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Srdečně zveme 
na Říčanský 
masopust 



Zdeněk Hraba
senátor města Říčany

Vážení občané,

jsem velmi rád, že jsem mohl dostat prostor napsat vám tento skoro již jarní úvodník. Naši předkové touto 
dobou vynášeli Smrtku ze vsi, hospodyně smejčily dům a obecně se lidé snažili nabrat nové síly po dlouhé 
zimě. Jaro znamenalo naději na nový život. Kéž by i pro nás tohle jaro znamenalo tlustou čáru za pomyslnou 
dvouletou zimou.

Ta dvouletá zima přirozeně zasáhla i politickou kulturu. Za pár dnů si připomeneme 172. výročí narození 
našeho prvního prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka. Ten se po vzoru císaře Josefa II. stal nositelem le-
gendy o okénku na Pražském hradě, které svítí dlouho do noci, protože za ním sedí panovník či prezident 
a usilovně pracuje pro svůj národ, zatímco ten může poklidně spát, protože má svého zastánce a ochránce. 

Po těch dvou letech covidového mrazu si myslím, že pocit, že má člověk zastání a že se má na koho obrátit, 
je někdy víc než opravený chodník před domem nebo posekaný trávník v parku.  Jsem proto přesvědčený, 
že i komunální politika není bezhodnotová materiální věc a že by se do ní měly promítat i názory a hodnoty 
těch, kdo „na městě“ působí. 

V tomto smyslu je pro mě velmi důležitá právě zpětná názorová vazba, co je podle vás dobře a co třeba na-
bírá špatný směr. Stejně tak si myslím, že velkou hodnotou, která by měla být městem zohledněna, jsou děti 
a jejich volnočasový i školní život. Plánované opravy komunikací jsou nutné a měly by být samozřejmou sou-
částí každoročního plánu investičních akcí. Cílená přímá podpora aktivit dětí v jejich volném čase od města 
a důsledné zajištění zákazu propagace ideologií všech barev ve školách jsou pro mě osobně ještě důležitější.

Poslední dva roky byly náročné a mnohdy ovlivnily náš postoj ke světu, který se může zdát až nepřátelský. 
Nnikdy víc než teď jsem neměl pocit, že jsme se všichni ocitli v písni Suchého a Šlitra Proti všem a že dopi-
sujeme plynule další sloky k těm známým: Proti pánům, proti pannám, proti plánům, proti stranám, proti 
prachu, proti blátu, proti strachu, proti státu… a nějak se nedokážeme dobrat konce téhle písně, kde se mlu-
ví o tom, že „smích dělá z lidí obry a z malejch dětí staví armády, von totiž smích je neskonale dobrý“. Přeju 
vám proto, aby vám nejen jaro přineslo co nejvíce důvodů k smíchu.

Váš senátor Zdeněk Hraba

Slovo úvodem
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Nevyžádané podklady se nevracejí. redakce 
děkuje za pochopení, že některé texty je třeba 
upravit nebo zkrátit. za věcnou správnost 
příspěvků odpovídají jejich autoři a zároveň 
prohlašují, že jsou oprávněni používat převzatý 
textový i obrazový materiál. akademické tituly 
jsou uváděny pouze v komerčních textech.

Uzávěrka pro příští číslo je ve čtvrtek  
17. března pro příspěvky a v pátek  
18. března pro inzerci.

Příští dubnový Kurýr bude  
distribuován 1.  – 3. dubna  2022.

Na obálce: Po loňské pauze opět do Říčan 
dorazí masopustní průvod.

Foto: rudolf Flachs
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Přestože referendum není platné, parkování v Říča-
nech čeká zásadní proměna. Již v průběhu podzimu 
připravila radnice jako reakci na názory občanů 
a místní setkání zásadní úpravy systému, který by 
měl být pro domácí maximálně zjednodušený 
a téměř zdarma. S provedením úprav však město 
vyčkávalo do  výsledků referenda – v případě rozhod-
nutí většiny Říčaňáků  o zrušení parkovací zóny by 
zavádění inovací nemělo žádný smysl.

Parkování bude výrazně jednodušší:
jedna zóna a jedna cena pro všechny Říčaňáky 

JEDNA ZÓNA, JEDEN TARIF  
4 Z podnětů občanů vyplynulo, že nejvíce lidem vadí 
komplikovanost parkovacího systému. Devět oblastí  
a množství různých variant předplatného je zkrátka pří-
liš. Naše město je malé a pravidla, která v jiných městech 
fungují, se u nás ukázala jako zbytečně složitá. Proto 
bude systém podstatně zjednodušen – pouze jedna pla-
cená zóna a v ní pouze jeden tarif (vyjma Masarykova 
nám.)

VÍCE AUTOMATŮ, PLATBA SMS I APLIKACÍ
4 Ač je placení přes aplikace či internet velmi snadné  
a pohodlné, stále se najde velké množství občanů, kte-
rým lépe vyhovuje klasický automat či možnost platby 
přes SMS a volání. Na pár vytipovaných exponovaných 
míst zvažujeme umístění dalších automatů a neustále 
rozšiřujeme možnosti platebních metod. 

JEDNOTNÁ CENA ROČNÍ KARTY
PRO VŠECHNY ŘÍČAŇÁKY
4 Občané dále často zmiňovali rozdíl v ceně karty mezi 
obyvateli centra proti zbytku města, vnímali ji jako ne-
spravedlivou. Odlišná cena měla odrážet rozdíl mezi 
nutností de facto kartu si koupit (pro parkování v ma-

Časový rámec zjednodušení systému 
parkování nyní závisí na osudu rozhodnu-
tí Středočeského kraje. V době uzávěrky 
to vypadá, že po nezbytně nutnou dobu 
bude muset být veškeré dopravní značení 
zneplatněno, a tudíž se dá bohužel předpo-
kládat i masivní návrat vozů z okolních obcí 
na všechna přetížená místa – okolí nádraží, 
Masarykova i Komenského nám.

lém okolí místa bydliště uvnitř zóny) a svobodnou vol-
bou zvážit, zda ji potřebuji. Neměla však v lidech v žád-
ném případě vzbuzovat negativní emoce či pocit občanů 
druhé kategorie. Proto vedení města přichází s návrhem 
sjednotit cenu roční karty pro celou placenou zónu pro 
všechny říčanské občany na symbolických 100 Kč ročně.

ÚPRAVY NADÁLE ŘEŠENY S OBČANY
4 Po skvělých zkušenostech s diskusemi přímo v ulicích 
bude radnice i veškeré další úpravy zóny (úřad napří-
klad eviduje několik žádostí o změny hranice) vždy peč-
livě diskutovat s rezidenty dané oblasti. Týkat se to může 
například ulic pod nemocnicí, v okolí Černokostelecké, 
ale i jinde. Vzhledem k citlivosti tématu bude město ja-
kékoliv další změny zavádět jen s maximální uvážlivostí.

PARKOVIŠTĚ U NÁMĚSTÍ ZDARMA
4 Město reflektuje i požadavek občanů mít možnost 
parkovat i uvnitř zóny zdarma. Je připravena úprava, 
která přinese na parkovišti pod náměstím několik desí-
tek „volných“ míst. Konkrétně celá zadní část parkoviště 
Pod hradem, zezadu prodejny U Václava, bude bezplat-
ná pro celodenní stání.

Připomínky občanů jsou zaznamenávány do mapy 
připomínek parkovani.ricany.cz/mapapripominek. Zde 
můžete sledovat, v jaké fázi se podnět nachází.
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Krátce z rady města Říčany 13. 1. 2022
rada přijala celkem 13 usnesení
l Rada schválila uzavření darovací smlouvy se spolkem 
Škoda 100 na cestách, jejímž předmětem je poskytnutí fi-
nančního daru ve výši 10 000 Kč na podporu dobročinné 
sbírky pro děti na území západní Ukrajiny s tím, že poža-
dovaná částka bude uvolněna z rozpočtu osadního výboru 
Strašín.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

Krátce z rady města Říčany 20. 1. 2022
rada přijala celkem 9 usnesení
l Rada schválila realizaci dopravního opatření č. 
16/2021 – místní úprava provozu v obci Jažlovice spo-
čívající v umístění odrazového zrcadla v křižovatce ulic 
Zděbradská, Otická, Jažlovická, K Předboři.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

l Rada vzala na vědomí zprávu o stížnostech, peticích 
a ostatních podáních za rok 2021. 

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

Krátce z rady města Říčany 27. 1. 2022
rada přijala celkem 42 usnesení
l Rada souhlasila se zahájením zadávacího řízení na ve-
řejnou zakázku č. 4/2022 Zajištění služeb odpadového 
hospodářství ve městě Říčany formou otevřeného řízení 
podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, a schvaluje zadávací dokumentaci této veřejné 
zakázky dle příloh.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

l Rada schválila ceník pro právnické a podnikající fyzic-
ké osoby zapojené do obecního systému odpadového hos-
podářství na základě smlouvy.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

l Rada schválila uzavření Koordinační dohody mezi 
městem Říčany a Policií ČR, Krajským ředitelstvím poli-
cie Středočeského kraje, Územním odborem Praha ven-
kov JIH, jejímž předmětem je spolupráce při zabezpečo-
vání veřejného pořádku na území města Říčany.

Hlasy pro: 7, nepřítomno: 0

Krátce z rady města Říčany 3. 2. 2022
rada přijala celkem 6 usnesení
l Rada schválila rozpočtové opatření, kterým se 
upravuje rozpočet města na rok 2022 o přijatou dota-
ci na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestát-
ních lesích za rok 2020 ve výši 460 520 Kč a zároveň 
se o tuto částku posiluje výdajová položka na pěstební 
a těžební činnost v lese. 

Hlasy pro: 7, nepřítomno: 0

Krátce z rady města Říčany 17. 2. 2022
rada přijala celkem 21 usnesení
l Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo mezi měs-
tem Říčany a S.O.S. - DEKORACE, s.r.o. Předmětem 
smlouvy je dodávka a instalace herních prvků na zahradě 
MŠ Větrník za cenu 1 547 455,62 Kč včetně DPH. 

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

l Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo na výstav-
bu Parkoviště Olivova mezi městem Říčany a společností 
Dopravní Stavby Silnic s.r.o., jako zhotovitelem za cenu 
7 031 360,93 Kč včetně DPH.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

l Rada schválila snížení ceny za pronájem nafukovací 
haly na Sportovišti u lesa pro říčanské sportovní oddíly 
o víkendu na cenu 10 000 Kč/den ze současných 17 600 
Kč/den.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 0

l Rada schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy 
s Okrašlovacím spolkem v Říčanech, z. s., jejímž předmě-
tem je poskytnutí individuální dotace ve výši 43 500 Kč 
na péči o veřejnou zeleň v roce 2022 a zároveň schvaluje 
uvolnění částky 43 500 Kč z rezervy rady.

Hlasy pro: 7, nepřítomno: 0

Bylo projednáno celkem 46 usnesení z toho schválených 
42 a neschválených 4.

Datum zhotovení: 28.1.2022

Krátce ze zastupitelstva 2. 2. 2022
Zastupitelstvo přijalo celkem 16 usnesení.

l Zastupitelstvo schválilo úpravu rozpočtu města na rok 
2022 dle přílohy č. 1, kterou dochází k navýšení rozpočto-
vých příjmů i výdajů o částku 151 765 473,53 Kč. 

Hlasy pro: 18,  nepřítomno: 3

l Zastupitelstvo schválilo rozdělení příjmů z úseko-
vého měření, a to skutečnost za rok 2021 do výdajů 
2022 takto: celkové příjmy z úsekového měření za rok 

Právnické a fyzické osoby zapojené 
do obecního systému na základě smlouvy

Plast 1 407  Kč                                             
Papír 1 870 Kč
Sklo 1 373 Kč
Kovové obaly 103 Kč
Nápojové kartony 103 Kč
Celkem                                                      4 856 Kč
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2021: 100 879 588,85 Kč (100,00 %), provozní výdaje: 
19 923 360,00 Kč (19,75 %), integrovaný záchranný sys-
tém: 23 189 083,71 Kč (22,99 %), dopravní infrastruktura 
57 767 145,14 Kč (57,26 %).

Hlasy pro: 18,  nepřítomno: 3

l Zastupitelstvo schválilo závazek města Říčany na fi-
nancování rekonstrukce MŠ Srdíčko pro rok 2023 ve výši 
4,5 mil. Kč. 

Hlasy pro: 18,  nepřítomno: 3

l Zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy o poskyt-
nutí dočasné finanční výpomoci pro 2. základní školu 
Bezručova, příspěvková organizace, v částce 500 000 Kč 
na předfinancování projektu Rekonstrukce sociálních za-
řízení. Termín splatnosti výpomoci je do 30 dnů od obdr-
žení dotace (předpoklad konec roku 2023).

Hlasy pro: 15,  nepřítomno: 6

l Zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy o poskytnu-
tí dočasné finanční výpomoci pro 3. základní školu u Ří-
čanského lesa Říčany, příspěvková organizace, v částce 
250 000 Kč na předfinancování projektu Pořízení dvou 
interaktivních tabulí do kmenových učeben. Termín splat-
nosti výpomoci je do 30 dnů od obdržení dotace (předpo-
klad konec roku 2023).

Hlasy pro: 16,  nepřítomno: 5

POZVáNKy  
PrO VeŘejNOST

ZASTUPITeLSTVO
středa 9. března
l Zasedání zastupitelstva města Říčany se uskuteční 
od 18 hod. v zasedací síni MěÚ, Masarykovo náměstí 
53. Podrobný program bude zveřejněn na úřední desce 
a na webu města. 

Z OČí DO OČí V jAŽLOVIcích
pondělí 14. března 
l Setkání starosty Davida Michaličky s občany se 
uskuteční od 18 hod.

VerNISáŽ VýSTAVy ObrAZů  
mIchALA NOVOTNéhO
středa 23. března
l Vernisáž výstavy s názvem Horní okraj bude doplně-
na koncertem skupiny Boanerges (dub). Zahájení  
v 17. 30 hod. Komentovaná prohlídka obrazů s auto-
rem se uskuteční 30. 3. 

rePreZeNTAČNí PLeS mĚSTA ŘíČANy
sobota 2. dubna
l  Srdečně zveme na 10. reprezentační ples, který se 
koná v KC Labuť od 20 hod. Provází Monika Absolono-
vá s kapelou Červení panteři.

SeTKáNí SeNIOrů S hUDbOU
pondělí 4. dubna
l Město zve všechny aktivní seniory do KC Labuť  
od 14 hod. na setkání s harmonikou.
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Výstava Otto Plachta 
měla úspěch
Vernisáž výstavy obrazů „Zahrada zasvěcení“ Otto 
Plachta se vydařila. Do koncertního sálu ve Staré rad-
nici zavítalo mnoho lidí, kteří si přišli prohlédnout vý-
jimečná výtvarná díla a užít si koncert britského písnič-
káře a skladatele Jamese Harriese.  
V březnu se můžete těšit na výstavu „Horní okraj“ autora 
MICL Michala Novotného. 
Hlavním tématem je pro MICL prostor a příběh. Příběh, 
který je vystavěn v otevřeném prostoru přírody, v lesích, 
loukách, vodách, v oblacích. Rozehrává své snové až fan-
tasmagorické výjevy, živá interakce probíhá napříč rostlin-
nými i živočišnými druhy včetně člověka. Zvířata, rostliny, 
lidé či předměty se v jeho obrazech mění, nejen hmotně, 
ale i jejich chování je nestandardní. Sloni, prasátka, motý-
li, paví pera, rostliny, společně s plody melounů levitují 
v prapodivných skupinkách, vytvořených nekonečnou 
a nespoutanou fantazií autora…
Od roku 1990 do 1997 studoval na AVU u profesorů Jiřího 
Načeradského, Karla Nepraše a Jiřího Davida.
Žije v Praze, maluje obrazy a tvoří sochy.
Je členem skupiny Luxus a Natvrdlí.

Ukliďme Říčany  
2. dubna
Letošní zima byla mírná a větrná a na mnoha místech 
je mnoho povalujících se odpadků. Vyzýváme obyvatele 
Říčan, aby se připojili do „velkého jarního úklidu“ v so-
botu 2. dubna. My vám zajistíme pytle i rukavice, které si 
budete moci vyzvednout na podatelně městského úřadu 
na Masarykově náměstí. Nezapomeňte pak nahlásit opět 
na podatelnu, kde jste pytel plný odpadků nechali, aby-
chom ho mohli odvézt. Budeme vděčni i za veselé foto-
grafie z úklidu. Úklid může probíhat i v jiných termínech, 
a to v průběhu dubna, případně už v březnu. Týká se to 
zejména organizovaných skupin, které mohou zažádat 
v předstihu a po domluvě o přistavění kontejneru. Pište 
na adresu jarmila.vorackova@ricany.cz, nebo volejte 
na číslo 702 243 953, kde vám ráda poskytnu informa-
ce. Věřím, že společně naše město prokoukne do krásy, 
stejně jako každý rok na jaře. 
 Jarmila Voráčková, radní města

SeTKáNí Z OČí DO OČí 
aneb na kávu či na pivo 
se starostou

Dovolujeme si vás pozvat na neformální setkání se  
starostou a dalšími členy vedení města. Přijďte se 
zeptat, na co chcete.  Přátelská setkání se uskuteční 
vždy ve středu od 17.30 hod. v restauraci za aktuálně 
platných hygienických opatření.

6 texty.kuryr@ricany.cz

23. březen Na Zastávce, Černokoste-
lecká 46/66

20. duben U Kamila, Nádražní 219/3 
(bývalá nádražní budova)

25. květen Oáza, V Chobotě 2112

15. červen U Anežky,Olivova 211/15
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Orlová v Říčanech
Diskuze „prvního s posledním“ v živém vysílání pořadu 
ČT - Události, komentáře byla impulsem ke společ-
nému setkání obou měst. „Některé články novinářů mi 
nepřišly úplně fér, a proto jsem panu starostovi Orlové 
osobně zavolal. Jsem rád, že naše pozvání do Říčan se svý-
mi kolegy přijal,“ vysvětluje David Michalička důvody 
návštěvy.

Po úvodním krátkém představení obou měst se hovořilo 
o problémech, které obě města trápí, o projektech, které 
se daří a o možné spolupráci. Diskuse byla i o paramet-
rech hodnocení indexu kvality života. Orlová je hornické 
město s 28 tisíci obyvateli, z nichž zhruba 20 tisíc bydlí 
na sídlištích a má odlišnou sociální skladbu obyvatel než 
Říčany. Orlovou trápí úbytek obyvatel, špatné ovzduší, 
vyšší nezaměstnanost; dopravní kolony tam téměř nezna-
jí, ale problém s parkováním ano.
Pochlubit se Orlová může velkým lesoparkem uprostřed 
města i dostatečnou infrastrukturou. Obyvatelé využívají 
i služeb a infrastruktury blízkého Polska, což například 
v indexu Obce v datech zohledněno není.
Obě města se dohodla na budoucí vzájemné spolupráci. 
Společným jmenovatelem je participativní rozpočet, dal-
šími nápady byla sportovní utkání mládeže či návštěva 
hornického města pro naše seniory.
V rámci krátké procházky městem představil ředitel Ja-
kub Halaš práci Muzea Říčany, provedl hosty Geoparkem 
a pozval na workshopy děti i učitele. Krátké zastavení pro-
běhlo i u zříceniny hradu. Historické panorama lemovalo 
cestu po hrázi Mlýnského rybníka. Po obědě v restauraci 
Jureček provedl delegaci po parku dětské léčebny ředitel 
Olivovny Miroslav Vacek. O ozdravných pobytech pro děti 

s respiračními chorobami, ekzémem a obezitou pohovo-
řila paní primářka Ludmila Vašíčková a historické infor-
mace doplnil Josef Boubín. Zástupci Říčan byli pozváni 
do Orlové, kam se chystají v nejbližších měsících vyrazit.
„Pan starosta Chlubna je na první pohled srdcař, který pro 
město pracuje, protože jej má rád. Za předchozí období se mu 
podařilo pro své občany udělat mnoho dobrého, přestože pod-
mínky nemá jednoduché. Budu rád, když i inspirace z Říčan 
pomůže Orlovským v další práci,“ komentoval setkání mís-
tostarosta Říčan Pavel Matoška.

Starosta města Orlová 
Miroslav Chlubna (Koalice 
politických hnutí NEZÁVISLÍ 
a Změna pro lidi) a David 
Michalička, starosta Říčan 
(Klidné město).

Srstnatý nosorožec v Geoparku s výkladem ředitele Muzea Říčany Jakuba Halaše

V parku Olivovy dětské léčebny
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Městu bylo 14. 2. 2022 doručeno rozhodnutí Odboru 
dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, které 
ruší (zjednoduše řečeno) velkou část dopravního 
značení v ulicích Říčan. Rozhodnutí nabude právní 
moci 1. března a část dopravních značek bude muset 
být zneplatněna. To způsobí, že i placené parkování  
v Říčanech bude od 1. března dočasně zrušeno. 

Dokument kraje vykazuje mnoho nestandardních prv-
ků i zásadních pochybení. Město připravuje správní ža-
lobu na zrušení rozhodnutí spojenou s návrhem před-
běžného opatření na odklad jeho účinku. 

Rozhodnutí bylo vydáno den před referendem v tzv. 
„zkráceném řízení“, které ovšem trvalo osm měsíců. 
Rozhodnutí nedává možnost odvolání či jiného oprav-
ného prostředku. 
„Rozhodnutí v tzv.  „přezkumném řízení“ znamená vždy 
prolomení právní moci rozhodnutí, které jinak již zpra-
vidla přímo zasahuje do práv a povinností třetích osob. 
Právě z tohoto důvodu by k němu mělo být přikročeno 
jen a pouze ve zcela mimořádných případech. Zkrácené 

Místní referendum města Říčany konané 15. 2. 2022 
je neplatné. Hlasování se zúčastnilo 2 347 občanů 
z celkového počtu 11 701 zapsaných oprávněných 
osob, což je 20,06 %. 

Aby referendum mohlo být prohlášeno za platné, je 
podle zákona potřeba 35% účast. Platných hlasů bylo 
celkem 2 319 (z toho 2 172 ANO  a 147 NE). Bližší infor-
mace najdete na úřední desce města https://info.ricany.
cz/mesto/volby.

Referendum je neplatné, 
ale radnice vnímá hlas občanů 

Všem, kteří přišli vyjádřit svůj názor, 
děkujeme. Vážíme si hlasu každého 
občana!  

Přestože je referendum neplatné, 
respektujeme, že 2 172 spoluob-
čanů s parkovacím systémem stále 
nesouhlasí. 

Radnice má zájem, aby všichni oby-
vatelé Říčan měli důvod ke spokoje-
nosti, proto hodlá parkovací systém 
i nadále upravovat a především 
ZJEDNODUŠIT.

Rozhodnutí úřednice Středočeského kraje 
obsahuje mnoho pochybení

přezkumné řízení, kterým bylo zrušeno rozhodnutí měst-
ského úřadu ad hoc, v podstatě předpokládá, že ze stra-
ny rozhodujícího nebylo třeba provádění dalších důkazů  
a vydání tohoto rozhodnutí bylo prvním a jediným úko-
nem. Správní řád k takovému úkonu stanoví lhůtu „bez 
zbytečného odkladu,“ vysvětluje tajemník MěÚ Jaroslav 
Brandejs.

Krajský odbor dopravy se začal říčanským parkovacím 
systémem zabývat na podnět dvou občanů.

MěÚ Říčany

Část dopravních značek 
přestane platit.

8 texty.kuryr@ricany.cz
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Přestože referendum není platné, parkování v Říča-
nech čeká zásadní proměna. Již v průběhu podzimu 
připravila radnice jako reakci na názory občanů 
a místní setkání zásadní úpravy systému, který by 
měl být pro domácí maximálně zjednodušený 
a téměř zdarma. S provedením úprav však město 
vyčkávalo do  výsledků referenda – v případě rozhod-
nutí většiny Říčaňáků  o zrušení parkovací zóny by 
zavádění inovací nemělo žádný smysl.

Parkování bude výrazně jednodušší:
jedna zóna a jedna cena pro všechny Říčaňáky 

JEDNA ZÓNA, JEDEN TARIF  
4 Z podnětů občanů vyplynulo, že nejvíce lidem vadí 
komplikovanost parkovacího systému. Devět oblastí  
a množství různých variant předplatného je zkrátka pří-
liš. Naše město je malé a pravidla, která v jiných městech 
fungují, se u nás ukázala jako zbytečně složitá. Proto 
bude systém podstatně zjednodušen – pouze jedna pla-
cená zóna a v ní pouze jeden tarif (vyjma Masarykova 
nám.)

VÍCE AUTOMATŮ, PLATBA SMS I APLIKACÍ
4 Ač je placení přes aplikace či internet velmi snadné  
a pohodlné, stále se najde velké množství občanů, kte-
rým lépe vyhovuje klasický automat či možnost platby 
přes SMS a volání. Na pár vytipovaných exponovaných 
míst zvažujeme umístění dalších automatů a neustále 
rozšiřujeme možnosti platebních metod. 

JEDNOTNÁ CENA ROČNÍ KARTY
PRO VŠECHNY ŘÍČAŇÁKY
4 Občané dále často zmiňovali rozdíl v ceně karty mezi 
obyvateli centra proti zbytku města, vnímali ji jako ne-
spravedlivou. Odlišná cena měla odrážet rozdíl mezi 
nutností de facto kartu si koupit (pro parkování v ma-

Časový rámec zjednodušení systému 
parkování nyní závisí na osudu rozhodnu-
tí Středočeského kraje. V době uzávěrky 
to vypadá, že po nezbytně nutnou dobu 
bude muset být veškeré dopravní značení 
zneplatněno, a tudíž se dá bohužel předpo-
kládat i masivní návrat vozů z okolních obcí 
na všechna přetížená místa – okolí nádraží, 
Masarykova i Komenského nám.

lém okolí místa bydliště uvnitř zóny) a svobodnou vol-
bou zvážit, zda ji potřebuji. Neměla však v lidech v žád-
ném případě vzbuzovat negativní emoce či pocit občanů 
druhé kategorie. Proto vedení města přichází s návrhem 
sjednotit cenu roční karty pro celou placenou zónu pro 
všechny říčanské občany na symbolických 100 Kč ročně.

ÚPRAVY NADÁLE ŘEŠENY S OBČANY
4 Po skvělých zkušenostech s diskusemi přímo v ulicích 
bude radnice i veškeré další úpravy zóny (úřad napří-
klad eviduje několik žádostí o změny hranice) vždy peč-
livě diskutovat s rezidenty dané oblasti. Týkat se to může 
například ulic pod nemocnicí, v okolí Černokostelecké, 
ale i jinde. Vzhledem k citlivosti tématu bude město ja-
kékoliv další změny zavádět jen s maximální uvážlivostí.

PARKOVIŠTĚ U NÁMĚSTÍ ZDARMA
4 Město reflektuje i požadavek občanů mít možnost 
parkovat i uvnitř zóny zdarma. Je připravena úprava, 
která přinese na parkovišti pod náměstím několik desí-
tek „volných“ míst. Konkrétně celá zadní část parkoviště 
Pod hradem, zezadu prodejny U Václava, bude bezplat-
ná pro celodenní stání.

Připomínky občanů jsou zaznamenávány do mapy 
připomínek parkovani.ricany.cz/mapapripominek. Zde 
můžete sledovat, v jaké fázi se podnět nachází.
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Říčany mají, coby průkopník, za sebou již pět ročníků 
participace s názvem Překvapte Říčany. V tom šestém 
bychom chtěli porovnat průběh s městem Orlová, 
kde startují ročník čtvrtý. Průběh a podmínky obou 
měst jsou velmi podobné. V Říčanech můžou občané 
rozhodovat o větší částce.

Říčanská radnice realizovala 45 námětů občanů 
navržených v Překvapte Říčany 
V rámci pěti ročníků občané Říčan přihlásili celkem 148 
námětů, z toho o 114 se hlasovalo. Ze 148 registrovaných 
námětů je již 45 realizovaných a na dalších 12 se pracuje. 
Přednostně těch vítězných, ale radnice se nechává „volně 
inspirovat“ tím, o co místní projevili zájem.
Celkový investiční rozpočet města je pro tento rok po led-
nové úpravě rozpočtu 493 milionů korun a o 5 milionech, 
tedy o 1 % z investičního rozpočtu města, můžete rozhod-
nout sami. 
Těší nás, že o participaci mají stále zájem i říčanské školy. 
Zastupitelstvo schválilo navýšení pro školní pébéčka z 20 
na 30 tisíc korun u škol zřizovaných městem. Finanční 
podpora 20 tis. byla rozšířena i na gymnázia, která o parti-
cipaci projevila zájem v rámci Žákovského zastupitelstva. 

A jak jsou na tom Říčany v porovnání s městem Orlová?
V Orlové se podařilo realizovat již osm projektů a další 
dva vítězné projekty z roku 2021 připravují. Snaží se také 
zajímavé projekty, které nebyly mezi vítěznými, realizovat 
z jiných zdrojů. V současné době školní participativní roz-
počet nemají, ale žáci škol podávají projekty do městské-
ho participativního rozpočtu. V prvním ročníku probíhalo 
hlasování prostřednictvím nástroje SURVIO a papírovou 
formou. Ve druhém ročníku hlasování neprobíhalo - reali-
zovaly se všechny projekty. Ve 3. ročníku hlasování probí-
halo prostřednictvím Mobilního rozhlasu. Tento rok bude 
hlasování probíhat také přes Mobilní rozhlas. Mezi navr-
hovanými projekty zde najdeme podobné záležitosti jako 
v Říčanech, tj. dětská a psí hřiště, skatepark a pumptrack, 
cykloboxy, ale i opravy schodů či chodníků. Na participaci 
mají Orlovští vyčleněný milion korun, přičemž jejich in-
vestiční rozpočet činí 743 mil. Letos by chtěli rozšířit 
i kategorii na neinvestiční projekty, kam by navíc uvolnili 
100 tis. korun. Inspirací pro Říčany mohou být video me-
dailonky.

