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Vážení spoluobčané,

klid, mír a relativní blahobyt v Evropě byl po mnoha desetiletích narušen. Po vyčerpávajících dvou letech pan-
demie jsme věřili, že přijdou lepší časy. Zatím je to bohužel právě naopak. Skokový nárůst cen energií nejprve 
zasáhl naše peněženky a teď čelíme tomu nejhoršímu, co si lze představit. Válka je nebezpečně blízko. 

Nemyslím, že se konflikt přesune na naše území. Snad i díky tomu, že Česká republika je součástí západních 
struktur. Jsem také upřímně hrdý na postoje i kroky naší současné vlády, která patří mezi lídry v rámci celé 
Evropy. Důsledky války na Ukrajině však i na naši zemi jednoznačně dopadnou a již teď se na ně musíme 
připravovat. Tématem příštích měsíců proto budou úspory energií a smysluplné využívání lokálních zdrojů. 
V Říčanech například obnovujeme místní zdroje pitné vody, abychom byli částečně nezávislí. 

Město Říčany hned od prvních dnů války pomáhá uprchlíkům, kteří do Říčan přichází. Do konce března 
jich k nám přišlo více než 400, zejména žen a dětí. Radnice zajišťuje finance, ubytování, humanitární sbírky 
či výuku ve školách. Největší pomoc jste však ukázali vy, Říčaňáci. Stovky z vás každou neděli přináší věci, 
nabízíte ubytování nebo pomáháte se začleněním příchozích do místních komunit.  

Město také podporuje obyvatele přímo na Ukrajině, kam pravidelně dovážíme potřebný materiál a potravi-
ny. První cestu s konvojem jsem před měsícem absolvoval i já, abych na místě domluvil spolupráci se starost-
kou regionu poblíž Užhorodu. Můj osobní dojem? Má to smysl! Ukrajinci jsou neskutečně vděční za každou 
pomoc, protože v zemi je opravdu nedostatek všeho. Ale ještě silnější bylo zjištění, jak rozhodně jsou všichni 
místní lidé odhodlaní svou zemi ubránit. Pevně věřím a doufám, že i díky naší pomoci to zvládnou.    

Milí Říčaňáci, jménem města vám děkuji za úžasnou pomoc, kterou poskytujete. Prosím, vytrvejme. 
Máme možnost ukázat náš charakter. Stojí to za to. 

Zpět do našich Říčan. Život jde dál a nesmíme zapomínat na domácí záležitosti. Město nijak neomezilo 
činnost, naopak. Po zimě jsme o 2 týdny dříve zahájili úklid štěrku z komunikací, pracuje se i na údržbě 
zeleně a květinových záhonů. Držíme slovo a ve velkém jsme začali opravovat silnice a chodníky, přičemž ty 
největší akce letos teprve přijdou. Dokončují se klíčové investice jako podchod pod tratí, nová školka či okolí 
Marvánku. A na rozdíl od okolí v Říčanech nadále bráníme masivní bytové výstavbě a veškeré prostředky 
investujeme do kvality života místních, Říčaňáků.  

Na podzim nás čekají komunální volby. Protože na radnici působím již 12 let, tuším, co nás čeká. Hledat 
chyby, šířit pomluvy a kritizovat cokoliv je vždycky jednodušší. Přesto doufám, že letos to může být jiné, 
snad klidnější. Vždyť cíl máme všichni stejný – jistotu, rovnováhu a klid.   

Hezké jaro, Váš starosta

Slovo úvodem

David Michalička
starosta města Říčany
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Na obálce: do Říčan konečně dorazilo jaro

Foto: roman Kus

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

Z KUrýrU VybírÁME...
Říčany pomáhají Ukrajině
Radnice i občané města se aktivně zapojili  
do pomoci lidem postiženým válkou. Strana 6

Děkujeme, že třídíte
Odpad v Říčanech se bude třídit efektivně a pohodlně.
 Strana 10

Tři desítky námětů v Překvapte Říčany
Šestý ročník participativního rozpočtování přinesl další 
inovativní nápady občanů. Strana 12

Do práce na kole
Přidáte se v květnu do oblíbeného projektu?  
Registrujte se už dnes. Strana 18

Říčanský masopust se vydařil
Letošní masopustní veselici si připomeňte  
alespoň ve fotografiích. Strana 24

