrum také startuje a níže vás 
seznamujeme se žhavými novinkami. 
Přijďte k nám!

Kroužky, kroužky, kroužky  
–  už od 13.září!
Keramika – Opět se můžete těšit na ob-
líbené keramické kurzy. Nabízíme lekce 
pro ty nejmenší ve společnosti rodičů, 
přes školáky až po večerní keramiku pro 
dospělé. 
Tvůrčí aktivity – Tvořivá dílna, Kres-
ba a malba pro první stupeň, Hry a 
hračky (výroba výukových pomůcek 
a hraček), Tvůrčí psaní (pro každého, 
kdo rád tráví čas vymýšlením příběhů a 
skládáním básniček a chce se dozvědět 
více o technice psaní).
Hra na kytaru, flétnu a klavír – samo-
statné lekce i skupinové kurzy. 

Kroužky pro rozvoj myšlení a vzdělávání 
– Programování Arduino, Programová-
ní Lego Mindstorms, Logické hry a há-
danky, Zábavná fyzika. 

mateřské centrum mraveniště

Mravenčí školička – pro děti ve věku 
1,5 – 5 let každé pondělí a středu dopo-
ledne. Potřebujete si chvilku vydech-
nout, zajít na nákup, oběhat úřady? Při-
veďte nám vaše děti na tvůrčí školičkové 
dopoledne. 
Kurz masáží a podpory všeobecného 
rozvoje pro nejmenší miminka (nele-
zoucí) - do cca 6 měsíců: 
masáže, hraní na bříšku a podpora 
senzomotorického vývoje vašeho mi-
minka.
Cvičení pro lezoucí miminka - cca 6 
- 12 měsíců: krátká masáž, jemné pro-
cvičení končetin, podpora lezení, vesti-
bulární cvičení, hraní a rytmika.
Hravé cvičení pro batolátka - cca 1 - 2 
roky: všeobecný rozvoj malých dětí pro-
střednictvím hravých cvičení, nácvik 
rovnováhy, rytmika.

Laktační poradna – podpůrná kojící 
skupinka.
Hravé cvičení pro děti - cca 2 - 3 roky 
- cvičení pro všeobecný rozvoj dětí za 
použití nářadí a překážek, nácvik koor-
dinace, rytmika.
Správná péče o pleť – co by měla za-
hrnovat a jaké produkty jsou vhodné a 
bezpečné. Denní líčení – tipy a triky, jak 
na rychlé a krásné líčení, jak podtrhnout 
svou přirozenou krásu.
Pletení z pedigu pro začátečníky - 
Techniky pletení, praktické tipy ke zho-
tovování výrobků, pomoc při vyrábění. 
Základní typy zakončení pletení.
Šití pro začátečníky – naučíme se ušít 
tašku, povlak na polštářek, jednoduché 
triko z úpletu.
Bližší informace k jednotlivým kurzům 
naleznete na www.mraveniste.info. 
Některé kurzy se velmi rychle plní, ne-
váhejte s přihlášením! Neváhejte nás 
kontaktovat také na materske-cent-
rum@mraveniste.info a na tel. čísle 
734 498 505.  
 Nina Šafránek, 

koordinátor Mraveniště
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Občanská poradna Říčany

Občanská poradna v Říčanech fun-
guje již od roku 2007 a podle počtu 
případů, příběhů, poskytnuté po-
moci a radosti z úspěšného vyřeše-
ní problému má své důležité místo 
v systému sociálních služeb. Jedná 
se o místo nestranné, nezávislé, 
důvěrné a bezplatné právní pomo-
ci. Mezi pracovníky máme právní-
ky, sociální pracovníky, odborníky 
na domácí násilí a dluhovou pro-
blematiku. Co vlastně nabízíme? 
Poradna má v současné době tři 
různé služby: Jedná se o všeobecné 
sociálně-právní poradenství, kdy 
vám poradíme v oblastech rodinné-
ho práva, pracovního práva, občan-
ského práva, sociálního systému, 
ochrany spotřebitele a finančních 
záležitostí. Další velkou oblastí je 
tématika domácího násilí a trest-
né činnosti, kde se zaměřujeme 
především na téma násilí v rodině, 
nejrůznější trestnou činnost. Třetí 
oblastí je dluhová poradna – dlu-
hové poradenství, finanční gramot-
nost a služby v oblasti oddlužení dle 
příslušné akreditace Ministerstva 
spravedlnosti ČR. Nabízíme pomoc 
s vyhodnocením celé dluhové situ-
ace, pomoc s mapováním dluhů, 
sepsáním návrhu na oddlužení až 
po se sestavením všech potřebných 
příloh k návrhu na oddlužení. 
Mezi naše největší donátory, díky kte-
rým můžeme fungovat, patří MPSV, 
MSP, město Říčany. Projekt „Cesta 
z dluhů na Říčansku II.“ realizuje-
me díky finanční podpoře z Operač-
ního programu Zaměstnanost, č. 
projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_
047/0011916 a spolupráci s MAS 
Říčansko, o.p.s., Masarykovo nám. 
6/17, 25101 Říčany. Prosíme o před-
chozí objednání na tel. 312 315 284 
nebo e-mailem: obcanskaporadna@
cestaintegrace.cz. Více informací na  
www.cestaintegrace.cz. 
Otevírací doba: 
pondělí a středa 9 – 12, 13 – 17 hod., 
úterý a čtvrtek pouze na objednání.

Obecně prospěšná společnost
Masarykovo náměstí 6, Říčany  •   Na Obci 2049, Říčany  •  www.cestaintegrace.cz
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Pozdrav z mŠ Srdíčko
Srdečně vás všechny zdravíme ze Sr-
díčka. První měsíc máme úspěšně za 
sebou a věříme, že zvládneme i dal-
ších devět. Čeká nás celý rok tvoření, 
učení, hraní - prostě zábavy. Zapojili 
jsme se do krásného celoročního pro-
jektu „Se Sokolem do života“. Děti se 
potřebují pravidelně hýbat a motivo-

vat a my věříme, že právě seznámení 
s pestrými pohybovými aktivitami je 
nastartuje do dalšího sportovního ži-
vota. „ Podzim bere za kliku“ je další 
projekt, tentokrát zaměřený na vě-
domosti. Budeme se toulat přírodou 
a zkoumat, co se okolo nás děje. Mimo 
tyto aktivity máme samozřejmě každý 

měsíc divadélka, řemesla s Muzeem, 
Malou technickou univerzitu a spous-
tu dalších krásných aktivit. Věříme, že 
vše již tento rok proběhne bez kompli-
kací a my si to s dětmi krásně užijeme.
Přejeme i vám klidný podzim a spous-
ty zážitků.

MŠ Srdíčko

Třída Světýlek - Fénix vstal 
z popela a přestěhoval se do stanu
Třída Světýlek se koncem června rozloučila se zázemím 
ve světickém bílém domě a přesídlila k říčanským skau-
tům. Společně s rodiči a dětmi jsme postavili na louce nad 
klubovnou vojenský stan. Ten se nám od září stal přechod-
ným zázemím do doby, než bude dokončena rekonstrukce 
skautské klubovny, která lehla popelem.
Září prožíváme s tématy odvahy a překonání strachu. Tý-
kají se všech - průvodců, koordinátorů, rodičů i dětí. S od-
vahou jsme šli do neznámého a nezalekli jsme se překážek. 
Děti odvážně zvládají odloučení od rodičů a učí se samo-
statnosti i přijetí pravidel ve skupině -  pro mnohé je to první 
vykročení z bezpečí domova do světa.
 

bim, bam, bom, pojďte děti dom!
Pobyt na louce u stanu si od začátku náramně užíváme, 
počasí nám přeje, a tak můžeme trávit celé dny venku. Než 
se sejdeme, hrajeme hry na louce, houpeme se na houpač-
kách nebo si kreslíme u stolků. Když uslyšíme zvony z ná-
městí, víme, že je čas na svačinku a tak společně posvačíme 
v kroužku na karimatkách. V ranním kruhu se pak pozdra-
víme, zazpíváme si a zahrajeme nějakou společnou hru. 
Pak už batůžky na záda a hurá na výpravu po okolí. 

Po strništi bos
Příroda je tu nádherná, objevujeme a poznáváme 
potůčky, tůňky, rybníky, aleje, louky, zvířecí ohrady, 

běháme po strništích. K obědu se uchýlíme do stínu 
dubu a později si tam rozložíme pelíšky a odpočíváme 
s pohádkou. Kdo neusne, věnuje se klidovým činnos-
tem (oddělování zrnek od plev z nasbíraných klásků 
pro pozdější mletí mouky, navlékání přírodnin, výro-
ba rytířských korun a štítů) anebo hrajeme hry podpo-
rující odvahu a rytířské ctnosti, jako přetahování la-
nem, házení míčky na terč nebo honičku s šátky. Také 
se bavíme prací se dřevem - větší děti si pod dohledem 
zkouší řezat pilkou, oblíbené jsou škrabky na olupo-
vání klacíků. 
 

Pod ochranou svatého Jiří
Děkujeme říčanským skautům, že nás vzali pod svá 
ochranná křídla. Děkujeme rodičům našich dětí za jejich 
důvěru a podporu. Jsme moc rádi, že Světýlka mohou dál 
vesele svítit.

Jana Poštulková, průvodkyně Světýlek

Lesní dopoledne 
Lesní dopoledne funguje již několik let a nabízí prostor 
pro ženy s malými dětmi pro sdílení, tvoření a putování le-
sem. Letošní lesní dopoledne nově nemá své zázemí. Ženy 
se scházejí na předem určeném místě v lese, nebo jinde 
podle programu. Máte-li o dopoledne zájem, kontaktujte 
Lucii Beránkovou na emailu frank.lucie@seznam.cz. 

Říjnový program je následující:
7. 10. Vaření polévky na ohni, 14. 10. Podzimní bylinky 
a strava s Petrou Skoumalovou, 
21. 10. Závěsy z přírodnin.
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Zprávičky ze školičky Kuřátko
Mateřská škola Kuřátko sfoukla první na-
rozeninovou svíčku a vstoupila do svého 

druhého školního roku. První zářijový den u nás probíhalo 
radostné vítání všech, kteří k nám již do školky chodili, a zá-
roveň jsme přivítali i nová malá kuřátka s jejich dospěláky, 
vstupující s obavami, co je zde čeká. Těší nás však, že oproti 
loňskému roku jsme již známou říčanskou školkou, kterou 
si rodiče pro své děti vybírali cíleně na základě referencí, 
naší dobré pověsti a také prezentací na našich webových 
stránkách www.mskuratko.ricany.cz. Pro nový školní rok 
se nám podařilo sestavit pedagogický tým, který souzní 
s tím, že si v naší školce zakládáme na přátelské, vstřícné 
a rodinné atmosféře, a zároveň podporuje filozofií školy 
stavějící na čtyřech pilířích učení – učit se poznávat, učit se 
jednat, učit se být spolu a učit se být.
Během září se všechny děti postupně ve školce rozkou-
kaly. Máme radost, že se ze tříd i školní zahrady ozývá 
smích a výskání. Společně se těšíme na připravované 
podzimní aktivity a projekty – uspávání zvířátek a med-
věda v lese, na divadélko s Karkulkou, na tvoření skřítků 
Podzimníčků... Přejeme dětem, rodičům i nám, ať je ten-
to nový školní rok plný radosti a vzájemného potkávání 
bez výrazných omezení.

Lucie Šůchová a tým z Kuřátka

mŠ Kolovrátek
Léto v MŠ Ko-
lovrátek jsme si 

moc užili. Jeden týden z nás byli ku-
chaři, další týden indiáni, výtvarníci, 
rybáři, hudebníci, lovci dinosaurů 
atd. Celé dny jsme využívali naší ob-
líbenou zahradu, kde jsme závodili, 
stavěli hrady z písku a největším po-
těšením nám byla voda na zahradě.
Léto uteklo a Kolovrátek klape vesele 
dál do dalšího školního roku.
Kdyby chtěl někdo přijít mezi nás, 
máme ještě několik volných dotova-
ných míst. 
Pokud byste měli zájem se k nám do 
školky přijít podívat, volejte, vše vám 
rádi ukážeme a zodpovíme.
Těší se na vás Z. a J. Jonákovi a tety

Pro více informací 
www.facebook.com/skolkakolovra-
tek,
nebo nás kontaktujte:
tel. č. 605 555 009 (MŠ Kolovrátek)
tel. č. 602 484 921 (p. Jonáková – 
majitelka MŠ)

45 texty.kuryr@ricany.cz



ze života škol(ek)

lečně strávili velice příjemný den po stránce lidské a velice 
přínosný den po stránce profesní. Škola může začít.

Vítejte prvňáčci
Začátek školního roku je významným dnem pro každé-
ho školáka. Zvláště pro ty, kteří jdou do školy poprvé. 
Řeč je o našich prvňáčcích, kteří letos 1. září zahájili 
svou povinnou školní docházku poněkud netradičně – 
testováním. Ale všichni to zvládli a přeskočili tak ze svě-
ta plného her do světa učení a povinností.  
Právě na této nové cestě je budou doprovázet jejich paní 
učitelky, které pro ně pečlivě přichystaly i první školní 
den. Ten se nesl v duchu příjemné atmosféry. Věříme, 
že byl pro žáky i jejich rodiče hezkým zážitkem, na kte-
rý budou rádi vzpomínat. Přivítat naše nejmladší přišel 
i pan ředitel se zástupci města Říčany. Společně žákům 
popřáli, aby do školního roku vykročili správnou nohou. 
I my přejeme všem prvňáčkům mnoho krásných škol-
ních dní, během kterých získají řadu užitečných vědo-
mostí a poznají nové kamarády. Ať se naplní všechna 
přání a očekávání, se kterými do školy přicházejí. 

Zuzana Sachsová

Dva balvany před základní školou 
naproti kostelu 

Již delší dobu jsme společně s ředitelem Muzea Říčany 
Jakubem Halašem  uvažovali o tom, jak upoutat pozor-
nost obyvatel i návštěvníků města na nedaleký Geopark.  
Jako nejlepší řešení nám přišlo, že se umístí několik 
balvanů do prostoru parčíku a k nim se přidá cedulka 
s názvem horniny a cedulka jako směrovka na Geopark. 
Naše řešení se setkalo s kladným přijetím u starosty města 
a věci se daly do pohybu. Dva krásné kusy amfibolitu – pře-
měněné horniny byly přivezeny panem Muráněm ze Svě-
tic. Bylo nám potěšením sledovat, jak si poradil s přesunem 
balvanů, které dohromady váží přes osm tun. Kameny byly 
umístěny tak, aby se dala kolem nich posekat tráva. 
Proč právě amfibolit? Protože je velmi odolný, pevný a má 
zajímavou jemně zrnitou strukturu. Navíc se těží a zpraco-
vává na štěrk v nedaleké Stříbrné Skalici, takže je to hornina 
takřka lokální. 
Tuna tohoto materiálu stojí necelých 300,- Kč, takže 
manipulace v lomu společně s cenou kameniva stála ko-
lem 2700,- Kč. Nejvyšší položkou byla doprava.
Ve druhé fázi necháme vyrobit zmiňované cedule. Mys-
lím, že balvany se staly zajímavou součástí náměstí 
a dobře poslouží svému účelu. 
 Pavel Bednář, ředitel školy

 
 
  
 
 
Výjezdní zasedání pedagogů
První sobotu v září jste mohli již v sedm hodin ráno zazna-
menat před budovou naší školy pomalé shromažďování 
rozespalých postav. Na jejich obličejích by nadšení nalezl 
jen opravdový optimista. Byli to členové pedagogického 
sboru.  Po prázdninách, v sobotu a tak brzy?! A vlastně se 
vůbec neví, kam se pojede! Prý nějaké školení! 
A pak přijel autobus a přišlo i první příjemné překvape-
ní v podobě výborné snídaně. Během cesty jsme se za-
čali probouzet. Dlouho jsme se neviděli (vyjma pár dní 
přípravného týdne, kdy měl každý práce se začátkem 
nového školního roku až nad hlavu).
Dorazili jsme do Vysokého Chlumce a byl nám před-
staven program:
•	Školení	na	téma	komunikace	s	rodiči.	Dobrá	zpráva	–	
to potřebujeme. 
•	Školitel	–	paní	Michaela	Veselá,	tu	již	mnozí	z	nás	zna-
jí a je výborná. 
•	Návštěva	skanzenu	ve	Vysokém	Chlumci	–	fajn,	bude	
krásně, alespoň se protáhneme. 
A tak jsme se s daleko lepší náladou a očekáváním věcí 
budoucích přesunuli do nově zrestaurovaného objektu 
stodoly, kde jsme měli celý den pobývat.
 V devět vše vypuklo. Paní školitelka nás ani sebe nijak ne-
šetřila a s vervou sobě vlastní vše vzala hned ze začátku 
útokem. Tak jsme se dozvěděli, jaký je právní rozdíl v povin-
nostech školy i rodičů, mezi prezenční a distanční výukou, 
jaké jsou povinnosti rodičů vůči škole a co po nich můžeme 
(jako učitelé) chtít, jaké povinnosti máme zase my, učitelé. 
Probírali jsme, co nám zákon vzhledem k našim žákům 
a jejich zákonným zástupcům dovoluje a co nám již neu-
možňuje. Utvrdili jsme se v tom, že je důležité snažit se ro-
diče pochopit, porozumět jejich mnohdy nelehké situaci… 
Připomenuto nám bylo také optimální využití času vymeze-
ného pro jednání s rodiči. Rozebírali jsme i zcela konkrétní 
komunikační situace z naší praxe. Zajímavé bylo i shrnutí 
vlivu distanční výuky na děti, pedagogy i rodiče. K prodis-
kutování toho bylo opravdu mnoho.
Navíc celé téma bylo podáváno tak, že jsme mnohdy slzeli 
smíchy a jindy napětím ani nedutali. Paní Veselá prostě umí!
A vše bylo umocněno ještě výborným jídlem a návště-
vou skanzenu v přestávce mezi jednotlivými bloky před-
nášky. Organizace klapala na jedničku.  