A jaké zkušenosti si navrhovatelé úspěšných námětů 
v Překvapte Říčany odnesli? 
Jaké to je, vidět ve městě fungovat něco, o co jste se také 
zasloužili?
Bylo pro vás náročné projít procesem, který participace 
vyžaduje? Případně překvapilo vás něco v roli navrhova-
tele?

„Je to super pocit vidět, že se něco podařilo a funguje. 
Stála jsem za rekonstrukcí dopravního hřiště, a když vi-
dím radost dětí prohánějících se po silnicích, čekajících 
na semaforech, užívajících si železniční přejezd, přecho-
dy a benzínku, je i moje radost o to větší. Hřiště je využí-
váno nejenom dopoledne pro potřeby dopravní výchovy, 
ale i odpoledne. Upřímně se těším na jaro a půjčování 
skvělých autíček,“ říká Markéta Hubínková, jedna z na-
vrhovatelek modernizace dopravního hřiště. „Samotný 
proces nebyl zas tak náročný, mnohem horší byla reali-
zace, kdy jsem se snažila být na kontrolních dnech a po-
malu pronikala do neskutečné administrativy, kterou to 
s sebou neslo. Byla jsem nadšená z realizace a výsledku, 
co mě ale dost srazilo a možná i odradilo od dalšího na-
vrhování, byla nespokojenost jednoho obyvatele, který 
neustále napadal město a realizátora za nedostatky, 
zbytečnosti na hřišti, co by vylepšil a změnil... Dost mě 
to mrzelo,“ svěřuje se Markéta Hubínková se svou zku-
šeností.

„PB je skvělá šance, jak ovlivnit věci ve městě. Důležité je 
koukat se kolem sebe a nebát se žádné velikosti projektu. 
Samozřejmě ne každý podaný projekt projde kontrolou re-
alizovatelnosti. Ale za zkoušku to stojí. Demokratické hla-
sování Říčaňáků prověří nejlépe každý nápad. Je skvělé jít 
v Říčanech po chodníku (v Domažlické, pozn. KL), který by 
s velkou pravděpodobností bez PB vůbec nevznikl. Potřeby 
a priority máme každý úplně jiné. To, že něco zastupitelstvo 
nevidí, neznamená, že to není potřeba. A právě k tomu je 
tady PB,“ komentují navrhovatelé již několika projektů 
Silvie a Lukáš Končických.

„Jaký mám pocit, když vstupuji do charitativního obcho-
du Koloběh? Moc dobrý, a nejen já - myslím, že stejný 
pocit má i celá skupina seniorů, kteří zde již přes dva 
roky pracují jako dobrovolníci. Hřejivý pocit mám, když 
slyším dojímavé příběhy, jak Koloběh pomohl lidem 
v nouzi. Uspokojivý pocit mám z toho, že Koloběh přispí-
vá k ochraně životního prostředí. Věci, které by skončily 
na skládce, se dostávají opět do koloběhu. Vždyť platí: 
nejméně škodí životnímu prostředí výrobek, který se vů-
bec nevyrobí. 

Podání samotného návrhu nebylo složité. Chce to jen ná-
pad. Letos se opět chystám podat další návrh a vůbec mě 
neodradilo, že v loňském roce můj projekt nevyhrál,“ hod-
notí fungování projektu Ivana Drbohlavová.

Kateřina Lauerová
Koordinátorka participace

Děkuji za laskavé poskytnutí informací  
Dominice Ganovské  

z MěÚ Orlová.

Zvítězí Říčany nad Orlovou v počtu námětů 
a hlasujících?



 Informace z radnice

11

ZEPE
PŘEKVAPTE ŘÍČANY 2022
6. ROČNÍK PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTOVÁNÍ

O nejlepších projektech, které bude město realizovat, 
rozhodnete vy! Hlasovat budeme v červnu 2022. Podrobné 
informace na www.prekvaptericany.cz.

Máte skvělý nápad, jak něco zlepšit v našem městě?  
Máme připraveno 5 milionů Kč pro vaše nápady, které budou 
sloužit nám všem. Až tři náměty můžete zaslat od 1. února  
do 15. března 2022.
VYPLŇTE FORMULÁŘ ON-LINE NA www.prekvaptericany.cz, NEBO POŠLETE E-MAILEM NA 
ridim@ricany.cz, PŘÍPADNĚ PŘINESTE VYPLNĚNÝ FORMULÁŘ DO Informačního centra.

ZÍSKEJTE PRO SVŮJ PROJEKT PODPORU NA VEŘEJNÉM SETKÁNÍ. PŘESVĚDČTE OSTATNÍ 
O JEHO SMYSLU A DISKUTUJTE VEŘEJNĚ NA JEDNOM ZE ČTYŘ SETKÁNÍ – JE TO PODMÍNKA. 
SETKÁNÍ PROBĚHNE VŽDY OD 18.30 HOD.

st 6. 4. Restaurace Jureček
po 11. 4. Hotel Pavilon / učebna

st 20. 4. Oáza / konferenční sál
po 25. 4. KC Labuť / předsálí

RICANY leták_do_kurýru_Překvapte_Říčany_160x245_2022_v2.indd   1 13.01.2022   10:55
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POPIŠTE SVŮJ PROJEKT
NÁZEV PROJEKTU (maximálně 12 slov)

NAVRHOVATEL (jméno, příjmení)

E-MAIL TELEFON

POPIS PROJEKTU (co, kde, proč, pro koho…)

ZÚČASTNÍM SE VEŘEJNÉHO SETKÁNÍ

PŘEDPOKLÁDANÁ CENA PROJEKTU (zahrňte i provozní náklady za 5 let)

Detailnější podklady pro ověření proveditelnosti a ceny připojte, případně si je od vás vyžádáme.

6. 4. 11. 4. 20. 4. 25. 4.

•  Podpora občanů – váš projekt představíte na jednom 
z veřejných setkání a pak projde hlasováním veřejnosti.

•  Finance – na realizaci projektů je vyčleněno celkem 
5 mil. Kč, z toho 4 mil. Kč na projekty v ceně v rozmezí 
0,5–2 mil. Kč, 1 mil. Kč na projekty v ceně do 0,5 mil. Kč.

•  Náklady – náklady vašeho záměru nesmí přesáhnout 
2 mil. Kč (včetně projektování).

•  Veřejný prostor – váš záměr by měl být navržen na 
pozemcích města a veřejných prostranstvích.

•  Pro lidi – výsledné dílo musí sloužit veřejnosti.

CO MÁM UDĚLAT S PRÁVĚ VYPLNĚNÝM FORMULÁŘEM?

→ Formulář můžete ofotit a elektronickou kopii poslat e-mailem na: ridim@ricany.cz | → Formulář můžete odnést a předat 
v Infocentru na Masarykově náměstí. | → Formulář můžete také vyplnit on-line na adrese: www.prekvaptericany.cz

PRAVIDLA 6. PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTOVÁNÍ V ŘÍČANECH

RICANY leták_do_kurýru_Překvapte_Říčany_160x245_2022_v2.indd   2 13.01.2022   10:55
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Pro získání zpětné vazby od obyvatel sídlišť a pro 
zajištění informovanosti v době koronavirové umístilo 
město na čtyři říčanská sídliště vitríny. V těch se bu-
dou průběžně objevovat informace ohledně plánova-
ných změn v jednotlivých lokalitách.

Na úvod jsou zde informace o možnosti umístění kom-
postéru, informace o nádobě, o přínosech kompostování 
i praktické rady co do kompostéru patří. Kompostování 
je komunitní záležitostí a v každé lokalitě se našel dobro-
volník, který si nad tímto vzal „patronát“. Vzniklý kom-
post můžou obyvatelé využít pro své potřeby na záhony 
i do domácích květináčů. Bioodpad z domácností se tak 
přemění na cennou surovinu a nebude končit v černých 
popelnicích. Dle průzkumů bioodpad z domácností 
tvoří 40 až 60 % obsahu černých popelnic, což při stále 
se zvyšujících nákladech na likvidaci odpadu může být 
v důsledku výrazná částka. Bioodpad z černé popelnice 
zbytečně cestuje na skládku nebo do spalovny. Polovina 
cest popelářských vozů by přitom mohla být ušetřena. 
Organické zbytky na skládkách rozhodně nevoní, a navíc 
jsou zdrojem skleníkových plynů a nebezpečných výluhů, 
ve spalovně zpomalují hoření. Kompostéry budou dodá-
ny do lokalit na začátku března, do konce února čekáme 
na vznesení požadavku od SVJ/BD. Kompostéry jsou uži-
tečnější variantou k hnědým bio popelnicím, ale vyžadují 
vaši péči. Na vybraná separovaná stanoviště na sídlištích 
budou přistaveny od 1. 9. 2022 hnědé nádoby na biood-
pad o objemu 1100 litrů.   
Na všech lokalitách, tedy Haškova, Olivova, Na Kavčí 
skále a na Komenského náměstí, vyvěsíme informace 

k plánované obměně mobiliáře - košů a laviček. Na Kav-
čí skále se budeme ptát na modernizaci dětského hřiště 
i možnost zpevnění plácku. Pružně se snažíme reagovat 
i na konkrétní záležitosti ve věci údržby zeleně. V kontak-
tu jsme se zástupci SVJ či předsedy bytových družstev.

Kateřina Lauerová
Koordinátorka participace

Kompostéry na sídliště a další 
plánované úpravy
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Na kompost PATŘÍ:
l všechny organické zbytky rostlinného původu, tedy 
veškeré slupky od ovoce a zeleniny, čajový sáček, kávová 
sedlina, ruličky od toaletního papíru či plato od vajíček. 

Na kompost NEPATŘÍ: 
l materiály živočišného původu, to znamená maso, 
kosti a mléčné výrobky. Mohou totiž obsahovat pato-
genní látky. 
l Důležité je materiály míchat tak, abychom podpořili 
správný poměr uhlíku (C) a dusíku (N). Kompostování 
pak bude probíhat, jak má a vznikne kvalitní kompost. 
Uhlíkaté materiály jsou suché, dřevnaté, hnědé materiá-
ly jako například dřevní štěpka, větvičky, piliny, proložka 
od vajíček nebo ruličky od toaletního papíru. Suché mate-
riály, jako je štěpka či větvičky, pomáhají také v kompostu 
vytvářet pěknou strukturu. Dusíkaté materiály jsou nao-
pak ty šťavnaté, zelené, čerstvé, jako je posekaná tráva, 
slupky od ovoce a zeleniny.
Informace a rady, jak kompostovat najdete napří-
klad zde: https://kokoza.cz/trideni-a-kompostova-
ni/kompostovaci-prirucka/
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Změna zákona o odpadech přinesla všem majite-
lům nemovitostí povinnost přihlásit se během ledna 
2022 k poplatku za odkládání komunálního odpadu. 
V rámci tohoto „přiznání k popelnici“ byl v Říčanech 
zjišťován také zájem o nádoby na separovaný odpad 
(od prahu domu). Stávajícímu provozovateli služeb 
odpadového hospodářství v Říčanech skončí smlouva 
31. 8. 2022.  Nový provozovatel bude vybrán na zákla-
dě veřejné zakázky a nový  systém by již měl nabízet 
svoz tříděného odpadu přímo od jednotlivých nemovi-
tostí (od prahu domu). 

U svého domu můžete mít ZDARMA nádobu na BIO od-
pad, na papír i na plast (do které lze vhazovat i nápojové 
kartóny a nápojové plechovky). Zapojení do této služby je 
dobrovolné a záleží jen na vás, jaké popelnice zvolíte a zda 
se vůbec rozhodnete popelnice ke svému domu umístit. 

Děkujeme všem, kteří mají zájem třídit efektivněji a o ná-
doby na separovaný odpad projevili zájem. Zároveň vám 
nabízíme možnost zkontrolovat si a potvrdit požadované 
popelnice. Od 1. do 30. dubna bude na webu města spuš-
těna jednoduchá aplikace, pomocí které si budete moci 
zkontrolovat, jaký typ a objem nádob na směsný odpad, 
papír, plast či BIO odpad jste požadovali. Tento požada-
vek jednoduše potvrdíte, nebo požadavek změníte. 

Přihlášení do aplikace bude probíhat přes telefonní čís-
lo, které jste zadali do přihlašovacího formuláře „Ohlá-
šení plátce poplatku“. Na toto číslo přijde ověřovací kód 
v SMS zprávě. Po zadání ověřovacího kódu do webové 
aplikace se zobrazí potřebné údaje. Pokud máte na stejné 
telefonní číslo registrováno více nemovitostí, zobrazí se 
všechny vaše nemovitosti a „objednané“ popelnice. Zá-
roveň bude spuštěna i infolinka, na které vám s čímkoliv 
rádi pomůžeme.    

Pokud občan nepotvrdí, ani nezmění své údaje přes webo-
vou aplikaci, budou vyplněné údaje z jeho přihlašovacího 
formuláře „Ohlášení plátce poplatku“ brány jako závaz-
né.

Proč třídit odpad přímo u domu?
l Je to pohodlné. V Říčanech funguje mnoho stanovišť 
na separovaný odpad, ale přece jenom už musíme překo-
nat nějakou vzdálenost. A to se nám mnohdy nechce. Je 
prokázáno, že větší čím je vzdálenost ke kontejneru, tím 
se snižuje ochota třídit.

l Díky efektivnějšímu třídění můžete využít menší 
(levnější) popelnici na směsný odpad, a tak ušetříte 
za poplatek. 

l Ušetříme všichni! Nový zákon o odpadech obce moti-
vuje k ještě efektivnějšímu třídění, a s tím souvisejí změny 
poplatků za skládkování komunálních odpadů. Pokud 
Říčany chtějí dosáhnout na slevu za skládkovné, musí 
produkovat méně směsného odpadu – letos je limit 190 kg 
skládkovaného komunálního odpadu na obyvatele (při-
tom v roce 2020 Říčany vyprodukovaly 243 kg takového 
odpadu). Limity se budou stále snižovat a od roku 2030 
se skládkování nevytříděného komunálního odpadu zcela 
zastaví. Pokud obce budou produkovat více odpadu, než 
které je zákonem definováno, budou mít „skládkovné“ 
dražší. Stejně tak budou pokutovány, pokud nesplní záko-
nem dané recyklační cíle.

Tisková zpráva města
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Od září můžete třídit pohodlně  
přímo u svého domu

Nádoby na tříděný odpad budou pravděpodobně černé s barevnými madly.

Tříděný odpad putuje na linku, kde dochází k dotřiďování
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U Marvánku město opra-
vuje cesty pro pěší, které 
si zachovají svůj přírodní 
charakter. Budou v mla-
tovém provedení s dřevě-
nou obrubou. Doplněny 
budou lavičky.

l Cestičky výletníky do-
vedou k ohništi u lomu, 
k oblíbenému zážitkovému 
minigolfu i k vedlejšímu 
volnočasovému areálu 
Oáza.
l Hráz mezi cyklostezkou 
a parkovištěm bude jako 
dosud asfaltová a dopl-
něno na ní bude veřejné 
osvětlení. Vjezdu aut za-
brání sloupky.
l Vybudována budou tři 
dřevěná mola a dětský vod-
ní prvek. Parkoviště dosta-
ne nový povrch a opravena 
bude i příjezdová komuni-
kace. Z důvodu stavby je 
omezen přístup z cyklos-
tezky po hrázi. Děkujeme 
za respektování zákazu 
vstupu na staveniště.

15

V okolí marvánku se již začínají rýsovat 
opravené cestičky
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Zápisy do mateřských škol v Říčanech 
pro školní rok 2022/2023
Vážení rodiče, pro nadcházející školní rok 2022/2023 
proběhne v pondělí 2. května 2022 zápis do mateř-
ských škol, které zřizuje město Říčany. Způsob, jak 
své dítě můžete zapsat, je podrobně popsán na webo-
vých stránkách jednotlivých mateřských škol nebo 
na webu města Říčany.  

Ideální variantou, jak správně, rychle a efektivně zapsat 
své dítě, je využít osvědčený elektronický systém na adre-
se:  https://skolky.ricany.cz. Zde se dozvíte všechny infor-
mace, jako jsou kritéria přijetí, seznam mateřských škol 
s kontakty na jejich ředitelky, dále informace, jak přijímací 
řízení probíhá včetně návodu k vyplnění elektronické žá-
dosti, vymezení školského obvodu...

Uvádíme pár základních informací:
l Systém pro elektronické podávání žádostí bude na výše 
uvedené adrese otevřen 1. dubna 2022.

l Samotný zápis se koná bez přítomnosti dítěte a proběh-
ne 2. května doručením žádosti ředitelce mateřské školy.
Zákonný zástupce může podat žádost do několika ma-
teřských škol. Pro celé město Říčany platí jeden školský 
obvod.

l Nezapomeňte po obdržení kladného stanoviska doručit 
do zvolené mateřské školy zápisový lístek.

l Využijte možnosti dne otevřených dveří k prohlídce 
mateřské školy (pokud bude vypsán).

Proběhne zápis do Mateřské školy Srdíčko?  Jak se při-
hlásit do nové Mateřské školy Větrník?
Ve školním roce 2022/2023 bude v MŠ Srdíčko z důvodu 
plánované rozsáhlé rekonstrukce přerušen provoz. Budovu 
budeme zateplovat, proběhne výměna oken, instalace vzdu-
chotechniky, nových rozvodů elektroinstalace, osvětlení atd. 
Stávající děti i zaměstnanci této mateřské školy budou 
po dobu rekonstrukce „hostovat“ v  Mateřské škole Větr-
ník, která je právě dokončována a bude 1. září slavnostně 
otevřena. K tomuto hostování je potřeba podat žádost o při-
jetí do MŠ Větrník. Ředitelkou Mateřské školy Větrník byla 
již radou města Říčany jmenována paní Jiřina Řeháková. 

Do Mateřské školy Srdíčko nebudou pro tento jeden 
školní rok přijímány žádné žádosti.  
Zápis do Mateřské školy Větrník proběhne ve stejném ter-
mínu jako do ostatních škol zřizovaných Městem Říčany, 
tedy 2. května. 2022. Protože v době zápisu ještě nebude 
nová MŠ Větrník zkolaudována, doručí rodiče přihlášky 
a posléze i zápisové lístky do MŠ Srdíčko paní ředitelce 
Řehákové. 

Po uplynutí školního roku 2022/2023 a po dokončení re-
konstrukce MŠ Srdíčko skončí „hostování“ dětí i zaměst-
nanců v budově MŠ Větrník, paní ředitelka Řeháková 
dále bude pokračovat jako ředitelka MŠ Srdíčko. Během 
prázdnin budou mít všichni možnost se vrátit do MŠ Sr-
díčko, která bude od školního roku 2023/2024 opět v pro-
vozu. Mezitím proběhne výběrové řízení na funkci ředi-
telky Mateřské školy Větrník, která se ujme své funkce od  
1. září 2023. 
V případě dotazů, nejasností či upřesnění neváhejte kon-
taktovat odbor školství na tel. 323 618 213.

Hana Špačková, místostarostka  

Zápisy do 1. ročníku základních škol 
v Říčanech pro školní rok 2022/2023
Informace k zápisům do základních škol, které 
zřizuje město Říčany,  jsme sdělovali v minulém 
čísle Kurýru. Všechny potřebné informace a také 
vstup do elektronického systému zápisu najdete 
na https://skoly.ricany.cz. 

Elektronický systém pro podávání žádostí 
o vzdělávání na základní škole bude ote-
vřen 1. března 2022

MŠ Srdíčko letos čeká rozsáhlá rekonstrukce.
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Lidé mají otevřená srdce a dlaně 
po celý rok 
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Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MÚ Říčany má 
v popisu práce pomáhat, dámy „ze sociálky“ však čas-
to dělají mnohem více. Nad rámec svých pracovních 
povinností zprostředkovávají finanční i materiální po-
moc lidem v nouzi, pořádají dobročinné bazárky, jezdí 
s dětmi na výlety… „My tyto aktivity navíc nevnímáme 
jako práci, ale jako smysluplnou činnost, která nás těší. 
Často se setkáváme s nepříliš radostnými osudy a možnost 
udělat něco dobrého nám dodává energii,“ říká vedoucí 
odboru Blanka Spolková. 

Jak se dozvídáte o lidech, kteří pomoc potřebují?
Většinou to vyplyne z naší běžné činnosti, kdy se 
na nás lidé obracejí s prosbou o radu. Víme, že někdy 
lidem brání ostych říci si o pomoc. Všechny může-
me ujistit, že o našich klientech nezveřejňujeme žád-
né informace a podle zákona chráníme jejich identitu.  
Ke každému případu přistupujeme individuálně a citlivě. 

Jsou lidé štědří po celý rok, nebo jen o Vánocích?
Vánoce v nás určitě probouzejí chuť pomáhat, ale lidé z Ří-
čan i z celého ORP mají otevřená srdce i dlaně po celý rok. 
Důkazem byla obrovská vlna pomoci při zasažení Moravy 
přírodní katastrofou. V tomto případě byla nejdůležitěj-
ší koordinace. Spolupracovali jsme nejen s moravskými 
kolegy ze sociálních odborů, ale i s dalšími organizacemi. 
Lidé nabízeli nejen finanční a materiální pomoc, ale i dob-
rovolnickou. Hlásili se nám lidé nejrůznějších profesí, 
že chtějí odjet a pracovat přímo v místě katastrofy. To se 
ostatně dělo i při covidových vlnách, kdy byl nedostatek 
zdravotníků a dalšího personálu, a lidé se nabízeli jako 
dobrovolníci. Vždy mě dojme, že jsme ochotní věnovat 
nejen peníze, ale i svůj čas a pohodlí. 

Zmínila jste, že koordinace bývá nejsložitější.
Na jedné straně jsou lidé, kteří se dostali do složité život-
ní situace a potřebují konkrétní pomoc, a na druhé jsou 
ochotní lidé. Naším úkolem je vytipovat rodiny, zjistit je-
jich potřeby, rozdělit pomoc, zorganizovat předání. Nej-
složitější koordinace pomoci byla právě lidem zasaženým 
tornádem, což byla pro nás nová zkušenost. Mám radost 
z toho, že pomoc nebyla jednorázová, ale trvala několik 
měsíců a vlastně jsme ve spojení s Moravou stále. 

Jak fungují dobročinné bazárky, které pořádáte s kole-
gyněmi ve volném čase?
Snažíme se dvakrát do roka uspořádat dobročinný bazá-
rek, pokud nám to tedy epidemická situace dovolí. Nejde 
však o akce pro širokou veřejnost, ale jen pro naše klienty. 
Od dárců shromáždíme nejrůznější věci – od hraček, oble-
čení až po drobné potřeby do domácnosti. Zaplníme kan-

celáře a naši klienti si mohou vybrat, co potřebují. Jako 
první si vybírají děti. Nutno říci, že si předem určíme, co je 
potřeba a dárci nám nosí krásné, často nové věci.

Pro děti, které by z finančních důvodů neměly možnost 
jezdit na prázdniny, jste začali pořádat zimní i letní tá-
bory. Budete pokračovat i letos?
Určitě bychom chtěli, ale covid nám plánování kompli-
kuje. Zimní i letní pobyty pro děti z potřebných rodin 
pořádáme již dlouho. Víme, že jinak by neměly šanci 
někam jet. Jde o organizačně i časově velmi náročné 
akce, ale když vidíme, jakou mají děti radost, nabije 
nás to energií. Není to jen o tom, že seženeme na tábor 
peníze, ale sami jej pořádáme a jsme tam s dětmi. Spo-
lupracujeme s psychology a terapeuty, připravujeme 
speciální hry. Užijeme si zábavu, ale zároveň můžeme 
odhalit nejrůznější problémy. Velké plus vidím i v tom, 
že děti se setkají s kamarády, kteří řeší podobné starosti.  
Velmi oblíbené jsou i jednodenní výlety a akce. Jezdíme 
například do Hrusic, na Sázavu, chodíme do kina nebo 
plavat Na Fialku. 

Kolegyně z OSVZ se věnují klientům na Dni pěstounství.



Informace z radnice

19

Spolupracujete s místními organizacemi a spolky?
Bez toho by to nešlo a chci všem velmi poděkovat. Skvělá 
je spolupráce s Koloběhem nebo se Sportovním a kultur-
ním centrem Na Fialce, které před Vánocemi pořádá akci 
Strom splněných přání – na vánočním stromku visí kon-
krétní přáníčka a lidé je mohou splnit. Loni se akce kvůli 
covidu nemohla uskutečnit, ale „naši dárci“ se sami ozý-
vali a díky nim bylo ve spoustě rodin na Vánoce veseleji. 
Velkou radost máme i ze spolupráce s MŠ Čtyřlístek nebo 
ZŠ Nerudova. 

Říčanská „sociálka“ je širokou veřejností vnímána vel-
mi pozitivně. Lidé vám důvěřují a nemají obavy požá-
dat o pomoc. Máte z toho radost?
Samozřejmě, a určitě je to zásluha celého týmu. Jsem 
ráda, že spolupracuji s báječnými lidmi, na které se mohu 
spolehnout. Každý z nás se může dostat do krizové situa-
ce – úmrtí v rodině, ztráta zaměstnání, nemoc, problémy 
s dětmi… A najednou nevíme, co dělat. A je dobře, že lidé 
v nouzi vědí, že nám mohou zavolat nebo přijít.

OdbOr SOciálNích věcí a zdravOtNic-
tví (OSvz) NajdEtE Na KOmENSKéhO 
NáměStí 1850 (v budOvě vEdlE dPS 
SENiOr). 

l  Poskytuje odborné sociální poradenství pro 
cílové skupiny – seniorům, osobám se zdravot-
ním postižením, pečujícím osobám i lidem bez 
domova, lidem v hmotné nouzi;

l  zajišťuje sociální pomoc v přímém styku 
s osobami, které se dostaly do nepříznivé 
sociální situace;

l  pomáhá klientovi při zprostředkování kontak-
tu a navazujících služeb, popř. spolupracuje 
s jinými státními, samosprávnými či neziskovými 
institucemi;

l  zabývá se problematikou sociálního vyloučení 
z důvodu zdravotního stavu a věku; 

l  zajišťuje vydávání parkovacího průkazu označu-
jící vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně 
postiženou;

l  ustanovuje zvláštního příjemce dávek důcho-
dového pojištění;

l přijímá žádosti do dPS Senior;
l zdarma půjčuje kompenzační pomůcky.

SOciálNě-PrávNí OchraNa dětí 

l  zastupuje nezletilé děti u soudu v postavení 
opatrovníka;

l poskytuje poradenskou činnost;
l vyhledává ohrožené děti; 
l  zabývá se náhradní rodinnou péčí – osvojení, 

pěstounská péče, pěstounská péče na pře-
chodnou dobu;

l  řeší nedostatečnou péči o děti a problematiku 
dítěte zneužívaného, zanedbávaného a týrané-
ho;

l  provádí šetření v rodině, škole, získává 
informace o dítěti a jeho rodině, spolupracuje 
s jinými státními orgány a úřady;

l  navrhuje konkrétní návrhy na předběžné opat-
ření o umístění nezletilého dítěte do náhradní 
výchovy;

l  podává návrhy soudu ve věcech ústavní 
výchovy, zbavení, omezení rodičovských práv 
na základě požadavků soudů a podává zprávy 
o výchovných poměrech nezletilých;

l  podává podněty na zahájení trestního stíhání 
rodičů při podezření na spáchání trestného činu 
proti dítěti (zastupuje dítě v postavení poškoze-
ného v trestním řízení);

l  kurátor pro mládež pracuje s mládeží, která 
spáchala provinění, přestupek nebo čin jinak 
trestný a s mládeží s opakovanými poruchami 
chování.
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Opravujeme, investujeme

mOSt PŘES KOlOvratSKOu 
Celková rekonstrukce mostu přes Říčanský potok 
v Kolovratské ulici pokračuje. V současné době 
jsou vybetonovány základy nového mostu. V další 
etapě budou pracovníci pokračovat ve stavbě 
mostu a pokládání  kanalizace, a to v úseku 
ke křižovatce s ulicí Podhrázskou. Po dokončení 
stavebních prací dostane část ulice nový povrch, 
renovací projde autobusová zastávka a vznikne 
několik parkovacích míst. akci zaštiťuje KSÚS Stře-
dočeského kraje. Náklady na stavbu jsou téměř 
18,5 miliónu korun. Předpokládané ukončení 
stavby je během letošního léta. Nový most má mít 
životnost 100 let.

POdchOd POd ŽElEzNiČNí 
tratí 
Stavební práce na novém 
bezbariérovém podchodu jdou 
do finále. vchod do podchodu je 
situován u nové stezky pro pěší 
a cyklisty, která vede od nádraží 
do komerční zóny. Podchod ústí 
do ulice barákova a zkrátí vám 
cestu třeba od Černokostelecké 
ulice k lihovaru. městu se po-
dařilo získat výraznou finanční 
spoluúčast ze Státního fondu 
dopravní infrastruktury, náklady 
na realizaci jsou okolo 10 milio-
nů korun.

vOdOvOd v lOKalitě rYba 
investiční oddělení měs-
ta dokončilo projektovou 
dokumentaci na výstavbu vo-
dovodu v lokalitě ryba a bylo 
vydáno pravomocné stavební 
povolení. zároveň byla uza-
vřena soutěž na projektovou 
dokumentaci na výstavbu 
kanalizace. v navazující loka-
litě rak je hotová projektová 
dokumentace pro vodovod 
i kanalizaci ve stupni staveb-
ního povolení. tyto náročné 
investiční akce vyjdou Říčany 
na desítky miliónů korun.  
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rEKONStruKcE ulicE bílá 
První fáze rekonstrukce komunikace 
bílá – výstavba inženýrských sítí – je 
dokončena (byl vybudován vodovodní 
řad v ulici bílá a v nové odbočce k mŠ 
větrník a kanalizační řad v ul. bílá, 
mozartova a v nové odbočce k mŠ vě-
trník). Současně byly zahájeny práce 
na druhé fázi, která zahrnuje rekon-
strukci dešťové kanalizace. Po dokon-
čení „dešťovky“ dojde k vybudování 
chodníků, veřejného osvětlení a ko-
munikace dostane finální asfaltový 
povrch. rozsáhlá rekonstrukce ko-
munikace bílá vyjde rozpočet města 
na cca 12,5 milionů Kč.

dEŠŤOvÝ biOtOP u 3. zŠ
realizace dešťového biotopu  
u 3. zŠ U Říčanského lesa úspěšně 
pokračuje. Unikátní projekt, který 
má ukázat prospěšnost šetrné-
ho nakládání s dešťovou vodou, 
vzniká ve střední části atria školy. 
Místo betonové dlažby zde vyroste 
zelená oáza, jež bude zavlažována 
vodou svedenou z okapů. Městu 
se podařilo na projekt získat dotaci 
z OPŽP (Operační program životní 
prostředí).