Ladův kraj zve na pochod barona ringhoffera
Jaro je v plném proudu a nastal čas vyrazit na procházky 
naší krásnou krajinou. Strana 52

Hudečkovi budou vystavovat v Říčanech
Dlouho očekávaná výstava Carpe Diem  
na vás čeká v sálech Staré radnice Strana 60

3



Informace z radniceInformace z radnice

4 texty.kuryr@ricany.cz

Krátce z rady města Říčany 24. 2. 2022
rada přijala celkem 8 usnesení
l Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo s HES 
stavební s.r.o. na realizaci akce Oprava chodníků v Říča-
nech, za cenu 4 678 869,14 Kč vč. DPH.

Hlasy pro: 7  

l Rada schválila uzavření dodatku na akci Výstavba MŠ 
Větrník, který řeší 3. prodloužení termínu k dokončení 
stavby do 14. 4. 2022, se zhotovitelem firmou Zlínstav a.s. 
Celková cena díla nemění. 

Hlasy pro: 5, zdrželi se: 2  

Krátce z rady města Říčany 3. 3. 2022
rada přijala celkem 39 usnesení
l Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo na pro-
vádění strojního čištění dešťových vpustí na místních 
komunikacích na území města Říčany s firmou STOCK 
čistící služby s.r.o., za celkovou předpokládanou cenu 
771 375 Kč vč. DPH. 

Hlasy pro: 7  

l Radní souhlasili se zahájením zadávacího řízení na ve-
řejnou zakázku Rekonstrukce mateřské školy Srdíčko, 
Říčany formou zjednodušeného podlimitního řízení.

Hlasy pro: 7  

l Rada vybrala ve věci veřejné zakázky VZ 8/2021 
Vybavení MŠ Větrník, Říčany – interiér dodavate-
le: QUERCUS NÁBYTEK s.r.o., s nabídkovou cenou 
1 443 890,58 Kč vč. DPH.

Hlasy pro: 7  

l Rada schválila uzavření dodatku, který řeší více a mé-
něpráce na stavbě 2. etapy Rekonstrukce ul. Nedbalo-
va a prodloužení termínu k dokončení 2. etapy stavby, 
zhotovitelem firmou HES stavební s.r.o., s navýšením 
o 314 528 Kč bez DPH (380 578,88 Kč s DPH) a souhlasi-
la s jeho podpisem. Po uzavření dodatku č. 2 bude celková 
cena díla 8 134 157,40 Kč bez DPH, tj. 9 842 330,45 Kč 
s DPH.

Hlasy pro: 7 

l Rada schválila uzavření dodatku číslo 1 k příkazní 
smlouvě mezi městem Říčany a firmou VRV a. s., jehož 
předmětem je posun termínu předání majetkoprávního 
vypořádání pro stavbu štolového přivaděče a souhlasila 
s jeho podpisem.

Hlasy pro: 6, zdrželi se: 1  

Krátce z rady města Říčany 10. 3. 2022
rada přijala celkem 11 usnesení
l Rada souhlasila s tím, aby byl k uzavření smlouvy o dílo 
na výstavbu Parkoviště Olivova vyzván účastník HES sta-
vební s.r.o., za cenu 7 152 906,77 Kč vč. DPH. 

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

l Rada souhlasila s uzavřením partnerské smlouvy mezi 
KC Labuť Říčany, příspěvková organizace, jako příjem-
cem projektu a městem Říčany jako partnerem projektu. 
Předmětem smlouvy jsou práva a povinnosti obou smluv-

ních stran při realizaci dotačního projektu Nákup mobil-
ního podia pro KC Labuť. 

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

l Rada souhlasila s uzavřením veřejnoprávní smlouvy 
o dotaci mezi Středočeským krajem jako poskytovatelem 
a DPS SENIOR a stacionář Olga Říčany, p. o., jako pří-
jemcem na poskytování sociálních služeb na rok 2022. 
Dopad do rozpočtu: + 780 100 Kč.  Z toho 552 400 Kč je 
určeno pro pečovatelskou službu, 117 000 Kč pro odleh-
čovací služby a 110 700 Kč pro denní stacionář.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

l Rada souhlasila s konáním veřejné sbírky, kte-
rá proběhne během benefičního koncertu dne 19. 3. 
2022 v KC Labuť. Výtěžek bude použit pro ukrajinské 
občany postižené válečnou katastrofou. Organizaci 
koncertu zajistí žákovské zastupitelstvo ve spolupráci 
s příslušnými odbory a odděleními MěÚ Říčany a KC 
Labuť Říčany.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