A tak se do 
Říčan vrátil 
v sedm večer 
autobus plný 
dobře nala-
děných kole-
gů, kteří spo-
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Každý začátek něčeho nového může být do 
jisté míry pro někoho náročný a nejinak 
tomu bylo i na začátku letošního školního 
roku 2021/2022. Během přípravného týd-

ne jsme všichni s velkým očekáváním dostali do rukou 
„manuál“, jak bychom měli na začátku školního roku 
postupovat. Pomineme-li, že v platnosti byla stále naří-
zení vlády o režimových opatřeních v budovách, čekalo 
nás dle „manuálu“ screeningové testování žáků, které se 
mělo uskutečnit ve třech, respektive čtyřech termínech. 
První termín byl stanoven hned na 1. září, pro žáky, kte-
ří do školy přišli prvním rokem, byl stanoven termín 2. 
září. V tomto termínu jsme otestovali 737 žáků. Všich-
ni, kteří byli testováni, měli negativní výsledek. Další 
termín testování připadl na 6. září, kdy jsme otestovali 
715 žáků. Poslední termín připadl na 9. září, kdy jsme 
otestovali 713 žáků. I v obou dalších termínech scree-
ningového testování byly výsledky všech testovaných 
žáků negativní. 
Přípravný týden ale nebyl jen o nařízeních vlády. Ozu-
bená kola naší Bezručovky se musela opět roztočit do 
patřičných otáček, a tak se všichni pracovníci školy 
pustili do práce. Zpracovávaly se učební plány, probí-
haly různé porady a vymýšlely se různé akce pro žáky 
na školní rok dopředu. Jedna taková probíhá právě ve 
chvíli, kdy píši tyto řádky. Jedná se o výjezd deváté třídy, 
který měl proběhnout již na v květnu roku 2021. Bohu-
žel, koronavirus byl proti. Domluvili jsme se tedy hned 
na začátek září. Vše se podařilo během prvních dní do-
ladit, a tak jsme na výjezd vyrazili. Jelikož jsem aktivním 
účastníkem této akce, musím říci, že vše probíhá nebý-
vale hladce. Od prvních okamžiků, kdy jsme dorazili do 
penzionu BOBAS, který nás přivítal s otevřenou náručí, 
se zde cítíme jako doma. S našimi deváťáky podnikáme 
různé pěší výlety po okolí a musím uznat, že krásy Albeře 
a okolí jsou nádherné. V době, kdy vzniká tento článek, 
máme před sebou ještě dva večery a doufáme, že vše pro-
běhne hladce jako doposavad. 
Pevně věřím, že budeme mít opět možnost ve škole po-
dobné akce pořádat, a že nám to různá nařízení vlády 
nezhatí.

Vaše Bezručovka

Děcka z bezručovky v klipu michala Horáka

Jak jsme již psali v minulém čísle, jedním z produktů naší 
distanční výuky Hv byla účast našich dětí na nahrávání 
písně Plány jdou písničkáře Michala Horáka. V červnu 
tento skvělý muzikant a mimořádně sympatický člověk 
přizval naše děti i k natáčení videoklipu k této skladbě. 
Myslím, že mohu mluvit i za ostatní, že to byl pro nás 
všechny nezapomenutelný zážitek. Nyní můžete zhléd-
nout výsledek. Klip měl 5. 9. 2021 premiéru a vy ho mů-
žete najít na YouTube a na webu naší školy. Máme z vý-
sledku obrovskou radost. Pokud se bude líbit, sdílejte dál.
 Martin Mužík

Troufalost na Jarmarku u Ludmily

Školní kapela Troufalost začala tento školní rok v novém 
složení.  Po deváťácích se nám moc stýská, ale tak už to 
ve školních souborech chodí. Nás ale čekala každoroční 
výzva: nacvičit během osmi dní půlhodinový program 
pro benefiční akci Jarmark u Ludmily v Praze na Náměs-
tí Míru. Skladby jsme vybírali přes prázdniny a v tuto 
dobu děti nacvičovaly své party. Je nutné zdůraznit, že 
děti přišly naprosto perfektně připravené. Děcka kromě 
pravidelných zkoušek bez reptání denně zkoušela před 
školou, o přestávkách, po vyučování...  Vše jsme stihli 
a vlastní koncert měl skvělou atmosféru. Publikum pod 
pódiem tancovalo, hráli jsme i přídavek a nakonec děti 
i rozdávaly autogramy. Zkrátka – krásný den, vydařená 
akce pro dobrý účel, pěkný výkon, pohodový čas. Co víc 
si přát?
 Martin Mužík

Začátek školního roku v bezručovce
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ZáKLaDNí ŠKOLa u ŘíČaNSKéHO LeSa

CO NáS ČeKá?
Uplynulé roky nám všem přinesly řadu omezení. Ta se ne-
vyhnula ani žákům. Prvňáčci přišli o zápis ve škole, devá-
ťáci zase o školní ples. Všichni věříme, že tento školní rok 
bude  v „normálním“ režimu. Letošní zahájení školního 
roku tak proběhlo v nadšení ze shledání . Již v září proběh-
lo několik adaptačních kurzů. K našim prvňáčkům zavítali 
žáci osmého ročníku. Radujeme se z toho, že se můžeme 
společně setkávat a spolupracovat. Naši mladší žáci se již 
těší do knihovny, na spolupráci s Muzeem či návštěvu žáků 
z druhého stupně. Plánujeme pro ně také tematickou vý-
uku. Na druhém stupni probíhají adaptační kurzy,  výuka 
s rodilým mluvčím. Za našimi deváťáky  přijede k kamion 
s 3D Technology. Od října budou probíhat přípravy na při-
jímací zkoušky a English Club. A velmi brzy se nám začne 
budovat botanické centrum. Zkrátka plánů máme mnoho. 
Držme si palce, aby se vše vydařilo tak, jak si přejeme.

DeVáťáCI
Bezpečně je mezi žáky poznáte – jsou nejstarší, největší a chtě-
lo by se říci, že i nejmoudřejší. Z chlapců jsou chlapi a z dívek 
půvabné slečny. Deváťáci.
Letošní rok patří jim. Plni bujarého veselí a mládí vstoupili 
pravou nohou do nového školního roku. V červnu tou stejnou 
nohou vykročí do dalšího života. Nebudeme ale předbíhat, 
školní rok je dlouhý a nás společně čeká ještě mnoho dobrého. 
A jaké byly první deváťákovy školní dny? Když už jste deváťák, 
zvládáte organizační záležitosti snadno a s přehledem. Víte, 
které místo k sezení je strategicky výhodné, tušíte, kde najdete 
svou šatní skříňku a celkem bravurně se vypořádáte s počet-
nou hromadou učebnic. A to vše v krátkém čase, takže vám 
zbude čas i na výlet. 

Jako deváťáka vás nemůže nic překvapit, natož pak výtečný 
nápad vašich „tříďasů“ vyrazit na cestu pěšky. Nelekáme se, 
neprotestujeme, jdeme! Společně se bavíme, smějeme, někdy 
spěcháme a jindy se trochu loudáme.  Trasu z Říčan do Kolo-
vrat a Uhříněvsi zvládneme za páteční dopoledne. Náš první 
výlet v našem posledním školním roce. To jsme my. Deváťáci.
 TU 9. ročníků

eKOTým

V rámci plánu Environmen-
tálního vzdělávání, výchovy 
a osvěty – EVVO, má 3. ZŠ 
u Říčanského lesa svůj Eko-
tým. Ten je složen ze žáků 3. – 9. 
tříd. Z učitelů řídí celý Ekotým 
druhostupňová paní učitelka 
přírodovědných předmětů a koordinátorka EVVO  Edita Mi-
kolášková, za první stupeň pak Michaela Netopilíková. Žáci se 
s paní učitelkami budou scházet 1x za 14 dní vždy ve středu ve 
13:15 h. První setkání s žáky proběhne 22. září 2021. Na tom-
to setkání se budou žáci seznamovat s důležitostí Ekotýmu, 
jeho potřebami a vymýšlet tak plán Ekotýmu na celý rok. Pro-
zatím nám všichni můžete pomoci tím, že budete poctivě třídit 
odpad. Nejen doma, ale také ve škole. Barevné kontejnery na 
tříděný odpad najdete na všech chodbách.

POPrVé Ve ŠKOLe

Na zádech školní tašku, s kytkou a ještě s mamkou nebo tať-
kou za ruku.
Jaké to tam asi bude? Co paní učitelka, bude hodná? A s kým 
budu sedět?
Takhle nějak mohlo vypadat 1. září u prvňáčků – těšení se  
a zvědavost se mísila s obavami. Před školou na ně čekaly je-
jich paní učitelky a družinářky a ve škole pak pečlivě připra-
vené třídy – vyzdobené obrázkovou abecedou, květinami na 
oknech a s hromádkou  pracovních sešitů na policích.
Slavnostní chvíle na okamžik přerušilo povinné testování, kte-
ré malí školáci bravurně zvládli.
Čeká vás, milé děti, nejen se naučit číst, psát a počítat – tedy 
ono známé trivium – ale také objevovat umění jednat s druhý-
mi -   s respektem, empaticky a s trpělivostí. Budeme se snažit 
být vám při tomto objevování inspirativními průvodci.

Za učitelky prvních tříd Helena Dušková

48



ze života škol(ek)

Dotkli jsme se vesmíru!
Do výšky bezmála 37 kilometrů se dostal balón se sondou, kterou připravili žáci  
3. ZŠ U Říčanského lesa. Balón Project Silver Cloud žáci vypustili u observatoře 
Českého hydrometeorologického ústavu v Praze – Libuši. Jeho cestu pak sledo-
vali pomocí přijímače a speciálního programu. Sonda vysílala přesnou polohu 
prostřednictvím GPS a zároveň zaznamenávala údaje o teplotě, tlaku či rychlosti 
sondy. Na palubu také žáci umístili rostlinné a živočišné vzorky – jako vajíčka žá-
bronožek solných, kukly motýlů nebo mikroskopické korýše (perloočky či buchan-
ky). Do stratosféry cestovala také semena hrachu nebo řasokoule. Senzory zazna-
menaly teplotu přes -40 stupňů Celsia a tlak pod 500 Pa. Zajímavostí bylo, že balón 
proletěl i nad naším městem. Škoda jen, že při startu zkolabovala kamera na palu-
bě. Po zhruba třech hodinách pronásledování sondy v mikrobuse ji žáci vypátrali 
uprostřed slepého ramene řeky Labe na předměstí Pardubic. Pro její záchranu mu-
seli do vody učitelé, kteří si vzali realizaci projektu na starosti - V.Černý a V.Kořen. 
Pro všechny to ale byla samozřejmě dobrodružná a hlavně veselá tečka za vesmír-
ným projektem. Projekt Dotkni se vesmíru pořádá skupina nadšenců, podporují-
cích badatelskou výuku pod vedením Rostislava Konopy, zapojilo se do něj zhruba  
40 českých škol a gymnázií. Naši účast podpořilo město Říčany, za což děkujeme. 
O výsledcích experimentů budeme ještě informovat. VK

49 texty.kuryr@ricany.cz

VýZVa 2021, Ka1 – KráTKODObé PrOJeKTy 
Ve  ŠKOLNím VZDěLáVáNí, Ka122-SCH 
NáZeV PrOJeKTU: „GymNaZIUm rICaNy“
reGISTraČNí ČíSLO PrOJeKTU:  
2021-1-CZ01-Ka122-SCH-000018937

Gymnázium Říčany se stalo úspěšným předkladatelem 
projektové žádosti v rámci vzdělávacího programu Eras-
mus+ , projektu Mobility osob, aktivity Krátkodobé pro-
jekty mobilit z Výzvy 2021 Evropské unie. Škola obdržela 
grant ve výši 191 116 € (cca 4 873 000 Kč) na zahraniční 
stáže žáků a pedagogů.
Projektu se účastní 19 žáků a 11 pedagogických pracovníků.
Žáci se budou po dobu pěti měsíců vzdělávat v zahraniční 
škole dle svého výběru v Irsku, Španělsku nebo Německu. Zú-
častní se běžné výuky v zahraniční škole a okusí každodenní 
život v zemi a regionu dle své volby. Ubytováni budou v hos-
titelské rodině, kde zažijí život běžné rodiny. Žáci vyjedou ve 
druhém pololetí školního roku 2021/2022 nebo v prvním 
pololetí následujícího školního roku. Do programu se přihlá-
sili žáci z kvinty osmiletého studijního programu a z druhého 
a třetího ročníku čtyřletého studijního programu.
Pedagogové vyjedou na dva týdny do Irska, Španělska, Itá-
lie a na Maltu. Jejich vzdělávací kurz bude zaměřen nejen 
na zdokonalení se v cizím jazyce; každý kurz je zaměřen i na 
prohloubení odborných znalostí. Vyučující angličtiny a špa-

nělštiny si dle svého zájmu vybrali metodologické a didaktické 
semináře, které jim přiblíží další způsoby, jak efektivně, živě 
a neotřele jazyk žáky učit. Velmi nás těší, že kurzů se účastní 
i vyučující zeměpisu, dějepisu a biologie. Vyučující zeměpisu 
navštíví lokality v cílové zemi a získá materiály k výuce svého 
předmětu. Vyučující dějepisu v rámci pobytu navštíví histo-
ricky významná místa daného regionu a vyučující biologie se 
seznámí s metodou CLIL, kdy je odborný jazyk využíván při 
výuce nejazykového předmětu.

Zuzana Pokorná, ředitelka školy

INOVaTIVNí meTODy Ve VýUCe

Rada Středočeského kraje schválila 26. srpna 2021 rozdě-
lení 76 452 558 Kč mezi 61 krajských škol na zavádění ino-
vativních metod do výuky. Jde o první část z 95 milionů Kč 
určených na zlepšení materiálně  technického vybavení škol 
z celkového balíku 100 milionů Kč na podporu inovací, o který 
Zastupitelstvo kraje navýšilo rozpočet školství letos v únoru.
Gymnázium Říčany podalo žádost na 2 000 000 Kč, která 
byla schválena. Projektovým záměrem je výměna dvaceti 
kusů chromeboxů za nejnovější počítače s operačním systé-
mem Windows ve všech učebnách školy a pořízení a mon-
táž pěti kusů dvoukřídlých posuvných interaktivních tabulí 
včetně dataprojektoru, SW příslušenství, licencí a HW pří-
slušenství. V projektu je počítáno i s integrací všech zařízení 
do stávající sítě. Modernizace počítačů v učebnách zajistí 
kompatibilitu s aplikacemi, prohlížeči a dalšími nástroji, kte-
ré chceme ve výuce používat. Dovybavení tříd interaktivními 
tabulemi zvýší komfort a úroveň výuky.

Zuzana Pokorná, ředitelka školy
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T-mobile Olympijský víceboj a další aktivity na ZŠ Nerudova

Zuš Folklorika založila novou školu v Říčanech

Již v červnu jsme se zaregistrovali jako organizátoři školního 
kola této akce. Nikdo z nás tehdy nevěděl, zda budeme moci 
toto kolo uskutečnit či nikoliv z důvodu epidemické situace. 
Všechno dobře dopadlo, a tak jsme 7. 9. 2021 začali školní rok 
sportovním dnem na říčanském sokolském hřišti.
Na start se postavili všichni žáci školy. Startovalo se ve třech 
kategoriích, nejmladší - běh na jedno kolo, mladší se úspěšně 
„poprali“ se dvěma koly, žáci 7. - 9. ročníku zaběhli čtyři kola.
Vítězi byli všichni, medaile, diplomy a drobné ceny byly pro 
všechny. Už se všichni těšíme na další ročník této akce v roce 
2022.

Ke konci školního roku byly dokončené aktivity projektu Šab-
lony II. V rámci tohoto projektu došlo k nákupu nových tabletů 
pro výuku žáků. Ty byly využity zejména v loňském roce při za-
jištění distanční výuky pro naše žáky. 
V průběhu prázdnin došlo, také k podpisu Veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace podle Programu 2021 pro po-
skytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje, ze Středo-
českého Fondu prevence. Tento projekt byl realizován s fi-
nančním přispěním Středočeského kraje a spoluúčasti školy. 
V rámci tohoto projektu je připraveno 10 workshopů pro naše 
žáky, včetně dětí z přípravné třídy.

Blanka Veselá

 Od 1. září založila Základní umělecká 
škola Folklorika novou školu se sídlem 
v Říčanech. Díky akreditaci k výuce na 
Ministerstvu mládeže, školství a tělo-

výchovy můžeme vašim dětem nabídnout kvalitní výuku umě-
leckých oborů v plném souladu s rámcovým vzdělávacím pro-
gramem pro základní umělecké vzdělávání, přičemž do výuky 
všech oborů (hudebního, tanečního, výtvarného či literárně 
dramatického) s radostí zapojujeme děti a mládež již od 5 do 
18 let. Děti vyučujeme v prostorách 3. ZŠ u Říčanského lesa.
Víme, že každá nová aktivita či projekt potřebují svůj čas, 
abyste je mohli lépe poznat a ověřit si všechny přínosy a kva-
lity, které vám nabízí. Naše škola je proto vždy otevřená pro 
všechny, kteří si ji chtějí spolu s námi „osahat“ nebo třeba jen 
zodpovědět otázky, které vás napadnou. Vážíme si zároveň dů-
věry rodičů, kteří nám své děti již svěřili a umožňují nám tak 
otevřít jim nádherný svět hudby, tance, divadla či výtvarného 
umění. V duchu hlavního motta naší školy Uměním spojit 
tradici a budoucnost věříme, že i v Říčanech se nám podaří 
toto poslání naplnit. Bude to dlouhá cesta plná úžasných zážit-
ků a výzev a my v ZUŠ Folklorika Čechy věříme, že Říčany jsou 
skvělé místo pro jejich naplnění. 
Jsme si vědomi, že v Říčanech je o umělecké vzdělávání ob-
rovský zájem, proto jsme otevřeni všem věkovým kategoriím 
a naši kvalifikovaní pedagogové jsou připraveni poskytnout 
vzdělání každému, kdo projeví motivaci a chuť učit se novým 

věcem. Jdeme cestou individuálního přístupu. Chceme, aby 
k nám děti chodily rády a měly možnost se zlepšovat a vyvíjet 
svým vlastním tempem. Nikdy netlačíme na úspěch či výkon, 
ale zároveň vždy rádi podpoříme všechny cílevědomé a nadané 
žáky, kteří mají vůli se prezentovat na přehlídkách a soutěžích. 
Naší velkou výhodou je rovněž podpora Nadačního fondu 
Folklorika, díky kterému jsme schopni žákům zapůjčit nástro-
je, případně pomoci při úhradě školného. To je pro školní rok 
2021/2022 stanoveno ve výši 1600 Kč za pololetí u hudebního 
oboru a 1400 Kč u ostatních oborů.
V listopadu proběhne v rámci jedinečného vzdělávacího 
a výchovného projektu, kdy spojili své síly celosvětově 
věhlasná cimbálová muzika Cigánski Diabli a žáci Zá-
kladní umělecké školy Folklorika několik výchovných kon-
certů a jeden výjimečný pro veřejnost, který se uskuteční  
2. listopadu v 19 hodin v KC Labuť. Vstupenky lze koupit 
v předprodeji KC Labuť nebo přímo na místě. Přijďte si po-
slechnout toto neobyčejně temperamentní vystoupení plné 
kvalitních hudebních aranžmá i originálních virtuózních 
skladeb. Těšíme se na vás!
Pokud by vás naše škola zaujala, ozvěte se nám! Rádi 
s vámi probereme možnosti vzdělávání vašeho dítěte. 
Více informací o nás naleznete na webových stránkách 
www.zusfolklorika.cz.