NOvé tŮNě u cYKlOStEzKY 
město realizuje projekt zadržování vody v krajině, v rámci kterého vznikají na území Říčan nové 
tůně. dokončeny byly například tři tůně u cyklostezky směrem na Kolovraty (v blízkosti ČOv). Sou-
částí projektu je i nová mlatová cesta propojující cyklostezku od směru Na vysoké ke Kolovratům 
a dřevěná lávka přes jednu z tůní. Okolí tůní bylo částečně upraveno a  došlo k výsadbě nových 
keřů a stromů.
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Vyzkoušejte říčanské běžecké trasy 
Krásné okolí Říčan plné lesů vybízí k pomalým pro-
cházkám, výšlapům v ostřejším tempu nebo k běhu. 
Právě pro poslední skupinu nadšených sportovců 
město připravilo projekt Říčanské běžecké trasy. Vy-
brat si můžete ze tří okruhů – nejdelší červený měří 
12,2 km, žlutý 5,58 km a zelený 5,56 km. Trasy vedou 
městem i okolní přírodou a jsou označeny barevný-
mi kapkami. Značení bylo provedeno ekologickými 
barvami se souhlasem správy lesa. Informační tabule 
s mapou a dalšími zajímavostmi najdete na startech 
jednotlivých tras – na začátku lesa u Olivovny, na Ju-
rečku na 50. rovnoběžce u posilovny a u sokolského 
hřiště. 
 
Se skvělým nápadem přišel Zdeněk Vávra, který je i au-
torem informačních tabulí. Motivační texty o běhu při-
pravil Tomáš Gnad. Autory běžeckých tras jsou říčanští 
běžci Miloš Smrčka a Luboš Hraba.

„Zelená trasa přesně kopíruje závod Lesní běh, mimo-
chodem letos se poběží již 40. ročník,“ vysvětluje Miloš 
Smrčka.  „Červená nejdelší trasa startuje na Jurečku. 
Pak poběžíte směrem k tenisovým kurtům, kolem Rokyt-

ky, podběhnete Černokosteleckou ulici, pokračujete lesem 
k hájovně. Oběhnete rybníky a od Mlýnského rybníku pro-
kličkujete městem přes Radošovice zpět na Jureček.  Žlutý 
okruh začíná v lese u Olivovny a pokračuje směrem k ven-
kovní posilovně, okolo kapličky U obrázku, pak k japonské 
zahradě. V lokalitě Ryba se trasa začne stáčet zpět,“ do-
dává Miloš Smrčka.

Co bylo nejdůležitější při plánování tras?
S Lubošem Hrabou jsme se snažili, aby cesty obsahovaly 
vše – těžší terén i rovinky. Většina úseků vede krásnou 
přírodou. Červená vás sice zavede do města, ale myslím, 
že i tak si to užijete.

Kde na běžce čekají nejtěžší úseky?
Určitě na zelené trase, která obsahuje dvě ostrá stoupá-
ní. Jednak kolem Rokytky, a pak na sáňkařské cestě, ale 
to už účastníci Lesního běhu dobře znají. Profily tras si 
můžete nastudovat i na informačních tabulích.
Je možné se na trasy napojit kdekoliv?
Určitě ano, ale na poprvé doporučuji začít na startov-
ních místech a pokračovat určeným směrem, protože 
cesty jsou označeny jen z jedné strany.
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Žijeme Říčany
městský úřad Říčany využívá hybridní poštu
Tato služba přináší časovou i finanční úsporu, a přede-
vším zefektivnění činnosti zaměstnanců úřadu. A co si 
pod pojmem hybridní pošta představit? Tato služba kom-
binuje elektronickou a klasickou papírovou koresponden-
ci. Úřad předává dokumenty k doručení v elektronické 
podobě na specializované pracoviště České pošty. Pošta 
pak zajistí veškerou fyzickou manipulaci s nimi, tzn. tisk 
dokumentů, jejich kompletaci, následné vkládání do obá-
lek a předání hotových zásilek do poštovní přepravy. 
Data jsou předávána vždy v zašifrované podobě, aby byla 
chráněna před zneužitím. Možná, že i vy jste již obdrželi 
zásilku hybridní poštou. Jako odesílatel je uveden MěÚ 
Říčany, P.O. Box České Budějovice.

Originální upoutávka na Geopark
Na Masarykově náměstí před hlavní budovou 1. ZŠ vznik-
la originální upoutávka na Geopark, který se nachází 
v areálu školy. Město nechalo na nevyužité travnaté pro-
stranství instalovat dva kameny z lomu ze Stříbrné Skali-
ce. Označení zhotovil umělecký kovář.

Ošetření památné třešně ptačí
Město vypsalo poptávku na odborné ošetření památné 
třešně ptačí v Parku poručíka Koreše. Podle dendrologic-
kého posudku je největším problémem, který ohrožuje 
vitalitu tohoto dvacet metrů vysokého stromu, napadení 
kmene dřevními parazitickými houbami. 

Opravujeme chodníky
Oddělení technické správy města postupně opravuje roz-
bité chodníky. Pracovníci se v uplynulých dnech zaměřili 
především na Masarykovo náměstí a okolí.
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Aktuálně ze Žákovského zastupitelstva
Žákovské zastupitelstvo (ŽZ) při-
pravuje ve spolupráci s terapeutic-
kým centrem Modré dveře pro žáky 
2. stupně základních škol a odpo-
vídajícím ročníkům gymnázií pro-
gram formou přednášky na téma 
deprese a úzkosti. Jak vypadají, jak 
je řešit a kde hledat pomoc.

Na říčanských školách se konal ano-
nymní průzkum a výsledek vypovídá 
o psychických problémech dětí a pře-
devším neznalosti, jak ony problémy 
řešit a říci si o pomoc. Proto se žákov-
ské zastupitelstvo rozhodlo dětem 
pomoci, neboť ačkoli se to nezdá, psy-
chické problémy jsou velmi závažné 
a bohužel stále podceňované téma. 
Spousta dětí se potýká s problémy, 
ale neví jak je řešit, bojí se svěřit ro-
dičům či kamarádům, a tak se jejich 
bolesti prohlubují. Proto žákovské 
zastupitelstvo chce podat pomocnou 
ruku. Velmi si našich žáků a studentů 
vážíme, a tak rádi pomůžeme k jejich 
lepší psychické stabilitě. Máme totiž 
ve škole přednášky na téma drogy 
a alkohol, ale o psychice se nemluví. 
Z deprese se dá lehce sklouznout k al-
koholu a drogám, ale o tom se mlčí. 
Proto rádi téma více „znormalizuje-
me” a uvedeme do povědomí.

jaK dEPrESE vYPadá?
Každý, kdo ji prožil, má jinou defini-
ci, jiné přirovnání. Já si dovolím zvo-
lit přirovnání k temnotě. Taková ta 
filmová temnota, co pohltí vše. Roste 
v těle, postupně člověka užírá a pohl-
cuje vše, čeho se dotkne. Občas usne 
a je klid, ale pak se probudí a spustí 
velikou bolest. Působí dojmem, že je 
všemocná a nikdy člověka nepustí, 
ale pouze tak zastrašuje.
Mohu oprávněně tvrdit, že deprese 
je jako zlomená noha, možná mno-
hem horší. Když si zlomíte nohu, 
jdete k doktorovi, jdete na rentgen, 
dostanete sádru, pak vám ji sundají 
a chodíte na rehabilitace. Podobné 
je to s depresí. Nepodceňujte vnitřní 
zranění. Psychické a fyzické zdraví 
jde ruku v ruce.

NěKtEré PŘízNaKY dEPrESE
n Smutek
n Skleslost
n Pláč
n Neustálá únava
n Pocit osamění a prázdnoty
n Opakovaný častý pláč
n Ztráta zájmu o koníčky
n Ztráta zájmu o přátele a rodinu
n Izolace

Jak se může člověk v depresích cítit 
a přemýšlet?
Děs, strach, bolest, smutek, porážka, 
zdrcení, pláč, osamělost, zranění, zou-
falství, chuť křičet. Nekonečná prázd-
nota a vyčerpání. Ztráta zájmu o svět 
a život. „Je konec světa, nic mě nebaví, 
nic nemá smysl, nikdo mě nemá rád, 
jsem zbytečná, jsme k ničemu, jsem 
ošklivá, jsem blbá, nemůžu dál, je toho 
moc, nevím co dělat, nebaví mě to.” 

cO NEŘíKat ČlOvěKu  
S dEPrESEmi
n „Nic to není.”
n „Jsi rozmazlený.”

n „Vždyť máš všechno.”
n „To máš z toho mobilu a inter-
netu, to za mě nebylo, přál bych ti 
minulý režim.”
n „To si vymýšlíš, abys byl zajímavý.”
n „Nedělej se zajímavým.”
n „Tak se vzchop a něco dělej.”

Opravdu není nejlepší nápad člověka 
v depresích neustále pobízet a snažit 
se ho přesvědčit, že se má vzchopit 
a začít se sebou něco dělat, jít ven, 
navštívit přátele, zvednout se z poste-
le anebo se učit. Občas je takovému 
člověku velmi zle a nemá sílu se zved-
nout z postele, a když ho pak někdo 
„povzbuzuje” a snaží se ho vyzvat 
k aktivitě, přivodí to akorát další po-
city zbytečnosti a méněcennosti.
Občas člověk potřebuje, aby si 
prostě jen sedl někdo vedle něj pod 
ten černý mrak.
Sledujte instagram žákovského 
zastupitelstva@zz_ricany

Anna Marion Andrášková, 
 místostarostka ŽZ
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bankovní identita vám pomůže 
i s daňovým přiznáním

Zapojení drobných podnikatelů do obecního 
systému svozu odpadů

S postupující digitalizací bylo nutné, aby stát vytvořil 
jednoduchý způsob, jak s ním mohou občané ko-
munikovat. Existují sice datové schránky, občanské 
průkazy s čipem a elektronické podpisy, ale ty si ne 
každý chce pořizovat. Navíc čipová občanka vyžaduje 
čtečku. Proto vznikla v roce 2021 nová forma proka-
zování tzv. elektronické identity, kterou je bankovní 
identita. Díky službě BankID se tak dá komunikovat 
nejen se státem, ale i s celou řadou soukromých 
firem. Někdy je v nadsázce bankovní identita označo-
vána jako digitální občanka. Už jste si ji zařídili?

Je to úplně jednoduché. Stačí mít aktivováno internetové 
bankovnictví jedné ze zapojených bank, kterými aktu-
álně jsou Air Bank, Česká spořitelna, ČSOB, Komerční 
banka, Moneta Money Bank a Raiffeisen bank. Zapojení 
do projektu připravují také další banky. Bankovní iden-
tita umožňuje například přihlášení do Portálu občana či 
portálu Moje daně, do elektronických systémů souvisejí-
cích s pandemií a dalších elektronických služeb veřejné 

správy. A navíc je to zcela zdarma a přihlásit se můžete 
odkudkoliv. Občané našeho města mají přístup k Portálu 
občana města Říčany, prostřednictvím kterého, mohou 
například platit místní poplatky nebo hlasovat o projek-
tech Překvapte Říčany.
Třeba bankovní identitu využijete už při podání daňové-
ho přiznání za rok 2021. Termín pro podání je 1. dubna, 
ale elektronicky máte lhůtu až do 2. května. Tento pro-
dloužený termín ale neplatí pro plátce paušální daně. 
Lhůta pro podání přehledů sociálního a zdravotního 
pojištění končí jeden měsíc od data podání daňového 
přiznání. S daňovým poradcem je termín podání da-
ňového přiznání 1. července a o měsíc delší je i lhůta 
pro oba přehledy. Elektronicky si za pomoci bankovní 
identity můžete z webu www.cssz.cz stáhnout přehled 
o zaplacených zálohách a na stejném webu můžete také 
elektronicky podat přehled. Rozsah služeb, které budete 
moci do budoucna potvrzovat pomocí bankovní identity, 
se jistě bude dále rozšiřovat. Už teď si můžete zjistit třeba 
informace o svém budoucím důchodu. 

Každý podnikatelský subjekt, při jehož činnosti vzni-
kají odpady, se stává původcem odpadů a je povinen 
likvidovat odpady ze své živnosti v souladu se záko-
nem o odpadech. Smlouvu na svoz živnostenského 
odpadu uzavírá podnikatel buď přímo se svozovou 
firmou, nebo se může zapojit do obecního systému 
nakládání s odpady. Město Říčany takovou možnost 
drobným podnikatelům nabízí. 

Drobné právnické nebo podnikající fyzické osoby, které 
při své činnosti produkují odpady z papíru, plastů, skla 
a kovů, se mohou zapojit do obecního systému svozu 
a likvidace tohoto separovaného odpadu. Nutnou pod-
mínkou je uzavření písemné smlouvy s městem. Na zá-
kladě této smlouvy mohou tito podnikatelé odevzdávat 
tříděný odpad na stanoviště pro separovaný odpad. 
Koho lze považovat za „drobnou“ právnickou a podni-
kající fyzickou osobu ve městě Říčany?
Jde o podnikatele, jehož produkce vytříděného odpadu 
nepřesáhne více než 1 100 litrů u komodity papíru, plas-
tu, a skla za rok a u komodity kovových obalů a nápojo-
vých kartonů více než 240 litrů za rok. 
Ceník naleznete na stránkách města Říčany v záložce 
„informace o odpadech“.  V případě, že je podnikatel 
zapojen do obecního systému nakládání s komunálním 
odpadem, a má uzavřenou písemnou smlouvu s městem, 

není povinen vést evidenci odpadů podle zákona pro ty 
druhy odpadu, s kterými se do systému zapojí. 
Smlouvu na likvidaci směsného komunálního odpadu 
(černé nádoby) město Říčany podnikatelům neumožňu-
je. Svoz směsného komunálního odpadu si musí práv-
nické a podnikající fyzické osoby sjednat přímo se svozo-
vou společností a vést jeho evidenci.

cO jE dObré vědět
l Podnikatelským subjektům může při jejich čin-
nosti vznikat i jiný než směsný komunální odpad 
– například oleje, baterie, léky… tento druh od-
padu je povinné odevzdávat do zařízení oprávně-
ných k nakládání s těmito odpady a vést o nich 
evidenci.
l Právnické a podnikající fyzické osoby mají po-
vinnost vést evidenci a uchovávat ji po dobu 5 let 
od provedení záznamu. Evidence se vede samo-
statně za každou provozovnu a za každý druh od-
padu. Potřebné informace najdete na webových 
stránkách města.
l město Říčany má oprávnění provádět průběž-
né kontroly právnických a podnikajících osob. 
Firmám i jednotlivcům, kterým bude prokázáno 
jednání v rozporu se zákonem, hrozí přestupkové 
řízení a pokuta. 
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Ve čtvrtek 13. ledna se v Říčanech uskutečnilo setkání 
s veřejností týkající se výstavby železničního korido-
ru D204 Praha – Strančice – Bystřice u Benešova. 
Akci zorganizoval Středočeský kraj za přítomnosti 
náměstka hejtmanky pro regionální rozvoj a územní 
plánování Jiřího Snížka a ředitele Odboru přípravy 
staveb Pavla Paidara ze Správy železnic. Lidé si přišli 
poslechnout, zda se v projektu neplánují změny. A ty 
skutečně nastanou.

Vysokorychlostní trať bude změněna na konvenční s rych-
lostmi do 200 km/h Původní projekt počítal, že se nový 
koridor stane součástí rychlého spojení RS1 Praha – Brno 
– Ostrava – Katowice a trať měla mít vysokorychlostní 
parametry (maximální rychlost až 350 km/h). Pro toto 
spojení však byla nakonec zvolena severní varianta přes 
Havlíčkův Brod. Projekt úseku Praha – Benešov však 
zůstane zachován. Tato trať se stane součástí IV. želez-
ničního tranzitního koridoru Německo – Ústí nad Labem 
– Praha – České Budějovice – Rakousko, který je v sou-
časnosti veden po stávající trati. Nově se již nebude jednat 
o vysokorychlostní trať, ale o konvenční trať s rychlostmi 
až 200 km/h. Nová trať má ulevit stávající přetížené tra-
ti 220/221 Praha – Benešov – České Budějovice. Určena 
bude pro dálkovou osobní dopravu (expresy a rychlíky) 
a zrychlenou osobní regionální dopravu (spěšné vlaky). 
Přes Říčany má vést jihozápadně od zástavby, mezi Vo-
děrádky a hřbitovem, dále kolem letiště u Světic. Stavba je 
nyní ve fázi projektové přípravy (studie proveditelnosti), 
dalším nezbytným krokem bude aktualizace Zásad územ-
ního rozvoje Středočeského kraje. 

Nová trať je prospěšná, ale musejí se minimalizovat ne-
gativní vlivy na životní prostředí
Po prezentaci byl ponechán prostor na dotazy a podněty. 
Zástupci z řad veřejnosti vyjádřili obavy z fragmentace 
krajiny, bariérového efektu trati a hluku. Původně měla 
být trať na území Říčan v naprosté většině délky pod zemí, 
nově má být nicméně ve značné části trasována po po-
vrchu a problematika rozdělení krajiny se tudíž týká i na-
šeho města. Zástupce Správy železnic ujistil, že veškeré 
negativní vlivy na životní prostředí budou řešeny v násle-
dujících fázích přípravy, což ukládá i zákon. Stavba projde 
i procesem EIA (Vyhodnocení vlivů na životní prostředí). 
Trať bude muset splnit veškeré hlukové limity dané záko-
nem, jako příklad řešení byly uvedeny zelené protihlukové 
valy. Fragmentaci krajiny mohou řešit ekodukty, propust-
ky či mimoúrovňové přechody. Mezi přítomnými z většiny 
panovala shoda ohledně prospěšnosti nové trati, ovšem 
v takovém provedení, které minimalizuje negativní vlivy 
na životní prostředí.
Zazněl i provozní koncept regionální dopravy na nové 
i stávající trati. Dle Plánu dopravní obslužnosti Integro-

vané dopravy Středočeského kraje bude na nové trati pro-
vozována linka spěšných vlaků Praha – Vlašim / Sedlčany, 
na současné trati zůstanou osobní vlaky linky S9, které 
budou jezdit co 15 minut a část uvolněné kapacity trati 
bude využita k rozšíření stávající spěšné linky R49, která 
bude jezdit ve špičkách co 30 minut. Nová trať je tak vý-
hodná i pro naše město, přestože na ní v Říčanech nebude 
zastávka (nový terminál je naplánován v Lipanech), jeli-
kož umožní zlepšit dopravní obslužnost na stávající trati. 
Část uvolněné kapacity bude rovněž využita pro nákladní 
vlaky dle dlouhodobé strategie o přesunu nákladní dopra-
vy z kamionů na železnici. 

Dle pana náměstka bude mít veřejnost možnost se 
k plánované trase vyjádřit, a to během letošního jara, 
kdy bude projednávána příslušná aktualizace Zásad 
územního rozvoje Středočeského kraje. Informace 
o veřejném projednání a pravidlech pro podávání námitek 
a připomínek bude zveřejněna na úřední desce Středočes-
kého kraje. Optimistický předpoklad zahájení výstavby je 
rok 2035.  Tisková zpráva města

Info: Studie proveditelnosti VRT Praha – Brno – Břeclav – https://www.spra-
vazeleznic.cz/vrt/praha-brno-ostrava-a-brno-breclav/studie-proveditelnosti

město Říčany chce spolupracovat s okolními 
obcemi, aby trať v případě realizace byla v maxi-
mální míře zahloubena a byly zachovány prostupy 
krajinou pro člověka i zvěř.

Správa železnic představila úpravy vedení 
železničního koridoru
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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 teChNiCKé spráVy NA OdbOrU 
spráVy mAjetKU – VOdOhOspOdáŘ 

Střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyšší odborné vzdělání
bližší informace:
Michal Svoboda, tel. 602 767 155, vedoucí oddělení technické správy

2.  refereNt OdbOrU stAVebNí úŘAd, OdděleNí 
spráVNí A VyVlAstňOVACí, ČiNNOst NA úseKU 
speCiálNíhO stAVebNíhO úŘAdU

Vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání.
bližší informace:
Jan Pillvein, vedoucí odboru, tel. 323 618 133

město Říčany svým zaměstnancům nabízí:
 zaměstnání u stabilního zaměstnavatele se zaručeným termínem výplaty
 5 týdnů dovolené ze zákona + 3 dny volna navíc 
 příspěvek na mateřskou školu
 stravenky v hodnotě 120,- Kč 
 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 
 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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a divadlo KVELB
SOBOTA 5. BŘEZNA 2022

Masarykovo náměstí 14 – 18 hodin
 

Masopustní průvod (z náměstí)
Staročeské písničky a tance – Malá kapela V. Kettnera

Program pro děti – soutěž masek 
Vepřové hody i jiné občerstvení

Pivo – Říčanský pivovar

Ricany_plakat_masopust_165x245.indd   1 19.01.2022   22:27



zastupitelé

Na únorovém za-
stupitelstvu byla 
schválena úprava 
rozpočtu města 
pro rok 2022 hla-
sy naprosté vět-
šiny zastupitelů. 

Rozpočet města je hlavním doku-
mentem, podle kterého se řídí prio-
rity hospodaření města, a jsem rád, 
že o zásadních výdajích a příjmech 
města panuje shoda napříč všemi po-
litickými kluby. 
Jako opoziční zastupitel a člen fi-
nančního výboru mohu konstatovat, 
že finance města jsou v dobrém stavu 
s nízkou mírou zadlužení. Tato pozice 
je kombinací určité střídmosti ve vý-
dajích v minulých dvou letech, posu-
nutí některých investičních projektů 
(hlavně nová ZŠ) a dodatečnými pří-
jmy do rozpočtu především v podobě 
příjmů 60 mil. Kč z radaru na okruhu 
D0 nebo příjmů z hromadných regis-
trací vozidel. 
Díky kombinaci výše uvedeného 
bylo možné v rámci úpravy rozpočtu 
posílit finance příspěvkových orga-
nizací Muzeum Říčany nebo KC La-
buť, vytvořit velké rezervy v rozpočtu 

a připravit město na nelehké období 
zvyšujících se cen stavebních prací, 
které ovlivní investiční priority města 
v dalších letech.
Zde se dostávám k jádru pudla. Ten-
to rok nás čekají komunální volby 
do vedení města a jako obvykle budou 
éterem létat volební sliby, co všechno 
jednotlivé strany pro voliče vybudu-
jí. Mně se tato předvolební rétorika 
příčí. Za STAN Říčany mohu slíbit, 
že líbivé sliby od nás neuslyšíte. Bu-
deme prosazovat pouze smysluplné 
investice a snažit se o další zvýšení 
efektivity úřadu.
Podobně jako jiná města v ČR trpí 
také Říčany velkým infrastrukturním 
dluhem. Laicky řečeno chybějící či 
neopravené silnice, chodníky, kanali-
zace, vodovody. Stávající vedení uva-
žuje o masivních investicích do oprav 
komunikací – o tzv. „velkém třesku“, 
kdy se s pomocí dlouhodobých půj-
ček dojde k rychlé opravě a vybudo-
vání velkého množství nových ko-
munikací. Osobně jsem proti tomuto 
přístupu. Infrastrukturu rozhodně 
budujme, ale pouze v souladu s oče-
kávanými městskými příjmy. Stáva-
jící dodatečné příjmy v řádu desítek 

miliónů korun z radarů nebo daňové 
příjmy, které město získává od státu, 
zde nemusí být navždy a velké zadlu-
žení do budoucna může být rizikem.
Čeká nás také těžké rozhodování 
ohledně financování výstavby nové 
školy na Komenského náměstí. Pů-
vodní rozpočet 450 mil. Kč se nyní 
výrazně navýšil a realistický náklad 
se nyní pohybuje mezi 700 a 800 mil. 
Kč. Po předpokládaném načerpání 
přislíbených dotací zde bude stále zá-
vazek města dofinancovat školu 240 
- 300 mil. Kč z vlastních zdrojů (pů-
vodně 110 mil. Kč). Počkáme na fi-
nální rozpočet projektu a podle toho 
rozhodneme o naší podpoře, žádný 
bianco šek od STAN nedáváme, a to 
i vzhledem k problematické poloze 
plánované školy.
A nakonec oblíbené předvolební 
téma – venkovní koupaliště. Před-
pokládanou investici 25 - 30 mil. Kč 
na tuto zbytnou akci nepodpoříme. 
Investujme s rozvahou, účelně a ku 
prospěchu všech občanů města. 
Přeji všem příjemný začátek jara a fi-
nanční stabilitu v této nelehké době.

Tomáš Krebs, zastupitel (STAN)  
člen finančního výboru

rozpočet města – v jaké situaci jsou Říčany?

Na únorovém 
z a s t u p i t e l s t v u , 
tak jako v minu-
lých letech, byla 
schválena úprava 
rozpočtu, která 
přichází tradičně 
po zaúčtování ak-

tuálních prosincových plateb.
Pozitivní zpráva je, že finální pře-
bytek hospodaření byl více než 90 
milionů Kč, dosažený díky dobrému 
finančnímu řízení města a konzerva-
tivnímu odhadu příjmů.  Tento trend 
se nám daří držet poslední dekádu 
– jaký to kontrast k hospodaření na-
šeho státu!  Díky tomuto přebytku 
jsme mohli posílit příspěvky školním 

a kulturním institucím města, navýšit 
výdaje na opravu silnic a chodníků, 
zvýšit podporu údržby zeleně nebo 
pokrýt zvýšené náklady na letošní 
opravu rybníka v Kuří. Navíc jsme 
adekvátně posílili rezervy na zvýšení 
cen energií, které bohužel stále ros-
tou a připravit se na přepokládané in-
flační zvyšování cen služeb. Navyšu-
jeme také investiční výdaje zaměřené 
na zlepšení životního prostoru našich 
občanů jako např. první fázi otevření 
říčanského potoka, investiční nákla-
dy na chodníky propojující Černo-
kosteleckou a Větrník, pokrytí zvý-
šených nákladů na chodník Květná 
v Kuří, oprava ulice Družstevní, do-
končení celkové opravy ulice Soko-

lovská a další.  Vedení města (KM) již 
12 let zodpovědně hospodaří a jako 
dobrý hospodář jsme nejen splatili 
vysoké dluhy (270 milionů Kč), kte-
ré jsme „zdědili” po minulém vedení 
v roce 2011, ale dokázali jsme navýšit 
roční investice na rekordní úrovně 
a ještě ušetřit na nákupy strategic-
kých nemovitostí, a to vše při velmi 
nízkém zadlužení města. Myslíme 
na budoucnost a proto máme v rezer-
vě připraveny prostředky na nákupy 
dalších nemovitostí a pozemků důle-
žitých pro rozvoj Říčan.

Martin Gebauer
Předseda finačního výboru  

a zastupitel (KM)

Pozitivní starosti. Úprava rozpočtu rozdělila  
přebytky hospodaření za rok 2021
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zastupitelé

Na prosincovém 
z a s t u p i t e l s t v u 
nám byl předlo-
žen ke schválení 
bod Rezervační 
smlouva - koupě 
objektu pro ško-
lu, budova staré 

pošty čp. 233. Záměr města nabýt 
do vlastnictví tuto budovu STAN 
Říčany podporuje; budova aktu-
álně slouží jako školní zařízení, 
takže možné zde okamžitě umístit 
několik tříd a tím ulehčit dlou-
hodobě napjaté situaci ve škol-
ství. Obzvláště v nynější situaci, 
kdy stavba nové základní školy 
na Komenského náměstí nabrala 
zpoždění oproti původnímu har-
monogramu. Ďábel je ovšem skryt 
v detailu: jako právníka a člena 
kontrolního výboru mě zarazil ná-
vrh usnesení, podle kterého mělo 
zastupitelstvo schválit uzavření 
rezervační smlouvy, ovšem bez při-
ložení jejího návrhu.
Vznesl jsem připomínku, že s ohle-

dem na péči řádného hospodáře 
nemůžeme hlasovat o uzavření 
smlouvy, jestliže nemáme její text 
k dispozici. Tím spíše za situace, 
kdy město mělo složit rezervační 
poplatek ve výši 1 785 960 Kč, kte-
rý by propadl v případě následného 
neuzavření vlastní kupní smlouvy 
(jejíž text rovněž nebyl k dispozi-
ci). Za těchto okolností jsem na-
vrhl odložení materiálu do doby 
předložení oboustranně odsouhla-
seného písemného návrhu rezer-
vační smlouvy; tento návrh byl ná-
sledně schválen všemi přítomnými 
zastupiteli. 

Moje obava se nakonec ukázala 
bohužel důvodnou. Po přímém jed-
nání s protistranou na textu vlastní 
kupní smlouvy (dohodli jsme se, 
že k uzavření rezervační smlouvy 
není důvod, když můžeme rovnou 
schválit a uzavřít vlastní kupní 
smlouvu) se ukázal zásadní roz-
por ohledně podmínky prodávají-
cí, aby se město vzdalo veškerých 

zákonných práv z vadného plnění. 
Tento poněkud nestandardní po-
žadavek prodávající se ukázal pro 
zastupitelstvo jako nepřekročitel-
ný, a tak na únorové schůzi byla 
schválena kupní smlouva s tím, že 
se město svých práv z vadného pl-
nění předem vzdávat nebude.

Vzhledem k tomu, že smlouva 
nebyla ke dni napsání tohoto pří-
spěvku (9. 2. 2022) prodávající 
akceptována, lze uzavřít, že díky 
obezřetnému přístupu neušla 
z městských prostředků částka 
atakující dva miliony korun.  