Krátce z rady města Říčany 17. 3. 2022
rada přijala celkem 14 usnesení
l Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo na údržbu 
zeleně na vybraných lokalitách ve městě Říčany do 31. 12. 
2022 s REALM Group s.r.o. jako zhotovitelem za cenu 
1 636 408,84 Kč vč. DPH. Předmětem smlouvy je péče 
o stromy, keře, seč a péče o oplocenky na výsadbových 
projektech města financovaných z dotačních projektů 
v rámci OPŽP. 

Hlasy pro: 7  

l Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo se 
společností WALCO CZ spol., s r.o., jako zhotovi-
telem. Předmětem smlouvy je realizace stavby Za-
hradní úpravy Husovy knihovny v Říčanech za cenu 
4 223 028,91 Kč vč. DPH. Podmínkou pro zahájení 
prací je schválení rozpočtového opatření zastupitel-
stvem, které bude zajišťovat plné rozpočtové krytí to-
hoto výdaje města.

Hlasy pro: 5, zdrželi se: 2  

Krátce ze zastupitelstva 9. 3. 2022
Zastupitelstvo přijalo celkem 22 usnesení.
l Zastupitelstvo schválilo výroční zprávu o činnosti útva-
ru interního auditu a o výsledku finančních kontrol za rok 
2021 dle přílohy.

pro: 18  nepřítomno: 3

l Zastupitelstvo schválilo revizi investičního záměru Re-
vitalizace nádražní budovy Říčany.

pro: 20  nepřítomno: 1

l Zastupitelstvo schválilo investiční záměr Rekonstruk-
ce 7 bytů a společných prostor – Masarykovo náměstí č.p. 
35.

pro: 20  nepřítomno: 1

l Zastupitelstvo schválilo smlouvu o budoucím předá-
ní a převzetí vyvolané investice realizované v souvislosti 
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s plánovanou investiční akcí Parkoviště u nádraží ČD 
Říčany mezi budoucím předávajícím – městem Říčany – 
a budoucím přejímajícím, kterým je Správa železnic.

pro: 20  nepřítomno: 1

l Zastupitelstvo schválilo rozdělení finančních prostřed-
ků na žádosti podané v Programu Provoz 2022 ve výši 
3 265 000,- Kč.

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

l Zastupitelstvo schválilo rozdělení finančních prostřed-
ků na žádosti podané v Programu Akce 2022 v celkové výši 
1 396 700,- Kč. Navýšení rozpočtu programu Akce 2022 
o 396 700,- Kč bude hrazeno z rezervy FRM. Smlouvy 
s příjemci dotací budou uzavírány po uskutečnění dané 
akce.

pro: 19  nepřítomno: 2

l Zastupitelstvo schválilo úpravu rozpočtu města na rok 
2022, kterou dojde k uvolnění prostředků z rezervy FRM 
na akci Oprava komunikace Družstevní a U Kina ve výši 
4,5 mil Kč. pro: 20  nepřítomno: 1

l Zastupitelstvo souhlasilo s uvolněním částky 
200 000 Kč ze své rezervy určené na humanitární pomoc 
Ukrajině prostřednictvím organizace Člověk v tísni.

pro: 16  nepřítomno: 5

l Zastupitelstvo schválilo uvolnění částky 1.000.000 Kč 
z rezervy FRM na krizové řízení spojené s válkou na Ukra-
jině. 

pro: 16  nepřítomno: 5

l Zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí 
dočasné finanční výpomoci pro 1. základní školu Masary-
kovo náměstí Říčan v částce 320.000 Kč na předfinanco-
vání projektu Pořízení nových lavic a židlí do čtyř kmeno-
vých učeben ve staré budově školy a uvolnilo tuto částku 
dočasně z rezervy zastupitelstva. Termín splatnosti výpo-
moci je do 30 dnů od obdržení dotace (předpoklad konec 
roku 2023). pro: 16  nepřítomno: 5

POZVÁNKy  
PrO VEŘEjNOST

ZASTUPITELSTVO
středa 13. dubna
u 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 ŘíČANEcH
středa 27. dubna
u Setkání starosty Davida Michaličky s občany se 
uskuteční od 17.30 hod. v zasedací místnosti MěÚ, 
Masarykovo nám. 53

rEPrEZENTAČNí PLES MĚSTA 
ŘíČANy
2. dubna
u Srdečně zveme na 10. reprezentační ples, který se 
koná v KC Labuť od 20 hod. Hostem bude Monika 
Absolonová.