Veronika Aneltová, 
zástupkyně ředitele, e-mail: aneltova@zusfolklorika.cz
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Ano, čtete správ-
ně -  prostě už se 
začínáme pro-

bouzet a plánujeme akce a koncerty na nový školní rok 
a jsme plni optimismu, že tentokrát se to všechno usku-
teční. Plánujeme ale zatím velmi opatrně.
V září začínají naše školní koncerty a pomalu se rozjíždějí 
zkoušky orchestrů a souborů.
Na začátku října plánujeme po dlouhé době první zahra-
niční spolupráci s naší partnerskou hudební školou 
v Löbau.  Setkají se flétnisté z Německa, České republi-
ky a Polska na společném semináři, který bude zakončen 
společným koncertem. 
Na 12. října plánujeme v Labuti Taneční akademii.
Hned na začátek  listopadu jsou naplánovány koncerty 
Na co budu hrát? pro naše nejmenší posluchače, kde děti 
uvidí a uslyší všechny hudební nástroje, které v naší škole 
vyučujeme. Informace budou v příštím Kurýru.
Listopad je také ve znamení středočeské klavírní soutě-
že Středočeské Pianoforte, kdy se do Říčan, do našeho 
krásného sálu se skvělým koncertním křídlem, sjedou 
nejtalentovanější klavíristé z celých středních Čech, aby 
si rozdělili ceny v soutěži, ve které je budou hodnotit vý-
znamní čeští klavíristé a porotě bude předsedat klavírista 
a pedagog nejpovolanější Ivan Klánský.

Prosinec bude plný adventních a vánočních vystoupení 
a určitě si nenechte ujít Mikulášský koncert v Labuti. 
Na konci ledna proběhne v Labuti Pololetní koncert, kte-
rý bude přehlídkou a vizitkou práce našich souborů a or-
chestrů. Také právě proto, že se budou účastnit letošních 
soutěží MŠMT. Během ledna a února budou také probíhat 
školní a okresní soutěže ve hře na dechové a bicí nástro-
je a přehlídky tanečního oboru.
Únor v ZUŠ bude ve znamení okresní soutěže MŠMT ve 
hře na dechové nástroje, která proběhne v našem krás-
ném sále. Je to asi jedna z největších okresních soutěží 
a věříme, že časový harmonogram nepřesáhne dva dny.
Na ni naváže v březnu krajská soutěž ve hře na žesťové 
nástroje. Opět se v Říčanech sejdou talenty, tentokrát 
z oblasti dechových žesťových nástrojů.
Duben a květen patří vždy ústředním kolům soutěží 
MŠMT, Koncertu pro maminky a zápisu na další školní 
rok. Pokud bude situace příznivá, rádi bychom připravili 
i oblíbené ZUŠ OPEN v Olivovně.
A červen zakončíme dvěma Absolventskými koncerty – 
sólovým a orchestrálním.
Věříme, že nám naše plány v naší krásně opravené škole 
vyjdou a těšíme se na to moc!

 Vaše ZUŠka

Plány ZUŠ Říčany na nový školní rok

LuKÁŠeK HAVeLKA - PODěKOVÁNÍ
z celého srdce bychom rádi poděkovali všem organizátorům benefičního koncertu „Koukej kolem sebe“, který 
pořádal spolek Bezručovka a 2. zŠ Říčany spolu s městem Říčany. Náš největší dík patří především panu učiteli 
Mužíkovi, který vede školní kapelu Troufalost, a samozřejmě všem účinkujícím. Bez jejich úsilí, talentu a chuti 
(zejména v době zákazů a omezení) by se nikdy nepodařilo tuto skvělou akci realizovat. 
Samozřejmostí je i velké poděkování samotnému spolku Bezručovka, který - jak je vidět - je velmi dobře 
fungujícím článkem 2. zŠ Bezručova, a také oběma moderátorům večera. 
a v neposlední řadě děkujeme upřímně vám všem, kdo jste na koncert přišli jako diváci, nebo jiným způsobem 
přispěli, a tím podpořili našeho Lukáška. 
 Rodina Havelkova  
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maP ŘíČaNy VáS SrDeČNě ZVe 
Na ŘíJNOVá ONLINe SeTKáNí 

 Školní rok 2021/2022 se nám pomalu 
rozjel a my v MAPce v měsíci říjnu plá-
nujeme hlavně výjezdní zasedání, jak 
pro ředitele škol a jejich zástupce, tak 
i pro starosty (zřizovatele škol). Mys-
líme si, že je důležité, aby celé území 
(ORP Říčany) drželo při sobě, sdílelo 
své problémy a navzájem se podporo-
valo a pomáhalo si. Pro ty, kteří nevě-
dí, co je MAP, se rády představíme. 
MAP je zkratka pro Místní akč-
ní plán rozvoje vzdělávání. MAP 
v ORP Říčany je projekt, který pomá-
há celému regionu Říčanska, tedy 53 

obcím včetně obce Průhonice a všem 
jejich mateřským školám, základním 
školám, základním uměleckým ško-
lám, vzdělávacím organizacím, uči-
telům, dětem, žákům a rodičům. Do 
našeho území patří celkem 93 škol.
Děkujeme všem skvělým pracovní-
kům škol, starostům, neziskovým or-
ganizacím a městu Říčany za podporu 
a spolupráci. Jsme rády, že naše práce 
má smysl, protože v ORP Říčany se 
nachází opravdoví profesionálové ve 
svém oboru, kteří jsou skromní a svou 
práci dělají srdcem. Jsou ochotni 

s námi spolupracovat a být ku prospě-
chu nejen sobě, ale i ostatním. 

Tým MAP Monika, Mirka, Pavlína 
a Petra

oRP Říčany Místní akční plány rozvoje 
vzdělávání II reg. číslo

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008643

DATUM, ČAS NÁZEV AKCE MÍSTO  
KONÁNÍ

PRO KOHO JE  
SETKÁNÍ  
URČENO?

5. 10. 2021 
14.00 - 16.00 hodin

Setkání pracovní skupiny
Čtenářské gramotnosti s týmem mAP 

(příprava workshopu zaměřeného na přechod dětí z MŠ 
na zŠ v oblasti čtenářské gramotnosti)

společenská 
místnost MaP

pro členy 
pracovní 

skupiny MŠ

7. 10. 2021 
17.30 - 19.00 hodin

Workshop z cyklu mUZEA Říčany  
pro pedagogy MŠ a rodiče předškoláků,  

Tvořivá hra: Nástroje a tipy z praxe
 s  Petrou Skřivánkovou

webinář

pro pedagogy MŠ a ro-
diče předškoláků

7. - 8. 10. 2021 Výjezdní zasedání ředitelů mŠ, ZŠ  
a ZUŠ z ORP Říčany do Kořenova 

s týmem mAP
Kořenov

pro ředitele z OrP 
Říčany

13. 10. 2021 
17.00 - 19.00 hodin

Online seminář pro rodiče
Táta vzor pro syna i dceru s Petrem Suchým online seminář

pro rodiče  
a širokou veřejnost

14. - 15. 10. 2021
Výjezdní zasedání ředitelů a jejich zástupců mŠ, 

ZŠ a ZUŠ z Říčan do Kořenova 
s  Hankou Špačkovou

Kořenov
pro ředitele a jejich 
zástupce z Říčan

19. 10. 2021  
a 20. 10. 2021 
vždy od 14.30 

do 18.30 hodin

dvoudenní navazující workshop pro pedagogy MŠ 
Dítě s mutismem s martinou Křivkovou

(účastníci se závazně přihlašují na oba dny)
webinář

pro všechny pedagogy  
a logopedické asisten-

ty MŠ

21. - 22. 10. 2021 
od 9.00 hodin

Výjezdní zasedání starostů a zastupitelů z ORP 
Říčany na zámku Berchtold 

s mAP Říčany, mAS Říčansko a Ladovým krajem

Hotel zámek 
Berchtold

starostové  
a pozvaní hosté

Na semináře se zaregistrujete prostřednictvím e-mailu: map@ricany.cz
Program jednotlivých setkání naleznete na https://map-ricany.cz/

Všechna setkání a webináře jsou pro zaměstnance MŠ, zŠ a rodiče z OrP Říčany zdarma  
v rámci vzdělávacího projektu MaP II
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V Koloběhu se (opatrně) připravují  
rozmanité aktivity
… a všichni doufáme, že se budou moci realizovat. V říjnu je 
nachystána zajímavá přednáška Markéty Strouhalové o se-
menaření, vhodná pro vášnivé zahrádkáře a právě pro tento 
nadcházející podzimní čas. Stejně tak zveme ke společnému 
houbaření: jednak se chystá další zájezd na houby s mykolo-
gem Petrem Součkem, jednak jeho přednáška v Koloběhu, 
kam můžete donést své úlovky a nechat si je určit. Také nám 
opět zazpívá oblíbená šansoniérka Leticie Outhierová, má-
te-li rádi francouzský šanson, neváhejte. Termíny níže.
Zajímavá nabídka přišla od spolku Moudrá sovička z. s., 
který nabízí seniorům setkání, na nichž by jim vysvětlil 
princip fungování tzv. chytrého telefonu, tabletu nebo note-
booku. Pokud byste se v této oblasti chtěli milou a vstřícnou 
formou dovzdělat, dejte nám, prosíme, o svém předběžném 
zájmu vědět (buď telefonem nebo přímo v obchůdku dobro-
volníkům, kteří si poznamenají vaše kontaktní údaje), a to 
nejlépe do poloviny října. V listopadu by se mohla první se-
tkání uskutečnit.
Na listopad chystáme také dva krásné koncerty do Koncert-
ního sálu Staré radnice: klavírista Tomáš Víšek s několika 
herci nabídnou pásmo hudby o slova o Josefu Sukovi, vo-
kální uskupení Madrigalion rozezní sborové kompozice od 
renesance po současnost. 
A co se obchůdku týče: jak jsme slíbili, veškerý prázdninový 
výtěžek je určen lidem z Moravské Nové Vsi resp. z Hrušek. 
Svými dary i nákupy jste přispěli k úžasné částce 360 000 
Kč, 230 000 už bylo proměněno ve spotřebiče, nábytek, ple-
chovou střechu nebo třeba lůžkoviny, další pomoc Moravě 
doputuje brzy. Děkujeme vám všem, kdo jste svou návště-
vou u nás pomohli.

Eva Hazdrová Kopecká, ředitelka

Říjen v Koloběhu
ST 6. 10., 17:30 Sázej - sklízej - sdílej
Zveme vás na besedu 
s Markétou Strouhalo-
vou o jednom starém 
řemesle, které se naštěs-
tí vrací – o semenaření. 
Dozvíte se, proč seme-
nařit v době, kdy jsou 
v každém obchodě ba-
revné sáčky se semínky. 
Projdeme si začátečnic-
ké kroky, co a jak seme-
nařit. Prozradíme i něja-
ký ten trik, jak semínka 
uchovávat. Pořádáme ve 

spolupráci se školní farmou Magic Hill, která v Koloběhu 
provozuje semínkovnu. Vstupné dobrovolné. 

ÚT 12. 10., 6:30 Houbařský zájezd
 Po prázdninách v Kolobě-
hu pokračujeme s činností 
houbařského kroužku, 
letošní podzimní výlet za 
houbami pod vedením my-
kologa Petra Součka plánu-
jeme do širšího okolí Prahy. 
Během vycházky budou 
určovány druhy nalezených 
hub – dozvíte se, co lze bez 
obav konzumovat, a co do 
košíku zcela jistě nepatří. 
Počet účastníků zájezdu je 
omezen, v případě zájmu 
kontaktuje Koloběh telefonicky nebo osobně v obchůdku.

ST 20. 10. 18:30 Když houby pláčou
 Přednáška Petra Součka, člena České mykologické společ-
nosti. Účastníci si mohou s sebou přinést houby k určení 
či ukázky právě rostoucích druhů. Prosíme o dochvilnost, 
po začátku přednášky a projekce nebude vstup umožněn. 
Vstupné dobrovolné.  

ST 27. 10. 18:00 Podvečer s francouzským šansonem
Podmanivý hlas, 
něžná kytara, do-
konalá francouz-
ština, krásné 
šansony – 
to je podvečer 
se šansoniérkou 
Leticií Outhie-
rovou, jejíž vy-
stoupení slibuje 
mimořádný záži-
tek pro všechny. 
Vstupné dobro-
volné. 
Kontaktní telefo-
ny pro rezervace: 
733 273 344, 
739 989 672 
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l Ve druhé polovině září 
proběhlo v Kutné Hoře 
setkání všech místních 
akčních skupin z celé 

České republiky včetně zástupců minis-
terstev, s kterými MASky spolupracují. 
Aktuální informace, které jsme zde ob-
drželi, předáme starostkám, starostům 
a zastupitelům obcí na výjezdním za-
sedání, které spolu s Ladovým krajem 
a týmem MAP připravujeme koncem 
října v Kunicích na zámku Berchtold. 
Snad situace dovolí a osobní setkání se 
zástupci obcí, na které se velice těšíme, 
bude umožněno. 
 
l S žadateli, kteří úspěšně realizovali 
své projekty z IROP a Programu rozvoje 
venkova (PRV), neustále spolupracuje-
me na podávání žádostí o platbu. Nedíl-
nou součástí administrativní práce jsou 
také změnová hlášení, ke kterým MAS 
musí udělit své souhlasné, případně ne-
souhlasné stanovisko.
 
l Jsme rádi, že první projekty z PRV, 
kde MAS v rámci evaluace změnila stra-
tegii a nastavila podporu i na tzv. „malé 
projekty“, se blíží k úspěšnému propla-
cení. I díky této finanční podpoře ve výši 
500 tis. Kč bude moci JUNÁK skautské 
středisko Lípa v Říčanech pokračovat 
v dlouholeté práci s dětmi a mládeží. 
Stejná výše dotace podpoří činnost 
sdružení Lodička ve Všechromech, 
které se také dlouhodobě věnuje práci 
s dětmi. Výuka 1. a 3. ZŠ v Říčanech je 
z této výzvy podpořena nákupem 23 no-
tebooků pro pedagogické pracovníky. 
Z mateřských škol se dotace MAS týkají 
říčanských MŠ Čtyřlístek, U slunečních 
hodin a Zahrádka, dále pak Pomněnky 
z Řehenic a MŠ ve Velkých Popovicích. 
V Hrusicích a Mukařově je podpořen 
cestovní ruch pořízením nového mobi-
liáře.
 
l V souvislosti s PRV nám byl vydán 
dodatek k právnímu aktu a máme po-
tvrzeno navýšení alokace o 5 995 200,- 
Kč. Konečnou částku budeme znát ke 
konci roku a bude v příštím roce pou-
žita na vyhlášení výzvy na infrastruk-
turu do zemědělských podniků a také 
na Fichi 7-Malé projekty na podporu 

rozvoje a kvality života na Říčansku, 
kde lze podpořit jak spolkovou činnost, 
tak zázemí pro školky a školy a v nepo-
slední řadě také investice do veřejných 
prostranství obcí.
 
l V rámci terénní sociální práce jezdí-
me po regionu za vámi domů - pracovni-
ce MAS Říčansko můžete potkat nejen 
v kanceláři, ale také v terénu. Pravidelně 
jezdíme po regionu a navštěvujeme naše 
klienty u nich doma. Nejčastěji řešíme 
dluhové poradenství, sociální služby, 
psychoterapeutické a podpůrné rozho-
vory s lidmi, kteří se cítí osamělí nebo 
řeší jiné obtíže spojené se zdravotními 
problémy či sociálními otázkami. V pří-
padě, že se ve svém životě potýkáte s ně-
jakou obtížnou životní situací, uvítali 
byste sociální pomoc, nebo vám pomů-
že alespoň svou situaci s někým ano-
nymně a profesionálně probrat, ozvěte 
se nám.
 
l Dále organizujeme vzdělávací akce 
pro sociální pracovníky a věnujeme se 
také rodinám s dětmi se zdravotním po-
stižením. Pro tyto rodiče pořádáme pra-
videlně každou poslední středu v měsíci 
tzv. rodičovskou skupinu ve Svojeticích. 
Zde máme otevřený a bezpečný prostor 
pro sdílení všech radostí, ale mnohdy 
i strastí rodičů, jejichž život ovlivňuje 
péče o dítě se zdravotním handicapem. 
Srdečně vás zveme na naše pravidelná 
setkání, která se budou do konce tohoto 
roku konat ve středu 29. 9., 27. 10. a 24. 
11. Svou účast, prosím, nahlaste na 
email: socialni.planovani@ricansko.
eu, popřípadě volejte na 725 369 985 
nebo 774 780 543. Všechny sociální 
aktivity jsou realizovány v rámci pro-

jektu podpořeného z Evropských fon-
dů Realizace sociální práce na obcích 
a zvyšování její kvality v regionu MAS 
Říčansko, reg. č.: CZ.03.2.65/0.0/0.0/
16_047/0011946.
 
l  Do 20. října se mohou přihlásit zá-
jemci pro získání nebo prodloužení 
certifikátu regionální značky Zápraží 
originální produkt® z řad výrobců a ře-
meslníků, ale také provozovatelů stra-
vovacích služeb, ubytovacích zařízení 
a cestovním ruchu. Podrobnosti nalez-
nete na našich internetových stránkách, 
ale neváhejte se nám ozvat, rádi poradí-
me a pomůžeme s vyplněním požadova-
ných podkladů. 
 

l Houbařská sezóna je v plném proudu 
a kdo nemá na své úlovky z lesa žádný 
košík, nebo si chce pořídit nový, může 
zakoupit tradiční ručně pletené košíky 
od pana Davida Čížka z Kamenice, který 
má své výrobky certifikované regionální 
značkou Zápraží originální produkt® 
(http://www.kosiky.net). 

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

Střípky z maSky
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Když píšu tyto řádky, právě ve svazku vyhodnocujeme Vel-
kou prázdninovou hru O ladovský poklad, která běžela od 
začátku prázdnin do prvního zářijového víkendu. A musím 
pět chválu, protože se vás do této turistické poznávací hry za-
pojilo dvakrát více než loni do letní razítkovací soutěže. 
Přes sto týmů, odhadem kolem pěti set lidí luštilo a putovalo 
během léta po 24 ladovských obcích. To už je na mikroregio-
nální akci bez reklamní podpory moc hezké číslo. 
Díky patří vám všem, kdo jste se do hry pustili, poznávali 
a bavili se. Věřím, že jsme vám spolu s agenturou neohra-
no.cz, která nám v realizaci pomáhala, zpestřili léto a třeba 
i rozšířili znalosti o zajímavé informace či jedinečná místa 
nedaleko vašich bydlišť. 
A teď to nejzajímavější, letos jsme mohli, díky našim stálým 
i novým partnerům hry, vylosovat a rozdat padesát zajíma-
vých cen. Kulturní dům v Kamenici věnoval lístky na koncert 
jazzového mága Laco Dezciho a folkrockového muzikanta 
Vlasty Redla, Muzeum Říčany darovalo vstupné na svou 
výstavu „Jídlo napříč staletími“, divadelní spolek Dipona 
poskytl vstupenky na dvě svá představení, velkopopovický 

pivovar lístky na exkurze, kunický zámek Berchtold věnoval 
poukázky na večeře pro dva, Šibeniční vrch zase permanent-
ku na lyžování. V senohrabském hotelu Sen si někdo užil či 
užije večeři a wellness, podobně jako relax na zámku Štiřín či 
v Lesních lázních ve Zvánovicích. Rozeslali jsme také velké 
plyšáky z říčanského charitativního obchůdku Koloběh, díky 
kterému se hmotné věci mění na pomoc potřebným. Ceny 
darovala také infocentra Ladova kraje, která nám navíc se 
zajištěním chodu letní hry pomáhala. Všem lidem, kteří stojí 
za těmito organizacemi, institucemi a podniky za Dobrovol-
ný svazek obcí Ladův kraj velmi děkujeme! Díky jim mohou 
mít soutěžící radost z tak hezkých výher.
Chtěli byste si hru ještě zkusit? Můžete. Rozhodli jsme se, 
že hra bude pokračovat. Trochu ji upravíme a bude možnost 
ji absolvovat po celý rok. Nechte se překvapit, brzy zveřejní-
me více! A zde ještě několik ohlasů od úspěšných luštitelů. 
Díky za ně!
„Děkujeme za úžasnou hru, odpověď na některé otáz-
ky nevěděli ani místní, tak se také dozvěděli nové in-
formace.“ 
„Děkujeme mockrát za zpestření dvou cyklovýletů 
a objevení několika dosud neobjevených krás Ladova 
kraje!“ 
„Dceři je deset let a hra se jí moc líbila. Objevili jsme 
spoustu krásných míst a užili si legraci.“
„Bylo to naprosto skvělé, bydlím tady 20 let a stejně 
jsem se dozvěděla mnoho nového.“

Tak ať je nám v Ladově kraji hezky!  