Závěrem bych chtěl vyzdvihnout 
konstruktivní jednání ohledně 
shora uvedené situace ze strany 
vedení města a jmenovitě zásluhy 
zaměstnankyně města z Odboru 
správy majetku Anny Richterové, 
která odvedla při jednání s prodá-
vající velmi kvalitní práci.

Adam Polánský,  
zastupitel (STAN)

rezervační smlouva

V úterý 15. 2. 
2022 proběh-
lo referendum 
o zrušení re-
gulace parko-
vání. Den před 
konáním vydal 
S t ř e d o č e s k ý 
kraj „rozhodnu-

tí o zrušení opatření, kterým byl 
zaveden parkovací systém v Říča-
nech“. Ponechám stranou nízkou 
20% účast (dala se předpokládat 
vzhledem k termínu konání), ale 
i drtivou většinu 90 % vyjádření 
ANO ke zrušení regulace parková-
ní. Nebudu tu ani rozvádět, co čeká 
Město pro to, aby obhájilo svoje 
počínání, ani to, co čeká občany, 
když jim nikdo pravdivě a věrohod-
ně nevysvětlí, jak se věci mají. Ne 
každý se vyzná v právnické mluvě. 
Já se chci věnovat lidskému přístu-

pu v zavedení regulace parkování. 
Před zavedením regulací Město, 
spíše vedení města, nekomuniko-
valo s občany a postavilo je před 
hotovou věc. Teprve po bouřlivém 
odmítání regulace pan starosta 
začal s občany komunikovat (jak 
se sám pochválil v ČT). To bylo 
ale hodně pozdě. Tato diskuse 
měla proběhnout před zavedením 
regulací. A úplně se zapomnělo 
komunikovat s občany mimo zóny 
(připadají si jako občané druhé 
kategorie) a s obchodníky třeba 
na Černokostelecké, kde nejde za-
stavit před obchodem, ani obchod 
během dne zásobovat zbožím. Celá 
Černokostelecká a všechny boč-
ní ulice od Černokostelecké jsou 
prakticky celý den plné zaparkova-
ných aut, která parkují  kde a jak se 
dá. Třeba i na chodníku a v zeleni 
(což byl velký argument vedení pro 

zavedení parkování). Dole v Ří-
čanech to vadilo, jinde to nevadí? 
A ještě trochu historie. Co si pama-
tuji, již dvakrát proběhla jednání 
o regulaci parkování. Prvně v ob-
dobí 2011 – 2014 a podruhé 2016. 
Pokaždé to bylo občany odmítnu-
to. Až loni to Město rozjelo tím 
nejhorším způsobem. Bez jakéko-
liv konzultace s těmi, kterých se to 
nejvíc týká. To je se svými občany. 
Vím, že neexistuje jednoduché ře-
šení. Ulice města (a nejen našeho), 
nejsou nafukovací a nejsou schop-
né pobrat takové množství aut.  
Nikdy se nestane, aby bylo nějaké 
řešení 100% přijato. Ale je nutné, 
aby občané věděli, že vedení města 
je tu pro ně a bude s nimi hrát ote-
vřeně a férově. 

Karla Egidová,  
zastupitelka ODS

Parkuj dobře v Říčanech – referendum
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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

buďte vidět - přežijete!
Období zimních měsíců je spojeno se sníženou viditelností. 
Chodci ve tmavých barvách bez reflexních prvků se vystavují 
nebezpečí i pokutě. Viditelnost chodců lze efektivně zvýšit 
reflexními doplňky, jako jsou reflexní pásky nebo popruhy, 
případně reflexní vesty. Městská policie Říčany ve spoluprá-
ci s Krajským koordinátorem BESIP pro Středočeský kraj 
připravila dne 20. ledna preventivní akci, kdy strážníci spolu 
s koordinátorem BESIP v ranních hodinách rozdávali chod-
cům reflexní pásky a současně je poučili o jejich smyslu. Buď-
te vidět! Chraňte své životy a osudy řidičů. Má to smysl! Po-
kud nevěříte, že by vám použití reflexních prvků za snížené 
viditelnosti mohlo zachránit život, podívejte se na interaktiv-
ní aplikaci. Snadno zjistíte, jak jste jako chodec nebo cyklista 
viděni očima řidiče motorového vozidla. 

Z knihy událostí
22. ledna, 17.53
Řidič vozidla, který projíždí ulicí Bezručova, si všímá jiné-
ho řidiče, který v nedaleké ulici K Podjezdu naráží do za-
parkovaného vozidla, nezastavuje a ujíždí pryč. Strážní-
ci na místě zjišťují vozidlo, které má poškozeno zpětné 
zrcátko na straně řidiče, dveře, blatník a nárazník. Díky 
oznámení řidiče, který uvedl popis vozidla, včetně regis-
trační značky, začínají strážníci pátrat po vozidle a jeho 
řidiči. O celé události je neprodleně vyrozuměna i Policie 
ČR. Probíhá vyhodnocení pořízených záběrů z dostup-
ných kamer městského kamerového dohlížecího systému, 
prověření registrační značky v systému úsekovém měření 
rychlosti vozidel a prověřuje se i databáze informačního 
systému městské policie, kde je zjištěno, že na dané vozi-
dlo je vydána říčanská parkovací karta. Strážníci, tak vy-
ráží na adresu osoby, na kterou je parkovací karta vydána. 
Na dvoře nemovitosti nacházejí zaparkované poškozené 
vozidlo po dopravní nehodě. Celou událost si na místě 
k dořešení převzala Policie ČR.    

27. ledna, 13.40
Hasičský záchranný sbor žádá strážníky o součinnost 
v ulici Domažlická. Je zde nutné při zásahu hasičů usměr-
ňovat provoz ostatních vozidel. Hasiči zde provádějí 
prořez stromu, který je nebezpečně nakloněn do vozovky 
a ohrožuje chodce i projíždějící vozidla.

1. února, 00.38
Při běžné kontrolní činnosti v ulici Černokostelecká v loka-
litě prodejen obchodních řetězců si hlídka strážníků všímá 
nepořádku u prodejního stánku, který je umístěn u vchodu 
do provozovny jednoho z obchodů. Na zemi se nacházejí 
poházené výrobky - sýry, uzené ryby a další. Následně je 
zjištěno, že do zadní části stánku vnikl neznámý pachatel 
a pokusil se jej vykrást. Větší škoda je však na poškození 
zboží než na jeho odcizení a to bezmála třicet tisíc korun. 
Celá událost je předána k dalšímu šetření Policii ČR.

6. února, 14.53
Všeobecně řečeno, hrozí-li nebezpečí z prodlení a s tím 
související možné ohrožení života nebo zdraví osob, nikdy 
toto neoznamujte složkám integrovaného záchranného 
systému ani městské policii formou zaslání textové zprá-
vy. V ulici Olivova hrozil pád vzrostlé borovice do komu-
nikace a na chodník. Ve věci bylo vyrozuměno Oddělení 
technické správy města a nakonec i Hasičský záchranný 
sbor, který provedl neodkladné pokácení stromu a jeho 
následné odklizení z chodníku a komunikace.

8. února, 07.56
Policie ČR žádá o součinnost při dopravní nehodě vozidla 
v Jažlovicicí ve Zděbradské ulici. Je zde nutné usměrňovat 
provoz ostatních vozidel v ranní špičce z důvodu vyšetřo-
vání nehody a následného odklizení vraku vozidla. Po na-
ložení vozidla na odtahový vůz a provedení úklidu vozovky 
a přilehlého okolí, došlo k plnému obnovení provozu pro-
jíždějících vozidel. 

Jindřich Joch
zástupce vedoucího Městské policie Říčany
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Milí příznivci našeho sboru, 
začalo nám meteorologické jaro, a ačkoliv letošní zima 
byla spíše mírná, tak mnozí jaro netrpělivě vyhlíželi, 
aby mohli na své zahradě či zahrádce začít pracovat. Ti, 
co v zálibě nemají zahrádkaření, určitě vyhlíželi teplej-
ší počasí a ti, kdo milují sníh, mají stále možnost zavítat 
na naše hory, kde je místy sněhu dostatek. To koneckonců 
můžeme sami potvrdit, protože jak jsem v minulém čísle 
zmínil, máme za sebou soustředění v Benecku, kde jsme 
prověřovali svoji fyzickou udatnost a věnovali se taktéž 
odpočinku a relaxování s dětmi. Nesmělo chybět lyžová-
ní, snowboard, sáňky, ale i samotné bobování. Sněhu bylo 
tolik, že stavba iglú pro děti byla samozřejmostí a na sa-
motné stavbě se podílely i děti. Byli jsme se ohřát v neda-
lekém bazénu a navštívili mimo jiné i výrobnu hraček, kte-
rá zaujala děti i dospělé. Měli jsme možnost vidět výjezd 
našich kolegů z Benecka a ačkoliv u nás vše již ohlašuje 
SMS nebo aplikace FIREPORT, tak jsou stále místa, jako 
zde, kde se navíc rozezní siréna a o samotném výjezdu 
vědí všichni, co jsou v doslechu.  Jak se ale pozná výstraha 
před nebezpečím od výjezdu? Požární poplach je vyhla-
šován přerušovaným tónem sirény po dobu 60 sekund. 
U elektronické sirény napodobuje zvuk trubky: „HÓ-ŘÍ, 
HÓ-ŘÍ“. Všeobecná výstraha se vyhlašuje kolísavým tó-
nem sirény po dobu 140 s. Kolísavý tón může zaznít 3× 
po sobě v tříminutových intervalech. U elektronických si-
rén, místních rozhlasů a mobilních sirén po zaznění všeo-
becné výstrahy následuje tísňová informace o charakteru 
ohrožení. 
Po návratu ze soustředění jsme hned 30. 1. drželi zálohu 
na vlastní zbrojnici a 5. 2. jsme měli vyjet k požáru sazí 
v komíně, ale ještě před samotným výjezdem jsme byli od-
voláni, protože naše pomoc již nebyla potřeba.  
Naše jednotka se skládá z 22 členů a rád bych vám nyní 
představil dalšího z nich. Je jím Jakub Kratochvíl, kterému 
často říkáme „Čahoun“ - jeho přezdívka vznikla díky jeho 
výšce 205 cm. Jakubovi je 32 let a u sboru je již 22. rokem. 
V jednotce zastává funkci hasiče a má za sebou mnoho 
školení a odborností. Jeho předností je práce s motorovou 
pilou, která mu, jak se říká, přirostla k srdci. Navíc mu ne-
dělají problém výšky, tak se ve volném čase věnuje rizikové-
mu kácení stromů. Mimo to se stará o pily v rámci jednotky 
a pokud je potřeba, tak velmi rád poradí, pořádá pro nás 
cvičná kácení, abychom správné techniky nezapomněli.   
Má za sebou nespočet výjezdů a prošel snad vším, co nás 
na výjezdech může potkat, ale dva výjezdy se mu přece jen 
vryly do paměti nejvíce - požár truhlárny v Mukařově, tehdy 
mu bylo teprve 19 let, a požár opuštěného domu v Říča-
nech, kde se podílel na hašení i následném likvidovaní škod 
a rozebíraní střechy. Jako člen sboru se účastní mnoha sou-
těží týmových, jako je MMD či Letňanský železňák, i indi-

viduálních, např. TFA. V týmu i sám za sebe slaví nespočet 
úspěchů a přestože bylo mnoho závodů a soutěží kvůli CO-
VID-19 zrušeno, trénuje, pokud je zrovna čas.  
Trénovat musí naši mladší na soutěže, které je brzy čeka-
jí, ale i ti starší, protože od dubna začínají první závody 
v TFA a mnoho dalších soutěží a závodů. Již se nemůžeme 
dočkat teplejšího počasí, abychom mohli opět trénovat 
venku se vším všudy.

S přáním pěkných a teplých dní  
David Pojezný, jednatel SDH Říčany

co nového u hasičů
www.sdhricany.cz
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MINIMÁLNÍ OKRAJ
INVERZNÍ 
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MINIMÁLNÍ OKRAJ
POZITIV

devětsil lékařský 

Petasites hybridus

Devět sil a lékař k tomu. Jméno 
devětsilu evokuje přímo super-
léčivé schopnosti této byliny, ale 
nejásejme. Na místě by bylo pou-
žívat spíše jeden z lidových názvů 
– lopušnice.
 
Celkem je známo asi dvacet dru-
hů devětsilů, které rostou v Evro-
pě, Asii a Severní Americe. U nás 
máme tři původní zástupce. Kromě 
nejznámějšího devětsilu lékařského 
se můžeme setkat s bíle kvetoucím 
devětsilem bílým (Petasites albus), 
zato vzácný horský devětsil Kablí-
kové (Petasites kablikianus) běžně 
nepotkáme.
 
Devětsil lékařský se vyskytuje v Ev-
ropě, na sever až po jižní Skandi-
návii, na východ po střední Rusko 
a na Kavkaze. Roste od středních 
poloh, ale hlavně v horách. Vyho-
vují mu podmáčené louky kolem 
břehů potoků a řek, nebo příkopy 
u lesních cest.
 
Devětsil je vytrvalá rostlina, která 
na jeře vypadá zcela jinak než bě-
hem léta.  Začátkem března vyráží 
ze silného oddenku růžově červená 
lodyha s hroznovitým květenstvím. 
Po odkvětu, během května, se ston-
ky prodlužují a dosahují výšky až 
jednoho metru. Ve větru z nich 
odletují semena – bíle ochmýřené 
nažky. Až v květnu raší zelené listy 
se silným dutým řapíkem. Ty jsou 
posléze velmi mohutné, přes metr 
vysoké a 60 cm široké.
 
Od pradávna se devětsil využíval 
v léčitelství. Skutečně působí proti 
kašli, křečím, bolesti hlavy, omezu-
je záněty atd. Bohužel je ale jedova-
tý! Obsahuje alkaloidy, které ničí 
játra a vyvolávají rakovinu. Dnes se 
některé léčivé látky získávají z vy-

šlechtěných, nejedovatých kultiva-
rů.
Volně rostoucí devětsil je tak možné 
využít maximálně jako slunečník, 
ostatně latinský název vznikl ze slo-
va petasos (široký klobouk), pro-
tože lidé si velkými listy devětsilu 
chránili hlavy před sluncem.

Ve středověku se věřilo, že nepří-
jemný pach devětsilu odpuzuje 
škůdce a nemoci. Byl používán jako 
lék na mor. Také morové masky, 
ve tvaru ptačích zobáků, často ob-
sahovaly sušený drcený oddenek 
devětsilu.

Na Říčansku roste devětsil lékař-
ský třeba na vlhké louce u rybníčku 
mezi Mnichovicemi a Klokočnou. 
Porost devětsilu bílého je k vidění 
Na Šmejkalce, podél potoka mezi 
Hrusicemi a Senohraby.
Na devětsil je vázaný nápadný no-
satcovitý brouk klikoroh devětsilo-
vý. V létě na horách je nepřehlédnu-
telný, když leze po velkých listech.

Jakub Halaš

PŘírOda 
Říčanska
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různé typy úlů a jejich historie
  „Úl medu nepotí“, toť staré včelařské přísloví. Je 
myšleno tak, že na typu úlu tak úplně nezáleží, jde hlavně 
o včely a podmínky kolem nich, aby medu bylo dost. To je 
samozřejmě pravda, ale proč se tedy stále diskutuje a stále 
se vyvíjí podoba úlů? Možná proto, že se nechtějí potit 
včelaři.
A co je to vlastně úl?  Člověkem uměle vytvořený příbytek pro 
chov jednoho včelstva. A jak to začalo? Zůstaneme-li v našem 
středoevropském pásmu, včela medonosná, tedy celý roj 
v čele s matkou, původně žila v dutinách stromů v lesních 
porostech. Tam je člověk objevil a začal jim odebírat med. Tak 
vznikly BRTĚ a brtnictví. Šplhat do výšky za tímto účelem byla 
samozřejmě náročná činnost. Část stromu se uřízla a přenesla 
se i se včelami k domu. Kmen se zapíchl do země, vršek se 
nějak jednoduše zastřešil a včelařilo se dál. Tomuto příbytku se 
začalo říkat KLÁT. Někdy se kmen nechal jen tak ležet u domu 
a včely fungovaly dál, odtud název úlu LEŽAN. Postupně 
včelař začal klát dekorovat, různě zdobit řezbou, a aby se mohl 
snáze ke včelám, respektive k medu dostat, vytvořil zezadu 
kmene dvířka.
To byly prvopočátky úlu. Vývoj šel dál. Zjistilo se, že včely 
jsou schopny se přizpůsobit jakémukoli prostoru simulující 
dutinu stromu. Kdo nemohl tesařit, začal plést vysoké koše 
ze slámy, které obrátil dnem vzhůru a vznikl další typ úlu, 
tzv. KOŠNICE. Těch se mohla uplést celá řada ze slámy, 
ještě potřít a zaizolovat dobytčím trusem a už tu byly celé 
včelnice (řada úlů vedle sebe, zastřešená před deštěm). Včely 
si v nich okamžitě vytvořily své voskové dílo, do kterého začala 
matka klást vajíčka a dělnice přinášet med. Tyto úly byly tzv. 
jednoprostorové, nedaly se nijak nastavovat či rozšiřovat 
a dílo včel bylo nerozběrné, což znamená, že při medobraní se 
plásty vyřezaly, med vylisoval a včely si musely začít stavět dílo 
znovu. Tedy vše záviselo na včelách. Včely si vždy staví plásty 
za sebou, které protahují směrem dolů. Postupně se proto 
zjistilo, že pokud se ke stropu upevní trámky, včely se mohou 
navést na směr stavby svého díla a tím může včelař rozvoj 
včelstva ovlivňovat. Z tohoto poznatku se vyvinuly rámky, 
do kterých včely ochotně staví a tím může člověk včelí dílo 
ohraničovat. To ovlivnilo i další vývoj úlů. Kláty se postupně 
začaly nahrazovat truhlářskými výrobky, kdy se stavěly 
jakési skříňky pevné konstrukce s česnem vepředu, tzv. úly 
STOJANY. Byly přístupné zezadu a uvnitř v několika patrech 
zasunuté dřevěné rámky, v kterých včely staví a pracují. 
Takto vznikly u nás začátkem 20. století úly s názvy Slezský 
stojan, Český stojan, Budečský úl, Uhříněveský úl a další, 
které se umísťovaly hlavně do včelínů a kočovných vozů. Byly 
přizpůsobeny konkrétním krajovým podmínkám ve smyslu 
velikosti a zateplení. Zde už se jedná o úly s dílem rozběrným. 
Med se odebírá z rámků, které se po vymetení medu opět 
do úlu vrátí s prázdným voskem včelám.

 Převratem v úlové problematice byl v roce 1851 tzv. 
Langstrothův NÁSTAVKOVÝ ÚL. Tento typ úlu je vlastně 
nejrozšířenější po celém světě dodnes. Jde o úl, jenž se skládá 
z libovolného počtu nástavků na sebe naskládaných, kde 
v každém patře jsou zavěšeny rámky. Nástavky lze přidávat, 
ubírat, prohazovat dle rozvoje a potřeb včelstva i záměrů 
chovatele. V případě „Langstrotha“ jsou nástavky nižší (17 - 
18 cm). Je to taková stavebnice skládající se ze dna s česnem, 
nástavků a stropního krytu. Je vrchem přístupný a systém 
umožňuje snadnou manipulaci nejen při medobraní, ale i při 
kontrole či léčení včel. Tento typ úlu můžeme vidět téměř 
na všech včelnicích. Původní systém se opět začal krajově 
upravovat, co se rozměrů týká. U nás jsou nejvíce rozšířeny 
nástavky pro rámky o rozměrech 39 × 24 cm, které zavedl 
František Adamec na sjezdu včelařů v r.1904.  Proč? To není 
úplně jasné.
 V rámci alternativních přístupů ke včelaření se v dnešní 
době často vrací k původním příbytkům včel, jako jsou kláty, 
košnice nebo MEDNÉ KRÁVY, což je neckovitý tvar ležanu, 
kde jsou v řadě vedle sebe pouze vrchní trámky pro voskové 
dílo, které si včely samy vystaví dle své potřeby. Jedná se 
o nízkonákladový úl s dílem nerozběrným. Při osvětové 
činnosti můžeme vidět i DEMONSTRAČNÍ ÚL, který je 
prosklený, aby včely byly dobře vidět ze všech stran. Ty jsou 
tam umístěny pouze po dobu výuky a pak se vrací do svého 
domácího prostředí. Existuje mnoho firem, které se výrobou 
různých úlů zabývají. Převažuje stále výroba ze dřeva, ale 
v nabídce jsou už i jiné materiály, jako je tvrzený i pěnový 
polystyren, hliník nebo umělé hmoty. O vhodnosti úlu, co se 
týká typů, rozměrů, zateplení, materiálů, se vedou mezi včelaři 
vášnivé debaty už od nepaměti. Svědčí o tom i řada názvů úlů 
dle typu a prostředí, které vznikaly během posledních sta let, 
jako např. dadant, optimal, tachovský úl, moravský univerzál, 
český univerzál, jednotný čechoslovák atd.
A pak že „úl medu nepotí“...

Vaši říčanští včelaři

Český svaz včelařů, z. s.
Základní organizace Říčany
založeno 13. 9. 1908 
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Životní prostředí a zdraví

rozhovor s vedoucí sociálních 
služeb Lenkou Pekařovou

Terapeutické centrum Modré dve-
ře poskytuje řadu služeb. O kterou 
sociální službu mají lidé největší 
zájem? 
V říčanském centru poskytujeme 
tři sociální služby. Největší zájem je 
o krizovou pomoc (KP), která je ano-
nymní, bezplatná a přijít může ten, 
kdo prožívá těžkou situaci, se kte-
rou si neví rady. Zájem je i o sociálně 
aktivizační službu (SAS), ve které 
nabízíme terapie lidem s duševním 
onemocněním nebo mentálním po-
stižením. Méně se ví o službě sociální 
rehabilitace (SR), ve které nabízíme 
podporu lidem se zapojením do běž-
ného života.
S jakými problémy se nejčastěji 
vaši klienti potýkají?
To je velmi rozmanité. V SAS často 

řeší vztahy, emoční stabilitu, sebere-
alizaci, sebevědomí, schopnost dobře 
se o sebe postarat a životní spokoje-
nost. V SR je častým tématem hledá-
ní práce, zvládání každodenního ži-
vota apod. V KP klienti nejčastěji řeší 
životní změny, ztráty, vývojové krize, 
vztahy a emoční nepohodu.
V jakých oblastech se vám daří 
klientům nejvíce pomoci?
Daří se nám umisťovat klienty na trh 
práce, což výrazně podpořil evropský 
projekt zaměřený na podporu lidí 
s hendikepem. 
Jaký proces čeká na klienta, který 
k vám přijde úplně poprvé?
U krizové pomoci se klient objedná 
telefonicky předem nebo může přijít 
bez objednání a náš odborník se pak 
hodinu věnuje jeho potřebám. U SAS 

nebo SR je vstup do služby delší. Vše 
začíná osobní schůzkou, zanalyzo-
váním situace klienta, seznámením 
s klíčovým pracovníkem, vytvořením 
individuálního plánu a následným 
podepsáním smlouvy.
Kam sociální služby v říčanském 
centru letos směřují?
Rádi bychom dokončili metodické 
proměny služeb a vše stabilizovali.
Co se během posledních let v rámci 
sociálních služeb změnilo a co 
byste si přála změnit vy osobně?
Služby prošly za poslední dva 
roky velkou změnou. Pracujeme 
více v terénu a více se zaměřuje-
me na individuální práci s klienty. 
Kvůli covidu jsme zahájili i nácvi-
ky online. Já osobně bych si přála, 
aby naše služby zůstaly pružné 

36 texty.kuryr@ricany.cz

Srnčí palouček
Srnčí palouček se nachází na jihovýchodním 
okraji katastru Říčan, na cestě od světické silnice 
k říčanské hájovně u Světic.  Začátek cesty za Oá-
zou má charakter místní komunikace, dnešní 
název je K Rozpakovu. Cesta prochází kolem ryb-
níků Rozpakov a Srnčí. Podchází železniční trať 
a hned za podjezdem se nachází Srnčí palouček.

Celková rozloha paloučku je 6 700 m². Pozemky jsou 
ve vlastnictví města Říčany. Palouček je z velké části 
obklopen Říčanským lesem.
Přední část je vyvýšená oproti zadní části cca 
o 1,5 m. Je také výrazně sušší. Je rozdělena asfalto-
vou cestou na dvě části. Jižně je menší část porostlá 
souvislým křovím z náletů, která sousedí s oploce-
ním chaty. Severní část přiléhá k výběžku lesa. Podél 
okraje lesa na pozemku Srnčího paloučku protéká 
malý potůček, který občas vysychá. Jedná se o be-
zejmenný pravostranný přítok Říčanského potoka, 
běžně označovaný jako Srnčí potůček. Je zde také 
malý rybníček.

Zadní, větší část Srnčího paloučku má charakter 
podmáčené louky. Je vklíněná mezi lesní porosty.
Na paloučku nyní roste mnoho druhů rostlin, které 
se jinde v Říčanech vyskytují jen vzácně, některé pa-
tří i mezi chráněné.     

Jiří Pánek
 Okrašlovací spolek v Říčanech



Pro seniory

POděKOváNí
Rádi bychom poděkovali Policii České republiky, konkrét-
ně obvodnímu oddělení Říčany, 24. 12. 2021 k nám do SD 
Marta totiž zamířili Anna Stehlíková a Jakub Vacík, kteří 
přinesli za celé oddělení říčanské policie pro naše klienty 
mnoho dárků pod vánoční stromek. 
 Rádi bychom také vyjádřili  poděkování společnosti MAK-
RO s.r.o, která rovněž pro naše klienty připravila mnoho 
dárků pod vánoční stromek. 
My i naši klienti si všech těchto darů velmi vážíme a děkuje-
me za zpříjemnění Štědrého dne a celých vánočních svátků.

Senior Dům Marta
(Z důvodu řešení situace kolem cov-19 se omlouváme 

za časovou prodlevu)

SeNIOrceNTrUm ŘíČANy
Po delší době o sobě dáváme trochu vědět. Poslední 
dva roky rozhodně nebyly lehké pro nikoho z nás, ale 
věříme, že to nejhorší už máme za sebou a teď již bude 
jen a jen lépe. Na podzim loňského roku jsme i tak 
uskutečnili jednodenní zájezd do Mariánské Týnice, 
jedné z našich nejhezčích barokních památek. Letošní 
rok zahájíme jednodenním zájezdem na zámek Záku-
py a doufám, že se vám bude rovněž líbit i připravova-
ný třídenní zájezd na Znojemsko v červnu. Bude nám 
i v letošním roce velikým potěšením se s vámi setkávat. 
Přejeme vám příjemné dny.

PrOGram Klubu SENiOr - dubEN
22. dubna 2022  zámEK záKuPY

Malý kousek císařské Vídně na severu Čech. 
zákupský zámek sloužil v 19. století jako letní 
sídlo členů panovnické rodiny Habsburků. Vzhle-
dem k tomu, že nejsou v současné době známá 
případná opatření vzhledem k nemoci COVId, 
budou případná omezení ohlášena účastníkům 
zájezdu včas dopředu. Při přihlášení nás prosím 
informujte o očkování/prodělaném onemocnění 
covid ne starším než 180 dnů, antigenním testu 
ne starším než 72 hodin, PCr testu ne starším 
než 7 dnů. Písemně se lze přihlásit na adresu Bez-
ručova 723/5, Říčany (uvést prosím vaše telefon-
ní číslo). Telefon: 724 094 462 (POUzE SMS, lze 
využít i Whatsapp), e-mail: seniorcentrumricany@
centrum.cz. a ráda vás samozřejmě uvidím osob-
ně v pátek 18. března 2022 v cukrárně U Štěpán-
ka na Černokostelecké ulici mezi 10 a 11 hodi-
nou. Cena: 550,- Kč. Odjezd: 7:50h aut. zastávka 
K Žel. stanici, 8:00h aut. zastávka Masarykovo 
nám. 

a pohotově reagovaly na potřeby 
klientů.
Co vám nejvíce pomáhá zlepšovat 
se ve vaší praxi?
Nejpřínosnější je získávat zkuše-
nosti z jiných služeb, buď navázá-
ním spolupráce, nebo stáží. Úzce 
spolupracujeme s psychiatrickou 

nemocnicí Bohnice, s Fokusem 
Dolní Povltaví, KC Říčany a MAS 
Říčansko. Dalším zdrojem jsou 
vzdělávací kurzy, vzájemná spo-
lupráce v týmu a nové zkušenosti 
s klienty.
Co je na vaší práci nejtěžší a co 
nejhezčí?

Změny s klientem se dějí někdy vel-
mi pomalu navzdory velkému výdeji 
energie, což je náročné. Hezký je tedy 
každý posun klienta, což nám vždyc-
ky dodá sílu a utvrdí v tom, že děláme 
smysluplnou práci.

Johana Homolová
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Pro děti a rodiče

Vlčata a příběh Říčanského hradu

Poslední lednovou sobotu jsme se 
s vlčaty vypravili do Říčanského mu-
zea poznat příběh Říčanského hradu. 
Na tematické výstavě jsme se dozvě-
děli, jak hrad vypadal v době své nej-
větší slávy, jak se v něm žilo a proč 
je z něj dnes zřícenina. Také jsme si 
vyzkoušeli připravené aktivity jako 
pečetění, stavbu hradu z kostek i krá-
lovskou hru šachů.

Vybavení informacemi z muzea jsme 
se vydali podívat přímo na zříceninu 
hradu, kde byl zároveň začátek geo-
lokační hry, kterou jsme se rozhodli 
pokořit. Společně s naším virtuálním 
průvodcem sirotkem Petrem jsme 
procházeli středověké Říčany a pá-
trali po pokladu. Hru jsme úspěšně 
zakončili u domu na Masarykově ná-
městí, ve kterém byl v 90. letech nale-

zen opravdový poklad – v zasypaném 
středověkém sklepě byla ukrytá kera-
mická nádoba s 348 pražskými groši.

Vycházka se velmi vydařila a určitě 
doporučujeme výstavu navštívit.

Za 3. oddíl Lukáš Pavelka
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Soutěžíme, připravujeme letní projekty. 
A jedno velké díky městu Říčany!