SETKÁNí SENIOrŮ S HUDbOU
4. dubna
u Město zve všechny aktivní seniory do KC Labuť od 14 
hod. na setkání s harmonikou.

VEŘEjNÁ PrOjEDNÁNí Pb
6. dubna Na Jurečku
11. dubna v Pavilonu 
20. dubna v Oáze 
25. dubna v KC Labuť

Z OČí DO OČí VE STrAšíNĚ
pondělí 2. května od 18 hod.

FOTOSOUTĚŽ –  
KALENDÁŘ ŘíČAN 2023

Město vyhlašuje fotosoutěž pro „Kalendář 2023“. 
Téma: Říčansko a okolí (objekty a příroda  

rozpoznatelné, že byly vyfoceny v Říčanech a okolí). 
Max. 3 barevné snímky do soutěže, včetně popisků, 

v dostatečné kvalitě pro reprodukci.  
Za vybranou fotografii odměna 1000 Kč. 

Fotografie zasílejte prosím nejpozději do 15. 8. 2022 
na email: hana.stinglova@ricany.cz 

Do předmětu emailu uveďte: Fotosoutěž - kalendář

SETKÁNí Z OČí DO OČí ANEb 
NA KÁVU ČI NA PIVO  

SE STArOSTOU
20. duben Restaurace u Kamila od od 17.30 hod. 
Dovolujeme se vás pozvat na neformální setkání se 

starostou a dalšími členy vedení města. 
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Pravidla soutěže o nejlepší říčanský  
májový koláč

Soutěžící se přihlásí do soutěže v okamžiku,  
kdy v místě konání předloží komisi 

(organizátorům) min. 4 porce „soutěžního koláče“.
Kupované koláče nebudou hodnoceny.

Přihlášení je možné max. 30 min.  
před vyhlašováním.

Vyhlášení výsledků (1. – 3. místo) bude probíhat 
v místě konání akce na Lázeňské louce.
Připraveny jsou hodnotné věcné ceny.
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Ruská invaze na Ukrajinu začala zrána 24. února 
2022. Z Ukrajiny začaly před válečným utrpením 
prchat především ženy a děti. Vedení radnice začalo 
okamžitě jednat o vyslání pomoci. Díky osobním vaz-
bám  tajemníka MěÚ Jaroslava Brandejse se podařilo 
navázat kontakt s místní samosprávou Onokivské ob-
lasti u Užhorodu. Proto je humanitární pomoc cílená 
a dostane se skutečně do rukou potřebným lidem.  
Hned v neděli 27. února město Říčany uspořádalo 
první materiální sbírku. Díky obrovské vlně pomoci 
a solidarity veřejnosti byla obřadní síň městského 
úřadu ve Staré radnici rychle zaplněna věcmi. Po-
třebné byly především přikrývky, spacáky, karimatky, 
trvanlivé potraviny, hygienické potřeby atd. S tříděním 
sbírky pomáhali dobrovolníci především z Koloběhu 
a dobrovolní hasiči.

V úterý 1. března vyrazilo z Říčan šest dodávek plně 
naložených humanitární pomocí (jedna dodávka 
byla naplněna v Mnichovicích a další v Přerově nad 
Labem). S první várkou materiální pomoci vyrazili 
na osobní setkání a dojednání další spolupráce i sta-
rosta města David Michalička, tajemník městského 
úřadu Jaroslav Brandejs a radní Petr Auředník. Přípra-
va na cestu byla náročná i po legislativní stránce, včet-
ně zajištění všech potřebných formulářů a prohlášení.  
Již ve středu 2. března po několika hodinách čekání na Slo-
venské i Ukrajinské hranici předala výprava osm tun hu-
manitární pomoci přímo v Onokivské oblasti. Místní lidé 
pomoc přivítali s velkým vděkem. Vzhledem k tomu, že se 
do tohoto regionu přesouvá stále více uprchlíků z napade-
ných částí Ukrajiny, je pomoc nutná. Chybí zde potraviny, 
hygienické potřeby, maminky s dětmi spí na karimatkách 
na zemi… Z toho důvodu se vedení města rozhodlo v po-
moci pokračovat, a pokud to bude možné, do Onokivské 
oblasti vypravovat další dodávky. 