 Hanka Bolcková 
 www.laduv-kraj.cz 
facebook.com/laduvkraj 
instagram.com/laduvkraj

budeme soutěžit dál, aneb co prozradila Velká prázdninová hra

mIKROREgION

LADŮV KRAj
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Trojdílnou sérii vyprávění o ro-
dině Brunclíkově zakončíme 
příběhem staršího syna Václava 
Brunclíka. Předčasně zemřelý 
Luděk byl nadaný všestranný 
sportovec.
Jako dorostenec v době protekto-
rátu úspěšně závodil za Dělnickou 
tělovýchovnou jednotu Říčany. 
Byla to jediná nacisty povolená or-
ganizace. V atletickém oddíle DTJ 
Říčany byli další úspěšní atleti: 
Houfek, Schejbal, Denemark, Špi-
tálník nebo Paulů.
Po osvobození reprezentoval 
pražský oddíl PRAGA a na vojně 
atletický oddíl v Prostějově. Po 
jeho smrti pořádal atletický oddíl 
Prostějov závody „Memoriál Luď-
ka Brunclíka“. Byl také výborný 
lyžař a cyklista. V Říčanech vyhrá-
val běh „Kolem Marvánku“ nebo 
jezdil cyklistický okruh „Kolem 
náměstí“. Luďkovy sportovní tro-
feje věnuje jeho mladší bratr pplk. 
letectva Zdeněk Brunclík Muzeu 
Říčany.
Luděk Brunclík byl aktivní 

i v ochotnickém divadle. 
Se souborem DTJ v říčan-
ském sále U Labutě vystu-
poval v úspěšném nastu-
dování hry Krysař. Luděk 
hrál četníka, Krysařem byl 
Karel Hazafy ml.
Vyučil se strojním zámeč-
níkem v Praze-Hostivaři 
u firmy Volman. Společně 
s dalšími zaměstnanci se 
v květnu 1945 zúčastnil 
bojů v Pražském povstání. 
Po osvobození byl krátkou 
dobu u Sboru národní bez-
pečnosti.
V poválečné době navazo-
vali mnozí mladí muži na 
předválečnou vlnu nadšení 
pro létání – ve společnosti 
stále rezonovala akce 1000 
pilotů republice Masaryko-
vy letecké ligy a Aeroklubu 
republiky Československé, 

fungovaly letecké vzory Novák, 
Široký, Hubáček, Malkovský… 
Luděk se v roce 1945 přihlásil do 
vojenského pilotního učiliště. Byl 
přijat a v lednu 1946 nastoupil do 
letecké přípravné školy ve Štern-
berku na Moravě. Po absolvování 
leteckého výcviku na jaře 1948 
a dalšího kurzu pro učitele létání 
působil jako učitel létání ve Vojen-
ské letecké akademii v Hradci Krá-
lové. Při cvičném letu s letounem 
Avia C-2B1.590 A-200 (licenčně 
vyráběný německý letoun Arado 
Ar 96B) spolu se svým žákem, 

rotmistrem Václavem Čížkem, při 
náhlém zhoršení počasí smrtelně 
havarovali. Bylo to 22. října 1948 
u obce Rokytnice v Orlických ho-
rách.
Luděk Brunclík se tak stal jednou 
z mnohých obětí poválečného létá-
ní s letouny nedostatečně přístro-
jově vybavenými pro lety za zhor-
šených povětrnostních podmínek. 
Místo havárie navštívila Luďkova 
maminka s mladším synem Zdeň-
kem, nalezená část havarovaného 
letounu je v rodinném archivu.
 Miroslav Vrabec

Článek doplňují další informace 
a fotografie v elektronické verzi Ří-
čanského kurýru. Najdete zde i roz-
šířenou verzi článku ze zářijového 
čísla (Václav Brunclík, odbojář 
a skaut umučený nacisty).

Luděk brunclík, 
říčanský atlet a letec
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Rotmistr letectva Luděk 
Brunclík (1926–1948)

Za protektorátu na 
závodech v Praze

Avia C-2B – vyzbrojená verze německého cvičného 
letounu pro pokračovací výcvik Arado Ar 96 vyráběná 
v Československu. Letoun, na kterém cvičil Luděk 
Brunclík nové piloty, se mu stal 22. října 1948 
osudným. Smrtelně při cvičném letu havaroval
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Při příjezdu do Říčan od Uhříněvsi 
nelze neminout budovu, která patří 
společně s věžáky na Komenského 
náměstí k dominantám Říčan vi-
ditelným z dálky. Onou stavbou je 
administrativní budova někdejšího 
podniku Interiér Říčany, který pro-
slul výrobou nábytku.
Podnik byl založen roku 1968 jako 
závod Interiéru Praha, ovšem k pl-
nému zprovoznění došlo až o de-
set let později.  Prvním v Říčanech 
vyráběným produktem byl kance-
lářský nábytek Alfa, později (ještě 
před revolucí) se zde vyráběl náby-
tek Nils pro Ikeu a kuchyně Linea. 
Administrativní budova závodu, 
známá dnes jako Alfa Tower, má 

být brzy radikálně přestavěna na 
servisované apartmány.
V období normalizace vznikaly 
v blízkosti obdobných staveb různé 
umělecké skulptury, které měly okrá-
šlit veřejný prostor. Studiem tohoto 
umění se v současné době zabývá 
projekt „Vetřelci a volavky“. Tato 
umělecká díla vznikla díky vládnímu 
usnesení z roku 1965, který architek-
tům nařizoval využít 4 % z rozpočtu 
na uměleckou výzdobu.
Tak mohla v těsném sousedství věže 
vzniknout roku 1982 socha dívky zva-
ná „Mládí“. Jejím autorem je sochař 
Miloslav Šonka (1923–2014), člen 
umělecké skupiny „66“, nazvané podle 
roku založení. Šonkovy sochy najdeme 
i v jiných městech, například v Praze 
nebo v Jablonci nad Nisou.
Samotná sedící dívka v šatech je vytvo-
řena z umělého kamene a je umístěna 
na bloku z hořického pískovce. Socha 
nebyla jediným veřejným uměleckým 
dílem v Říčanech, které od šedesátých 
do osmdesátých let v Říčanech vznik-
lo, stačí připomenout Šťastné děti od 
sochařky Marie Uchytilové v zahradě 
Mateřské školy U Slunečních hodin 
nebo sluneční hodiny tamtéž.
S tematikou říčanských soch se říčanští 
školáci sbližují díky výukovému progra-
mu Muzea Říčany „Sochy a prostorová 
tvorba“, který aktuálně pilotujeme se 
ZŠ U Říčanského lesa.  
Šonkova socha dívky však v průbě-
hu srpna zmizela. Ptáte se, kam se 

ztratila? Tomáš Wildt ze společnosti 
Vihorev Group ji přenechal říčanské-
mu muzeu. Muzeum děkuje Tomáši 
Wildovi, správci budovy Vladimíru 
Vlčkovi za zprostředkování komuni-
kace a Kamenosochařství a restaurá-
torství Bohumil Pánek za demontáž 
sochy, převoz a následnou znovuin-
stalaci v muzejní zahradě. Její novou 
ozdobou se totiž dívka stala. Přijďte 
se podívat!

Jan Boukal, Muzeum Říčany

Říčanské rozmanitosti: 
Socha dívky před budovou Interiéru
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Poděkování za všechny, kteří pomáhají
Máme velkou radost, že se podaři-
lo zorganizovat ekumenickou bo-
hoslužbu na Masarykově náměstí.  
Lidé přišli společně poděkovat Bohu 
za ty, kteří pomáhají druhým bez 
ohledu na svůj prospěch a bezpečí, 
a to nejen v době koronaviru. Boho-
službu sloužili Karel Fáber z Církve 
bratrské, Konstantin Petr Mikolajek 
z Římskokatolické církve, Jiří Ort 
z Českobratrské církve evangelické, 
Evžen Červinský z Pravoslavné círk-

ve a Jana Šmardová Koulová z Círk-
ve československé husitské. Všechna 
zamyšlení spojovalo ujištění, že jak-
koliv se cítíme zdraví, mocní, bohatí, 
nemáme svůj život ve svých rukách. 
Už zítra může být všechno jinak... 
Máme jedinou jistotu, že Bůh nás ni-
kdy neopustí a že nás miluje.
Žalm 33, 18-20 Ale oko Hospodinovo 
bdí nad těmi, kdo se ho bojí, nad těmi, 
kdo čekají na jeho milosrdenství, aby ze 
smrti je vysvobodil, naživu je zachoval v 

čas hladu. Naše duše s touhou vzhlíží k 
Hospodinu, on je naše pomoc, náš štít.

Tímto děkujeme městu Říčany a všem, 
kteří se na akci podíleli.
Církev bratrská Říčany
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Nedílnou součástí rybníků, potoků 
a řek jsou i ryby, které nastolují bio-
logickou rovnováhu. Bláhové je do-
mnívat se, že nejčistší je rybník bez 
ryb (propagátorům této teze bych 
doporučil přečíst si články pana 
Bořka Drozda z JČU v Českých Bu-
dějovicích, uveřejněných v Časopi-
su rybářství „Rybníky – významný 
prvek české krajiny“). Proto pod-
porujeme druhovou pestrost rybích 
společenstev v kombinaci s odpoví-
dajícím zarybňováním. 
Viditelným negativním jevem jsou 
bohužel i vzhledem k výkyvům po-
časí občasné úhyny ryb. Tento stav 
nás trápil zvláště letos na přelomu 
jara a léta, kdy vlivem Jarní vire-
mie (onemocnění podobné „lidské 
chřipce“) docházelo k úhynům ryb 
především na Mlýnském rybníce. 
Toto onemocnění je neléčitelné, pro-
puká při teplotě vody 8°C a odeznívá 
s jejím oteplením nad 15°C. Nám 
bohužel nezbývalo, než průběžně 
sbírat a odklízet uhynulé ryby a če-
kat na oteplení. Děje se tak každý 
rok podle počasí, s menší nebo větší 
intenzitou. V letních měsících nás 
pro změnu trápí bujení vodních řas 
a sinic, kdy se vlivem přívalových 
dešťů splavují především z přepadů 
kanalizací eutrofizované vody do ryb-
níků. Dochází tak k dalším nerovno-
vážným stavům ve vodním prostředí 

a možným úhynům ryb, např. v rámci 
kyslíkového deficitu, nebo rozbujení 
škodlivých bakterií. Všechny tyto jevy 
průběžně monitorujeme a v případě 
potřeby zasahujeme. 
Povodně se nám naštěstí od roku 
2013 vyhýbají, ale i přesto jsme při 
přívalových deštích bdělí, a pokud je 
třeba, informujeme o stavu úředníky 
MěÚ, případně při nich aktivně po-
máháme.
Rybáři tedy pracují, i když to není na 
první pohled vidět. Odměnou je pak 
pro ně možnost jít si v klidu do pří-
rody nějakou tu rybu ulovit, nebo se 
zúčastnit podzimního výlovu. I když 
to je opět především celodenní dřina. 
Jak se ukazuje, rybářský sport je čím 
dál více oblíbený. Za minulý rok jsme 
přijali 70 členů z řad dospělých i dětí, 

v letošním roce 56 členů, takže náš 
spolek má již přes 600 členů a je jed-
ním z největších v rámci kraje a ČR. 
Nahrála tomu i doba covidová, kdy 
rybařina byla jednou z mála aktivit, 
které mohly být provozovány a po-
skytovaly jejich vyznavačům alespoň 
nějaký únik z reality nelehké doby.
Být pravým rybářem není pouze 
o lovu ryb, je to o souznění s příro-
dou, dodržování daných pravidel 
a ctění rybího protivníka, nad kterým 
ne vždy zvítězíme. Takové nové rybá-
ře se snažíme vychovávat i v našem 
rybářském kroužku.
Nashledanou tedy v přírodě, třeba 
u vody.

Prosba: O historii našeho spolku byla 
vedena podrobná kronika. Bohužel si 
již z dnešních členů nikdo nepamatu-
je, kým byla spravována naposledy, 
nebo kde se ztratila. Byly v ní zazna-
menány všechny důležité události, 
které spolek po řadu let provázely. 
Pokud byste ji u sebe doma měli, nebo 
ji našli, byli bychom rádi za její na-
vrácení. Nálezce náležitě odměníme, 
třeba vánočním kapříkem. Předem 
děkujeme!
S rybářským pozdravem 
Petrův Zdar!

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

crsricany.webnode.cz

Co dělají Říčanští rybáři?
Dokončení článku z předchozího vydání
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reaLITNí POraDNa
Ing. Jana 
Karlachová
REMAX Alfa
Realitní makléřka  
pro Říčany a okolí

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

OTáZKA: Dobrý den, je pravda, že se při prodeji bytu 
s garážovým stáním musí garážové stání nabídnout 
ostatním lidem v domě? Rudolf Š.

ODPOVĚď: To už neplatí, předkupní právo bylo zrušeno 
od 1.7. letošního roku. Dříve, to tak bylo, pokud bylo  gará-
žové stání definováno jako podíl na společných prostorách 
v domě. To značně komplikovalo prodej např. bytů, s nimiž 
souviselo i spoluvlastnictví garážových stání, sklepů apod. 
a platila zákonná povinnost při jeho prodeji nejdříve na-
bídnout tento podíl ostatním spoluvlastníkům za stejných 

podmínek, jako se bude podíl následně prodávat. To už nyní 
neplatí a prodej bytu s garážovým stáním je tak jednodušší.

OTáZKA: Dobrý den, mám dotaz ohledně rezervace 
bytu. Sepsal jsem s realitní kanceláří smlouvu o re-
zervaci s tím, že rezervační poplatek složím do 3 dnů. 
Druhý den od sepsání jsem se dozvěděl od sousedů ně-
kolik skutečností, které mě od koupě odradily a chci 
rezervaci zrušit. Musím i tak zaplatit zálohu, když již 
nemám o byt zájem?  Petr N.

ODPOVĚď: Dobrý den, pokud jste ještě neuhradil rezerva-
ci, máte právo od smlouvy odstoupit. Jen si pečlivě pročtěte 
dohodu o rezervaci, abyste dodržel podmínky. Pravděpo-
dobně tam bude uvedeno, že pokud částku neuhradíte do 
určitého data, tak se smlouva od počátku ruší. Nicméně 
tam může být také uvedená smluvní pokuta za neuhrazení, 
tak pozor!

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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KOUZELNÝ 
PODZIM 
VODA 30 °C
VZDUCH 33 °C 

aquapalace.cz
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Ve věku nedožitých 94 let 8. září zemřela nečekaně přední 
klarinetistka Božena Kubicová, která téměř celý svůj život 
prožila se svou rodinou v Říčanech.
Božena Kubicová, rozená Kotlandová, se narodila v roce 
1927 a dětství strávila v Říčanech. Později často vzpomí-
nala na své sousedy, židovské kamarádky, zážitky z války 
a nepříjemné zkušenosti s vojáky z osvobození. Začala hrát 
na housle, nicméně brzy svůj život spojila s klarinetem. 
Velmi dobré základy získala u říčanského učitele, hrála 
v Orchestru Karen Ostré, hru na klarinet vystudovala na 
konzervatoři a AMU. 
V květnu 1953 proběhla historicky první soutěž Praž-
ského jara v oboru klarinet, kterou Božena Kubicová 
svou brilantní hrou navzdory politickým tlakům vyhrá-
la nad hráčem ze Sovětského svazu. Následovaly další 
úspěchy v soutěžích (např. v Mnichově), na základě 
nichž získala nabídky na zahraniční stáže a pracovní 
smlouvy, ty však z politických důvodů nemohla při-
jmout. Vyšla až nabídka z Maroka.

Díky klarinetu poznala i svého manžela Václava Kubicu, vý-
borného klarinetistu, hudebního teoretika a odborníka na 
neevropskou hudbu. Spolu s manželem procestovali Střed-
ní východ a severní Afriku, kde Božena Kubicová působila 
několik let jako sólistka tamních symfonických orchestrů 
v Bagdádu a v Maroku.
Následně po svém návratu se věnovala také pedagogic-
ké činnosti a dlouhé období svého života spojila s míst-
ní základní uměleckou školou. Z její třídy vyšli vítězové 
soutěží ZUŠ v oborech klarinet a komorní hra, studenti 
konzervatoří a hudebních akademií. Byla známá, nejen 
jako učitelka, svou upřímností, spravedlností, snahou 
o co nejlepší výsledek.
Ve volném čase se věnovala své rodině, zahradě, studova-
la na Univerzitě třetího věku, jako posluchačka sledovala 
českou i světovou klasickou hudební scénu, do jejíchž dějin 
se svým životem zapsala. Její odkaz zůstane navždy v těch, 
které svým životem ovlivnila.

Markéta Žilková

Zemřela božena Kubicová, přední česká 
klarinetistka a celoživotní obyvatelka Říčan

! 		 	 	 	 																																																							

KČT Odbor Říčany-Radošovice  
ve spolupráci s Muzeem Říčany a podporou Města Říčany 

pořádá 7. ročník turistického pochodu  

  50. rovnoběžka NS Říčany	

Datum konání:       sobota 16. října 2021  	

Délka trasy:    10 km, přes 50. rovnoběžku	

Většinou po naučné stezce Říčansko, lesem, okolo rybníků i volnou krajinou. Vhodné pro 
rodinnou turistiku a školní mládež, s poučením o místních zajímavostech. 

	 	 	 	
Start:       Říčany nádraží ČD 8-10 hod. 	

Startovné:         Dospělí 30 Kč, členové KČT 25 Kč, děti do 15 let 15 Kč 	

Cíl:   Říčany Muzeum Říčany 11 - 15 hod. 

V letošním roce mohou účastníci pochodu navštívit 
v Muzeu Říčany výstavu Jídlo napříč staletími 

za snížené vstupné. 
Při cestě na start nebo po skončení v cíli je možno 

využít novou cyklostezku Mnichovice – Strančice – Říčany – Praha 
Kolovraty 

při dodržení ohleduplnosti k ostatním uživatelům. 
Mezi Říčany a Kolovraty přejdete znovu přes 50. rovnoběžku. 

Dodržujte prosím aktuální doporučení zdravotníků. 