Konec školního pololetí bývá ve znamení shrnutí všeho 
probraného. Nejinak je tomu i v kurzu Programování 
robotů ze stavebnice Lego Mindstorms. Studenti sesta-
ví své vlastní roboty, kteří proti sobě následně svedou 
krutou bitvu. (foto vítězného robota) Chystáme už pro 
vás také letní tábory, proto sledujte náš web!

létObraNí 2022 – termín: 20. 8. – 27. 8. 2022, 
místo: Krkonoše – Špindlerův Mlýn, Novopacká Bouda. 
Pro děti je opět připraven bohatý program plný vycházek 
po okolí, lezení po skalách, hádanky, plnění úkolů, hou-
baření pro otrlé. Pozorování hvězd ze spacáku. Na závěr 
tábora bude diskotéka a maškarní. 
PŘíměStSKÝ tábOr Na KOlEch – termín: 11. - 15. 
7. a 8. - 12. 8. 2022, místo: Tehovský volnočasový park 
a okolí. Na děti čeká výuka techniky jízdy na MTB, vyjížď-
ka po okolí s instruktory, pumptrack a výuka bezpečné 
jízdy na kole. Zaměříme se jak na to, jak se na kole chovat, 
z čeho se kolo skládá a jak co nás může potkat v terénu, ale 
i na různé další dovednosti s kolem spojené.
PŘíměStSKÝ tábOr záchraNáŘi – termín: čer-

venec - v době distribuce tohoto vydání je již zveřejněn 
na našem webu, místo: budova Mraveniště. Každý den 
si řekneme o některém povolání a přiblížíme činnost zá-
chranných složek. K tématu si přečteme příběh, vyrobíme 
výrobek nebo vyzkoušíme praktickou ukázku. Naučíme se 
důležitá telefonní čísla a řekneme si, jak se zachovat v kri-
zových situacích.
PŘíměStSKÝ tábOr PriNcEzNY, rYtíŘi a draci – 
termín: srpen - v době distribuce tohoto vydání je již zveřej-
něn na našem webu, místo: budova Mraveniště. Budeme si 
číst pohádky, hrát divadlo a hodně tvořit. Na děti se některé 
dny budou těšit lektorky v tematických kostýmech. 
Rádi bychom také poděkovali městu Říčany za dlouho-
letou podporu a finanční pomoc prostřednictvím každo-
ročních dotací. V roce 2021 jsme čerpali dotaci na provoz 
v hodnotě 112 500 Kč. Našemu donátorovi velmi, velmi 
děkujeme. Věříme, že nás teď čekají po covidových ome-
zeních dny plné sportu, tvoření, pohybových aktivit a ra-
dosti v plné míře, a už opravdu naplno!

Nina Šafránek, koordinátor Mraveniště;  
www.mraveniste.info
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Prevence na školách
Oblast primární prevence je dnes nezbytnou součástí 
každé školy. Cílem je napomoci předcházení osobnost-
ně a sociálně nežádoucích jevů. Centrum primárních 
programů Cesty integrace již 10. rokem tyto programy 
na školách, nejenom v regionu Praha – východ, reali-
zuje. Máme Certifikaci MŠMT. Poskytujeme programy 
jak dlouhodobou, tak i jednorázovou formou. 

Témata se napříč tématy zaměřují zejména na budování 
zdravého klimatu ve třídě – podporují spolupráci, komu-
nikaci, nastavují pravidla a fungování třídních kolekti-
vů. Další témata se pak odvíjí od věku a schopnosti dětí. 
Na prvním stupni se zaměřujeme na zdravý životní styl, 
dopravní výchovu a první pomoc, dále pak alternativy 
trávení volného času – prevence závislosti na ICT a kyber-
šikany. Druhý stupeň je pak tematicky zaměřen na téma 
závislostí – legální a nelegální návykové látky a behavio-
rální závislosti. Životní hodnoty, téma dospívání a preven-
ce rizikového sexuálního chování. Dalšími tématy je první 
povědomí, předsudky, adrenalin a rizikové sporty a ideál 
krásy. 
Jak to vše probíhá? Školní prostředí, jedna třída, 2 – 4 pro-
gramy za rok ideálně po dobu několika let, stejný lektor, 
komunitní kruh, forma zážitku a interakce, hry a diskuse, 
možnost a prostor pro sdílení názorů, naslouchání, skupi-
nový tlak a nácviky. 
V roce 2021 jsme, i přes uzavření škol po určitou část 
roku, nezaháleli a v konečném součtu spolupracovali 
s 18 školami v programu dlouhodobé primární prevence. 
Programy byly převážně prezenčně ve školách. Pracovalo 
se dlouhodobě ve 210 třídách, osloveno bylo 4043 žáků.   
Témata byla hodně zaměřena na znovunastolení pravidel 
a fungování třídy a dále pak téma bezpečného užívání in-
ternetu. Jednorázové semináře byly realizovány ve 13 ško-
lách, 82 třídách, osloveno bylo 1540 žáků. 
Programy jsou financovány z Fondu Primární preven-
ce od Středočeského kraje, dále pak MŠMT a příspěvky 
od škol. 

Za tým CPP Markéta Hubínková

Poděkování Lasergame Říčany
Rádi bychom poděkovali borcům z Lasergame Říčany, 
kteří podpořili náš nízkoprahový Klub Cesta a pozvali 
nás na pár her free. Všem tuto aktivitu doporučujeme! 
Je to zábava a výzva pro malé i velké. U kluků v Laser-
gamu můžete oslavit dokonce i narozky nebo jiné příle-
žitosti, tak neváhejte, navštivte jejich web a rezervujte 
si svoji hru. Tě pic #cestacrew

Tereza Zajíčková, Klub Cesta

Obecně prospěšná společnost
Masarykovo náměstí 6, Říčany  •   Na Obci 2049, Říčany  •  www.cestaintegrace.cz
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Také letos se těšíme na radostná setkání, veselé tvoření, 
hraní si a dovádění v přírodě. Tábory vedou zkušení prů-
vodci z Lesního klubu Pramínek a konají se převážně 
venku. Slaměnohliněný domeček a jurta na louce u há-
jovny v Říčanském lese slouží dětem jako zázemí pro 
odpočinek a pro případ velké nepřízně počasí. Mnohem 
častěji ale tráví čas na louce, v lese, u potoka nebo u ryb-
níka.

Pro dotazy pište na email tabory@lesniklubpraminek.cz. 
Těšíme se v létě v lese. :)

Letní příměstské 
tábory 2022

cesta vlny 
11.–15. července 2022

Tábor pro tvořivé holky od 8 do 12 let.
dobrodružství s příběhem
18.–22. července 2022

Tábor pro holky i kluky od 6 do 10 let.
alchymie kolem nás, putování přírodou

18.–22. července 2022
Tábor pro holky i kluky od 5 do 10 let.

Údolí pohádek
25.–29. července 2022

Tábor pro holky i kluky od 4 do 7 let.
lesohraní 

1.–5. srpna 2022
Tábor pro holky i kluky od 5 do 8 let.

lesem křížem krážem
8.–12. srpna 2022

Tábor pro holky i kluky od 8 do 12 let.

cena tábora: Všechny tábory stojí 3000 Kč. Kromě 
Cesty vlny, která stojí 3300 Kč, vč. materiálu. V ceně 
táborů jsou zahrnuty obědy a pitný režim po celý den.



ze života škol(ek)

V měsíci únoru navštívi-
la školku paní lektorka 
s programem Malé tech-
nické univerzity. Program 
na rozvoj dovedností v ob-

lasti technické s názvem Stavitelé mostů byl určen 
pro mladší děti ze třídy Štěňátek. Starší děti ze třídy 
Koťátek se těšily na program Stavitelé měst. 

Po vzájemném přivítání a představení si děti ze Štěňátek 
vyslechly pohádku o Karlu IV. a stavbě Karlova mostu. 
Dozvěděly se, co je to pilíř a jak ho postavit, protože bez 
něj se žádný most neobejde. Všechny děti přiložily ruku 
k dílu a společně postavily ze stavebnice Lego Duplo 
spoustu pilířů. Tak jen s malou dopomocí dospělých 
vznikl velký most. Pak už zbývalo vyzkoušet pevnost 
mostu, a to tak, že každé dítě se po mostě prošlo. Hurá! 
Most vydržel. A tak si malí stavitelé na vlastní bosé nohy 
vyzkoušeli jednu z fyzikálních vlastnosti v praxi. Ani si 
přitom nevšimli, že se toho tolik naučili. „Dnes jsme si 
ve školce zase hrály“, odpovídaly děti nadšeně rodičům 
na otázku, co dnes ve školce dělaly.
Stejně nadšené byly i starší děti ze třídy Koťátek. Už jen 
pohled na plný kufr kostek lega byl pro ně výzvou k čin-
nosti. Po úvodní diskusi mezi dětmi a paní lektorkou 

o tom, které důležité budovy jsou ve městě, ve kterém 
žijí, se děti pustily do práce. Jako „velcí“ stavitelé dosta-
ly děti plánek silnice. Nejprve se jim podařilo společně 
postavit silnici z obřích puzzlí podle plánku. Každý si 
pak mohl rozhodnout, jakou budovu z kostek posta-
ví. Tady už děti kromě šikovných rukou zapojily také 
technickou představivost. Pod jejich rukama vznikaly 
budovy pošty, nemocnice, plaveckého bazénu, požární 
zbrojnice, základní školy a naší Mateřské školy Kuřát-
ko. V posledním kroku při vzniku města si děti zahrály 
na kartografy a zakreslovaly postavené budovy z lega 
do plánku. Děti tak vytvořily svou první zdařilou mapu 
města. Za odměnu si pak se svým postaveným dílem 
pohrály. Všem dětem, velkým i malým, byl na památku 
slavnostně předán diplom.

Jana Hrubešová, učitelka 

Zprávičky ze školičky Kuřátko

Oživlé muzeum 
v Jablíčkách
S třídou Jablíček 
jsme se rozhod-

li zaskočit do muzea a zapojit se tak 
do soutěže pro 50. ročník Mezinárod-
ní dětské výtvarné výstavy „Lidice“. 
Do této soutěže se zapojují děti nejen 
z české a slovenské republiky, ale 
i z dalších 70 - 80 států světa. V mu-
zeu můžeme najít ledacos. Od mine-
rálů přes dinosauří kosti až po tech-
nické vynálezy nebo umělecká díla. 
A jelikož děti jsou neustále v pohybu, 
zvolili jsme téma „Oživlé muzeum“ 
na téma Egypt.
Nejdříve jsme s dětmi načerpali infor-
mace z encyklopedií a knížek a hned 
jsme měli několik nápadů. Začali 
jsme zvířaty - velbloudem, egyptskou 
kočkou, a nechyběl ani skarabeus. 
Poté jsme přistoupili k Tutancha-
monovi, mumii, obrazu sfingy, váze, 
sloupům a k dalším drobným před-
mětům, jako byly náhrdelníky, ná-

ramky apod. Naší největší výzvou 
byl Anubis na trůnu. Děti malovaly, 
vystřihovaly, lepily, stříhaly, kašíro-
valy a zdobily podle vlastní fantazie. 
Na závěr jsme uspořádali egyptský 
karneval a s výrobky se tak rozlouči-
li, abychom je mohli osobně předat 

přímo v galerii v Lidicích, kde budou 
následně oceněné výrobky vystaveny. 
Některé poputují i do jiných států.
Děti si výrobu moc užily a už se těší 
na další společné tvoření.

Třída Jablíček, 
 MŠ Zahrádka
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Písemná přijímací zkouška (zařazovací řízení) se koná 
ve středu 1. června 2022 v 9.00 v budově 1. ZŠ, Ma-
sarykovo náměstí 71 (budova za kostelem). Zkoušky 
probíhají formou matematického testu. Testu se neú-
častní žáci, kteří již byli přijati na osmiletá gymnázia 
a odevzdali tam zápisový lístek. Žáci si přinesou psací 
a rýsovací potřeby.
Přihlášky s kopií vysvědčení za 1. pololetí pátého roč-
níku musí být dodány nejpozději 20. 5. 2022 do 12.00 
hodin do schránky na hlavní budově školy nebo elek-
tronicky na zarazovacirizeni@g.zs-ricany.cz.
Budou přijímáni pouze žáci, kteří mají jako cizí jazyk 
angličtinu.
Přihlášku lze vyzvednout v hlavní budově školy nebo 
stáhnout ze stránek školy (www.zs-ricany.cz).
Případná upřesnění a změny sledujte na těchto strán-
kách.
Žáci naší školy podávají přihlášky prostřednictvím 
svých třídních učitelů.
O zařazení žáka do této třídy rozhoduje ředitel školy 
na základě výsledků zařazovacího testu, hodnocení 
v 5. ročníku (vysvědčení) a kapacitních možností školy. 
Náhradní termín nevypisujeme.
Další informace na tel. čísle 323 602 794.

            Pavel Bednář ředitel školy

Otevírá ve školním roce 2022/2023 6. třídu  
s rozšířenou výukou matematiky

Naše škola pro příští školní rok bude otvírat tři 
první třídy. celkem můžeme přijmout 66 nových 
žáčků.zápis do první třídy je založen na rozhovo-
ru učitelky s dítětem a dalších činnostech dítěte. 
cílem je motivovat dítě pro školní docházku. 
v rámci neformálního rozhovoru pedagog zjišťuje 
úroveň dosažených znalostí a dovedností na zá-
kladě školou vybraných činností.

termín zápisu je 8. 4. 2022 od 9:00 do 17:00 
v budově 1. tříd „Slunečnice“, Olivova 1308. 

Žádosti o přijetí podávejte elektronicky na adre-
se https://skoly.ricany.cz/. Portál bude spuštěn 
1. 3. 2022. 

K zápisu se musí dostavit děti narozené od 1. 9. 
2015 do 31. 8. 2016 a děti, kterým byl v loň-
ském roce udělen odklad školní docházky.

zákonný zástupce musí předložit potřebné 
dokumenty - rodný list dítěte a průkaz totožnosti 
zákonného zástupce. cizinci předloží pas nebo 
potvrzení o občanství a povolení k pobytu. 

zákonní zástupci, kteří budou žádat o odklad 
školní docházky, navíc musí doložit vyjádření 
pedagogicko - psychologické poradny a dětské-
ho lékaře. 

zápis do prvních tříd pro školní rok 2022/23
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Pomalu ale jistě se blíží termín zápisu 
do prvního ročníku, který proběhne 8. 4. 2022 od 9:00 
do 17:00 hod.
Součástí zápisu je i osobní návštěva školy dítětem. V pří-
padě nemoci dítěte, postačí podání písemné žádosti zá-
konným zástupcem nebo jeho zmocněncem v den zápisu 
8. 4. 2022. Registrace k zápisu je možná od 1. 3. 2022 
na https://skoly.ricany.cz. Zároveň na této webové stránce 
je možné registrovat žáky i do školní družiny a to od 1. 3. 
do 27. 5. 2022.

S sebou nezapomeňte přinést: 
1.  Občanský průkaz zákonného zástupce 
2. Rodný list dítěte 
3.   V případě, že má dítě jiný trvalý pobyt než zákonný 

zástupce, potvrzení z evidence obyvatel a doklad 
užívacího práva k objektu, kde má dítě hlášen trvalý 
pobyt

4.   V případě, že budete žádat o odklad školní docházky, 
přineste vyjádření pedagogicko-psychologické po-
radny a odborného lékaře, pokud je již máte

Pro následující školní rok budeme otvírat čtyři první třídy. 
Jedna hudební, jedna s rozšířenou výukou AJ a dvě třídy 
běžné. Do hudební třídy a do třídy s rozšířenou výukou AJ 
je nutné podat předběžnou přihlášku a to do 13. 3. 2022 
k rukám ředitele školy – stačí poslat přihlášku na e-mail. 

Talentové zkoušky do 1. hudební třídy proběhnou 24. 3. 
2022. O času budou rodiče včas informováni po 13. 3. 
2022. Pro přijetí do třídy s rozšířenou výukou AJ je nutná 
plná školní zralost bez vady řeči. Míru vhodnosti posoudí 
po zápisu do 1. ročníku školní psycholog.
Podrobné informace k zápisu do 1. ročníku, včetně kri-
térií přijetí, naleznete na webových stránkách školy: 
www.2zsricany.cz .

Těšíme se na vás, vaše Bezručovka

Informace o zápisu do 1. ročníku 
v bezručovce
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ZáKLADNí ŠKOLA u ŘíČANSKéhO LeSA

rOZŠíŘeNí PrOFILAce ŠKOLy
V posledních osmi letech jsme rozvíjeli především pro-
gram jazykové výuky. Výuku angličtiny realizujeme 
od první třídy, na druhém stupni jsme ji rozšířili o samo-
statný předmět Anglická konverzace. Do jedné skupiny 
(původně třídy) soustřeďujeme žáky na jazyky nadaněj-
ší; ti mají k dispozici různé bonusové možnosti – výuka 
v menších skupinkách, týden výuky pouze v angličtině, 
jazykové projekty, zahraniční výjezdy… V oblasti volno-
časových aktivit dominují anglické kluby, programově 
napojené na British Council; žáci mohou absolvovat me-
zinárodní jazykovou zkoušku na úrovni maturity. 

Po řadu let jsme pracovali na další profilující oblasti, která 
se vlastně zcela přirozeně nabízí díky poloze naší školy – 
blízkosti lesa, přírody. Zaměření do oblasti přírodovědných 
předmětů (přírodopis, fyzika, zeměpis a chemie) budeme 
žákům poprvé nabízet v následujícím školním roce. A také 
již od šestého ročníku, podobně jako prohloubený anglic-
ký jazyk. Rovněž zde budou mít žáci možnost pracovat 
v menších skupinkách a do větší hloubky poznávat přírodu 
kolem nás a jejími fyzikálními souvislostmi; zamýšlet se 
nad udržitelným rozvojem (ve svém důsledku tedy nejen 
příroda, ale i sociální a ekonomické souvislosti), budou 
pracovat v odborné učebně s moderním vybavením PASCO 
(získané z grantu IROP), trávit čas výuky v přírodovědném 
arboretu (které nyní město Říčany při naší škole realizuje), 
dopodrobna zkoumat život ryb ve školním jezírku, zabývat 
se poznáváním života kolem sebe v tematických exkurzích, 
účastnit se odborných olympiád. 
Rozšíření profilace organizačně předpokládá zachování 
původních tříd výuky po prvním stupni a setkávání se na-
příč třídami pouze na tyto prohlubující předměty. Nabízí 
také mnohem snazší možnost nadaného žáka do takového 
programu vpustit i v průběhu jednotlivých ročníků druhé-
ho stupně; a naopak vyjmutí žáka z programu, pokud se mu 
dlouhodoběji nebude dařit nebo nebude mít vnitřní motiva-
ci (zájem). 
Kromě toho začínáme od následujícího školního roku po-
stupně od šestého ročníku část vyučovacích hodin českého 
jazyka a matematiky realizovat také napříč třídami, a to 
ve třech úrovních dovedností žáků. Tím získáme nejen mož-
nost docvičit látku s těmi žáky, kteří potřebují větší podporu, 
ale také nabídneme větší hloubku poznání žákům v těchto 
oblastech nadanějším. Jdeme tak vstříc inkluzi v praxi, kdy 
potřeba věnovat se dostatečně žákům se specifickými vzdě-
lávacími potřebami ubírá mnohdy při běžné výuce prostor 
a čas pro větší podporu a rozvíjení nadání, talentu. 

Dalibor Dudek, ředitel školy

hrAjI, hrAjeŠ, hrAjeme - DIVADLO
Třídě 6. A se konečně, ještě před odchodem na jarní prázni-
ny, podařilo pro rodiče zahrát nazkoušené vánoční předsta-
vení o narození Ježíše. Představení sice původně mělo být 
sehráno před vánočními prázdninami, ale vzhledem k epi-
demickým nařízením se to nepodařilo. Pak do toho zase 
vstupovaly karantény herců či dokonce onemocnění covi-
dem. Vše ale nakonec dobře dopadlo a věříme, že si diváci 
představení užili.

Markéta McFadyen, třídní učitel

ŠAbLONy III.
ubíhá to jako voda. v letošním školním  

roce rozjíždíme Šablony iii.

vybrali jsme pro naši školu tyto šablony:
Školní asistent – Olga menšíková

Klub pro žáky zŠ – zuzana Pacalová
doučování žáků – zdeněk dostál

Projektový den ve výuce (povinná aktivita)
Školní speciální pedagog – Eliška babková
Školní kariérový poradce – daniela Kótka

tandemová výuka – rodilý mluvčí (aj)
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ZŠ Nerudova –  
Informace k zápisu do prvních tříd

sOOvička, lesní školka plná 
dětí, ne stromečků

Letošní zápisový den připadá v naší škole na pátek 
8. 4. 2022, v době od 8.00 do 14.00 hod. Naše škola 
se zaměřuje na vzdělávání žáků podle minimálních 
očekávaných závazných výstupů RVP ZV, vzdělávají 
se v ní žáci se zdravotním postižením, případně kom-
binovanými vadami. K přijetí je nutné zejména dopo-
ručení školského poradenského pracoviště, ať už je 
to speciálně pedagogické centrum nebo pedagogicko 
- psychologické poradny, kde bude určen i vzdělávací 
program, podle kterého bude probíhat celé základní 
vzdělávání.
V případě, že se nebudete moci zúčastnit zápisu dne  
8. 4. 2022, je určen termín náhradního zápisu, a to  
11. 4. 2022 v době od 8.00 do 12.00 hod.
Žádost o přijetí je nutné vyplnit na webových stránkách 
www.skoly.ricany.cz , stejně jako žádost o odklad povin-
né školní docházky. Všechny další informace najdete 
na našich webových stránkách www.4zs.ricany.cz.

Pokud budete mít jakékoliv dotazy, budete chtít na-
vštívit školu, kontaktujte vedení školy na tel. číslech 
777 755 127, 731 449 247.

Jitka Macháčková, ředitelka školy

Už šest let mohou děti, kterým je blízký každodenní pobyt 
venku v přírodě, navštěvovat lesní klub sOOvička v Kolo-
vratech. Další lesní třída vzniká v Březí u Říčan. 

Lesní klub sOOvička funguje od r. 2016. Od té doby uběh-
lo mnoho vody a je to znát. Máme už dvě třídy – sOOvičky 
(sůvičky) a kOOlíšky (kulíšky). kOOlíškové jsou přípravkou 
pro tříleté - chodí tři dopoledne v týdnu a zvykají si na zvýše-
nou fyzickou zátěž, pravidla, nové autority, čas bez rodičů, 
učí se samostatnosti, zodpovědnosti za sebe a své věci, větší 
kompetenci, také volnosti a tomu, jak s ní nakládat. 
Jako zázemí nám slouží jurta a venkovní učebna, vybudova-
ná díky dotaci Státního fondu životního prostředí a MČ Pra-
ha-Kolovraty, ale také díky dobrovolné práci rodičů a našich 
podporovatelů. 
Pro školní rok 2022/23 otevíráme novou lesní třídu pOOští-
ků (puštíků) v Březí u Říčan, na louce u kostela. Tato třída je 
pro děti 3 - 6 let a režim docházky bude stejný jako v Kolo-
vratech.
I zde nám jako zázemí slouží jurta. Tu jsme získali v r. 2021 
díky dotaci Středočeského kraje z programu Environmentál-
ní vzdělávání, výchova a osvěta.
Lesní školky pocházejí z Dánska, kde byla roku 1954 za-
ložena ta úplně první. Postupně se tato myšlenka rozšířila 
do celé Skandinávie a následně i Evropy. Mezi země s největ-

ším počtem lesní školek patří Německo, kde staví lesní školky 
na stejnou úroveň jako běžné MŠ. Nejvýraznějším znakem 
lesních školek je výuka probíhající většinou venku za kaž-
dého počasí. Je zde kladen důraz na rozvoj dovedností dětí 
vlastními silami, v přímém kontaktu s přírodou, jsou podpo-
rovány při hraní, zkoumání a učení se. To je umožněno díky 
malému počtu dětí ve třídě. A tak to chodí i u nás v sOOvičce. 
Pokud o docházce vašeho dítka do lesní školky uvažuje-
te, přijďte se k nám podívat ve dnech otevřených dveří:  
Kolovraty  24. a 31. 3., Březí 1. a 2. 4. 2022.
Více info na www.soovakolovraty.cz nebo na  
tel. 604 316874 a soovicka@soovakolovraty.cz.

Helen Grafnetter, koordinátor lesního klubu sOOvička 



ze života škol(ek)

48 texty.kuryr@ricany.cz

DeN OTeVŘeNých DVeŘí
Den otevřených dveří je důležitou událostí nejen pro 
zájemce o studium, ale také pro školu. Připravit sta-
noviště, která uchazečům a jejich rodičům představí 
práci ve škole; zajistit žáky a učitele, aby se nestalo, že 
na stanovišti nikdo nebude; mít další žáky a učitele, kteří 
budou zájemce směrovat a odpovídat na jejich dotazy. 
Je to hodně práce, ale těšili jsme se. Do poslední chví-
le jsme doufali, že se s uchazeči setkáme osobně, ale 
nakonec jsme se vzhledem ke stoupajícímu počtu na-
kažených covidem19 ve škole rozhodli uspořádat Den 
otevřených dveří online. Ve středu 2. února ředitelka 
školy uspořádala čtyři online setkání, dvě pro zájemce 
o osmiletý a dvě pro zájemce o čtyřletý obor. Představila 
školu, náplň studia, další aktivity školy, plány, které má 
Gymnázium Říčany do budoucna a zodpověděla dotazy 
rodičů. Celkem se připojilo 156 rodičů a uchazečů. Jsme 
rádi, že jsme mohli zájemcům o studium na naší škole 
zprostředkovat informace alespoň touto cestou. 

Těšíme se, že příští školní rok se bude Den otevřených 
dveří konat na půdě školy.

 ředitelka školy

Velký úspěch našich studentů v krajském fi-
nále ve florbalu
Družstvo chlapců gymnázia Říčany se dne 1. února 
2022 zúčastnilo Krajského finále ve florbalu, které se 
uskutečnilo ve sportovním areálu Hamr Braník v Praze. 
Turnaje se zúčastnilo nejlepších deset škol Středočeské-
ho kraje. Po vítězství ve skupině naše družstvo postou-
pilo do finále a po velmi dobrém výkonu zvítězilo nad 

gymnáziem Nymburk 4:2. Tímto vítězstvím si družstvo 
zajistilo postup do celostátního finálového turnaje.
Všichni hráči prokázali velmi dobrou herní a fyzickou 
připravenost. Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen 
David Tománek, nejlepším brankářem Ondřej Kukol. 
Poděkování za vzornou reprezentaci naší školy patří 
všem zúčastněným hráčům a T. Tichému, který se spo-
lupodílel na organizaci turnaje.  Z. Trmal

Úspěchy našich žáků v soutěžích za první 
pololetí školního roku 2021/22
Výborných výsledků dosáhli naši žáci v mezinárodní 
online Matematické olympiádě, které se zúčastnilo 190 
týmů z ČR a SR. Družstvo oktavánů ve složení Š. Chout-
ka, K. Pokorná, Š. David, A. Ruszová, E. Dorňáková, 
T. Vedral, M. Jirků se umístilo na 23. místě, septimáni 
P. Kletečka, N. Škardová, K. Popsimovová, M. Popsi-
mov, V. Knobloch, R. Budínek na 25. místě. 

Naši studenti uspěli i v krajských kolech. V Chemické 
olympiádě v kategorii A vybojoval 3. místo septimán R. 
Budínek, v Logické olympiádě získala 8. místo T. Pokor-
ná ze sexty a v Ekologické olympiádě družstvo ve složení 
J. Sůsa, P. Kletečka, oba ze septimy, a sextán J. Šebesta 
obsadilo 2. místo.
V okresním kole Pythagoriády pro 8. ročník získal  
1. místo J. Parobek, 2. - 4. místo I. Khanzhyieva,  
V. Čepička, J. Pelant, v kategorii pro 7. ročník vybojovali 
1. místo K. Cimprichová, 2. místo L. Sikorová a 3. místo 
L. Kohoutek.

Blahopřejeme a děkujeme  
za příkladnou reprezentaci školy!
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ZUŠ Říčany se zapojila  
do soutěží mŠmT

V letošním roce MŠMT vypsalo soutěže a přehlídky 
v těchto oborech - sólový a komorní zpěv, sólová a sou-
borová hra bicích nástrojů, hra na dechové nástroje, 
hra smyčcových souborů a orchestrů, hra na cim-
bál a dudy, hra v souborech lidové hudby a soutěžní 
přehlídka tanečního oboru. Po proběhlých školních 
kolech posíláme zástupce téměř do všech soutěžních 
oborů. 

V okrese Praha - východ soutěží žáci celkem ze sedmi 
ZUŠ, což řadí náš okres mezi nejpočetněji zastoupený 
v počtu uměleckých škol ve Středočeském kraji. Tomu 
odpovídá i vysoká úroveň soutěžících.

Jako první zahájilo soutěže pěvecké oddělení. Okresní 
kolo v oboru zpěv proběhlo v ZUŠ J. Zacha v Čeláko-
vicích. Byli jsme velmi překvapeni, jak vysoká úroveň 
soutěžících byla již v kole okresním a jak velká měřítka 
kladla na soutěžící okresní porota. Do okresního kola 
jsme vybrali celkem 18 zpěváků a jeden komorní pěvecký 
soubor, ale u některých dětí si bohužel tréma vybrala svou 
daň. I přes to jsme získali čtyři postupy do krajského kola. 
V krajském kole budou za naši ZUŠ zpívat Lucie Kadleco-
vá ze třídy Martiny Červené a Eliška Lázničková, Robert 

Řasa a Ondřej Hobzík, všichni tři z pěvecké třídy Lucie 
Novákové, za klavírního doprovodu Petra Malínka. Všem 
postupujícím a pedagogům gratulujeme. A gratulujeme 
samozřejmě také všem ostatním zpěvákům, kteří získali 
další cenná umístění, která je jistě nasměrují na další pě-
vecké soutěže a přehlídky.