 

Pravidelné nedělní sbírky
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Říčany pomáhají Ukrajině. 
Díky každému z vás, kdo se zapojil

Říčanský humanitární konvoj na slovensko-ukrajinské hranici

Řidiči-dobrovolníci před jednou z humanitárních cest z Říčan na Ukrajinu

Cílové místo nedaleko Užhorodu. Místní obyvatelé jsou vděční za jakoukoliv pomoc. 

V Infocentru v Rondelu začala pracovat ukrajinská občanka, která bude pomáhat 
svým krajanům.
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Sbírky humanitární pomoci probíhají vždy v neděli od 14 
hodin. Ze začátku se pomoc shromažďovala v obřadní síni 
ve Staré radnici, nyní se sbírky přesouvají na jiná místa – 
20. března dárci zcela zaplnili farní stodolu na Masarykově 
náměstí. Římskokatolické farnosti tímto děkujeme. Násle-
dující sbírka již byla přesunuta do 3. ZŠ U Říčanského lesa.  
Seznam věcí není náhodný. Každá sbírka má svůj význam 
a vše se důkladně koordinuje. Část věcí je určena přímo pro 
Ukrajinu, část zůstává zde na podporu uprchlíků, kteří na-
šli útočiště na Říčansku. Aby se pomoc k potřebným lidem 
dostávala snadněji, byla na faře zřízena do konce dubna

Ubytování pro uprchlíky
Vedení města vyjednalo podmínky ubytování v Hotelu 
Pratol, který poskytl sto míst. Ubytování nabídli i další ří-
čanské soukromé společnosti, nebo naši skauti a spousta 
ochotných rodin a jednotlivců. Děkujeme za nabídky uby-
tování pro uprchlíky, ale město nemá kapacitu tuto pomoc 
koordinovat. Proto prosíme, směřujte nabídky na celore-
publikové weby například www.nasiukrajinci.cz  

Část věcí ze sbírek putuje přímo do Hotelu Pratol, kde jsou 
ubytované převážně maminky s dětmi, popřípadě jejich 
babičky. „Prostřednictvím materiálních sbírek se snažíme 
ubytovaným dodávat jídlo, hygienické potřeby, případně 
hračky, školní pomůcky a oblečení,“ vyjmenovává mís-
tostarostka Hana Špačková, která sbírky zajišťuje. „Ženy 
přijely pouze s jedním zavazadlem. Vše musely nechat 
ve své vlasti, mnohé opustily to nejcennější – své partnery 
a syny, kteří se zapojili do obrany své země.“

Školy a začlenění do společnosti
Dalším úkolem je zajistit pro ukrajinské děti vzdělávání. 
„Zajistit vzdělávání v Říčanech nebude vůbec jednodu-
ché. Školy a školky máme plné. Jediným řešením bylo 
zřízení adaptačních skupin, kde se mohou registrovat 
děti od 3 do 15 let,“ komentuje možnosti vzdělávání 
odpovědná radní Hana Špačková. „Následovalo vyti-
povávání vhodných prostor, hledání učitelů hovořících 
ukrajinsky, česky. Úkolů je před námi hodně. Jeden vy-
řešíme a objeví se tři nové, ale doufáme, že ministerstvo 
školství metodicky pomůže.“ Do začleňování studentů se 
zapojí i říčanské gymnázium na Komenského náměstí. 

VÝDEJNA POMOCI. Sem může v určené dny  
a hodiny přijít každý uprchlík žijící v Říčanech 

nebo blízkém okolí (sám nebo v doprovodu) a vzít 
si, co potřebuje. Otevírací doba je vždy: ÚTERÝ 

od 13.00 do 17.00 hodin; STŘEDA od 13.00 
do 17.00 hodin; PÁTEK od 9.00 do 13.00 hodin.