Občerstvení z vlastních zdrojů nebo v restauracích na trase. 

Informace:   www.kct-ricany.cz	
   kct.ricany@seznam.cz 

Na	vaši	účast	se	těší	pořadatelé	

Eva Zikmundová 
Telefon: 733559225 
Email: ezikmundova@centrum.cz

MINIMÁLNÍ OKRAJ
INVERZNÍ 

PRUH

MINIMÁLNÍ OKRAJ
POZITIV

U bobeše z. ú.
Sociální	podnik	U	Bobeše,	z.	ú.,	vznikl	před	
dvěma	lety,	je	zaměřen	na	zaměstnávání	
hendikepovaných	v	oblasti	zahradnických	
prací	a	zpracování	včelařského	vosku.
Cílem	je	umožnit	lidem,	kteří	jsou	znevý-
hodněni	na	trhu	práce	různým	druhem	
postižení,	začlenit	se	do	pracovního	
procesu	dle	jejich	možností.	V	letošním	
roce	se	starají	o	veřejnou	zeleň	okolo	
Mlýnského	rybníka,	udržují	Pohodové	údolí,	
zahradu	u	MŠ	Zahrádka	a	část	zeleně	v	obci	
Voděrádky.	V	zimě	je	čeká	v	nově	otevřené	
chráněné	dílně	zpracování	včelího	vosku	na	
včelí	mezistěny	(včelaři	vědí),	dále	pak	další	
práce	spojené	se	zahradničením	a	ručním	
zpracováním	vosku.	V	plánu	je	nabídnout	
volnočasové	aktivity	v	podobě	sportovních	
činností,	výletů	či	ručních	prací.	Všeobecné	
informace	naleznete	na	www.ubobese.cz	
a	www.bobesovymezisteny.cz.

Jana Machová, U Bobeše, z. ú.
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Říčansko má vlastní vinařský klub
Milovníci dobrého vína to mají na Říčansku zase 
o něco jednodušší. Bedýnku s víny podle chuti si mů-
žou nechat doručit až domů. Přiveze jim ji osobně ma-
jitel malého vinařství ve Znojmě, jinak úspěšný finanč-
ník Vlastimil Nešetřil.
Rodinu Nešetřilových už možná znají ti, kteří nakupují 
farmářské potraviny na Scuku. Jedno z vyzvedávacích 
míst je ve Světicích a stará se o něj Kristýna Nešetřilová, 
která je na rodičovské dovolené. Právě ona je tím, kdo má 
na Říčansku své kořeny. Do světického domku, který zdě-
dila, jezdila od dětství za svým dědečkem. To Vlastimil je 
každým coulem Moravák. Pochází ze Znojma, kraje vína, 
a když se mu naskytla koupě unikátního raně renesanč-
ního měšťanského domu z patnáctého století na hlavním 
znojemském náměstí, využil ji. Dnes v něm najdete sídlo 
Vinařství Nešetřil, Mikropivovar Jonatán, winebar s bis-
trem a apartmán k pronájmu.
„Vyrábíme tu hlavně bílá vína z odrůd typických pro Moravu 
– ryzlinky, burgundy, veltlíny či tramíny. Většina našich vín 
je suchých až polosuchých, ale občas trochu více zbytkového 
cukru necháme. Červená vína děláme vždy suchá a nechá-
váme je minimálně tři roky zrát v dubových sudech,“ popi-
suje znojemskou produkci Vlastimil Nešetřil. Zkušeností 
s výrobou vína má více než dost. Vlastní sklep s vinicí měl 
děda i táta, současně je Vlastimil členem představenstva 
holdingu, který vlastní vinařství Reisten a Kolby na Pálavě. 

Víno dělané s láskou
Rodinné vinařství udržuje hlavně pro radost, ročně naplní 
přibližně asi dvacet tisíc lahví. Zákazníkům nabízí jen to, 
co chutná jemu samotnému. Vlastnictví malého vinař-
ství mu umožňuje i experimentovat se styly vín. „Najdete 
u nás vína čistá, reduktivní, naturál-
ní, oxidativní i nefiltrovaná s jemným 
opálovým zákalem,“ popisuje.
Nebojí se využívat ani různé techno-
logie, od nerezových tanků přes du-
bové a akátové sudy různých velikostí 
až po hliněné nádoby kvevri, půvo-
dem z Gruzie, které jsou zakopané 
v zemi v průjezdu vinařství. „Naši 
návštěvníci se tak mohou seznámit 
s technologií starou více než osm tisíc 
let,“ dodává s tím, že tato vína jsou 
jeho pýchou. 
Nešetřil prodává svá vína přímo ve 
znojemském vinařském domě, přes 
e-shop a nově také prostřednictvím 
Vinařského klubu Říčansko. „Sousedé se mě často ptali, 
co vyrábím, a chtěli ochutnat nebo poradit s výběrem. Na-
konec z toho vznikl klub, který má omezený počet členů, 
abych se mohl všem osobně věnovat. Zatím ještě několik 
volných členství máme, aktuální stav naplněnosti najdete 
na našem webu,“ říká. Pro své sousedy má Vlastimil ex-
kluzivní slevu ve výši 20 procent oproti ceníkové slevě.

Jak to funguje
Jednou měsíčně, vždy v pondělí po 18. hodině, u vás Vlas-
timil Nešetřil zazvoní a přiveze vám vratnou dubovou be-
dýnku, v níž bude šest lahví vína. Složení bedýnek si buď 
můžete sestavit sami, nebo ho necháte na vinařství. Platit 
budete až při doručení platební kartou nebo v hotovosti. 
Závozy se opakují pravidelně až do zrušení služby. Do-
stupná je také možnost věnovat členství na tři, šest nebo 

dvanáct měsíců. Obdarovaný se pak 
sám rozhodne, zda chce po uplynutí 
doby v členství dále pokračovat.
„Občas vám přivezeme na ochutnávku 
i naše další výrobky, protože ve vinař-
ství vaříme taky pivo, děláme sekty, 
portské a na podzim i burčák,“ slibu-
je Nešetřil. A protože ve správném 
klubu by se měli jeho členové občas 
také setkávat, pořádá rodina Nešet-
řilových u sebe na zahradě zdarma 
jarní a podzimní degustace nových 
i archivních vín.
Bedýnky jsou v rámci klubu doručo-
vány přibližně v okruhu 10 kilometrů 
od Světic, takže jde opravdu o sou-

sedskou záležitost. Zájemci z ostatních míst si samozřej-
mě mohou vína také objednat, ale standardně přes e-shop 
a za ceníkové ceny. 
„Věřím, že lidé z Říčanska možnost členství v klubu ocení, 
a budeme se pravidelně setkávat při závozech nebo ochut-
návkách vín u nás doma,“ vzkazuje vinař.  

Vlastimil Nešetřil

Vinařský klub Říčansko
www.vinarskydumznojmo.cz
info@vdznojmo.cz
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Skvělé jídlo a pití, hudba, 
zábava, pohoda na ulici

Fo
to

: R
UD

oL
F F

LA
CH

S

62 texty.kuryr@ricany.cz

Ulice se již tradičně 
zaplnila již v prvních 
minutách

Na návštěvníky tu 
čekalo 38 stánků

Někdo si dá radši sladké 

Na své si přišli  
i milovníci dobré kávy

Na dvou pódiích se vystřídalo 11 hudebních vystoupení 

Letošní novinka grilovaná makrela (ta vůně!) 
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Názory

Mé první dojmy, když jsem prošel širokými prosklenými 
dveřmi do... a teď nevím, k čemu se přiklonit, zda k bota-
nické zahradě, zimní terase nebo snad fitcentru (jsou tam 
rotopedy, asi i pingpongový stůl) s prosluněnými terasami 
na obě strany domu a všechno se utápělo v zeleni keřů, ně-
kde i zeleniny nebo dokonce záhonových květin.
V ředitelně, kam jsem byl pozván, opět úsměv, za nímž 
byla cítit snaha nováčkovi vyjít vstříc, aby se rychleji akli-
matizoval. Děkuji, paní ředitelko.
Pana exstarostu jsem zahlédl několikrát. Obvykle se bavil 
s personálem recepce. Bohužel, ještě se tu neobjevil nikdo 
z jeho nástupců. Těch chlapců, co budují zářnou politic-
kou kariéru. V ní se přece nestárne! Závidím jim jejich 
přesvědčení. Nebo snad tu nevědomost existence času, 

který vyměřuje všem tvorům na světě tuhle jedinou spra-
vedlnost?
Obávám se, že jsem byl jednu dobu takovým hlupáčkem 
i já sám. Naštěstí osud mi brzo dal citelně vědět, že mi to 
naplánoval jinak.
Jak mohu hodnotit dalších sedm let, které v Domě úsměvů 
prožívám? Rozhodl jsem se psát knížky. Ale představa, že 
psaní je snadné, že vás nenutí se nikam trmácet, byla stej-
ně naivní, jako jsou představy chlapců z místního magis-
trátu, že jsou nesmrtelní.
Dokončuji již čtvrtou knížku, kterou jsem tady napsal a ně-
kterou z nich už i vydal. Překvapením bylo, že získaly v něja-
ké literární soutěži ceny. Ale vím, že bych ji jinak, než v klidu 
místního Domu úsměvů, nikdy napsat nemohl. KK

Starák

retardér v Haškově ulici
Velmi mě zaujalo vyjádření města k čás-
tečné úpravě této ulice. Ano, ulice je 
z cca 30 % v držení soukromých osob 
a toto se nepodařilo za více než 30 let 
vyřešit, tedy kdy bude ukončen „běh na 
dlouhou trať“?
I přes tento fakt je oprava prová-
děna na komunikaci, která nepatří 
jen městu, ale právě i soukromým 
osobám.  Navíc tento „retardér“ se 
provádí v místě, kde zhruba před 
měsícem byla havárie vody a též se 
„flikovala“ vozovka.
Dle mého názoru by bylo lepší a smyslu-

plnější vynaložené finanční prostředky 
využít na úpravu parkoviště na pozem-
ku 62/10, s tím, aby toto parkoviště ne-
zasahovalo do ulice Haškova.

M. Kotrba

Vážený pane Kotrbo,
děkujeme za dotaz. V ulici Haškova 
dochází k lokálním opravám obrus-
né vrstvy místní komunikace, při 
kterých není zasahováno do vlast-
nických práv třetích osob. Součástí 
této opravy je i úprava řešení likvida-

ce dešťových vod  z vozovky tak, aby 
nedocházelo ke splavování veške-
rých dešťových srážek z ulice Pres-
slova a Haškova do ulic Šrámkova 
a Halasova. Srážková voda se tímto 
opatřením odvede do uličních vpustí 
kanalizačního řadu v ulici Haškova a 
páteřního kanalizačního řadu v ulici 
Edvarda Beneše. Vámi navrhovaná 
úprava prostoru parkoviště spočí-
vající v jeho prostorovém rozšíření 
na pozemku 62/10 je do budoucna 
v plánu.

Oddělení technické správy města

Tak nám opět milovníci přírody a ze-
jména říčanského, potažmo strašín-
ského lesa, sedící na říčanské radnici, 
dopřáli notnou dávku řevu, kterému 
se v Říčanech říká hudba. Jelo to dál 
po 22. hodině, noční klid nenoční 
klid. Nemluvě o masivním nájezdu 

aut, včetně nákladních a motorek. 
To vše uprostřed LPF. Od pracovní-
ků správy říčanských lesů na OŽP 
se to dalo čekat, ti v tom mají již za-
běhnutou praxi, zklamání pro mě 
představuje nová městská rada v čele 
s novým starostou Davidem Micha-

ličkou, která toto barbarství neut-
nula. Taková akce patří do uzavřené 
prostory, např. Labutě, ale zcela jistě 
ne doprostřed lesa. V takové lokalitě 
podobnou akci může povolit jenom 
člověk chudý duchem.

Václav Macinauer

Zpověď, jak jsem se dostal do Senioru, Domu s pečovatelskou službou s lehkým nádechem nostalgie

Vzpomínky
dne 20. září 2021 by se dožil 100 let Sláva Matoušů, ří-
čanský  rodák a dlouhodobý brankář Říčan a Bohemians 
Praha. Vzpomínají dcery Věra a Marcela s rodinami

dne 25. 9. 2011 nás navždy opustil pan Josef andrlík. 
Prosím věnujte s námi tichou vzpomínku. děkuje a vzpo-
míná  celá rodina Andrlíkova

blahopřání
6.	září	oslavil	osmdesáté	narozeniny	pan	Stanislav	Tůma	z	Říčan.	
Všechno	nejlepší	a	hlavně	hodně	zdraví	mu	přeje	rodina	a	také	
kamarádi	z	oddílu	tenisu	Sokola	Říčany	a	Radošovice.	I	oddíl	„slaví“	
své	90.	narozeniny	a	to	v	rámci	125.	výročí	vzniku	T.	J.	Sokol	Říčany	
a	Radošovice.	Blahopřejeme	Standovi,	oddílu	i	jednotě!

Letní škola pro pedagogy 2021 – 
poděkování
Ve	druhé	půlce	srpna	proběhl	další	ročník	Letní	školy	pro	
pedagogy,	opět	v	pěkném	prostředí	zámku	v	Kostelci	nad	
Černými	lesy.	Celý	týden	probíhaly	semináře	a	workshopy	
z	různých	oblastí,	které	zahrnovaly	aktuální	témata	i	zážit-
kové	vzdělávání.	Každý	pedagog	si	mohl	vybrat	podle	svého	
a	naladit	se	na	nový	školní	rok,	ale	i	sdílet	své	zkušenosti	
s	ostatními	kolegy.
Monice	a	Mirce,	tvářím	našeho	MAPu,	děkujeme	za	pečlivou	
přípravu	a	bezchybný	průběh	celého	týdne.	Bylo	o	nás	
skvěle	postaráno.
� Spokojení�a�vděční�pedagogové�Říčanska
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Když chcete víc než
FITNESS
        KLUB

„Rozhodnutí udělat něco pro své zdraví a zapracovat
na zlepšení kondice nás přivedlo do klubu Park Holiday,

který se brzy stal pevnou součástí našeho života.

Oslovily nás zde široké možnosti sportovního vyžití,
ale zejména klidná klubová atmosféra, která je protipólem
všech masových zařízení. Klub je v tomto směru opravdu

výjimečný, protože do konce roku 2022 plánuje ukončit
přijímání nových členů, aby tuto exkluzivitu,

pro nás členy, zaručil.

Každá návštěva klubu nás neskutečně nabíjí pozitivní
energií. V rámci klubových akcí jsme zde potkali mnoho 

zajímavých lidí, kteří mají podobné zájmy a pohled
na svět. Mnozí z nich jsou dnes našimi přáteli.

V Parku Holiday se cítíme opravdu skvěle.“

Proč jsme členy klubu

na svět. Mnozí z nich jsou dnes našimi přáteli.
V Parku Holiday se cítíme opravdu skvěle.“V Parku Holiday se cítíme opravdu skvěle.“

klubparkholiday.czBenice
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Jsme taneční 
klub Fuego 
Říčany. Ně-
kdo možná 
tuší, co slovo 

„fuego“ znamená – je to španělsky 
oheň a ačkoliv donedávna to bylo 
skoro nomen omen, neboť se u nás 
trénovaly víceméně výhradně pou-
ze tance latinskoamerické, nyní je 
opak pravdou a plno párů přidává do 
svého repertoáru i tance standardní. 
A my jsme samozřejmě rádi, protože 
i v nich úspěšně reprezentují klub.
Jako taneční klub navazujeme 
na dlouholetou tradici tanečního 
kroužku při městském kulturním 
středisku, který nějakou dobu ved-
li i manželé Vítovi, jež můžete nyní 
potkávat v tanečních kurzech jak pro 
mládež tak pro dospělé. V současné 
době jsme jedním z největších klubů 
ve Středočeském kraji a máme ambi-
ce se dále rozrůstat.
Nyní máme zhruba 20 aktivních 
soutěžních tanečních párů od juni-
orů až po seniory, protože tančit se 
dá opravdu v každém věku, hlavní 
je chtít. Během školního roku u nás 
pak probíhají kurzy i pro nejmenší 

a to od čtyř let, přes přípravku a kur-
zy pro sólo holky až po semináře 
soutěžních párů. Na své si u nás při-
jdou i dospělí, kteří by chtěli tančit, 
ale neláká je soutěžení. Máme kur-
zy Ladies Latin několikrát týdně 
a to i v dopoledních časech a vedle 
toho i kurzy párové – taneční a pak 
i Latinu+, kde se naučíte především 
základy salsy, bachaty a i dalších la-
tinskoamerických tanců. 
Pokud tedy chcete začít tančit, není 
žádný lepší čas, než právě teď. Připo-
jit se k nám můžete kdykoliv během 
roku. Klidně se přijďte jen podívat 
a vyzkoušet, jak to u nás vypadá 
a funguje, rádi uvidíme každou no-
vou tvář.
Během roku pořádáme řadu víken-
dových minisoustředění, na kterých 
vyučují nejen naši hlavní trenéři 
Honza s Pavlou, ale i externí (o tre-
nérech si povíme zase příště). Vyvr-
cholením taneční sezóny je pak letní 
soustředění v Rokytnu u Nového 
Města na Moravě.
Jako klub pořádáme i taneční sou-
těže. Říčanský pohár, což je soutěž 
s mnohaletou tradicí (je to jedna 
z nejstarších soutěží v Čechách), 

který probíhá vždy v únoru, a Fue-
go Cup, který se koná pro změnu 
na podzim. Momentálně již připra-
vuje podzimní soutěž, na kterou vás 
tímto srdečně zveme (a doufáme, že 
nám covid naše plány nezhatí a my 
se budeme na soutěži moci potkat).
Z důvodu pandemie byl letošní roč-
ník Říčanského poháru v únoru na 
poslední chvíli bohužel zrušen. Aby-
chom nepřerušili každoroční tradi-
ci, soutěž, která nás brzy čeká, bude 
Říčanský pohár. 44. ročník této sou-
těže se tedy bude výjimečně konat 
na podzim, a to přesně 9. a 10. října. 
Soutěžní páry z celé republiky budou 
mít možnost soutěžit v nejrůznějších 
výkonnostních třídách napříč všemi 
věkovými kategoriemi. Na rozdíl od 
běžného únorového Poháru ale ten-
tokrát nebude součástí akce velkole-
pý Galavečer. V sobotu bude mimo 
jiné možnost vidět páry Taneční Ligy 
Juniorů a Mládeže jak v latinsko-
amerických tancích, tak i v tancích 
standardních. V neděli budou pak 
součástí nabitého programu postu-
pové soutěže nejvyšší národní třídy 
A v kategoriích Mládež i Dospělí. Ta-
neční víkend bude zakončen Super-
-Taneční Ligou Seniorů, opět v lati-
ně i ve standardu. Neváhejte se tedy 
druhý říjnový víkend stavit v říčanské 
sportovní hale, podpořit své favority 
a využít jedinečné šance být součástí 
nádherné taneční atmosféry.