Ostatní obory okresní kola teprve čekají v průběhu mě-
síce února a na začátku března. Okresní kolo dechových 
nástrojů dřevěných a žesťových se bude konat 1. a 2. břez-
na u nás v Říčanech, v koncertním sále Staré radnice. 
Soutěž bude probíhat dva dny a zúčastní se okolo stovky 
dětí z celého okresu. Soutěž je volně přístupná, koho by 
tato událost zajímala, může si přijít poslechnout. Okres-
ní soutěž sekce bicích nástrojů proběhne na konci února 
v ZUŠ Brandýs nad Labem.

Ještě připomínáme, že 22. února se uskuteční soutěž-
ní přehlídka „Pěvecké mládí“. Soutěžící budou zpívat 
od rána do odpoledních hodin v KC Labuť. Přijďte si po-
slechnout a podpořit zpěváky z říčanských škol!

Markéta Sinkulová, programový a kulturně –  
výchovný pracovník ZUŠ Říčany
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máTe DOmA PŘeDŠKOLáKA? PŘeČTĚTe SI 
ČLáNeK PSychOLOŽKy jITKy SVáTKOVé  
NA TémA  ŠKOLNí ZrALOSTI

Blíží se zápisy do základních škol a je teď na rodičích se 
zamyslet, zda je jejich dítě dostatečně zralé pro nástup 
do 1. třídy. Je dobré si vyslechnout názor paní učitelek 
z mateřských škol, které s dítětem tráví většinu dne 
a sledují, jak dítě funguje v dětském kolektivu a při ří-
zených činnostech. Pokud o odkladu školní docházky 
uvažujete nebo ještě váháte, je nejvyšší čas se objednat 
do Pedagogicko-psychologické poradny na vyšetření 
školní zralosti, kde odborný pracovník dokáže pomo-
cí různých úkolů zmapovat většinu oblastí, které jsou 
pro vstup do školy důležité. Doporučí pak, které oblasti 
rozvíjet a jakým způsobem, případně vystaví doporu-
čující posouzení pro odklad školní docházky. V tomto 
případě může dítě zůstat v mateřské škole nebo na-
stoupit do přípravné třídy. Pokud rodiče zvolí odklad 
školní docházky, potřebují ještě doporučení od dět-
ského lékaře nebo jiného odborníka ze zdravotnictví, 
v rámci zápisu pak požádají školu o odklad školní do-
cházky.  

Co by mělo dítě před nástupem do 1. třídy zvládat? Mělo by 
mít dostatečně rozvinuté řečové dovednosti, sluchové a zra-
kové vnímání (rozlišování hlásek ve slovech, zrcadlově ob-
rácených tvarů apod.), koordinace ruky a oka při kreslení, 
schopnost porovnávat, třídit, určit počet prvků. V poslední 
době nabývají více na důležitosti předpoklady pro úspěš-
né adaptování na školní režim – přiměřená samostatnost, 
emoční a sociální zralost, úroveň sebeobsluhy, schopnost 
udržet pozornost po delší dobu. Vzhledem k tomu, že epide-

mická situace narušila u některých dětí pravidelnou docház-
ku do MŠ nebo k dalším odborníkům, nemusela ani přípra-
va na školu probíhat dostatečně systematicky a některým 
dětem to může chybět. Vyšší počet žáků ve třídách zvyšuje 
nároky na pozornost a sociální dovednosti dítěte. Pokud se 
do školy dostane dítě nepřipravené a nezralé, neprospěje to 
jemu ani jeho rodičům, následky pak bývají dlouhodobé. 
Existuje sice možnost dodatečného odkladu školní docház-
ky, který je však pro všechny strany méně příjemný a kom-
plikovanější.  Přejeme vám, aby se vám v této hektické době 
dařilo vyvážit vliv digitalizace s běžnými aktivitami, které 
děti potřebují – předčítání, povídání, společenské hry, dět-
ské časopisy, pohybové hry a aktivity, kreslení a jiné tvoření.  
Ať se při společné činnosti cítíte dobře a své dítě tím moti-
vujete!

Jitka Svátková,  
psycholog a vedoucí PPP SK OP Říčany

MaP III OrP Říčany – Místní akční plány 
rozvoje vzdělávání III, reg. č. projektu:  

CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0020456

Příprava žáků k jednotné přijímací zkoušce 
na víceletá gymnázia v podmínkách základ-
ní školy

Máte ve třídě či doma bystroně, který se 
na základní škole nudí? Pro kterého jistojistě 
teprve víceleté gymnázium bude tím pravým 
stupněm vzdělávání, jenž dá vyniknout jeho 
osobnostním předpokladům a bude živit její/jeho 
zvídavost tím nejlepším způsobem? Obáváte se, že 
podmínky základní školy při nejlepší vůli nejsou s to sa-

turovat potřeby jednotlivců? Zejména těch 
„napřed“? Základní škola již svým názvem 

předesílá, že půjde o ZÁKLADNÍ vzdělá-
vání všech, kteří v roce nástupu k povinné 
školní docházce dosáhli věku šesti let. 
Škola se zavazuje celou jakkoliv početnou 

skupinu vzdělat a zároveň slibuje meto-
dy a formy uzpůsobit každému jednotlivci, 

který se v konkrétní třídě vyskytne. Je to vůbec 
možné? Jste učitelem v páté třídě? Vnímáte i vy 

potřebu pomoci bystroňům na víceleté gymnázium a jste 

jeDNOTNá PŘIjímAcí ZKOUŠKA – STrAŠáK NebO PŘíLeŽITOST 
PrO NAŠe ŽáKy?

pedagogicko-psycholo-
gická poradna středo-

českého kraje –  
prACOViŠtě ŘíČANy,  
Školní 2400/4, 251 01 

Říčany 
telefon: 606 681 827, 

731 417 201,  
e-mail: ricany@pppsk.cz
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dAtUm, ČAS  AKCe NáZeV místO KONáNí prO KOhO je setKá-
Ní UrČeNO?

2. 3. 2022 
9.00 - 13.00 

hodin

Kulatý stůl pro pedagogy vyučující 
hudební výchovu  

mAlý sbOr NA ZáKlAdNí ŠKOle

s martinem mužíkem

2. zŠ Bezručova, 
Říčany 

(HUdEBNa)

pro pedagogy vyučující 
HV na  

2. stupni zŠ nebo niž-
ším stupni víceletých 

gymnázií

3. 3. 2022 
15.00 - 17.00 

hodin

jednání pracovní skupiny  
prO rOVNé pŘíležitOsti s besedou  
psyChiCKé prOblémy dětí V sOU-
ČAsNé dObě s richardem braunem

3. zŠ u Říčanského 
lesa, Říčany  

(POSLUCHÁrNa)

pro všechny pedago-
gické  

a nepedagogické pra-
covníky zŠ

8. 3. 2022 
14.00 - 15.00 

hodin

Kulatý stůl pro speciální pedagogy 
ZŠs lenkou Šourkovou

online pro speciální pedagogy 
zŠ

17. 3. 2022 
14.00 - 15.00 

hodin

Kulatý stůl pro pedagogy 1. stupně ZŠ 
jAK VyUžít jedNOtNé pŘijímACí 

ZKOUŠKy K rOZVOji pOteNCiálU NA-
dáNí žáKů NA ZŠs petrou Kobrovou

online pro pedagogy  
1. stupně zŠ

22. 3. 2022  
14.00 - 15.00 

hodin

jednání pracovní skupiny  
prO fiNANCOVáNís týmem mAp

MaP  
společenská míst-

nost

pro členy pracovní 
skupiny  

Pro financování

24. 3. 2022 
16.00 - 17.00 

hodin

jednání Řídicího výboru mAp 
ustavující schůze s týmem mAp

MěÚ Říčany,  
Masarykovo nám. 

53/40, Říčany

pro členy ŘV MaP

31. 3. 2022 
13.00 - 19.00 

hodin

Odborný seminář pro pedagogy mŠ 
pOdpOrA ŠKOlNí pŘiprAVeNOsti  

prO ČteNí, psANí, pOČítáNí  
s VyUžitím VČelKy  
s renatou Wolfovou

3. zŠ u Říčanského 
lesa, Říčany  

(POSLUCHÁrNa)

pro pedagogy MŠ

Přihlásit se na výše uvedená setkání můžete prostřednictvím e-mailu: map@ricany.cz
Těšíme se na vás!  Monika, Mirka, Pavlína

všechna setkání jsou pro zaměstnance mŠ, zŠ rodiče z OrP Říčany zdarma v rámci vzdělávacího projek-
tu maP iii OrP Říčany – místní akční plány rozvoje vzdělávání iii, reg. č. projektu: cz.02.3.68/0.0/0.0/
20_082/0020456.

V mĚSícI ÚNOrU jSme PrO VáS PŘIPrAVILy NíŽe UVeDeNá SeTKáNí
program jednotlivých setkání naleznete na https://map-ricany.cz/

zároveň svíráni faktem, že pokud z páté třídy odejdou „ta-
houni“, zamíchá to se skupinou tak, že bude třeba vyna-
ložit velké úsilí, aby hodnoty vzdělávání a podpory touhy 
po vědění měly mezi žáky (zase) své pevné místo? Nebo 
jste zastáncem teorie, že jakákoli segregace (a tou beze-
sporu víceletá gymnázia v naší zemi jsou) je špatná, že 
neexistuje žádný reálný, fakty podložený důvod, proč děti 
tak brzy škatulkovat na „studijní“ a „další“ typy? Je to jed-
no. Jednotná přijímací zkouška, touha mnoha žáků a rodi-
čů z páté třídy pokračovat na gymnáziu a současný systém 
vzdělávání v naší zemi je prostě fakt, ať si o tom myslíme 
cokoliv. Již stará moudrost předků nám velí neplakat nad 
rozlitým mlékem a z každé situace si vzít to nejlepší. Pojď-

me se společně zamyslet nad tím, jak si z jednotné přijíma-
cí zkoušky udělat kamaráda, který nám dává mnohdy těž-
ké, ale vždy zábavné hádanky, který má v rukávu spoustu 
laskomin v podobě netradičních úloh a kterého si můžeme 
pro sebe i pro své žáky ochočit. Zkusme využít potenciálu 
té pro mnohé děti „první velké zkoušky“ pro to nejdůleži-
tější – ukázat dětem, že ve škole společně můžeme přijít 
na kloub různým záhadám, posílit vlastní odolnost, zoce-
lit nejen svaly, … a může to být prima. Podaří-li se nám, byť 
u několika žáků, vzbudit touhu po poznávání a necháme-li 
je okusit sladkost aha-efektu, jsme tady správně.

Petra Kobrová, učitelka 
2. ZŠ Bezručova, Říčany
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l Slyšeli jste o Farní charitě mnichovice? 
Svazek obcí na jeden rok převzal od Místní 
akční skupiny MAS Říčansko již po čtyři 
roky skvěle fungující projekt – terénní so-
ciální služby Farní charity Mnichovic
e. Díky jim bylo loni podpořeno 16 sociál-
ně slabých domácností. Letos už jich bude 
nejméně 20. Cílem Ladova kraje je, aby se 
o možnosti využít podporu či pomoci projek-
tu dozvědělo ještě více lidí napříč celým mikro-
regionem mezi Prahou a řekou Sázavou. 

l víte jak a komu pomáhá?
Farní charita Mnichovice spolupracuje se sociálním od-
borem v Říčanech a v Benešově a s „neziskovkami“ Cesta 
integrace, Rozum a cit a MAS Říčansko. Pomoc, aktuálně 
hlavně materiální, pak směřuje ke klientům, kteří jsou tě-
mito neziskovkami doporučeni a jejichž tíživá situace je 
jimi ověřená. Eliminuje se tak možnost zneužití pomoci. 
Hlavní náplní je pravidelná potravinová pomoc, nárazová 
materiální pomoc a každoroční Tříkrálová sbírka. Dvakrát 
ročně je organizován výměnný bazárek v Choceradech 
a v průběhu Mnichovické zářijové Mariánské pouti bazá-
rek oblečení.

l víte, na koho se obrátit?
V této charitě se přidáním dobrovolnické pomocné ruky 
angažuje více lidí. V terénní práci se však jedná o jednu 
konkrétní osobu – Lucii Procházkovou. Ta objíždí region 
s charitním autem a pomáhá, kde je potřeba. Lucie nemá 
kancelář, funguje na telefonu bez hlášení zmeškaných 
hovorů, proto buďte trpěliví, volejte, pište sms či chatujte 
na whatsapp. Můžete poslat také e-mail na mnichovice@
charita.cz. Telefonický kontakt na Lucii Procházkovou je 
605 918 148. Více informací naleznete i na  https://mni-
chovice.charita.cz/. 

l chcete se do charity zapojit? •  znáte někoho, kdo 
potřebuje pomoc? 
Pomoci lze financemi, které budou použity na hrazení 
nezbytných nákladů a činností spojených s poskytová-
ním služeb. Od května 2020 se např. najezdilo téměř tři 
tisíce kilometrů. Rozvážel se nábytek, vybavení domác-
ností, notebooky pro distanční výuku, potravinová po-
moc pro 11 domácností, atd. Příspěvek lze poslat na účet 
2801611441/2010. Je možné pro účely daňového odpočtu 
získat potvrzení o daru. Pokud byste rádi věnovali materi-
ální pomoc, kontaktujte raději Lucii e-mailem nebo se po-
dívejte na sociální sítě charity. Tam zjistíte, co je potřeba. 

Lucie přijímá i seriózní tipy od vás na ty, kteří po-
třebují pomoc. 

Předem děkujeme všem  
dobrovolníkům a dárcům! 

StruČNé OzNámENí - ČiStÝ ladŮv 
Kraj uŽ Na zaČátKu dubNa
Jako každoročně se Ladův kraj zapojí do ce-

lostátní výzvy ČSOP pod názvem Ukliďme 
Česko, letos vyhlášené na sobotu 2. dubna. 

Uklízet se bude v „ladovských obcích“ včetně Ří-
čan v průběhu celého mě-

síce dubna. Více se dozvíte v  
březnu na vývěskách a soci-
álních sítích svých obcí. 
Sledujte letáčky Čistý Ladův 
kraj. Děkujeme, že vám vaše 
okolí není lhostejné!  

Hanka Bolcková, 
www.laduv-kraj.cz

Terénní sociální pomoc nyní pod záštitou Ladova kraje 
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červený Hrádek u Sedlčan, jedno ze středočeských sídel pánů z Říčan

Pozůstatky tehovského hradu
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Páni z Říčan ve středověku, díl 5. –  
rozrod pánů z Říčan ve středních Čechách  

MINIMÁLNÍ OKRAJ
INVERZNÍ 

PRUH

MINIMÁLNÍ OKRAJ
POZITIV

V předchozím díle opustil Diviš III. 
z Říčan hrad Říčany a už se do něj 
nikdy nevrátil. V okolí Říčan i v šir-
ších středních Čechách bychom 
mohli v průběhu středověku stále 
nacházet jiné členy rodu erbu troj-
listu. 

V těsném sousedství Říčan leží Te-
hov, který byl od počátku 14. století 
sídlem jedné z vedlejších větví rodu 
erbu trojlistu. Nejčastěji se v prame-
nech objevoval Heřman z Tehova, 
snad syn Otíka z Tehova, který mohl 
být teoreticky sourozencem Oldři-
cha z Říčan. Samotný Heřman se 
vyskytuje pouze jako svědek v listi-
nách a snad mohl stát u počátků te-
hovského kostela. Tehovští členové 
rodu erbu trojlistu vymřeli patrně 
ještě na konci 14. století. Další stře-
dočeské pány z Říčan bychom nalezli 
například v Zaječicích u Pyšel, vý-
znamnějšího postavení však dosáhli 
potomci Otíka z (Velkých?) Popovic, 
snad sourozence nebo bratrance Ji-
mrama z Říčan. 

Otíkův syn Heřman získal hrad Čer-
vený Hrádek u Sedlčan a blízkou 
Kosovou Horu. Heřman se přihlásil 
k dědictví pánů z Říčan a začal se 
nazývat „z Říčan a Hrádku“. Za hu-
sitských válek byl příznivcem husitů, 
roku 1430 byl dokonce jedním z ru-
čitelů smlouvy o příměří mezi Oldři-
chem z Rožmberka a tábority. Jeho 
potomci se aktivně účastnili bojů 
v čase bezvládí před nástupem krále 
Ladislava na trůn a půjčovali peníze 
Rožmberkům.  Patrně někdy v letech 
1474–1475 tato větev pánů z Říčan 
o Červený Hrádek přišla a přesunula 
se na tvrz v Kosové Hoře. Od té doby 
se rod nazýval Kosohorští z Říčan. 
Od Kosohorských se nejspíš oddělila 

větev, která žila na počátku 16. století 
na drobné tvrzi v Beztahově u Votic.  
V průběhu raného novověku shro-
máždili Kosohorští rozsáhlé majetky 
(Hořovice, Humpolec, Červená Ře-
čice, znovuzískali i Červený Hrádek), 
ovšem ve druhé polovině 17. století 
vymírají. 
V jagellonském období sídlil na růz-
ných místech na území někdejšího 
Kouřimska Václav z Říčan, který se 
roku 1514 stal královským místosu-
dím a pro sebe a svou rodinu získal 
tvrz v Maloticích. Jeho současník 
a soused Adam z Říčan získal pro 
sebe a své potomky nedaleké Zá-
smuky. Jaký byl vztah mezi Václa-

vem a Adamem, to bohužel nevíme. 
Zásmucký zámek se stal skutečně 
luxusní renesanční rezidencí pánů 
z Říčan, architektonický článek s er-
bem s motivem trojlistu si lze dosud 
prohlédnout v muzeu v Kouřimi. 
Potomci Malotických a Zásmuckých 
pánů z Říčan se zadlužili a o své vý-
znamnější majetky záhy přišli. Vy-
mírají v průběhu 18. století.        

V příštím čísle se seznámíme s vý-
chodočeskými pány z Říčan, jejich 
hlavním sídlem byl hrad v Ledči nad 
Sázavou.    

Jan Boukal,  
Muzeum Říčany 



Mezi námi

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, v roce 2018 jsem koupil byt za cenu 
3.200.000,- Kč a ten jsem pronajímal. V roce 2021 jsem 
potřeboval peníze pro podnikání a rozhodl se tedy byt pro-
dat. Byt se podařilo prodat přes RK za cenu 3.700.000,- 
Kč. Z jaké částky musím zaplatit daň z příjmu? Děkuji 
Ondřej K.

Odpověď: Dobrý den, protože jste měl s prodejem bytu 
náklady v podobě výdajů na právní servis, úschovu kupní 
ceny u advokáta, provizi realitní kanceláři, případně další 
výdaje, můžete si tyto prokazatelně vynaložené náklady 
odečíst od základu daně. Příklad: celkové prokazatelně 

vynaložené výdaje činily 180.000,- Kč. Základem daně je 
částka 3.700.000 – 3.200.000 - 180.000 = 320.000,- Kč. 
Tuto částku zahrnete do svého základu pro daň z příjmu 
dle §10 zákona o dani z příjmu. Daň z příjmu z prodeje 
bytu ve výši 15% pak činí 48.000,- Kč.

Otázka: Dobrý den. Chtěla bych prodat chatu a následně 
do půl roku koupit rodinný dum. Veškeré peníze z prodeje 
chaty chci použít na koupi tohoto domu. Musím zaplatit 
daň z příjmu nebo ne? Jitka T.

Odpověď: Dobrý den, pokud použijete peníze za prodej 
chaty k pořízení vlastního bydlení, pak jste od platby daně 
z příjmu osvobozena. Je tam podmínka, že tuto vlastní ne-
movitost k bydlení musíte koupit do konce následujícího 
roku po roce, ve kterém došlo k prodeji první nemovitosti.
 
Vaše dotazy k realitní problematice můžete posílat 
na e-mail: jana.karlachova@re-max.cz 
nebo volejte tel. 606 792 574 
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aquapalace.cz

VSTUP
PRO DÍTĚ ZA

1 Kč*

* více na www.aquapalace.cz
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Není to tak dávno, co okolí říčan-
ského nádraží vypadalo výrazně 
jinak než dnes. Bartošův mlýn, za-
hradnictví pana Fialy, řemeslníci 
a obchodníci, kteří pamatovali obě 
světové války… Stačí se zapovídat 
se staršími starousedlíky a ti za-
čnou sypat z rukávu příběhy a his-
torky.  

A nemusí to být jen starousedlíci. 
Vzpomínky na Říčany v jejich dřívější 
podobě mají i lidé, kteří sem jezdívali 
za příbuznými na prázdniny. Jan Vy-
hnálek, dnes žijící v Podkrkonoší, tak 
v padesátých a šedesátých letech vy-
rážel z Prahy s rodiči a sourozenci na-
vštívit dědu stejného jména. Ve škol-
ních letech trávil v Říčanech každé 
léto. Jan Vyhnálek (1888–1974), ma-
líř a lakýrník, bydlel v té době kousek 
od nádraží. 
Jan Vyhnálek uvádí, že jeho dědeček 
se narodil do rodiny Vojtěcha a Anny 
Vyhnálkových společně s bratrem-
-dvojčetem Antonínem. Měli ještě 
sedm sourozenců. Jan Vyhnálek 
nejstarší pracoval jako malíř poko-
jů v rakouském Gloggnitzu, kde se 
v roce 1911 oženil s dcerou svého 
zaměstnavatele Roberta Boudy, Va-
lentinou (1890–1948). V této firmě 
prý také jako první začal vyřezávat 
z gumy válečky, sloužící k výmalbě 
pokojů. Válečky nahradily náročnější 
stojany, ve kterých se pohyboval větší 
válec i s barvou odshora dolů.
Janovi a Valentině se narodily děti 
Jan Valter, Adolf Alois, Heribert (otec 
Jana Vyhnálka, který nám svěřil své 
vzpomínky) a dvojčata Jan a Mar-
kéta. „Když byly mému otci asi dva 
roky, přestěhovali se z Rakouska 
nejdříve do Benešova u Kamenice 
nad Lipou a pak do Říčan, do Li-
panské ulice, kde si zařídil děda ma-

lířskou dílnu. Později si upravil dům 
na rohu dnešních ulic Politických 
vězňů a 17. listopadu. Zřídil si zde 
lakýrnickou dílnu.“  Přibližuje rodin-
nou historii Jan Vyhnálek. Jeho děda 
se v mládí nadchl pro motorky a jez-
dil motocyklové závody na ploché 
dráze, o kterých vnukovi vyprávěl. 
„Každou chvíli měl jinou motorku: 
Ariel, BMW, Zündapp, Ogar a ani si 
na všechny nevzpomínám.“ Vlastnil 
auto Fiat-kabriolet, ve kterém vozil 
rodinu (a nechal jej řídit i své potom-
ky). Poté co ovdověl, našel si přítel-
kyni v Mnichovicích, za kterou jezdil 
každý den po práci. Byl předsedou 
Autoklubu Říčany, pobočky 
Autoklubu republiky česko-
slovenské. Z dokumentů 
dochovaných v Muzeu 
Říčany můžeme vyčíst, že 
mezi členy byl například 
místní zubař Otakar Ka-
rafiát.      
Jan Vyhnálek vzpomíná, 
že dědovi v lakýrnické díl-
ně často za menší obnos 
pomáhali se starším brat-
rem brousit karosérie. Zákazníci mu 
říkali „pane továrníku“. Snad kvůli 
tomu, jak v jeho dílně všechno fun-
govalo? Nebo kvůli dřívějšímu pů-

sobení v Lipanské ulici? To se dnes 
už neví.
Lidé si ho zvali k natěračským pracím, 
převážně ale v dílně stříkal automobi-
ly, někdy i menší autobus. Zákazníci si 
ho považovali a jezdili k němu z celých 
Čech.  „Dohadovali jsme se, kdo už 
mu byl pro cigarety, vždycky nám totiž 
nechal třicet haléřů od cesty,“ pokra-
čuje pan Vyhnálek. Chodili pro par-
tyzánky „do aleje“ (dnešní Cesta svo-
body), kde měl hned na začátku aleje 
vpravo, na rohu s ulicí Politických věz-
ňů, trafiku pan Smolík. S kluky, kteří 
bydleli poblíž – byli to Karel Trakta, 
Zdeněk Nekvasil, Míla Hofman nebo 
Karel Horyna – prožili spoustu dob-
rodružství.  Od běhání kolem starého 
mlýna, na kterém byly známky požá-
ru z roku 1945, po uličnické kousky 
na nádraží, od kterého směrem dolů 
do města vedlo ještě dřevěné scho-
diště: „Pobíhali jsme mezi vagony (!) 
a když bylo potřeba vykládat melouny, 
pomáhali jsme. Upadl-li nám některý, 
mohli jsme si ho vzít…“ Zavzpomínal 
na dětství u dědečka Jan Vyhnálek. 
Květiny k narozeninám chodili naku-
povat do zahradnictví v místech dneš-
ního centra Na Fialce. K zahradníkovi 
Fialovi se dalo jít i zespodu od javoro-
vé aleje vyšlapanou pěšinou, v jejím 
okolí bylo rákosí. Příchozí vždy vítal 
černý německý ovčák pana Fialy. 

S rodiči často vyráželi na procház-
ky k „mostu sebevrahů“ nebo 

na houpačky u Olivovny. 
V paměti mu zůstala vůně 
lesních plodů a jehličí 
z místních lesů. I když 
sporadicky, do Říčan za-
vítá pan Vyhnálek také 
dnes. Považuje je stále 
za svůj druhý domov, 

kde toho mnoho prožil 
a hodně se naučil. 

Renata Skalošová,  
Muzeum Říčany, ve spolupráci  

s Janem Vyhnálkem 
V článku byly použity informace 

z knihy Rod Vyhnálků.   

Svatební fotografie Jana a Valentiny Vyhnálko-
vých, rok 1911 

Plaketa k motocyklové-
mu závodu v roce 1950. 

Muzeu ji věnoval Jan 
Vyhnálek nejstarší   
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Říčanské rozmanitosti: Lakýrník a motorista 
jan Vyhnálek ve vzpomínkách svého vnuka   
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březen v Koloběhu
Pokračují naše pondělní aktivity, 
v případě, že byste měli zájem k ně-
které se přidat, nás kontaktujte. 
Připraveny jsou i další (jednorázo-
vé) akce, na něž jste srdečně zváni, 
ať jste maminka na mateřské, pra-
cující nebo senior. Vyberte si téma 
podle svého zájmu a nastavení 
a přijďte na setkání s podobně ori-
entovanými lidmi. Od dubna pak 
bude Koloběh pro seniory připra-
vovat jednodenní výlety na zajíma-
vá místa naší země, těšíme se, že se 
k nám přidáte!

Po 9:30 - 10:30 Trénování paměti 
s lektorkou Ludmilou Horákovou 
(každé pondělí)

Po 11:00 - 12:00 Anglická konver-
zace s lektorkou Danou Vařekovou 
(každé pondělí)

Od 14. března navazujeme na úspěš-
né – v únoru přerušené – Kurzy ovlá-
dání chytrého telefonu, lektorku 
Kateřinu Kolínskou vystřídá Pavla 
Sonntagová z téže nadace Život +. 
Lze domluvit individuální i skupino-
vá sezení v časech 13:00 - 15:00 (kaž-
dé pondělí).

St 9. 3., 18:00 Jarní zahrádka. Jste 
nadšený zahrádkář, který už se ne-
může dočkat, až s jarem zaboří prs-
ty do hlíny? Jarní řez dřevin, výsev 
zeleniny, příprava půdy a vůbec vše, 
co dělat, aby vám zahrádka přinášela 
po celý rok radost i užitek. Zkušený 
zahradník a sadař František Polesný 
odpoví na jakékoli dotazy majitelů 
zahrad a zahrádek. 

Pá 11. 3., 18:00  Houbařský krou-
žek. Další z přednášek, které pro mi-
lovníky hub a houbaření připravuje 
Petr Souček z České mykologické 
společnosti, tentokrát příhodně 
na téma Jarní druhy hub a jejich 
úprava.

Po 14. 3., 17:00 Jak trénovat paměť? 
V probíhajícím Národním týdnu tré-
nování paměti, který zaštiťuje Česká 
společnost pro trénování paměti 
a mozkový jogging, se můžete podí-
vat na ukázkovou hodinu Ludmily 
Horákové. Naučíte se některá uni-
verzální cvičení, která si můžete vy-
zkoušet i v domácím prostředí, také 
zajímavé mnemotechnické pomůcky 
a odnesete si tipy na každodenní pro-
pojování pravé a levé hemisféry.  

Po 21. 3., 16:30 O semínkách a se-
menaření. Proč a pro koho založila 
máma tří dětí Iniciativu Semínkov-
na? Jak si vypěstovat svou potravu 
od semínka k semínku a přebytky 
sdílet dál? A proč je důležité uchová-
vat bohaté dědictví našich původních 
odrůd? Hostem besedy připravené 
Školní farmou Magic Hill bude za-
kladatelka Semínkoven Klára Hrdá. 
Přijďte si poslechnout a popovídat 
o kouzle semenaření a máte-li pře-
bytky osiva na výměnu, tak semínka 
s sebou!

St 13. 4. S Koloběhem na výlet. Svát-
ky jara se nezadržitelně blíží a vy se 
s námi můžete vydat na cestu za jar-
ními zvyky zámku i podzámčí. Na-
vštívíme výstavu Jaro na vsi ve skan-
zenu lidové architektury a kultury 
v Přerově nad Labem a ukázku veli-

konočních oslav na zámku Loučeň, 
Velikonoce u Thurn Taxisů. Prohléd-
neme si také zámecký anglický park 
s unikátním labyrintáriem. Bližší 
informace o zájezdu a přihlášky v ob-
chůdku Koloběh.

Kontakty pro rezervace:  
tel. 733 273 344, 739 989 672, 
info@kolobeh-ricany.cz .
Dobročinný obchůdek Koloběh je 
otevřen od úterka do pátku v časech 
9 - 17, některé (zejména objemnější) 
zboží si můžete prohlédnout a zakou-
pit na webu i facebooku (kolobeh-
-ricany.cz, facebook.com/kolobeh). 
K únoru 2022 jsme mezi potřebné 
rozdělili materiální podporu v hod-
notě 1 800 000 Kč. Děkujeme vám 
za přízeň a podporu. 