Vaše Fuego

Kdo jsme?
ze sportu
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Klub šachistů Říčany 1925
www.sachyricany.cz

PŘeKVaPIVé STUPNě VíTě-
Zů POHárU měSTa ŘíČaNy

V sobotu 21. 8. byl zahájen, za pří-
tomnosti starosty města a ředitele KC 
Labuť, 19. ročník Poháru města Ří-
čany. Týdenních bojů za šachovnicí 
se zúčastnilo celkem 144 hráčů. 
Turnaje se zúčastnilo 85 hráčů do 20 
let a 23 hráčů nad 60 let. Domácích 
šachistů nastoupilo celkem 32. V tur-
naji hrálo šest hráčů s titulem FIDE 
MISTR.
V sobotu 28. 8. jsme mohli vyhlásit 
celkem překvapivé výsledky. Vítězem 
se stal až 16. nasazený hráč, FM Ros-
tislav Táborský (Viktoria Žižkov). 
Ještě překvapivější, a o to příjemněj-
ší, bylo 2. místo říčanského Martina 
Novotného. Na 3. místě skončil FM 
Jakub Petr z Bohemians. Nejlepší že-
nou byla Julie Vilímová z Říčan.
V rámci Poháru města Říčany se hra-
jí turnaje dva. Turnaj B ovládl Pavel 
Zemen před Monikou Strnadovou 
(oba Říčany) před R. Mádlem z Bo-
hemians.  
Turnaj se hrál také jako Krajský pře-
bor. V kategorii mužů do 20 let zví-
tězil Martin Novotný. V kategorii 
do 20 let byl třetí Michael Strnad. 
V kategorii do 18 let byl druhý Sebas-
tian Placer a třetí Lee Anh Dung se 
Krajskou přebornicí do 18 let se stala 
Monika Strnadová.
Rád bych poděkoval organizačnímu 
výboru turnaje za zvládnutí všech 
nástrah, včetně těch epidemiologic-
kých, jmenovitě především Marii 
Jirouškové, Milanu Němcovi, Táně 
Zlámané.

exTraLIGa mLáDeŽe  
a 3. míSTO
Ve Světlé nad Sázavou byla ve dnech 
3. - 5. 9. dohrána finálová skupina Ex-
traligy mládeže sezony 2020/2021. 
Klub šachistů Říčany 1925 opět po-
tvrdil, že patříme s výchovou mláde-
že na špičku v ČR. Podařilo se obhájit 

třetí místo z minulého ročníku. Stří-
bro uniklo jen o skóre. Největší klub 
v ČR, Frýdek Místek, byl suverénní. 
I přes výhru nad Starým Městem 
(Uh. Hradiště) nám díky prohře s Hr. 
Králové stříbro uniklo.

Naše úspěšná sestava zleva J. Šmo-
lík (5. šachovnice) S. Placer (3. š.) 
L. Nagy (2. š.), J. Němec (4. š.), Le 
Dung (6. š.) a M. Novotný (1. š.).

JáCHymOVé a meDaILe  
Z m Čr V raPID ŠaCHU
Nejlepší čeští hráči v mládežnických 
kategoriích se o víkendu 11. 9. - 12. 
9. sešli v hotelu Don Giovanni v Pra-
ze na Mistrovství ČR v rapid šachu. 
Hrálo se tempem 2 x 20 minut + 5 
vteřin na tah. Do finále M ČR bylo 
nutné se probojovat z krajských kol. 

KŠ Říčany 1925 ovládli kategorii 
do 14 let. Vícemistrem ČR se stal 
Jáchym Němec a převahu našeho 
klubu potvrdil 3. místem Jáchym 
Šmolík. Do finále se probojoval 
v této kategorii i Tobiás Pressler, 
který skončil na 14. místě a Adam 
Mázek na 32. místě. Zástupce jsme 
měli ještě v kategorii do 12 let, 
když Vojta Sehnoutka skončil až na  
40. místě.
V kategorii dívek jsme měli letos za-
stoupení je v kategorii do 14 let, Lau-
ra Sehnoutková zahrála velmi dobře 
a skončila na 9. místě.
M ČR v Rapid šachu se také hrálo 
ve stejném termínu v kategoriích do 
18 a 20 let v České Třebové. Soutěž 
se hrála společně juniorky a juni-
oři. Nejlepší výsledek zaznamenal 
Michael Strnad, který skončil na  
46. místě. V redukovaném pořadí ju-
niorek Monika Strnadová skončila na 
9. místě a Julie Vilímová na 10. místě.

PrVNí LIGa V ŘíČaNeCH

Všichni věříme, že se bude moci le-
tošní ročník soutěže družstev ode-
hrát. 1. kolo se odehraje 10. 10. 
v Hotelu Pratol. Vstup je volný, tedy 
s výjimkou nutnosti nasadit roušku. 
Naše družstvo přivítá přední tým  
1. ligy, TJ Pankrác.
 Jaroslav Říha 

66 texty.kuryr@ricany.cz



ze sportu

in
ze

rc
e

67



ze sportu

Říčanské holky přeplavaly kanál La manche!
Jsou důkazem toho, že všechno zlé je pro něco dobré. Že 
i když vám zavřou kvůli covidu bazény a musíte chodit 
trénovat do ledového rybníku, o pár měsíců později doká-
žete přeplavat La Manche. Studentky z říčanského oddílu 
PLAF to zvládly v sobotu 21. srpna 2021 v čase 9 hodin 
a 39 minut. 

Jsou letošní nejrychlejší štafetou, která přeplavala La 
Manche. A zároveň nejrychlejší štafetou české historie. 
„Víte, nechtěla jsem se tam zdržovat moc dlouho. Voda měla  
17,5 stupně, plavaly jsme v noci, byly obrovské vlny a holky 
na lodi mi zvracely. Ale zvládly jsme to,“ říká s úlevou Sandra 
Kazíková, plavkyně, která startovala na olympiádě v Aténách 
a Pekingu a nyní trénuje v oddíle PLAF v Říčanech.

Jak vás napadlo, že spolu se svými svěřenkyněmi přepla-
vete La Manche?
Když nám loni v říjnu zavřeli bazény, tak jsme se začaly otužo-
vat v rybnících, zalíbilo se nám to a v prosinci jsme se zúčast-
nily závodů v zimním plavání. A najednou čtrnáctiletá Katy 
přišla s nápadem, že chce plavat přes La Manche. Jenže kvůli 
věku nemůže podle pravidel plavat samostatně, ale jen ve šta-
fetě a podle regulí musí být polovina štafety starší než 16 let, 
takže k sobě přibraly ještě Míšu a mě.

Jak probíhaly tréninky? 
V lockdownu holky trénovaly zhruba dvanáct hodin týdně. 
Jezdily na běžkách, na bruslích, posilovaly. Pro nás všechny 
to byla vlastně záchrana v době covidu, abychom se z toho 
všeho nezbláznily. Do vody jsme chodily, co nám mráz dovo-
lil. Ale holky byly rády, že mohou sportovat, a už před sebou 
viděly jasný cíl – La Manche.

Co bylo před plavbou nejnáročnější? 
Rozhodnout se a zorganizovat to. A taky prokousat se neustá-
le se měnícím systémem cestování do UK. Na druhou stranu 
covid nám trochu pomohl v tom, že řada lidí svou plavbu od-
ložila a my našly okénko v jejich kalendáři. Běžně se na pře-
plavbu La Manche čeká tři roky. 

Na kolik nás tedy plavba vyšla?
Nakonec na 360 tisíc. Počítaly jsme s rozpočtem do 300 tisíc, 
ale covid nám to prodražil. Třeba jsme musely jet do Anglie 
na dvě várky. Holky, které ještě nemají dvě dávky očkování, 

musely jet dřív a pobývaly v Anglii v karanténě, ostatní dora-
zily za nimi.

Jak jste tolik peněz sehnaly? 
Získaly jsme peníze od sponzorů, přispěli rodiče, město Ří-
čany nás podpořilo. Ještě nám zbývá doplatit asi třicet tisíc. 
Jen nás mrzí, že jsme nedosáhly podpory od Středočeského 
kraje, ale to už je jedno. Jen zaplatit si lodivoda vyjde na 3200 
liber. Ale náš lodivod Stuart byl skvělý, vrátil se z jedné plavby, 
viděl, že se uklidilo počasí, tak nás naložil a vyrazily jsme. 

Plavaly jste hlavně v noci, proč vlastně? 
Kvůli počasí. Na La Manche vždy dostanete časové rozme-
zí, kdy můžete plavat. My měly 21. až 26. srpen. Předpověď 

nebyla dobrá, ale na pátek a kousek soboty se vítr umoudřil, 
takže jsme mohly plavat. Měly jsme štěstí. Třeba v neděli už se 
nedostal do vody nikdo. Naše první Míša skákala do vody ve 
23 hodin, slunce nám vylezlo až na sedmém a osmém úseku.

Musíte si dát během plavby v noci na něco speciálně pozor? 
Musíte plavat podél lodi a podle světla v lodi, ale má to i své 
výhody. Například jsem proplavala hejnem medúz, ale nevi-
děla jsem na ně. Když naše nejmladší Katy, která šla po mně, 
ty medúzy viděla, měla z toho hrůzu. Nakonec byla snad jedi-
ná, kterou nežahly. 

S čím ještě kromě medúz jste bojovaly? 
Do čtvrtého úseku byly velké vlny. Když jsem stála na lodi 
a koučovala plavkyni, musela jsem se držet lodi oběma ruka-
ma, abych nespadla. Nebo když se vám chaluhy a různé trávy 
zamotají v obličeji, to také není příjemné.

Zvracela některá plavkyně z únavy? 
To ne, mají natrénováno, hodinu plavání zvládnou, jejich běž-
ný trénink trvá dvě hodiny. Tohle byla tedy půlka tréninku jen 
v extrémnějších podmínkách. 

Když poslední ze štafety vylezla ve Francii v Calais z vody 
a ozval se klakson, co vám blesklo hlavou?
OK, hotovo, tak jedeme zpátky. Ale já to mám trochu jinak, už 
jsem něco zažila a možná mi to dojde později. Holky byly samo-
zřejmě unavené, ale moc šťastné. Měly sen, který si splnily… 

Vlaďka Lipovská

Kanál La manche pokořily 
říčanské sportovkyně 
v tomto složení:
Kačka	Hošková,		
Terka	Böhmová,	Danča	
Soumarová,	Katy	Tomková,	
Emma	Gebauerová,	Bára	
Prošková,	Míša	Ulipová,	
Sandra	Kazíková
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rugby Club mountfield Říčany
www.rugbyricany.cz, www.twitter.com/rugbyricany, www.facebook.com/rcricany

mUŽI
Horak přepisoval rekordy
V zápase s tradičním rivalem Slavií 
Praha viděli diváci na stadionu Josefa 
Kohouta velkou show v podání do-
mácího celku, kterou z pozice útokové 
spojky řídil Jihoafričan Tristan Horak. 
Mountfield ovládl utkání v poměru 
85:0 a ukázal, že patří mezi favority na 
mistrovský titul. 
Říčanští v zápase položili dvanáct pě-
tek, o které se podělilo hned sedm hrá-
čů. Nejvyšší počet bodů zaznamenal 
právě Tristan Horak, který dle statisti-
ků přepsal historické tabulky a je nyní 
držitelem rekordu v počtu bodů hráče 
v extraligovém utkání. Horak v zápa-
se položil čtyři pětky, proměnil jeden 
trestný kop a jedenáct kopů po polože-
ní, suma sumárum neuvěřitelných 45 
bodů.
Mladý Jihoafričan, který do středních 
Čech dorazil v dubnu 2019 z klubu 
Harlequins v Pretorii, má v této sezó-
ně zatím vynikající formu a ve svých 
jednadvaceti letech celou kariéru před 
sebou.

ŽeNy
Stříbrné medaile říčanských ragbis-
tek
Druhé místo obsadily na Mistrovství 
republiky v olympijské variantě hry 
v sedmi hráčkách ragbistky Říčan. 
Turnaj konaný na umělé trávě stadionu 
v Praze na Markétě přinesl několik pře-
kvapení na úkor favoritek. Obhájkyně 
titulu z Tatry Smíchov se tentokrát 
nevešly na stupně vítězů, loni stříbrné 
ragbistky z pražských Petrovic podleh-
ly Spartě a Říčanům a tak se o prvenství 
utkaly právě Říčaňačky a Spartaňky. Ve 
vzájemném souboji, byla i díky smol-
nému zranění dvou říčanských hráček 
úspěšnější Sparta jednoznačným po-
měrem 40:0 a získala zlaté medaile. Po 
předloňských stříbrných a bronzových 
medailích z minulého roku, tak naše 
ragbistky pod vedením francouzského 
kouče Thomase Mendese zajistily pro 
Říčany další cenný kov.

CeNTrUm mLáDeŽe
Mladí říčanští hráči v reprezentaci 
do 18 let
Jeden zápas dělí juniory ČR od účas-
ti na Mistrovství Evropy, které se 

koná v ruském Kaliningradu v říjnu 
tohoto roku. Postoupí na něj, pokud 
porazí na neutrální půdě v němec-
kém Kaiserslauternu vrstevníky ze 
Švýcarska.
Ve třiadvaceti členné nominaci České 
republiky ke kvalifikačnímu zápasu 
je tradičně výrazné zastoupení hráčů 
Sportovního centra mládeže při ragby-
ovém klubu v Říčanech. Nominováni 
byli rojníci Daniel Malec, Šimon Den-
ko, Marek Švikovský a Adam Fokt 
a útočníci Matěj Novák, Patrik Pavlík 
a Jan Frinta.

UDáLOSTI 
Hostili jsme reprezentační výběry
Stadion Josefa Kohouta je oblíbeným 
místem pro přípravu národních týmů. 
V září se v Říčanech připravovali se-
nioři a junioři České republiky. Muži 
pod vedením Miroslava Němečka 
absolvovali v Říčanech prodloužený 
víkend, kdy od pátku večer do neděl-
ního odpoledne stihli čtyři tréninkové 
jednotky a silové a kondiční testy. Ná-
rodní tým čeká v říjnu přátelské utkání 
s Německem a pak již utkání Mistrov-
ství Evropy proti Maďarsku, Lotyšsku 
a Lucembursku.

POZVáNKa Na raGby -  
STaDION JOSeFa KOHOUTa
9. 10. 2021 | rC Mountfield Říčany - 
rC Tatra Smíchov od 14:00 hodin
28. 10. 2021 | rC Mountfield Říčany 
- JIMI rC Vyškov od 14:00 hodin

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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Jeden z přesných 
kopů tristana Horaka

Stříbrné medailistky dekoroval viceprezident České 
rugbyové unie Marek Fořt

Jan Frinta 
v národním 
dresu

Momentka ze soustředění reprezentace mužů
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Hned tři turnusy let-
ních tanečních sou-

středění jsme pořádali o prázdninách.  
Pobývali jsme v Českých Budějovicích 
a v Čáslavi. Pro nejmenší jsme navíc 
pořádali, myslím, velmi podařený pří-
městský tábor přímo v Říčanech. Tady 
musím poděkovat za profesionální 
přístup Centru Na Fialce.   
Avšak nejen tanec - rokenrol byl naší 
náplní.  S reprezentací jsme např. se 
koupali ve Vltavě, či „kravili“ na pad-
dleboardech.  S nejmenšími si hráli 
i v bazénu. Užili jsme si v jednotlivých 
kolektivech spoustu a spoustu zábavy 
– to je výhoda zavedeného oddílu. 
Potkávají se děti na stejné úrovni, po-
dobného věku.

Nábory nových členů
TŠ Twist má v Říčanech opět dvě 
sportovně-taneční přípravky pro nej-
menší děti. Otevřeli jsme pro děti  4 
- 5 let a 6 - 8  let. Ve skupinách máme 
ještě posledních pár míst.  Zájemci 
si ale už musí napsat/rezervovat na 
email: ts.twist@post.cz. 

mezinárodní Cena TŠ Twist Říčany 
– taneční restart
Po neuvěřitelných 371 dnech se 18. 
9. konečně uskutečnila další taneč-
ní soutěž v rokenrolu, opožděná 
„Jarní cena TŠ Twist“. V Říčanech 
jsme přivítali zástupce z ČR, Slo-
venska a Rakouska, opět ve skvělé 
atmosféře před zaplněnými tribu-
nami. Samozřejmě s respirátory, 
kontrolou, hygienickým hlášením, 
testy, profi ochrankou, atd.  Psát 
o úspěších a počtech získaných 
medailí pro TŠ Twist není důležité, 
chlubení necháme jiným. Důležité 
je, že se nám podařilo v té mezi-
národní vřavě cca 80 říčanských 
tanečníků skvěle připravit. Pro nás 
ale vyhrál každý, kdo se soutěže zú-
častnil. Poděkování posíláme všem 
pomocníkům z řad rodičů, škole na 
Masarykově náměstí i správci haly. 
Děkujeme městu Říčany za slíbe-
nou finanční podporu.

Pohár Starosty města Říčany –  
21. ročník
Laskavý čtenář – možná – ještě stihne 
navštívit. TŠ Twist Říčany jej pořádá 
v době vydání tohoto měsíčníku 2. 10. 
2021. Nicméně je to pouhých 226 ho-
din po konci předchozí soutěže, opět 
ve sportovní hale. Přihlášeny máme 
startující z celé ČR, ze Slovenska, Ra-
kouska a Polska.  
Reprezentace ČR je z Říčan - jede-
me na mS a me
Držte nám palce 8. - 11. 10., kdy ces-
tujeme do rakouského Grazu. Naše 
formace v ktg. junior (do 14 let) MA-
DONNA má mistrovství světa a záro-
veň naše jiné dívky v ktg. senior (nad 
14 let) MADONNA LADIES  startují 
na mistrovství Evropy.  Organizačně 
vše zajistit pro 40 osob je poměrně 
náročné, zejména v kovidové době. 
Více za měsíc, držte všechny palečky!

Jiří Boháček, 
vedoucí TŠ Twist Říčany, z.s.

TŠ Twist v plném nasazení!
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ŘíJeN – měSíC rePUbLIKy I SOKOLů

Po rušném září, které se neslo ve znamení restartu po 
prázdninách, přichází neméně bohatý říjen. Atletika 
pořádá v neděli 2. října Žákovský atletický den. V pá-
tek 8. října zveme všechny malé i velké na lampionový 
průvod k Památnému dni sokolstva. 28. října si připo-
meneme výročí republiky. A na začátku listopadu se so-
kolové sejdou, aby udělali dobrý skutek – v sokolovně 
proběhne 2. listopadu hromadné darování krve, při-
dat se mohou nejen členové, ale i další zletilí zájemci.
 Lucie Lacinová, místonáčelnice
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Říčanští muži se i letos přihlásili do Po-
háru Českého florbalu a letní přípravu 
tedy odstartovali na začátku srpna. 

Týdny florbalové dřiny se jim vyplatily. V prvním kole na 
domácí půdě v Kostelci nad Černými lesy se Drakům poda-
řilo hrát vyrovnané zápasy s týmy z celostátních soutěží. Je-
den divizní tým byl poražen, s druhým Draci remizovali. To 
je velký úspěch, protože říčanští hrají krajskou soutěž pro 
Prahu a Středočeský kraj. Druhý hrací den bohužel Draci 
dvakrát klopýtli, ale i přesto skončili na slušném 3. místě. 
Ve 2. kole poháru hráli muži proti dalšímu diviznímu týmu. 
Tím byl klub Floorball Falcon ze Staré Boleslavi. Celý zápas 
byl v nervózním tempu, ani jeden tým nechtěl udělat chybu. 
Do 3. třetiny se tedy šlo za stavu 1:1. Ve 3. třetině si Draci 
seřídili mířidla a došli si pro výhru 5:2. Třetí kolo poháru 
odehráli říčanští znovu s týmem z celostátní soutěže, tento-
krát s klubem FBK Jičín. Byl to od prvních minut nervy drá-
sající zápas, plný gólů, vyloučení a krásných florbalových 
akcí z obou stran. Draci se s Jičínem neustále přetahovali 
o vedení, vyrovnávací gól na 7:7 padl z říčanských holí při-

bližně minutu před koncem utkání. Zápas šel poté do pro-
dloužení, které rozhodl junior Jakub Vykouk. Pro říčanské 
hráče se jedná o historický úspěch, jsou poprvé ve 4. kole 
Poháru Českého florbalu. V něm se 28. 9. utkají s týmem 
Orka Čelákovice, který působí v celostátní Národní lize (3. 
nejvyšší soutěž). Věříme, že se mužskému týmu bude dařit 
i v dlouhodobé soutěži a do budoucna doufáme také v di-
váckou podporu. Pro informace o domácích zápasech stačí 
sledovat naše sociální sítě a webové stránky.

mladší žáci vyjeli do Plzně
Naši mladší žáci se letos vydali na začátku září na turnaj 
Gorila do Plzně. Díky době strávené společně na místním 
internátu se hráči a trenéři lépe poznali a upevnili týmového 
ducha. V sobotu se odehrála skupinová utkání. V nich kluci 
dvakrát vyhráli a dvakrát smolně podlehli soupeři. V neděli 
se hrálo play-off, kde Draci porazili v osmifinále Karlovy 
Vary, ale poté bohužel podlehli ve čtvrtfinále týmu Wizards 
Praha, který si došel pro celkové třetí místo. V turnaji ukázali 
mladší žáci krásnou týmovou hru a prověřili své florbalové 
schopnosti. Děkujeme také fanouškům, kteří je dorazili pod-
pořit.

Nábor nováčků pokračuje
Během září jsme pořádali otevřené tréninky pro zájemce 
o florbal v našem klubu. Pokud jste je nestihli, tak se nic 
neděje. Nábor pokračuje dále, pro další informace sta-
čí sledovat naše webové stránky www.fbcricany.cz. Zde 
budou vypsány informace k náboru, nebo můžete kon-
taktovat trenéra příslušné kategorie.

Za klub FBC Draci Tomáš Tichý

Ano, nezmýlil jsem se. Za normálních okolností by se 
letos běžel již 40. ročník Lesního běhu, ale loňský rok 
jsme museli závod ze známých důvodů zrušit, proto le-
tos poběžíme po 39.
Vzhledem k tak dlouhé tradici, držíme se také tradičního 
formátu závodu. I letos si mohou zaběhnout všichni zájemci 
o běhání v přírodě. Připravujeme závodní běhy pro všechny 
kategorie, to znamená od nejmenších, které mohou na trati 
podporovat rodiče, přes dorost a dospělé až po starší a nej-
starší veterány, samozřejmě obě pohlaví. Pro každou kate-
gorii máme připravenou přiměřenou délku a náročnost trati. 
Všechny tratě budou dostatečně a přehledně značeny. Pro 
dlouhou trať využijeme stálé značení, které členové našeho 
Běžeckého klubu provedli v rámci říčanských běžeckých 
okruhů. Jedná se o zelenou trasu.
Protože nechceme hlukem zatěžovat přírodu ani obyvatele 
v okolí, neprovozujeme v rámci závodu žádnou hlasitou pro-
dukci či podobné doplňkové akce. Naší snahou je ukázat účast-
níkům, že je lepší, když po závodě mohou sdílet své dojmy a po-
city se soupeři a blízkými bez překřikování hlasité produkce, jak 
je to běžné při některých podobných hlavně větších akcích.

Rádi na závodě přivítáme všechny zájemce o běhání 
bez rozdílu výkonnosti. Nikdo nemusí mít obavy, že by 
trať nezvládl. Na všechny v cíli počkáme. Proto odhoďte 
stud, případně i strach, a přijďte se přesvědčit.
Již dlouhodobě v prostoru startu a cíle závodu instalu-
jeme speciální nádoby na separovaný odpad, vzniklý 
během akce, prosím respektujte je.
Veškeré podrobné informace naleznete na našem 
webu: www.ricany.cz/org/bezeckyklub v sekci „lesní 
běh” a také na našem facebooku: https://www.face-
book.com/lesnibeh/.

Jízda mužského týmu v Poháru nekončí

Lesní běh po devětatřicáté
tE

Xt
 A

 Fo
to

: M
ILo

Š 
SM

RČ
KA

72 texty.kuryr@ricany.cz



ze sportu

Tréninky naší akademie se právě 
v těchto dnech rozbíhají v patnácti 
lokalitách v Praze a jejím okolí. Kro-
mě dlouhodobě úspěšné Floorball 
Academy a GYM Academy, zaměře-
né na všeobecný sportovní rozvoj, 
jsme letos poprvé spustili i tréninky 
Football Academy. Na nich se účast-
níci pomocí zábavných her a cvičení 
budou postupně zlepšovat v nejpo-
pulárnější míčové hře světa.

Protože se aktivity naší akademie 
stále rozrůstají, rozhodli jsme se do 
nové sezony přijít se značkou Sport 
Academy. Ta pod sebe sdružuje 
všechny naše aktivity od florbalu, 
přes všeobecně sportovní kroužky 
až po fotbal. Přihlašování i veškeré 
tréninky budou fungovat stejně jako 
doposud. Více informací naleznete 
na www.academy-sport.cz.

Nejdůležitější pro nás ale v tuto 
chvíli je, že můžeme společně tré-

novat. První tréninky už proběhly 
a po loňském roce plném omezení 
si je trenéři i jejich svěřenci užívají 
více než kdy předtím. V Říčanech 
trénujeme florbal, GYM Academy 
a nově i fotbal. Florbalové trénin-
ky probíhají v pondělí od 15.00 do 
18.00. První hodina je vyhrazena 
školákům od 6 do 8 let, druhá těm 
mezi 9 a 11 lety a třetí starším 12 
let. Všeobecně sportovní trénink 
GYM Academy pro žáky prvního 
stupně základní školy jsme připra-
vili na středu od 16 hodin. Trénink 
Football Academy potom následuje 
ve stejný den od 17 hodin. Všechny 
tréninky probíhají v hale Na Fial-
ce. Hlásit se můžete na webu www.
nafialce.cz v sekci Kroužky a kurzy. Těšíme se na všechny staré známé 

i nové tváře! Všem novým zájemcům 
nabízíme ukázkovou hodinu zdarma.
Samotné tréninky ale nejsou tím 
jediným, co naše akademie nabízí. 
Součástí naší florbalové sekce jsou 
každoročně i čtyři turnaje Floor-
ball Academy Tour. Na nich můžou 
mladí florbalisté poměřit své síly. 
Právě na turnajích často vidíme tu 
opravdovou radost z vítězství, ale 
i jen z pouhého pohybu. Ten první 
chystáme už 16. 10. a věříme, že na 
něm žádný náš člen nebude chybět. 
Veškeré informace o turnajích na-
jdete na www.floorballacademy.cz.

Vítek Voltr

Sport academy rozjíždí sezonu v plném proudu, 
přijďte se podívat na ukázkovou hodinu
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V sobotu 14. 8. 2021 
se na stadionu FK 
Říčany uskutečnil 
již 17. ročník Me-
moriálu Miroslava 

Šafaříka v kategorii starší přípravka 
(ročník 2009). Turnaje se zúčastnilo 
12 mužstev z celé republiky. Krásné 
slunečné počasí a skvělá organizace 
přispěly opět k pohodovému průbě-
hu celého turnaje. Po celý den bylo 
vidět mnoho pěkných zápasů, hodně 
vstřelených branek a radost i smutek 
našich mladých fotbalistů. Pro všech-
ny hráče byla velká zkušenost zahrát 

si proti nejlepším mužstvům z celé 
republiky. Velký dík patří všem dobro-
volníkům, kteří odvedli spoustu práce 
při přípravě a organizaci turnaje. Ten-
to turnaj, pojmenovaný po „Honzovi“ 
Šafaříkovi, si již vybudoval silnou 
pozici v republikovém kalendáři mlá-
dežnické kopané a „ŠÁFA“, který vel-
kou část svého života věnoval výchově 
mladých fotbalistů, by určitě měl z to-
hoto turnaje velkou radost. Poděko-
vání také patří Městu Říčany, které 
finančně podpořilo pořádání tohoto 
celostátního mládežnického turnaje 
grantem ve výši 12 000 Kč.

Pořadí turnaje:
1. FTA Praha
2. AC Sparta Praha 
3. Zbrojovka Brno
4. SK Slavia Praha
5. SK České Budějovice
6. Slovan Ústí n.Labem
7. MAS Táborsko
8. FK Teplice
9. Sokol Hrusice
10.  SK Vyžlovka
11.  FK Říčany
12. FC Příbram 

Milan Čížek
         Předseda  FK  Říčany

Během září 2021 probíhal nábor 
dívek (roč. narození 2013 – 2014) 
do týmu BASKET Říčany
Tréninky se konají každou středu 
od 15:30 - 17.00 ve sportovní hale 
(Šroupova), odpovědný trenér Jana 
Machová, asistent Lenka Schicke-
rová.
KONTAKT: 
www.skslunecko.cz,
Nikola Šmolcnopová
tel.: 724 827 512
nikola.smolcnopova@seznam.cz

xVII. ročník memoriálu miroslava Šafaříka

PŘIJĎTe Na NábOr baSKeTbaLU
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 Tradiční závod ve sportovní gymnasti-
ce, který pořádáme již několik let v cen-
tru Na Fialce, proběhl letos mimořád-

ně 5. září. Předešlý ročník byl jedním z posledních závodů 
před zaváděním covidových opatření, symbolicky jsme 
tak chtěly otevřít dveře při návratu do „normální sezóny“. 
Snad tomu tak opravdu bude. Nejenže byl přesunut náš 
závod, ale spolu s ním i hlavní vrcholy gymnastické sezó-
ny z jara - krajské a kvalifikační závody a samotné Mis-
trovství České republiky, které proběhnou na konci září. 
A tak se Říčanské hvězdičky (5. ročník) staly tak trochu 
generálkou a zkouškou. Do Říčan se sjelo téměř 250 zá-
vodnic – 18 oddílů z celé ČR. Opět jsme se s touto velkou 

výzvou zvládly vypořádat, 
a to díky perfektní orga-
nizační spolupráci s Cen-
trem Na Fialce, s rodiči 
našich gymnastek, s Len-
kou a Michalem Šotolo-
vými z České gymnastické 
federace, s trenérkami… 
Všichni odvedli velký kus 
práce. Poděkování patří 
i skvělé moderátorce na-
šeho závodu Kateřině Machů, která už k tomuto závodu 
také neodmyslitelně patří. Za finanční podporu děkujeme 
městu Říčany. 
A jak se dařilo domácím gymnastkám? Předních míst v silně 
obsazeném startovním poli bylo několik, zvláště pak na ne-
populárních čtvrtých příčkách, ale takový je sport. Medailo-
vým úspěchem se po tak dlouhé závodní pauze může pochlu-
bit Adrianka Sosnová – 3. místo, Valerie Kroupová - 2. místo 
a vítězka své kategorie Anna Rampulková.
Již 25. září se Na Fialku s gymnastikou vracíme – tento-
krát při pořádání 4. ročníku Teamgym Cup Říčany. 
Naplno odstartovaly i letošní gymnastické kurzy, které 
jsou opět velmi vytížené, a my jsme rády, že si opět děti 
našly cestu do tělocvičny a rodiče je v tom podporují.

Jitka Jechová a Barbora Bernardová 

Gymnastické hvězdičky i letos zazářily

aquapalace.cz

VÍCE INFORMACÍ NA WWW.AQUAPALACE.CZ I PLATNOST DO 31. 10. 2021

*měsíční permanentka je nepřenosná

f i t n e s s

12+2 MĚSÍC NAVÍC PRO TEBE, 
MĚSÍČNÍ PERMANENTKA PRO KAMARÁDA

*

f i t n e s s

+420 271 104 132          FITNESS@AQUAPALACE.CZ
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Co se děje v kultuře

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

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

www.KNIHOVNa.rICaNy.CZ

OTeVíraCí DOba:
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.

14. října, 18.00 – Příběhy 
20. století  
– Gottwald 1978
 dokumentární film, beseda

„Dne 24. 8. 1978 v 00.26 hodin 
dosud nezjištěný pachatel na ná-
městí VŘSR v Příbrami VIII použil 
neznámé výbušniny, kterou demo-
loval sochu bývalého prezidenta re-
publiky Klementa Gottwalda, jejíž 
hodnota je vyšší než 500 000 Kč. 
Poškozenou socialistickou organi-
zací je ……“ uvádí vyšetřovací spis, 
později vedený na Ondřeje Sta-
vinohu a Františka Poláka. Jejich 
příběhy zaznamenané pro Paměť 

národa představí dokumentarista Jan Beneš spolu s histori-
kem Radkem Schovánkem.
Vstup volný

Ohlédnutí za pořadem o boženě Němcové
 Umělecká skupina Česká duše ve spolupráci s Církví česko-
slovenskou husitskou v Říčanech, Městem Říčany a Husovou 
knihovnou uvedla 7. září komponovaný pořad věnovaný této 
výrazné osobnosti naší země. Krásné prostředí zahrady Husovy 
knihovny bylo pro pořad o spisovatelce Boženě Němcové oprav-
du vhodnou variantou. Děkujeme divákům za hojnou účast, 
účinkujícím za přiblížení života naší velké spisovatelky, režisérce 
Marii Neudorflové (historičce) za citlivé přiblížení těžké doby, 
nesnadného žití i vnitřního světa B. Němcové četbou jejích do-
pisů a hudebními vstupy. K úspěšnému vyznění pořadu přispělo 
i hezké počasí.
 Vladimír Levický

Vážení příznivci klasické hudby. Město Říčany letos zahájilo 
nultý, neboli pokusný ročník „Koncertů na říčanském hradě“. 
Myšlenka je to skvělá a určitě si tyto koncerty časem získají 
své posluchače. Letos nám ovšem nepřálo počasí, a tak první 
a poslední koncert se musel konat v KC Labuť. Tyto koncerty 
by měly být navázáním na koncerty KPH, ovšem vzhledem 
k prostoru venku, před kulisami hradu, by měly být koncerty 
odlehčenější a hudba méně závažná. Proto se první koncert 
jmenoval „Legrace s klasikou“ a měl přilákat nejen stálé po-
sluchače tradičních koncertů, ale taky mladé, třeba i ty, kteří 
ještě nikdy na koncertě nebyli. A pro ně (a nejen pro ně) byly 
připraveny i „hlášky“ mladých. Třeba: My mladí nacházíme 
při diskotéce svůj vlastní vnitřní klid. Ale taky: To není žád-
ná vážná hudba, vždyť se mi to líbí.
Proč vlastně poslouchat vážnou neboli klasickou hudbu? 
Vědci studují tzv. „Mozartův efekt“. Co to je? Je to teorie, 
která tvrdí, že poslech Mozartovy hudby zvyšuje inteli-
genci, nebo také že pouštění klasické hudby dětem v ra-
ném věku má blahodárné účinky na duševní rozvoj osob-

nosti. Může to být pravda, ale nemusí. Rozhodně jsem 
nikdy neviděl, že by posluchači klasiky po koncertě roz-
bíjeli výkladní skříně, nebo že by se chovali vulgárně. A že 
potřebujeme zkulturnit chování lidí je všeobecně známo.         
Na prvním koncertě „Legrace s klasikou“ se představila 
mladá a vynikající houslistka Magdaléna Podlucká za skvě-
lého doprovodu klavíristy Martina Levického, člena Ná-
rodního divadla. V Ravelově skladbě Bolero si pak zahráli 
mladí kamarádi, kteří spolu chodí na ryby, ale tentokrát jim 
bylo dovoleno hrát na různé bubínky, činely, tamburínu. 
Zatímco na rybách by se mělo mlčet, v Ravelovi se naopak 
vyřádili. Kdy jindy začít chodit na koncerty, než když je člo-
věk mladý, přístupný novým impulzům a když není úplně 
orientován jen na hudbu přes elektřinu. Pokud se podaří 
zorganizovat „Koncerty na říčanském hradě“ i v roce 2022, 
pak zvažuji opět téma „Legrace s klasikou II“. A opět tam 
budou povedené hlášky posluchačů ZUŠ
Hezký poslech krásné hudby přeje adamus@ri.ipex.cz     

Jan Adamus

Koncerty na říčanském hradě
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Výstava „Jídlo napříč 
staletími“
otevřeno denně do 31. října
Jak správně uložit nakoupené potra-
viny? Přináším pár tipů, díky kterým 
potraviny vydrží dlouho v dobré kon-
dici. Salát po zakoupení zabalte do 
utěrky, tu vložte do igelitového pytlí-
ku a uchovejte v dolní části ledničky. 
Bylinky doporučuji dát do skleničky 
s vodou a také celé dát do igelitové-
ho pytlíku do dvířek ledničky. Takto 
zabalené vydrží až 2 týdny. Pokud si 
domů přinesete zeleninu s natí (mr-
kev, petržel, ředkvičky), vždy nať 
skladujte odděleně. Pokud ji necháte 
na zelenině, tak z ní bude zbytečně 
vysávat vláhu. Oboje můžete nechat 
ve spodní přihrádce ledničky. Na-
opak rajčata a banány do ledničky 
nikdy nedávejte, bude jim dobře 
v chladnější spižírně.
Co se týče pořádku v lednici, tak do-
poručuji jídlo, které je třeba rychleji 
spotřebovat (načaté potraviny, nebo 
ty s kratší dobou spotřeby) nechávat 
vpředu, ideálně v úrovni očí. Naopak 
nově nakoupené věci uložit dozadu.

Alžběta Macková, kurátorka výstavy

Pečené obrázky
Akce k výstavě Jídlo napříč staletími
2. října, 14.00–16.00 hod.

Pečené obrázky neboli italský chléb 
foccacia je spojení dobrého pečiva 
s uměním, kterým ohromíte děti 
i nejednu návštěvu. Tvořit a péci 
budeme v muzeu a váš výrobek si 
odnesete s sebou domů.