Eva Hazdrová Kopecká, ředitelka
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Střípky z mASky
Vážení zástupci 
obcí, partneři, 
příznivci a pod-
porovatelé MAS 

Říčansko, ve vedení společnosti do-
šlo ke změně s platností od 1. 2. 2022. 
Pevně věříme, že změna ředitelky při-
nese do regionu nové nápady a mož-
nosti, inspiraci a nadále se rozvíjející 
spolupráci. 

PAVLÍNA ŠANTOROVÁ FILKO-
VÁ – ředitelka MAS od 22. 6. 2011 
do 31. 1. 2022
S MASkou jsem 
spojená skoro 13 let 
a myslím, že nastal 
čas předat vedení 
někomu, kdo spo-
lečnost posune dál 
a bude motorem 
a lídrem území Říčanska s novou vizí. 
Není to unáhlené. Skoro dva roky 
trvalo hledání nového ředitele a já 
jsem ráda, že se jím stala právě Len-

ka. Jsme naladěné na stejnou notu 
a to mě utvrzuje v přesvědčení, že 
mé rozhodnutí a následné jmeno-
vání Lenky od 1. února statutárním 
zástupcem místní akční skupiny, je 
správné.
 Neodcházím, jen se chci více vě-
novat samotným projektům, být 
v terénu a zase se setkávat s lidmi. 
To se s vedoucí pozicí moc nepotká-
vá. MASka má dlouhodobě správný 
směr, je připravená na další pro-
gramové období a čerpání dotací 
do regionu na smysluplné projekty 
a Lenka ji svou energií a inspira-
tivností přiblíží většímu okruhu 
lidí, než bylo dosud. Držím jí palce 
a určitě nás budete ještě nějaký čas 
potkávat společně. 

LENKA BABÍČKOVÁ – ředitelka 
MAS od 1. 2. 2022
Vystudovala jsem Řízení lidských 
zdrojů na Univerzitě J. A. Komen-
ského v Praze. Žiji s rodinou v Říča-

nech a mám ráda 
současné umění 
a sport. 
Řídím se myšlen-
kou „Když si člo-
věk něco přeje, tak 
i když to nevysloví 
nahlas, splní se mu 
to. A já si ráda přeji, vytvářím vize 
a výzvy, nejen v osobním životě, ale 
i v pracovním“.
Má vize pro MAS Říčansko? Zůstat 
pozitivní a inspirativní společností, 
otevřenou všem lidem z našeho regi-
onu. I nadále vytvářet výzvy a příleži-
tosti, které mají za cíl podporovat pra-
covní aktivity ve školství, zemědělství 
i v obcích. Zaměřit se na udržitelné 
podnikání ve vztahu k životnímu pro-
středí. Zkvalitnění školního prostředí 
a sociální práce. Naší myšlenkou by 
se měla stát spolupráce a především 
propojování napříč celým územím 
MAS Říčansko.

V Říčanech, dne 2. 2. 2022

aquapalace.cz
INTERNATIONAL SAUNA FESTIVAL

7.–10. 4. 2022
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Vzpominka
dne 4. 3. 2022 by se dožila sta let Libuše 
Vostřáková, dlouholetá občanka Říčan. Navždy 
nás opustila v nedožitých 98 letech. Pamětníci 
si ji mohou připomenout jako vedoucí z obchodu 
s potravinami.

Ve vzpomínce žije i nadále s námi.
Synové Josef a Miroslav s rodinou 

Poděkování
Minulý týden jsem nakupovala v Od Tesco a  
při vracení košíčku jsem v něm nechala svoji 
kabelku. Měla jsem v ní vše, co je třeba, tedy  
klíče od domova,  všechny doklady, co člověk 
s sebou nosí, peněženku. Když jsem po chvíli 
zjistila, že kabelku postrádám, nevěděla jsem 
v první chvíli co dělat.  Pak jsem se ale vrátila 
do Od Tesco v Říčanech a tam jsem pána,  co 
sleduje u kamery prodejnu, prosila, zda by 
se nepodíval, jestli v košíčku někdo nenašel  
kabelku.  Bohužel, kamera nesleduje venkovní 
prostor před Tescem a tak jsem šla k informa-
cím, pomalu smířená s tím, že tuto noc nespím 
doma, budu vyběhávat veškeré doklady a blo-
kovat  platební kartu ve spořitelně. Nic z toho 
se však nestalo, paní na informacích mi sdělila, 
že moje kabelka byla nalezena panem richar-
dem Hánou a v pořádku vrácena na informace. 
zběžně jsem zkontrolovala kabelku, nic v ní ne-
chybělo. Ta úleva! Na informacích mi bohužel 
nesdělili adresu pana Hány, takže volím  tuto 
formu poděkování tomu slušnému pánovi. Je 
v dnešní době opravdu vzácnost, setkat se 
s takovým člověkem. 

H. Chmelířová, Praha  10

Trhy s oblečením
Od 3. března ve čtvrtek začínají trhy s oblečením. 
Trhy budou probíhat jednou za 14 dní ve čtvrtek 
v lichém týdnu.

aquapalace.cz
INTERNATIONAL SAUNA FESTIVAL

7.–10. 4. 2022
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Návštěva nové restaurace U Kamila
Velké překva-
pení na nás 

čeká při návštěvě budovy nádraží 
Říčany. Interiér budovy je promě-
něn k nepoznání. Dříve špinavé, 
zanedbané a zapšklé interiéry ne-
používané čekárny a přednostovy 
kanceláře, proměnil mladý podni-
katel Kamil v příjemný industriální 
interiér své restaurace.   

Posezení si zde můžete zpříjemnit 
chutným jídlem a znamenitým pitím. 
V zimě u sálajících krbových kamen. 
V létě na kryté zahrádce můžete 
u kávy a zákusku pozorovat vlaky 
a mumraj na nástupištích. A to nejen 
vlaky, které vám díky chutné krmi 
a výbornému pití, od kterého se ne-
můžete odtrhnout, právě ujely.

Přátelé se zde mohou sejít u sklenky 
dobrého vína, či znamenitě ošetře-
ného piva při biliáru na skvělém, 

velikánském biliárovém stole. Partii 
mohou zakončí příjemnou a chut-
nou večeří. Velký salonek poslouží 
k firemním i soukromým oslavám, 
na nichž se vám Kamilův tým bude 
snažit splnit každé přání.
Dobroty pro vás zde připravují vždy 
z čerstvých surovin. Ať jsou to již 
křupavé bulky pro burgery, halušky, 

koláče nebo brownies. Stejně tak ma-
rinovaná a mletá masa nebo ryby jsou 
upravovány a připravovány výhradně 
ve zdejší kuchyni. Čerstvou zeleninu 
dodává místní farma. Uzeniny, vy-
hlášené řeznictví U Dolejších v Davli. 
Na přípravu jídel můžete nahlížet pří-
mo od svého stolu, velkým průhledem 
do kuchyně. Kamilovou mantrou jsou 
„vždy čerstvé suroviny a milá obslu-
ha“. Rodiče potěší své ratolesti oprav-
dovými mašinkami a něčím dobrým 
na zub od Kamila. Buchtičkami s va-
nilkovým krémem, nebo třeba cukro-
vou vatou na peróně.

Rozhodně neprohloupíte, pokud se 
přijdete na vlastní oči a chuťové buň-
ky přesvědčit, že se proměna budovy 
nádraží Říčany Kamilovi opravdu 
povedla. Kamil se svým týmem se 
na vás těší, rád vás uvítá a pohostí.

Kontakt: 793 906 906
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Názory

co se děje v Říčanském lese?

Poděkování

Možná bych měl připomenout, jak 
vypadal les kdysi: vzrostlé stromy 
seřazené jako vojáci v pravidelných 
rozestupech, cesty pro pěší nebyly 
potřeba, protože na zemi se mimo 
vrstvy jehličí nic neválelo. U fotbalo-
vého hřiště dvě upravené studánky 
s pitnou vodou, atd.
Neříkám, že to je moje představa ide-
álního lesa. Jsem ochoten akceptovat 
hospodářský les, městský park, i pra-
les à la Boubín. I když v tom posled-
ním případě nevěřím, že ochranáři 
by měli přírodu rádi natolik, aby ji 
nechali úplně na pokoji.
Ale přestože mám, alespoň formál-
ně, nevyšší možné vzdělání, nechá-
pu, co se v lese děje dnes. Při vstupu 
(ulice  Strašínská) se již dlouho válí 
hnijící neodvezené dřevo. I tak se 
zřejmě někdo rozhodl, že je třeba 
dále proklesťovat (např. konec ulice 
Modřínová a dále), a to způsobem, 
který ve mně vyvolává nevolnost.  
V blátivých cestách čtvrtmetrové rýhy 
po pneumatikách něčeho, čemu budu 
říkat pro jednoduchost tank. Na zemi 
často několikacentimetrová vrstva 
větví, po které se tanku zřejmě jezdí 
lépe. Léta neodvezené padlé stromy 
leží a přibývá další odpad. Skrz celý 
les průseky, kam se tank, jakoby ná-
hodně, rozhodl vydat. Když potřebo-

val překonat potok (49.9954653N, 
14.6968850E), strhnul břeh, pár 
stromů a cestu si jednoduše prorazil. 
Po celém lese poničený podrost, pře-
ježděné kořeny.
Nepochybuji, že jako všechno, děje se 
i toto s dobrým úmyslem, ale třeba by 
se tam mohla dát alespoň vysvětlují-
cí cedulka? Nejlépe se jménem toho, 

kdo to vymyslel a kdo to řídí. Zeptal 
bych se ho třeba, když už se musí pro-
klesťovat tankem, proč se nepočká, 
až půda buď zmrzne nebo vyschne. 
Desetiletí se na les nesáhlo, tak by se 
snad nějaké zdržení ještě dalo vydr-
žet. Les roste sice sto let, ale zničit se 
dá za odpoledne.

Petr Bouř

Jmenuji se Stanislava Dvořáková a je mi 73 let. Byla jsem 
hospitalizovaná v nemocnici Benešov se zánětem močo-
vého měchýře (až do sepse), zánětem ledvin a covidem. 
Po třech dnech léčby a zaléčení rozhodli lékaři o mém 
převezení do Nemocnice Agel Říčany. Nebyla jsem ráda. 
Před zhruba deseti lety předcházela nemocnici v Říčanech 
nechvalná pověst. A tak mě převezli. Po prvním dnu v této 
nemocnici jsem se v duchu začala omlouvat za to, že jsem 
do Říčan nechtěla. Poležela jsem si tady čtrnáct krásných 
dní. Takovou péči a laskavý přístup všeho personálu jsem 
za svůj život v žádné nemocnici, ve které jsem kdy ležela, 
nezažila. Píšu vám proto, abych jmenovitě poděkovala. 
Především paní doktorce, která mě v průběhu hospitali-
zace ošetřovala, MUDr. Anně Brabencové. Tolik empatie 
a laskavosti, to se jen tak nezažívá. Jestli po světě chodí 
živý anděl, je to ona. Dál bych chtěla vyjádřit veliké podě-
kování sestřičkám, jmenovitě Marii Suchomelové, Martě 
Hainlii, Ivaně Zbořilové, Renatě Zakuťanské, Katce Bu-
beníkové, Móně Dvořákové, Evě Volákové, Haně Víško-

vé, Barboře Šimáčkové a Marii Kočové. Ta děvčata v péči 
o nás nechávala kus srdce, a to i v momentech, kdy měla 
těžkou a náročnou noc. I po takové noci přišla ráno k nám 
do pokoje a s úsměvem: „Dobré ráno, zlatíčka moje, jak 
se dneska máte?» V tu chvíli máte pocit, že jste doma s ro-
dinou. Ještě jednou, všem jmenovaným sestřičkám ob-
rovskou pochvalu a velikánský dík. Dál chci vyslovit další 
velikou pochvalu sanitářům a sanitářkám. JAN NĚMEC. 
Ten pro mě zůstane legendou mezi sanitáři. Jeho přístup 
k pacientkám:  „Holky moje zlatý“, to tak potěší, budu 
na něj vzpomínat do nejdelší smrti a další sanitářky Jitka 
Tremšínská, Martina Šmejkalová, Marie Rejholcová si za-
slouží rovněž obrovskou pochvalu. A do kuchyňky Hanič-
ce Žákové. Dobrá duše, která mimochodem, roznášela to 
nejlepší jídlo, které jsem kdy v nemocnici jedla. A rozná-
šela ho s úsměvem a vždycky měla pro nás pacienty dobré 
slovo. Ještě jednou všem veliké poděkování. 

Děkuji. Děkuji. Děkuji.  
Stanislava Dvořáková, Týnec nad Sázavou
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Klub šachistů Říčany 1925
www.sachyricany.cz

mimořádné nejenom  
v Říčanech, ve třinácti letech 
mistrem FIDe
Jáchym Němec se stal ve svých 13 
letech mezinárodním šachovým mis-
trem s titulem MISTR FIDE. Titul 
obdržel na konci roku 2021, když 
v prosinci byl ve své věkové kategorii 
svým ratingem na 4. místě světového 
žebříčku.
V tak mladém věku se v ČR meziná-
rodní tituly nezískávají. V Říčanech 
získal mezinárodní ocenění odchova-
nec R. Doležal. V době před 70 lety, 
kdy se mezinárodní tituly moc neuvá-
děly, tak by pravděpodobně získal titul 
i prof. J. Polák.
ZEPTAL JSEM SE JÁCHyMA 
NA JEHO ZAČÁTKy A JEHO 
PLÁNy:

Kdy jsi začal hrát šachy?
Na podzim 2013 jsem začal chodit 
ve školce jednou týdně do kroužku ve-
deného Kamilou Říhovou, a protože 
bydlela nedaleko, chodil jsem k ní už 
jako školák asi do 8 let na individuální 
tréninky. V 6 letech jsem se stal čle-
nem KŠ Říčany 1925, chodím na sku-
pinové tréninky k Martinu Pospíšilovi.

Pamatuješ si na svůj první turnaj?
Pamatuji, hrál se ve Vlašimi – Regio-
nální žákovská liga. Našel jsem si, že 
to bylo v únoru. V květnu jsem se pak 
zúčastnil M ČR do 8 let a skončil jsem 
zde hluboko v poli poražených.

To tě motivovalo k dalšímu zlepšení?
Šachy i soutěže mě moc bavily a baví. 
Obrovský zlom nastal o rok později, 
v r. 2016. Byl jsem pozván na první 
soustředění klubu a začal jsem brát 
šachy vážněji. Od podzimu jsem za-
čal individuálně trénovat se Standou 
Stárkem a to vlastně trvá dosud. 

Pokud vím, tak nyní netrénuješ jen se 
Standou.
V roce 2018 jsem byl zařazen do nově 
vzniklého projektu Šachového svazu 

(tzv. scouting) pro nejmladší naděje 
ČR. Mohl jsem tak trénovat i s nej-
lepšími trenéry v ČR a reprezentanty 
ČR. Vlastně i slovenským velmistrem 
I. Štohlem. Pestrost a četnost tréninků 
mě jistě hodně posunuly k úspěchům.

Úspěchy začaly přicházet záhy. Za-
znamenal jsi výborné individuální vý-
sledky a podílel ses na zatím největším 
úspěchu klubu. 
V roce 2019 jsem se stal vicemistrem 
ČR do 12 let a o rok později jsem již 
MČR vyhrál. Díky tomu jsem se po-
díval na Mistrovství světa do Číny. 
V roce 2019 jsme se stali mistry ČR 
družstev do 12 let. V Říčanech jsme 
dobrá parta a přeji ostatním z druž-
stva, aby mě v zisku FM brzy doplnili. 
Velmi blízko k tomu má Jáchym Šmo-
lík, se kterým se oba hodně posouvá-
me a hecujeme.

Přišla doba covidová. Roky 2020 
a 2021 se ME a MS nekonalo. Soutěže 
družstev, s výjimkou Extraligy mláde-
že, se nedohrály. V klubu jsme se těšili 
na tvoji účast v 1. lize dospělých. Jako 
„duo Jáchym“ jste byli hlavními strůj-
ci úspěšného postupu. Co toto období 
pro tebe znamenalo?
Úspěchy přišly v Extralize, kde jsme 
skončili dvakrát na třetím místě 
a pokud vím, tak se jednalo o nejlep-
ší umístění v historii klubu. Pauzu 

v soutěžích jsem využil k tréninku 
a k možnosti hrát další silné turnaje. 
V Budapešti jsem mohl poznat např. 
Judit Polgárovou a Vladimira Kram-
nika. S reprezentací jsem byl dvakrát 
ve Švédsku. Začal jsem porážet velmi 
silné hráče, včetně mezinárodních 
velmistrů. Nakonec i Nigela Shorta, 
i když v simultánce.

Úspěchy nepřichází v žádném spor-
tu náhodou a samo sebou. Jak je to 
s tvým tréninkem? 
 Odhaduji, že v průměru trávím tré-
ninkem mezi 20 - 30 hodinami týd-
ně, soutěžní partie tento čas zkracují. 
Kvůli časové náročnosti jsem musel 
omezit další sportovní aktivity, což mě 
trochu mrzí. Tento rok bych měl nově 
úžeji začít spolupracovat se Sergeiem 
Movsesianem  (bývalým hráčem svě-
tové TOP 10), na což se moc těším.

Být takto úspěšný je jistě fajn. Krom 
vítězství ti šachy daly také něco další-
ho? 
Šachy mi daly spoustu výborných ka-
marádů, skvělých zážitků. Byl jsem 
na turnajích v Číně, Švédsku, Itálii, 
Maďarsku, Slovensku… Šachy mě 
pořád baví a doufám, že seznam brzy 
rozšířím.

Děkuji ti za rozhovor,  
přeji hodně úspěchů.

Jaroslav Říha 
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Zima končí, snad 
končí i „mordoro-
vá doba kovidová“. 

Už pár týdnů na nás pozitivně poku-
kuje slunce, všichni se těšíme na hezké 
jarní počasí. Ale těšíme se i na soutěže, 
které nás lákají v jarní části taneční 
sezony rokenrolu. Hned 23. dubna se 
uskuteční další ročník Jarní ceny TŠ 
Twist Říčany v místní hale. Za finanč-
ní podporu děkujeme městu Říčany. 
Následně se těšíme do Benátek n. J., 
do Prahy atd., ale také do zahraničí. 
V květnu se například chystáme se 
třemi formacemi a páry do Budapešti.  
A tak už nyní finišujeme s choreogra-
fiemi, ladíme kostýmy, objednáváme 
autobusy, ubytování atd.
TŠ Twist Říčany je ale především oddíl 
plných zapálených tanečnic a taneční-
ků. Máme několik přípravek, několik 
dětských formací – podle věku i podle 
taneční zkušenosti. A k tomu celý an-
sámbl trenérského týmu. A všichni 
s trenérskými licencemi a hlavně s le-
titými tanečními zkušenostmi. 
Pokračujeme už – po nucené epide-

mické přestávce – ve spolupráci s dal-
šími českými i zahraničními oddíly. 
Tedy s těmi významnými, které také 
vychovávají vlastní mistry. Plánujeme 
společné soustředění v Bratislavě.  
Tolik stručná písemná exkurze do TŠ 
Twist Říčany, kdo chce vidět naší čin-
nost v akci, v mezinárodní konkuren-
ci, může 23. dubna zavítat do místní 
sportovní haly na Jarní cenu TŠ Twist 
Říčany.

Jiří Boháček, TŠ Twist Říčany 

jaro, sluníčko, hurá!
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O víkendu 18. - 20. 
února proběhl v ří-
čanské sportovní 
hale již 45. ročník 

tradiční taneční soutěže Říčanský 
pohár. Na jednu z nejstarších soutěží 
v ČR se sjely páry nejen z celé České 
republiky, ale i ze zahraničí. Sousední 
státy přijely reprezentovat páry ze Slo-
venska a Polska. 

Soutěže neprobíhaly pouze o víken-
du, ale začaly už v pátek kategorií 
Pro-Am, tedy profesionál – amatér. 
Sobota patřila především dospělým 
a seniorům, neděle pak juniorům, 
mládeži a opět dospělým, a to včetně 
soutěží v nejvyšší národní třídě A. 
O víkendu zúročily svůj trénink také 
mnohé domácí Fuego páry, které se 
úspěšně popraly s velmi silnou kon-
kurencí a protančily se až do finálo-
vých kol. Jedním z nejúspěšnějších 

párů byli Tom Vladarz se Šárkou 
Saskovou, kteří si oba dva dny vybo-
jovali stříbrnou příčku v kategorii D 
STT. Dalšími stříbrnými medailisty 
byli Luka Kodua s Aničkou Peltano-
vou v kategorii D LAT. Oběma párům 
nyní chybí již jen dvě počítaná finále 
k zisku vyšší třídy C. Fuego úspěšně 

zabojovalo také v pátečních PRO-
-AM soutěžích v salse, standardních 
i latinsko-amerických tancích. Jana 
Vladarzová, Marcela Havlová, Len-
ka Volná a Martin Novák dosáhli se 
svými profesionálními partnery všech 
medailových umístění od zlata až 
po bronz. 

K soutěžní tradici přibylo v posled-
ních letech také pořádání slavnostní-
ho galavečera pro příznivce tanečního 
sportu. Letos nám společenská situa-
ce nepřála, a proto proběhla pouze 
soutěžní část bez slavnostního večera. 
Pokud ale vše vyjde tak, jak bychom 
si přáli, mohl by oblíbený galavečer 
proběhnout v trochu pozměněném 
formátu ještě letos v rámci další ří-
čanské taneční soutěže. Těšíme se, že 
vám co nejdříve přineseme podrobné 
informace. 

Vaše Fuego

Říčanský pohár se letos vydařil
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Čtete pozorně sokolskou stránku? 
Ověřte si své znalosti v kvízu!
1. Ve kterém roce byl založen 
říčanský Sokol?
a) 1620
b) 1896
c) 1910

2. Které župy jsou Říčany součástí?
a) župy Barákovy
b) župy Podkrkonošské
c) župy Máchalovy 

3. Sokolský pozdrav zní:
a) Na start!
b) Nežvaň!
c) Nazdar!

4. Kolik starostů od roku 1990  
říčanský Sokol měl?
a) jednoho
b) tři
c) osm

5. Kolik členů zdejší Sokol  
zhruba má? 
a) 30
b) 450
c) 1000

6. Kde proběhla poslední 
akademie?
a) na Jurečku
b) ve sportovní hale
c) v sokolovně

7. Jakou akci pořádáme v červnu?
a) Noc sokoloven
b) Léto se Sokolem
c) Ráno s náčelníkem

8. Termín šibřinky označuje:
a) dřepy se zátěží
b) maškarní bál
c) závody seniorů

9. Mezi říčanské oddíly  
sportu patří:
a) atletika, tenis, rokenrol
b) gymnastika, atletika, balet
c) tenis, rokenrol, zápas

Připravila L. Lacinová

Pozvánka na atletické závody a vědomostní kvíz

Správně: 1b,2a,3c,4b,5c,6c,7a,8b,9a
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rozvoj ragby dětí a mládeže je podporován dotacemi města Říčany
www.facebook.com/ragbydetiamladezercricany
Sportovní centrum mládeže finančně podporuje Středočeský kraj

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

mUži
Říčanští se chystají na obhajobu 
titulu
Již začátkem března začíná říčan-
ským ragbistům extraligová sezona. 
Obhájci titulu do ní vstoupí domá-
cím utkáním proti Přelouči, které 
se v případě dobrých klimatických 
podmínek odehraje v Říčanech, při-
pravena je ale i alternativa pro případ 
nepřízně počasí, umělá tráva v Praze 
na Markétě. Příprava mužstva sice 
probíhá dle plánu, trenér Miroslav 
Němeček ale žehrá na časté výpadky 
hráčů z tréninkového procesu, které 
působí Covid. „Docházka bohužel 
není ideální, ale musíme se s tím po-
pasovat.”  Ambice týmu se nemění. 
„Po zisku titulu nelze mít nižší am-
bice, než je obhajoba. Máme mladý 
perspektivní tým, kádr dále dopl-
ňujeme talentovanými odchovanci. 
Příležitost tak určitě dostanou třeba 
devatenáctiletí Jakub Selix a Ladislav 
Rada. Naopak se budeme muset obe-
jít bez Jana Kučery, který nadcházejí-
cí ligovou sezonu odehraje ve Vyško-
vě,“ sděluje Miroslav Němeček, který 
věří, že si na stadion Josefa Kohouta 
najdou ve velkých počtech cestu fa-
noušci. 

žeNy
Francouz Mendes cepuje ragbistky 
a zve další zájemkyně o ragby
Kondiční příprava týmu žen je v pl-
ném proudu, hráčky se připravují 
na umělých površích i v posilovně. 
V nadcházející ligové sezoně chtějí 
úřadující vicemistryně republiky za-
útočit ještě o stupínek výše. O titulu 
v sedmičkové olympijské variantě 
ragby se bude rozhodovat v pěti tur-
najích a ten poslední budou mít ří-

čanští fanoušci možnost vidět na sta-
dionu Josefa Kohouta. V sobotu 14. 
května to bude v Říčanech pravá 
oslava ženského ragby. Finální turnaj 
elitní ligové série, turnaj 1. ligy a také 
turnaj dívek kategorií do 15 a 17 let, 
vše v jeden den na jednom místě. 
Thomas Mendes se na novou sezo-
nu těší. „Soutěž začíná 20. března 
na Tatře Smíchov, naši přípravu 
v nadcházejících týdnech ještě zin-
tenzivníme, abychom byli dobře 
připraveni.” Ligový cíl je pro leto-
šek jasný, trenér Mendes, ale mys-
lí i na dlouhodobější rozvoj týmu. 
„Moc rádi mezi nás uvítáme další 
zájemkyně o ragby, dveře jsou vždy 
otevřené.”

CeNtrUm mládeže
Mladíci z Říčan v reprezentaci 
do 16 let
Regionální reprezentační sraz 
týmu do 16 let se uskutečnil v Praze 
za účasti sedmi říčanských mladíků. 
V trenérském štábu reprezentace 
této věkové kategorie je i říčanský 
kouč Ondřej Fořt. „Jednalo se o roz-
vojový sraz pro reprezentanty z regi-
onu Čech, hlavním tématem tréninků 
byla obrana.” Akci bohužel ovlivnil 

Covid, který znemožnil účast dalším 
osmi říčanským ragbistům.

mládež
Mládežnické srazy Klíčová národ-
ní témata
Zajímavý čtyřdílný projekt České 
rugbyové unie s názvem „Klíčová 
národní témata” vrcholil na začátku 
ledna v Praze na Markétě. Každý díl 
projektu měl své téma, ten poslední 
Rozhodování a komunikace. Mladí 
ragbisté z českých klubů kategorií 
od 13 do 23 let pilovali své doved-
nosti v modelových cvičeních i v her-
ních situacích pod dohledem našich 
nejlepších trenérů v čele s lodivody 
reprezentací Romanem Šusterem 
či Miroslavem Němečkem. V rámci 
akce probíhalo i školení trenérů, kte-
rého se zúčastnily desítky zájemců 
o ragbyové vzdělání. 

děti
Děti se připravují na novou sezonu
Ani nejmenší kategorie ragbistů 
a ragbistek v zimě nezahálí, informu-
je šéftrenér klubové mládeže Tomáš 
Kohout. „Naše nejmenší kategorie, 
kde jsou děti do 4 let, trénuje 1× týd-
ně, kategorie do 6 a 8 let trénují 2× 
týdně, do 10 a 12 let 3× týdně a mlá-
dežnické kategorie do 14, 16 a 19 
let pak 4-5× týdně. V rámci zimního 
období má každá kategorie možnost 
trénovat na městských sportoviš-
tích, v nafukovací hale s umělou trá-
vou u školy U lesa a venku na hřišti 
s umělou trávou v areálu ragby klu-
bu. Obě plochy mají nový povrch, což 
jsou skvělé podmínky.

Mediální komise RC  
Mountfield Říčany
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POzváNKa Na raGbY - StadiON jOSEFa KOhOuta
5. 3. 2022 rc mountfield Říčany - rc Přelouč od 14:00 extraliga muži
12. 3. 2022 rc mountfield Říčany - jimi rc vyškov od 14:00 extraliga muži
2. 4. 2022 rc mountfield Říčany - rc Sparta Praha od 14:00 extraliga muži
16. 4. 2022 rc mountfield Říčany - rc Slavia Praha od 14:00 extraliga muži
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jedeme dál, cOVID a karantény nás nezastaví
Celý leden a za-
čátek února byl 

plný florbalových utkání napříč ka-
tegoriemi. Bohužel nám do všeho 
trochu „hodil vidle“ covid a s ním 
související karantény a izolace. Ty 
zapříčinily, že se musela odložit 
část zápasů i turnajů. Tato smůla 
postihla převážně starší kategorie 
a naši mladší hráči tedy mohli dále 
ukazovat své umění na palubov-
kách hal.

Přípravkáři se sešli v polovině ledna 
v čerčanské hale. Všech šest stateč-
ných předvedlo hezké bojovné výko-
ny, na každém zápase se různě promí-
chaly posty včetně brankářů, takže si 
naši nejmenší vyzkoušeli každou po-
zici. Nakonec vybojovali jednu výhru 
a vědí, na čem dále pracovat. 
Žlutý a bílý tým elévů odehrál znač-
nou porci zápasů. Nechyběla kombi-
nace, napětí a těsné výsledky. Kluci 
a holky hráli s těžkými soupeři, vy-
bojovali výhry a utrpěli i pár porážek, 
ale hlavně si odnesli spoustu zku-

šeností do dalších zápasů.  Mladší 
žáci poprvé v sezóně nakoukli do 2. 
výkonnostního koše a rozhodně se 
nemají za co stydět. V prvním zápase 
sice podlehli Chodovu, v dalším se ctí 
válčili s Black Angels a poté se jim po-
vedlo zvítězit nad pořádajícím týmem 
z Mladé Boleslavi. Draci si z turnaje 
odnesli především to, že je potřeba 
hrát soustředěně a aktivně, protože 
chyby soupeř umí trestat.
Starší žáci se již ustálili a aktuálně 
hrají ve 3. výkonnostním koši, kde si 
připsali několik výher a odehráli kva-
litní zápasy.
Dorostenci a muži museli z důvodů 
vysokého počtu karantén a izolací 
odkládat zápasy. Junioři zvládli ode-
hrát jeden turnaj, ve kterém shodně 
porazili Wizards Praha a Králův Dvůr 
8:6, další turnaj byl bohužel odložen. 
Odložené zápasy se budou dohrávat 
na domácí říčanské půdě, vrátíme se 
v plné síle a budeme doufat v diváckou 
podporu. Informace o odložených zá-
pasech se objeví včas na webových 
stránkách a sociálních sítích.

Pozvánka na domácí zápasy
Kromě výše zmíněných dohrávek 
budou naši junioři pořádat domácí 
turnaj 20. 3. 2022 ve sportovní hale 
v Kostelci nad Černými lesy. Bude-
me rádi, když náš přijdete podpořit. 
Informace o zápasech našich borců 
budou na webových stránkách či so-
ciálních sítích.
Hledáme nové spoluhráče
Rádi mezi sebe přijmeme hráče roč-
níků 2013 a mladších do naší příprav-
kářské party. Pro příchod na trénink 
stačí pouze sportovní sálová obuv 
a sportovní oblečení. Pokud by měli 
starší hráči zájem začít s florbalem, 
tak si stačí na webových stránkách 
fbcricany.cz najít příslušnou katego-
rii podle věku a oslovit trenéra, který 
s vámi vyřeší detaily.
V případě dotazů nás neváhejte kon-
taktovat na email info@florbaldra-
ci.cz, informace můžete dohledat 
i na našich webových stránkách fbcri-
cany.cz a jsme také na Facebooku 
a Instagramu.

Za klub FBC Draci Tomáš Tichý

Během prvních 
týdnu nového roku 
zažíváme opět vlnu 
karantén. Naštěstí 

zůstávají tělocvičny otevřené. Veškeré 
kurzy se překlápí do druhého školního 
pololetí a pro všechny příznivce našich 
příměstských letních táborů připravu-
jeme nový, tentokrát již 10. ročník.

Závodů není v novém roce prozatím pří-
liš v nabídce kvůli omezením, přesto se 
snažíme pro členy závodních družstev 
důležitou motivaci najít. 
DuoGymCup je pro holky velmi oblíbený 
závod a jsme rády, že ani letos nechyběl 
v kalendáři naplánovaných akcí. Jak 
název napovídá, děvčata vytvoří dvojici, 
která absolvuje celý gymnastický čtyř-
boj (přeskok, bradla, kladina a prostná), 
dívky z dvojice se spravedlivě podělí a od-
cvičí vždy dvě nářadí, součet všech zná-
mek pak tvoří jejich společný výsledek. 

Naše nejúspěšnější dvojice Žvejkalová 
- Bezoušková (1. místo) a Chalupecká - 
Fitzpatrick (2. místo) pak ještě dosáhla 
nejvyššího stupínku v soutěži družstev. 
Do Všetat nás pozval místní gymnastický 
oddíl, který každoročně pořádá Memoriál 
Jana Palacha. Letos však byl závod pouze 
pro zvané, tak jsme změřily síly s gym-
nastkami z Doks a ze Všetat. Bohužel, ani 
tady se nám nevyhnuly karantény, takže 
nakonec do Všetat odjelo závodit pouze 
12 gymnastek. V nejmladší kategorii 
2016 závodila tři děvčátka, která obsadila 
celé stupně vítězů – 1. Šálová, 2. Skalová, 
3. Müllerová. Další medaile ve starších 
ktg. vybojovaly Hartlová, Slobodová, 
Skalová, Bezoušková. Závodní víkend 
v neděli pokračoval Memoriály v Horních 
Počernicích. Pro mladší kategorie a nižší 
výkonnost byl na programu dvojboj v zá-
vodě Memoriál V + T Rosendorfových, 
pokročilejší gymnastky závodily na jed-
notlivých nářadích v Memoriálu Mládka 

a Šafáře. Byly jsme velmi úspěšné, i od-
sud si děvčata odvezla spoustu medailí, 
pohárů a krásné ceny.
Svá ocenění za úspěšnou reprezentaci 
města Říčany převzala děvčata za své vý-
kony na MČR (mistryně Amélie Žvejka-
lová, vicemistryně Anna Rampulková, 4. 
Karolína Šebestová a 5. Sofie Bezouško-
vá spolu s trenérkou Barborou Bernardo-
vou) na zasedání zastupitelstva 4. února. 
Moc si tohoto ocenění vážíme a děkuje-
me. Jitka Jechová

Pozvolný rozjezd závodní sezóny
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hráči FK Říčany ve výběru Okresního fotbalového 
svazu Praha – východ

Jsme moc rádi, že naši hráči mají 
možnost předvést své schopnosti 
i ve výběru nejlepších hráčů za Prahu 
– východ. Skvěle nás reprezentoval 
na podzim 2021 v kategorii doros-
tenců (ročník 2006) Kuba Mašek.  
Hráči Vojta Ráž, David Novák a Pavel 
Vitvar se také dostali do výběru, bo-
hužel však kvůli karanténě či nemoci  
Covid nemohli do zápasů nastoupit.  
Pevně však věříme, že se situace zlep-
ší a budou opět moci za okres Praha 
– východ nastoupit. 
Poslední výběr se týkal ročníků 2012 
(kategorie U10). Do výběru 12 nej-

lepších hráčů za Prahu – východ se 
dostali z FK Říčany Adam Josífek 
a David Rajtora. V kvalifikačním tur-
naji 15. 1. 2022 porazili týmy okresů 
Příbram, Benešov, Nymburk či Be-
roun a získali skvělé 1. místo. Postou-
pili na mistrovství středních Čech, 
které se konalo 11. 2. 2022 v Dolních 
Břežanech.  Zde bohužel skončili 
na 5. místě, vyhrál tým okresu Praha 
– západ.
Moc všem klukům gratulujeme a dě-
kujeme za skvělou reprezentaci a pře-
jeme další skvělé fotbalové úspěchy! 

Tým FK Říčany

Největší událostí, která čeká Sport 
Academy v měsíci březnu, je jarní 
turnaj. Letošní třetí klání účastníků 
našich florbalových kroužků proběh-
ne už v sobotu 12. března v hale Na Fi-
alce v Říčanech. Účastníky čekají zá-
pasy ve dvou kategoriích rozdělených 
podle věku. Turnaj je určen všem 
florbalistům naší akademie i jejich 
kamarádům.

Zástupci každé tréninkové skupiny 
sestaví své družstvo a utkají se s týmy 
z našich dalších lokalit. Pokud se z ně-
kterých skupin nepodaří sestavit celé 
družstvo, není se čeho bát, spojíme 
do jednoho družstva kluky a holky z více 
tréninkových skupin. Turnaj je vždy vy-
vrcholením několikaměsíčního trénin-
kového procesu, a že je na co se těšit, 
potvrzují i slova hlavního trenéra Flo-
orball Academy Olivera Hradického: 
„Turnaj si vždy holky a kluci neskutečně 
užijí, je to pro ně odměna za to, jak po-
ctivě trénují. My trenéři jsme rádi, když 
vidíme, jak se průběžně zlepšují a jak 
se na turnaji dobře baví.” Přihlašovat 
se na turnaj je možné na floorballaca-
demy.cz/activity/floorball-academy-
-tour/. Těšíme se na vás.
Kromě turnaje pravidelně běží i všech-

ny fotbalové, florbalové, všeobecně 
sportovní a nově i lezecké tréninky naší 
akademie. Tréninkovou činnost se nám 
daří realizovat i v době karantén a dal-
ších omezení především díky perfektní 
spolupráci s našimi partnerskými zá-
kladními a mateřskými školami. I díky 
nim mohou děti zůstávat v pohybu. 
Děkujeme! Kompletní přehled našich 
kroužků naleznete na academy-sport.
cz/ v sekci Rozvrh a registrace. Stále 
ještě je možné přihlašovat se na druhé 
pololetí.

Na začátku kalendářního roku jsme 
také spustili přihlašování na naše letní 
příměstské kempy. Pro letošek chys-
táme dva florbalové a jeden fotbalový, 
proběhnou postupně vždy od pondělí 
do pátku v týdnech mezi 11. a 29. čer-
vencem. Od našich trenérů víme, že 
na nich můžete zažít nejvíce zábavy 
z celého roku. S přihlášením neváhejte, 
zbývají poslední volná místa. Přihlašo-
vat se je možné také na academy-sport.
cz/ v sekci Rozvrh a registrace. Těšíme 
se na vás. Vít Voltr

Sport Academy chystá letošní třetí florbalový 
turnaj. Proběhne už v polovině března!
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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, pá-
tek od 12.00 do 17.00 a každou první a třetí sobotu v měsíci 
od 8.30 do 12.00.

PŘIPrAVUjeme:
Čtvrtek 7. dubna, oddělení pro děti, od 18.00: „Co slavíme 
o Velikonocích?“
Srdečně vás zveme na velikonoční besedu. Budeme si vy-
právět velikonoční příběh o smutku a radosti, jak ho mož-
ná neznáte. Dozvíte se, co se slaví na Zelený čtvrtek, Velký 
pátek a Bílou sobotu. Besedu povedou Šárka Lankamme-
rová a Anna Sirovátková z římskokatolické farnosti Říča-
ny. Zvány jsou děti, rodiče, ale jste vítáni i bez dětí. Přijďte 
s námi strávit čas v příjemném prostředí knihovny (odděle-
ní pro děti). Vstup je volný.

Čtyři dohody v duchu benefice
Dne 21. ledna se v Labuti odehrálo dlouho očekávané 
představení Čtyři dohody s protagonisty Jaroslavem Duš-
kem, Pjér la Šézem a Zdeňkem Konopáskem. Jedinečný 
večer, na kterém se diváci hodně zasmáli, i když chvílemi 
jim tuhl úsměv na rtech. Stejnojmenná kniha Miguela Rui-
ze, na jejíž motivy bylo představení uskutečněno (tématem 

je moudrost starých Toltéků), 
už několik let inspiruje milióny 
čtenářů po celém světě. Večer 
se nesl v duchu benefice, část 
výtěžku byla věnována jedné ro-
dině z říčanského regionu, která 
se ocitla ve velmi těžké životní 
situaci. Uvítali jsme, že jsme se 
mohli k tomuto projektu Jaroslava Duška připojit a pod-
pořit tak dobrou věc.  Pro zájemce, na které už vstupenky 
nezbyly, máme dobrou zprávu, pana Duška s kolegy opět 
pozveme.

Vladimír Levický

Těšíme se na vítání občánků
Vítání občánků se po vy-
nucené pauze z důvodu 
epidemie opět vrací. Ro-
dičům, kteří mají odevzda-
nou přihlášku na matrice, 
bude elektronicky zaslá-
na pozvánka. Slavnostní 
vítání proběhne koncem 
měsíce března. Rodiče dětí 
narozených od ledna 2022 
mohou odevzdat přihláš-
ku na matrice nebo zaslat 
elektronicky zde: https://
info.ricany.cz/mesto/for-
mulare-matriky. 
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MINIMÁLNÍ OKRAJ
INVERZNÍ 

PRUH

MINIMÁLNÍ OKRAJ
POZITIV

Co vás čeká v březnu 
Výstava „Příběh říčanského hra-
du“ každý den od 14 do 18 hod.
Výstavu prodlužujeme  
do 28. srpna. 
Přijďte prožít příběh říčanského hra-
du! Na výstavě zjistíte, jak říčanský 
hrad vznikl, co během své existence 
zažil a proč je z něj dnes jen zříceni-
na. Postavíte si svůj hrad a vyzkoušíte 
si, jak se ve středověkém hradu žilo. 
Pomocí vizualizace vstoupíme do ří-
čanského hradu v době jeho největší 
slávy. Na výstavu navazuje geolokač-
ní hra Za pokladem do středověkých 
Říčan. Připraven je program pro ZŠ 
a MŠ, rezervace nutná na e-mailu edi-
ta.jezkova@muzeum.ricany.cz. 

Postavte si svůj říčanský 
hrad – VYSTŘIHOVACÍ 
MODEL HRADU
V muzeu je nově v prodeji vystřiho-
vánka říčanského hradu. Vystřiho-
vánka je vytvořena v jednoduché 
obtížnosti tak, aby ji mohly sestavit 
s pomocí dospělých i mladší děti, 
které už zvládnou přesnou práci 
s nůžkami.  Na výstavě Příběh říčan-
ského hradu si prohlédnete sestavený 
model i s dalšími středověkými stav-

bami. Model si pak můžete zakoupit 
v muzejním obchůdku nebo na e-sho-
pu muzea za 120 Kč.

Příběh říčanského hradu 
– komentovaná prohlíd-
ka
úterý 8. března 17–19 hod.
Chtěli byste vědět, jak hrad vypadal 
v době své největší slávy a co vedlo 
k jeho zániku? Přijďte si prohlédnout 
naši novou výstavu s historikem mu-
zea. Podrobně vás seznámí s příbě-
hem hradu Říčany, dozvíte se o jeho 
stavební podobě, o majitelích pánech 
z Říčan, Bolechovcích z Pušperka 
a Trčcích z Lípy a mnoho detailů 
a faktů o životě na hradech v době 
míru a války. Akce je zaměřena na do-
spělé návštěvníky a mládež. 

Přijďte si do muzea  
vyrobit pečeť 
neděle 13. března 14–17 hod.
Na rodinném středověkém odpoledni 
si projdete výstavu, vyzkoušíte při-
pravené aktivity, a navíc si vyrobíte 
pečeť se znakem pánů z Říčan z pe-
četního vosku.  Další termín je 3. dub-
na. Více informací najdete na webu 
muzea.

Narozeninové oslavy 
v geoparku
Už vám někdy na oslavu vybuchla 
sopka? Ne? Zkuste oslavu v Geopar-
ku Říčany! Čeká vás plno aktivit a zá-
bavy od rýžování pravých českých 
granátků, hledání zkamenělin přes 
odlévání a barvení sádrových odlitků 
až po průzkum jeskyně. V geoparku 
je ohniště, takže si můžete přinést 
něco na opečení. Oslavenci nakonec 
necháme na jeho počest vybuchnout 
sopku! Budete slavit pod širým ne-
bem a mít naprosté soukromí. Různé 
varianty oslav naleznete na webu mu-
zea, případně se obracejte na email 
jana.svandova@muzeum.ricany.cz. 

Cyklus workshopů  
„Vyrobte si to sami“ – 
DOMÁCÍ KOSMETIKA
čtvrtek 28. dubna, 18–20 hod.
Chtěli byste si vyzkoušet, jak vyro-
bit domácí kosmetiku a drogerii, 
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Ze sbírek muzea: dudy nebřenky
Dudy jsou dechovým hudebním 
nástrojem, který si většina lidí 
spojuje s prostředím jihozápad-
ních Čech nebo dalekého Skotska. 
Ve skutečnosti se však jedná o je-
den z nejstarších a po světě nejroz-
šířenějších hudebních nástrojů. 

Starobylé dudy ve sbírce našeho 
muzea jsou tvořeny několika část-
mi: bordunovou píšťalou ze tří dílů 
zdobených mosazným kováním, 
dřevěnou útlou melodickou píšťalou 
tmavě hnědé barvy, dvěma mosaz-
nými kolínky, dvěma hovězími rohy 
s plechovými mosaznými nástavci 
a koženým zásobníkem („pytlem“) 
se třemi vývody. Dudy nemají žádný 
měch, jedná se tedy o předchůdce 
klasických „českých dud“.
Tyto dudy, snad už z 18. století, patří 
mezi nejvzácnější hudební nástroje 

ve sbírce Muzea Říčany. Pochází ze 
„selské světnice“ zámku v Nebře-
nicích. Muzeu je věnoval Dr. Karel 
Teršíp (ano, ten, v jehož domě dnes 
sídlí Husova knihovna) roku 1949. 
Říčanský advokát je našel mezi 

odpadky. Dudy ovšem tehdy neby-
ly zapsány jako sbírkový předmět 
a k jejich znovuobjevení a identifika-
ci přispěl až bývalý ředitel muzea Jan 
Vít Trčka, který je označil jako „dudy 
nebřenky“.   Jan Boukal

jak upéct kváskový chléb, vyrobit 
sýry nebo využívat volně rostoucí 
bylinky? Zajímáte se o to, co obsa-
hují výrobky, které doma používáte 
a chcete i ušetřit? V klidu a pohodě, 
bez nutnosti shánět či objednávat 
suroviny se do toho můžete pustit 
s námi! Cyklus workshopů zahaju-
jeme v dubnu domácí kosmetikou. 
Poukaz na tento workshop nebo celý 

cyklus můžete zakoupit už nyní v e-
-shopu muzea.

Příměstské tábory 
na Říčanské hájovně: 
příroda a řemesla 
Na léto připravujeme příměstské 
tábory pro děti od 7 let. Program 
probíhá převážně venku, vždy je 

v něm prostor pro pohyb, hry, příro-
du a tvoření.  Přírodovědné tábory se 
více orientují na zkoumání přírody, 
v řemeslných je větší prostor věnova-
ný tvoření.  Už tradičně je také jeden 
z táborů věnovaný teenagerům, kde 
je věkové rozmezí 11 až 16 let. 
Podrobnější informace a termíny 
i online přihlášku najdete na webu 
muzea.
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PRogRam 2022

PŘIPRAVU-
JEME

WohNout 
 Pá 25 / 03 / 2022 – 20.00
   Kapela Wohnout oslavuje  
 čtvrtstoletí své existence vydáním  
 desátého alba v ŘadĚ, Které nese  
 netradiční pojmenování – huh!  

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

Doctor Victor  
+ thE Drops + Nasty 
ratZ
 Pá 11 / 03 / 2022 – 19.00
  PaRádní Rocková show v Podání 
 osobitých kaPel, kteRé stojí za to vidět.  

Věra MartiNoVá  
– JuBiLEuM tour
 st 16 / 03 / 2022 – 19.30
   jedna z nejznámějších českých  
 countRy zPěvaček věRa maRtinová  
 se skuPinou meRitum  vystouPí  
 v kc labuť Při svém „jubileum touR”. 

 společnos t a tanec 

první ŘíčansKá veŘejná tančírna
čt Příjemné prostředí, kvalitní taneční hudba. neformální oblečení. Přijďte  
se pobavit, procvičit taneční kroky či odložit zbytečná kila.

  dĚ ti  

Kocour v botách
so  krásné loutkové divadlo pro děti i rodiče v podání divadelního spolku 
buchty a loutky. Přijďte rozehřát dětské duše sobotní dopoledne do „labutě”. 

 divadlo 

niKdy není pozdĚ 
Út václav vydra a jana paulová, přední herci divadla kalich se vám představí 
ve skvělé komedii norma Fostera: „nikdy není pozdě”.

 Koncert y  

doctor victor + the drops  
+ nasty ratz
Pá společný koncert mladých rockových kapel.

 Koncert y  

václav Fiala a the dixieland 
messengers
Út jazz a blues z klasického neworleánského období 20. –  40. let s původními 
prvky afroamerického folkloru.

 Koncert y  

vĚra martinová – jubileum tour
st  koncert stálice české country scény věra martinová se skupinou meRitum. 

 společnos t a tanec 

první ŘíčansKá veŘejná tančírna
Út Příjemné prostředí, kvalitní taneční hudba. neformální oblečení. Přijďte  
       se pobavit, procvičit taneční kroky či odložit zbytečná kila.

 vá Žná hudba 

prague brass ensemble
st dechové kvinteto, působící na předních našich i světových scénách  
již přes 40 let. na říčanském koncertu zazní skladby (mj.) j. s. bacha, g. P. 
telemanna, j. haydna, c. orffa, b. martinů či j. ježka.   
koncert z cyklu „Kruh přátel hudby”.

 Koncert y  

Wohnout
Pá  slavná česká rocková kapela konečně v říčanech! koncert v rámci turné  
k nové (již desáté řadové desce) huh! 

 divadlo 

Úl, včelaŘsKé divadelní rondo
čt přeložené představení v.a.d. Kladno. divadelní spolek tyl říčany pořádá 
za grantové podpory města říčany a ve spolupráci s kc labuť XXiv. ročník 
divadelního podzimu jiřího šatopleta, na který zve všechny milovníky divadla.

těšíme se na vaši návštěvu!

19.30
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19.30

16

info@kclabut.cz
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23

puMpa + Votchi
 Pá 29 / 04 / 2022 – 20.00
   konceRt dvou stálic české Rockové scény.  

19.00

03

19.00

11

10:00

05

nebuď labuť a  zajdi na kultuRu!

Marta JaNDoVá  
– NaroZENiNoVý koNcErt
 st 13 / 04 / 2022 – 20.00
   naRozeninový konceRt maRty jandové  
  s kaPelou. 

NEZMaŘi – kŘEst  
VELkého ZpěVNíku
 st 20 / 04 / 2022 – 19.30
   legenda čaského Folku oPět v říčanech!  

sto ZVíŘat
 Pá 22 / 04 / 2022 – 20.00
   Koncert K 31. výročí působení na scénĚ. 

niKdy není pozdĚ
– jana paulová a václav vydra 
 komedie norma Fostera nikdy není pozdě, dává vyniknout ohromnému 
komediálnímu talentu jany Paulové i václava vydry, takže diváci  
se v ní dočkají všeho, za čím na tyto dva populární herce přijdou.  
zároveň má i ztišené tóny k zamyšlení. vypráví příběh dvou lidí, jejichž 
životní cesty se v průběhu dlouhých desetiletí sice několikrát protnou,  
ale pokaždé se zase vydají jiným směrem. až dojde k jednomu osudovému 
setkání… jana Paulová a václav vydra se v tomto příběhu objeví v šesti 
rolích! na inscenaci spolupracuje uznávaný režisér Pavel khek. 

ŠpEJBL’s hELprs 
– ac / Dc rEViVaL BaND
 Pá 08 / 04 / 2022 – 20.30
   konceRt nejlePší Revivalové kaPely ac/dc.  

Štístko a poupěNka 
– ByLo NEByLo
 so 02 / 04 / 2022 – 10.00
   vzhůRu do Fantastického světa Pohádek,  
 Písniček a tanců se štístkem a PouPěnkou  
 v ÚPlně novém Představení bylo, nebylo!  

19:30
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19:00
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19:30

31

20.00

25
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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.
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do 28. 8. Říčany 14.00 - 18.00 Výstava „Příběh říčanského hradu“
Jak vznikl říčanský hrad, co během své existence zažil a proč je z něj dnes jen 
zřícenina? Muzeum.

do 19. 3. Říčany Výstava „Otto Placht - Zahrada zasvěcení“
Otevírací doba: Po, St 13 - 17 hod, Út, Čt 13 - 15 hod, So 9 - 12 hod.  
Městská galerie, Stará radnice.

3. 3. Říčany 17.00 První říčanská veřejná tančírna
Příjemné prostředí, kvalitní taneční hudba. Neformální oblečení. Přijďte se po-
bavit, procvičit taneční kroky či odložit zbytečná kila! Kulturní centrum Labuť.

5. 3. Říčany 14.00 - 18.00 Říčanský masopust a divadlo KVELB
Masopustní průvod (z náměstí), staročeské písničky a tance - Malá kapela  
V. Kettnera, program pro děti - soutěž masek, vepřové hody i jiné občerstvení, 
pivo - Říčanský pivovar.

5. 3. Říčany 10.00 Kocour v botách
Loutkové divadlo pro děti a rodiče v podání divadelního spolku Buchty  
a Loutky. Kulturní centrum Labuť.

5. 3. Průho-
nice

14.00 Provázení po sbírkách - sněženky
Sraz ve 14 hod u vstupu do Průhonické botanické zahrady. Informace 
na www.pruhonickypark.cz.

5. 3. Uhříně-
ves

10.30 Sobotní pohádka: Kuchyňská skříň
Představení plné zpěvu, doprovázené hrou na nádobí, flétnu, kytaru či akordeon. 
Divadlo U22.

5. 3. - 6. 3. Kunice Zámecký blešák
Přijďte si uklidit domy, zahrady a přineste k nám nepotřebné věci,  
třeba poslouží někomu jinému. Zámek Berchtold.

6. 3. Říčany 7.25 Z Čakovic k zámku Ctěnice a hradu Jenštejn
Turistický pochod o délce 10 km. Odjezd vlakem z Říčan v 7.25 hod přes Prahu 
hl. n. Více na kct-ricany.cz. Dotazy a další informace na tel. 736 747 544 nebo 
e-mailu vsmetak@gmail.com.

8. 3. Říčany 18.00 - 20.00 Příběh říčanského hradu - komentovaná prohlídka
Chtěli byste vědět, jak hrad vypadal v době své největší slávy a co vedlo k jeho 
zániku? Komentovaná prohlídka s historikem muzea. Muzeum Říčany.

8. 3. Říčany 19.30 Nikdy není pozdě
Václav Vydra a Jana Paulová ve skvělé komedii Norma Fostera.  
Kulturní centrum Labuť.

11. 3. Říčany 19.00 Doctor Victor + The Drops + Nasty Ratz
Společný koncert mladých rockových kapel. Kulturní centrum Labuť.

11. 3. Kunice 17.30 Napříč Saharou do Timbuktu a Dakaru
Cestovatelská beseda s Romanem Sauerem. Vyprávění o putování expedičním 
Tatrabusem. Zámek Berchtold.

12. 3. Kunice Jarní ples „První republika“
Každoroční ples nejen pro všechny zamilované v krásných zámeckých  
prostorách. Zámek Berchtold.

12. 3. - 20. 
3.

Stran-
čice

15.00 - 18.00 Fotoobrázky Evy Pilarové
Výstava fotografií Evy Pilarové. Budou k vidění také šaty, ve kterých  
„královna swingu“ vystupovala. Bývalá synagoga, Revoluční 30.
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13. 3. Říčany 14.00 - 17.00 Rodinné středověké odpoledne
Ve spolupráci s lektorkou si můžete postavit svůj hrad,  
vyzkoušet si, jak se ve středověkém hradu žilo,  
a navíc si budete moci vyrobit pečeť z pečetního vosku. Muzeum.

13. 3. Průho-
nice

17.00 Koncert Mladé talenty Josefu Sukovi
Bach - Chopin - Smetana - Martinů.  
Zámecká hudební setkání, Rytířský sál průhonického zámku.

15. 3. Říčany 19.30 Jazz Messengers Václava Fialy
Koncert z cyklu „Jazzové večery v Říčanech“. Kulturní centrum Labuť.

16. 3. Říčany 19.30 Věra Martinová - JUBILEUM TOUR
Jedna z nejznámějších českých country zpěvaček Věra Martinová  
se skupinou MERITUM vystoupí v Kulturním centru Labuť.

19. 3. Uhříně-
ves

10.30 Sobotní pohádka: Jak skřítek málem zaspal jaro
Pohádka v podání Divadélka KOS. Divadlo U22.

20. 3. Říčany Nedělní pochod s Irenou
Z Říčan po proudu Pitkovického potoka - trasy 9 km, 13 km.  
Další informace na www.kct-ricany.cz. Přihlášky na tel.: 606 680 150,  
nebo e-mail: irenkotkova@seznam.cz.

22. 3. Říčany 19.00 První říčanská veřejná tančírna
Příjemné prostředí, kvalitní taneční hudba. Neformální oblečení. Kulturní 
centrum Labuť.

23. 3. Říčany 19.30 Prague Brass Ensemble 
Toto je nový termín přeloženého koncertu. Koncert z cyklu „Kruh přátel hudby“. 
Kulturní centrum Labuť.

25. 3. Říčany 20.00 WOHNOUT
Tourné k novému albu HUH! Kulturní centrum Labuť.

26. 3. Říčany 7.00 - 10.00 Okolím Říčan
44. ročník turistického pochodu. Start na nádraží ČD Říčany.  
Více na kct-ricany.cz.

26. 3. Uhříně-
ves

10.30 Sobotní pohádka: O chaloupce z perníku
Představení pro děti od 3 let. Divadlo U22.

26. 3. Koste-
lec nad 
Černý-
mi lesy

10.00 STREET FOOD Kostelec nad Černými lesy
1. ročník akce. Přijďte si užít den ve společnosti dobrého jídla a pití.  
Náměstí Smiřických. 10 - 18 hod.

26. 3. Průho-
nice

Prague Park Race
Běžecký závod na 8 nebo 14 km. Start v 10 a 10.20 hod na Podalpinské louce. 
Průhonický park. Více na www.pragueparkrace.cz.

31. 3. Říčany 19.30 ÚL, včelařské divadelní rondo
Nový termín přeloženého představení. Vstupenky zůstávají v platnosti.  
Kulturní centrum Labuť.

2. 4. Říčany 10.00 Štístko a Poupěnka - Bylo nebylo
Vzhůru do fantastického světa pohádek, písniček a tanců v úplně novém  
představení. Kulturní centrum Labuť.

2. 4. Průho-
nice

14.00 Provázení po sbírkách - jarní cibuloviny
Sraz ve 14 hod u vstupu do Průhonické botanické zahrady. 
Informace na www.pruhonickypark.cz.
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Prosím
e vlastníky historických fotografií (od 19. století do doby po listopadu 1989), kreseb nebo m

alovaných obrazů s regionální tem
atikou o zapůjčení či darování m

uzeu.  Zapůjčené předm
ěty budou po na-

skenování v pořádku vráceny m
ajiteli. Přispějete tak k dokum

entaci podoby m
ěsta a okolí.

Foto: archiv M
uzea Říčany 

černobílá pohlednice zachycuje hotel černý (pozdější Milán a Cotton Club, na adrese 17. listopadu 500/20). Na budově vidíme nápisy „Hostinské 
pokoje“, „Hotel černý“, „Zemědělská nemocenská pojišťovna“, „Řeznictví“, „uzenářství“ a „Výčep piva z prvního pražského ... (pivovaru)“. Před 
hotelem stojí čtyři muži a malé děvče. Jednu postavu rozeznáváme ještě v okně úplně vlevo. Někoho zaujme zaparkovaný automobil, jiného zase okna 
vyzdobená květinami. Pohlednice byla odeslána 26. října 1927 a muzeu jí zapůjčila k oskenování paní alena Votrubová.  
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