Poznáváme říčanské sochy 
Socha dívky nazvaná „Mládí“ od 
sochaře Miloslava Šonky, nyní 
umístěná v muzejní zahradě, je 
dalším dílem vybízejícím k zájmu 
o kulturní hodnoty, které v muzeu 
zprostředkováváme nejen veřej-
nosti, ale také školákům. Aktuálně 
vzniká celý vzdělávací cyklus na 

téma Sochy a prostorová tvorba, 
který žáky provede po říčanských 
sochách, nechá je tvořit své vlastní 
sochy a podněcuje k debatám, jaká 
je role a funkce sochy ve veřejném 
prostoru. 
Díky projektu Hands On Muzeum, 
financovanému z Evropské Unie, 
vznikla například výuková animace 
o Antonínu Švehlovi a pohnutém 
osudu jeho sochy v Říčanech, dnes 
umístěné v parku u pěší zóny vedou-
cí k nádraží. (Animace je k vidění 
na YouTube kanále Muzea Říčany.) 
Žáky vedeme ke kritickému zamyš-
lení, proč se sochy staví a co vede 
k jejich přesunům, bourání nebo 
v extrémních případech, jako u so-
chy maršála Koněva v Praze, k jejich 
hanění. Ve vzdělávacím programu se 
tak propojují témata blízké minulos-
ti místa, kde žijeme, zájem o veřejný 
prostor a porozumění kulturním 
hodnotám naší společnosti. 

Carolina Sidon

Na Říčanské hájovně se 
stmelují třídy

Zážitkové stmelovací pobyty pořá-
dá muzeum na Říčanské hájovně už 
více než deset let. Dvoudenní pobyty 
na hájovně umožňují žákům užít si 
neformální vztahy v prostředí mimo 
školu, ale také spolupracovat na 
různých typech úkolů a vzájemně se 
oceňovat. Každý podzim tuto mož-
nost využívají školy jako příležitost 
nastartovat třídu po letních prázd-
ninách, nebo po přechodu na druhý 
stupeň.  
Školy obsazují hájovnu také na jaře, 

MINIMÁLNÍ OKRAJ
INVERZNÍ 

PRUH

MINIMÁLNÍ OKRAJ
POZITIV

Co se děje v kultuře

... 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

Plakát_Jídlo_A3.indd   10 13.05.2021   9:46:35
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Co se děje v kultuře
kdy jezdí hlavně prozkoumat přírodu 
nebo se učit řemesla. Potkáte je v lese 
s lupami, jak zkoumají půdní bez-
obratlé, jak stavějí přístřešky nebo 
hrají hry. Není to jen hraní, za vše-
mi programy jsou vždy cíle – posílit 
vztah k přírodě, k místu, kde žijeme, 
oceňovat práci vlastníma rukama 
i hlavou. 

Edita Ježková

Vydejte se s námi po 
říčanských „kamenech 
zmizelých“  
Co jsou to „kameny zmizelých“ 
nebo také Stolpersteiny?  Speci-
álně vyrobené malé dlažební ka-
meny, které jsou na vrchní straně 
opatřeny mosaznou destičkou. 
Umisťují se do dlažby městských 

chodníků v místech posledního 
známého bydliště některých obětí 
nacistického režimu. Do destičky 
je vyryto jméno oběti spolu s in-
formací o roku narození a úmrtí. 
Těchto kamenů, připomínek tra-
gických osudů, je v Říčanech za-
tím patnáct a pokládka dalších se 
připravuje v příštím roce. Když na 
ně na Masarykově náměstí naráží-
me, vzpomínáme tak na židovské 
obyvatele, kteří za války zahynuli 
v koncentračních táborech. 
V našem městě máme od loňského 
podzimu také infostánek připo-
mínající osudy židovských rodin, 
které odešly – a už se nevrátily. 
Zveme vás k prohlídce infostánku 
a k procházce po „kamenech zmi-
zelých“ ve čtvrtek 14. října. V ten 
den se kameny pokusíme vyčistit. 
Potkáme se v 17 hodin u pamět-
ní desky obětem holocaustu na 
Staré radnici v Říčanech. Čisticí 
prostředky a ochranné rukavice 
zajištěny. 

Renata Skalošová

Kurzy šití pro začátečníky 
wi pokročilé 
začínají v říjnu

Šití je radost! Když překonáme 
obavy z šicího stroje a naučíme se 
pár základních věcí, tak budeme 
šít, šít a šít. Máme šanci se v šití 
posunout a přejít od drobných věcí 
jako pytlíček, taška, chňapka přes 
oblečení pro děti i k šití vlastního 
oblečení. A radost z vlastnoručně 
ušitého oblečení bývá obrovská! 
Rezervace nutná na mailu marie.
tvrdonova@muzeum.ricany.cz.

Geopark Říčany

• Řezání a broušení kamenů 
16. 10. a 20. 11. od 14 do 17 hod.
Rezervace míst na e-mailu jana.
s v a n d o v a @ m u z e u m . r i c a n y. c z . 
V této akci je nově zahrnuta i ko-
mentovaná prohlídka geoparku.

• Vypěstuj si krystal! 
10. 10. od 14 do 17 hod.
Inspirujte se v geoparku, jak si 
doma vypěstovat super krystaly 
snadno a rychle. Na akci je nutná 
rezervace, kterou provedete za-
koupením vstupenek na konkrétní 
čas v našem e-shopu. Hotové krys-
taly budou k vyzvednutí v pondělí 
11. 10. od 16 do 17 hod.

    
Ze SbíreK mUZea: FaJáNS

Fajáns je označení pro jemnou keramiku, 
která svým vzhledem připomíná porcelán.  Je 
totiž opatřena bílou glazurou a bývá bohatě 
malovaná, především rostlinnými motivy. Od 
počátku 19. století byla fajáns nahrazována 
porcelánem a kameninou.  Pojmenování fa-
jáns pochází snad od italského města Faenza, 
užívá se však i označení majolika, odvozené 
od názvu ostrova Mallorca. V našich zemích, 
konkrétně na Moravě, proslula nejvíc tzv. 
habánská fajáns, kterou v 16. a 17. století vy-
tvářeli na Moravu uprchlí stoupenci novokřtě-
nectví. Ti věřili, že člověk by měl projít křtem 
až ve chvíli, kdy bude schopen pochopit svou 
víru a ne hned po narození, za což byli proná-
sledováni. Pojmenování habáni pochází od 
výrazu „haushaben“, jímž označovali své uza-
vřené domácí komunity.
Ve sbírce říčanského muzea se nachází několik 
napodobenin talířů ve stylu habánské fajáns 
z počátku 20. století a jeden džbán (na sním-
ku). Ten je ovšem staršího data, může pocházet 

ještě z 18. století.  Džbán je opat-
řen ornamentální výzdobou 
s geometrickými tvary a květy. 
Uprostřed je široký pás s další-
mi rostlinnými motivy, dvě-
ma lvy a dvěma jeleny. Ve 
středu širokého pásu je 
vyobrazeno nářadí, 
konkrétně pila, hob-
lík, sekera a dřevěné 
kolo.
Našli byste doma 
nějaký podobný 
moravský džbánek 
nebo talíř? Používáte 
jej, nebo ho máte jen na 
ozdobu? Z čeho a co jedli 
a pili naši předkové? V prů-
běhu října máte poslední pří-
ležitost se to dozvědět na vý-
stavě „Jídlo napříč staletími“. 

Jan Boukal
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PŘIPRAVU-
JEME

Aleš BrichtA Project  
+ Merlin
 Pá 15 / 10 / 2021 – 20.00
   KonceRt jedné z nejvýznamnějších  
  osobností česKé tRash-metalové scény. jaKo  
  PředsKoKan zahRaje dan „zeppelin” horyna  
  se svou KaPelou merlin.   

MichAl ProkoP  
A FrAMus Five
 st 03 / 11 / 2021 – 20.00
   mohlo by to bejt nebe... touR 2021    

 
  
 

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

ABBA WorlD revivAl
 Pá 01 / 10 / 2021 – 20.00
   KonceRt oblíbené Revivalové KaPely.  
  Přijďte si zatančit a zavzPomínat na hity   
  legendáRní KaPely abba.  

kArel PlíhAl – recitál
 st 13 / 10 / 2021 – 19.30
   KonceRt ojedinělého hudebníKa,  
  textaře a Poety s doPRovodným  
  KytaRistou petrem Fialou.  

 KonCert y 

aBBa World reViVal
Pá Koncert oblíbené revivalové kapely. Přijďte si zatančit a zavzpomínat  
na hity legendární kapely aBBa.

 SpoleČnoS t a ta neC 

prVní ŘíČanSKá VeŘejná tanČírna
Út Příjemné prostředí, kvalitní taneční hudba. neformální oblečení. Přijďte  
se pobavit, procvičit taneční kroky či odložit zbytečná kila.

 Vá Žn á hudBa 

adam plaChetKa
st Koncert z cyklu „Kruh přátel hudby”.

 dĚ ti 

ČiperKoVé
ne čiperkové - nejpopulárnější dětská kapela v čR. zpívají písničky, které baví 
děti, rodiče, babičky i dědy.

 dĚ ti 

taneČní aKademie
Út zuš říčany.

 KonCert y 

Karel plíhal – reCitál
st Koncert ojedinělého hudebníka, textaře a poety s doprovodným kytaristou 
petrem Fialou.

 KonCert y 

aleš BriChta projeCt + merlin
Pá Koncert jedné z nejvýznamnějších osobností české trash-metalové scény.  
večer „otevře” kapela merlin s frontmanem danem „zeppelinem” horynou.

 SpoleČnoS t a ta neC 

prVní ŘíČanSKá VeŘejná tanČírna
Út Příjemné prostředí, kvalitní taneční hudba. neformální oblečení. Přijďte  
se pobavit, procvičit taneční kroky či odložit zbytečná kila.

 diVa dlo 

partiČKa
st vysoká škola improvizace poprvé v říčanech!

 KonCert y 

darja KunCoVá & the Cotton GanG
Út Koncert z cyklu „jazzové večery v Říčanech”.

 

těšíme se na vaši návštěvu!

18.00

12

19.30

13

info@kclabut.cz

19.00

19

cigánski DiABli  
A Zuš FolklorikA
 Út 02 / 11 / 2021 – 19.00
   cigánsKe diabli, dětsKé folKlóRní  
 souboRy a cimbálové muziKy záKladní  
 umělecKé šKoly folKloRiKa.    

ellABorAtion 
ePoque quArtet  
& DAshA
st 24 / 11 / 2021 – 19.30
      KonceRt z cyKlu  
  „Kruh pŘátel hudBy”.   

novou deskou, se objevil na řadě jiných desek jako host, textoval 
kupříkladu pro olympic, burmu jones a dnes vystupuje se svou 
vlastní kapelou aleš brichta Project.. aleš brichta čichl i k muzikálovým 
prknům. jesus christ superstar oslovil snad každého rockera. v roce 
2005 založil vlastní skupinu abband (aleš brichta band), do které 
sdružil jeho dřívější spolupracovníky jako mirka macha nebo Karla 
adama. v roce 2008 byl posluchači českého Radia beat zvolen  
v kategorii „osobnost“ do beatové síně slávy. dnes vystupuje se svou 
vlastní kapelou aleš brichta Project.

noVá Sezóna Kph práVĚ zaČíná 
– rozpis koncertů
  

06.10.2021        adam plachetka
24.11.2021     epoque kvartet a dasha
05.01.2022       Slavic trio (KPh 2019/2020)
26.01.2022 julie Svěcená – housle    
09.02.2022  matyáš novák – klavírní recital
23.03.2022  prague brass ensemble     
06.04.2022   apollon kvartet
11.05.2022  Quasi trio
25.05.2022   tomáš Vrána – klavír  (KPh 2019/2020)

inFormaCe o taneČníCh KurzeCh pro doSpĚlé

začínáme v pátek 8.10.2021, intervaly 14 dnů.
ještě máme volná místa!
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aleš BriChta 
– rocková legenda poprvé v KC labuť
  aleš brichta s hudbou začínal ještě ve školních lavicích.   
v pubertě přičichl k rockové hudbě a později vedle studia  
na vysoké škole ekonomické postupně vystřídal několik skupin. mihl  
se v Kentauru, Projektilu, aby se vzápětí opět objevil v apadu,  
z něhož záhy vykrystalizovalo jádro pozdější legendy jménem arakain. 
s arakainem se začala psát nová kapitola tehdy ještě jednotné 
československé tvrdé scény. ing. aleš brichta se postupně stával 
mluvčím a vzorem celé generace ‚mániček’ v osmdesátých letech. 
vedle mateřské skupiny, která každý rok zásobovala posluchače
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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.

do 31. 10. Říčany 14.00 - 18.00 Výstava "Jídlo napříč staletími" - Výstava, která spojuje jídlo ve středověku 
a v současnosti. Muzeum Říčany, otevřeno denně.

do 30. 11. Velké Popovice Sochy pod širým nebem - Venkovní expozice dvanácti velkoformátových 
soch v areálu obce v okruhu asi 1,5 km, www.vpsochy.cz.

2. 10. Říčany 14.00 - 16.00 Pečené obrázky - Pečení italského chleba foccacia. Muzeum.

5. 10. Říčany 19.00 První říčanská veřejná tančírna - Příjemné prostředí, kvalitní taneční hudba, 
neformální oblečení. Kulturní centrum Labuť.

5. 10. Kolovraty 19.30 Cestopisný večer s Jakubem Moravcem - Po Česku za českými whiskami. 
Cestopisné povídání s degustacemi. 25,- Kč/125,- Kč s ochutnávkou. Klub 
U Boudů, www.klububoudu.cz.

6. 10. Říčany 19.30 Adam Plachetka - nový termín KPH 2020/21 - Koncert sólisty Národního 
divadla v Praze a stálého člena Wiener Staatsoper. Basbaryton, klavírní dopro-
vod Zdeněk Klauda. Kulturní centrum Labuť.

9.10. Ondřejov 19.00 Koncert Malina Brothers - Na koncertu bluegrassové a country skupiny zazní 
tradiční i barokní skladby. SKC Ondřejov.

9.10. Průhonice 10.00 - 15.00 Den stromů - Tradiční akce pro rodiny s dětmi plná her a dílniček. U vstupu 
bude možné si zakoupit pracovní sešit. Dendrologická zahrada.

9. 10. Uhříněves 10.30. Sobotní pohádka: Černoušek v Asii - Pohádka pro děti od 3 let. Divadlo U22.

10. 10. Říčany 9.00 Nedělní pochod s Líbou - Turistický pochod na trase: Týnec n.Sáz. – Nespeky 
- Pyšelka, 13 km. Odjezd vlakem: Říčany 9.01 hod. Přihlášky na tel. 723 513 
431, nebo na e-mail : libuše.rohoskova@centrum.cz. Další informace : www.
kct-ricany.cz

10. 10. Říčany 10.00 Čiperkové - Písničky, které baví děti, rodiče, babičky i dědy. Kulturní centrum 
Labuť.

10. 10. Říčany 14.00 - 17.00 Vypěstuj si krystal - Přijďte se naučit pěstovat krystaly! Vypěstované krystaly 
budou k vyzvednutí následující den. Rezervace nutná, pěstování od 14:00, od 
15:00, od 16:00. Geopark

12. 10. Říčany 18.00 Taneční akademie - Pořádá ZUŠ Říčany. Kulturní centrum Labuť.

13. 10. Říčany 19.30 Karel Plíhal - Koncert ojedinělého hudebníka, textaře a poety. Kulturní 
centrum Labuť.

14. 10. Říčany 17.00 Čištění kamenů zmizelých - K čištění kamenů zmizelých, památek na oběti 
nacistického režimu, se sejdeme u pamětní desky obětem holocaustu na Staré 
radnici v Říčanech. Pořádá Muzeum.

15. 10. Říčany 20.00 Aleš Brichta Project + Merlin Dan Horyna - Koncert jedné z nejvýznaměj-
ších osobností české trash-metalové scény. Kulturní centrum Labuť.

16. 10. Říčany 8.00 50. rovnoběžka NS Říčany - 7. ročník turistického pochodu. Délka trasy 10 
km, přes 50. rovnoběžku, většinou po naučné stezce Říčansko, lesem i volnou 
krajinou. Start Říčany nádraží ČD 8 - 10 hod. Informace www.kct-ricany.cz.

16. 10. Říčany 8.00 Nejtvrdší hasič přežije - SDH Říčany pořádá 1. ročník soutěže. Přihlášky a pro-
pozice na https://www.pscligatfa.cz/. Podskalí 1106/10 (zadní hřiště Ragby).

16. 10. Říčany Řezání a broušení kamenů - Koná se každou třetí sobotu v měsíci v geoparku. 
V této akci je nově zahrnuta i komentovaná prohlídka geoparku. Rezervace na 
e-mailu: jana.svandova@muzeum.ricany.cz.
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16. 10. Říčany 9.15 Lesní běh Říčany XCR (cross country run) - Závod Poháru Ladova kraje. 
Start u Sokolovny ve Strašínské ulici. Přihlášky předem online, případně na 
místě nejpozději 15 min. před startem příslušné kategorie. Více na www.
ricany.cz/org/bezeckyklub.

16. 10. Uhříněves 10.30 Sobotní pohádka: Noční skřítek - Pohádkový příběh o holčičce Jiřince, které 
se nechtěly uklízet hračky. Divadlo U22.

16. 10. Kunice 18.00 Galakoncert Vivaldi - Jaroslav Svěcený - housle a Komorní orchestr Virtuosi 
Pragenses. Zámek Berchtold.

16. 10. Kamenice 9.00 - 13.00 Ringhofferovy trhy - Trhy budou probíhat na prostranství před kulturním 
domem v Kamenici.

16. - 17. 
10.

Kostelec nad 
Černými lesy

9.00 - 17.00 Podzimní dny otevřených dveří v arboretu - Komentované prohlídky vždy 
v celou hodinu v centru arboreta, www.arboretum.czu.cz.

19. 10. Říčany 19.00 První říčanská veřejná tančírna - Příjemné prostředí, kvalitní taneční hudba, 
neformální oblečení. Kulturní centrum Labuť.

20. 10. Říčany 20.00 Partička - Vysoká škola improvizace poprvé v Říčanech. Kulturní centrum 
Labuť, předprodej v síti Ticketstream.

22. 10. Štiřín 19.00 Jaroslav Svěcený - Ve znamení argentinského tanga. Původní termín 21. 7. 
2021. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti. Více na www.stirin.cz.

23. 10. Uhříněves 10.30 Sobotní pohádka: O Budulínkovi - Nejnovější pohádka Divadla Koráb inspi-
rovaná klasickou pohádkou. Divadlo U22.

26. 10. Říčany 19.30 Darja Kuncová a The Cotton Gang - Koncert z cyklu „Jazzové večery v Říča-
nech“. Kulturní centrum Labuť.

31. 10. Kunice 16.00 Halloween a lampionový průvod - Akce pro rodiny. Zámek Berchtold.
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Historie v obrázcích

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

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

Přispějete tak k dokum
entaci podoby m

ěsta a okolí. 
Foto: Archiv M

uzea Říčany

Na počátku druhé světové války byla zbořena budova restaurace „Na Růžku“ a byla nahrazena novou budovou okresní záložny 
hospodářské. Stav nedlouho po dokončení (rok 1943) vidíte na horním snímku, kde jsou dvojjazyčné nápisy, v přízemí se 
dále nachází restaurace a prodejna Baťa. Jak se budova proměnila během následujícího desetiletí si můžete prohlédnout na 
dalším snímku z poloviny padesátých let 20. století.  Došlo ke změně jména záložny, restaurace zůstala, stejně tak prodejna 
obuvi, ovšem již bez nápisu Baťa. Nově se objevila socialistická hesla a nápis „Nový byt“.  

Říčany 1943

Říčany 1955