Jak přihlásit ukrajinské dítě do adaptační skupi-
ny? Vyplníte registrační formulář, který najdete 
na webu města (https://info.ricany.cz/mesto/
vzdelani) a e-mailem zašlete na odbor školství 

v Říčanech: petra.nemeckova@ricany.cz, irena.
smolikova@ricany.cz Případné dotazy vám zodpoví-

me na tel.: 323 618 218 (221).  
Děti i dospělí Ukrajinci se potřebují dorozumět, 

aby se u nás cítili dobře a stali se co nejvíce 
soběstačnými. Mohli se zapojit do každodenního 

života, a také začít chodit do práce, do školy. 
Nikdo neví, jak bude válka dlouho trvat, případně 
kolik času bude stát opravit zničená města. Proto 

je velmi důležité co nejdříve začít s výukou češtiny. 
O to se profesionálně jako první postaraly jazyková 
škola Mortimer English Club a Centrum na Fialce 

a lektoři dobrovolníci. Pravidelné kurzy češtiny 
pro děti i dospělé jsou ZDARMA. Další kurzy se 

připravují.

7

Na říčanské faře vznikl sklad nasbíraných věcí pro uprchlíky bydlící v Říčanech. 

Místostarosta Pavel Matoška (Klidné město) s ,majitelkou hotelu Pratol, kde je 
ubytováno cca 100 válečných uprchlíků. 

První humanitární sbírka - za nedělní odpoledne Říčaňáci naplnili obřadní síň téměř 
po strop. Děkujeme. 
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 Sbírka „Děti dětem“
Do pomoci se zapojily i základní školy zřizované městem. 
Každá škola vyhlásila sbírku na určitý den a žáci mohli 
přinášet potřebné věci. Většinou se jednalo o potraviny, 
hygienické potřeby, ale také spacáky. Pozadu nezůstaly 
ani školky, které vyhlásily akci „Děti dětem“.  Sbírka byla 
zaměřená především na výtvarné potřeby a hračky. Zapo-
jení škol a školek do sbírky má i výchovný význam. Děti se 
naučí pomáhat a připomenou si, že žít v klidu a míru není 
samozřejmostí.

Společné setkávání zmírní smutek
Lidé, kteří utekli před válkou, prožívají různá traumata 
a mnozí potřebují psychologickou pomoc. Jednou z mož-
ností jak následky alespoň trochu zmírnit, je společné 
SETKÁVÁNÍ. Proto město připravuje informační Setká-

ní s ukrajinskými obyvateli žijících v Říčanech a blízkém 
okolí, které se uskuteční 6. dubna 2022 od 13.00 do 14.00 
hodin v KC Labuť.  Ulehčit ukrajinským maminkám a dě-
tem situaci, se rozhodlo i mnoho spolků. Například Cen-
trum Na Fialce nabízí ZDARMA vstup na různé kroužky. 
Centrum Mraveniště uspořádalo setkání na dětském hřiš-
ti. Přišla spousta lidí a ukázalo se, že děti během hry snáze 
překonají ostych a zapomenou na smutek. 

Přehledné informace  
najdete na webu města

Od prvních okamžiků se město snažilo podávat  
rychlé a přehledné informace, a to jak českým 

občanům, tak posléze i ukrajinským uprchlíkům. 
Na webu města vznikl samostatný oddíl POMOC 
UKraJINĚ, ve kterém jsou informace přehledně  

rozděleny (info.ricany.cz/mesto/pomoc-ukrajine). 
Vše je přeloženo i do ukrajinštiny. Uvažujeme  

i o zřízení samostatného webu.  
V Infocentru v rONdELU začala pracovat ukrajinská 

občanka, která bude svým krajanům poskytovat 
od pondělí do pátku od 13.00 do 16.00 hodin 

potřebné informace. 
Kontakt: ukrajina@ricany.cz, tel.: 722 956 028.
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Ukrajinské děti se radují z nových školních batohů.

Říčanské školky se zapojily do sbírky Děti dětem.
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PODĚKOVÁNÍ:
Lidé z Ukrajiny prchají před válkou. Mnohdy mají zničené 
domovy a nezbylo jim nic. Nepřišli sem za lepším životem. 
Nechtějí žít z dávek, chtějí pracovat. Za naši pomoc jsou 
vděční a chtějí ji oplácet… 

l Poděkování za laskavou pomoc lidí z Říčan a z okolních 
obcí poslala starostka Onokivska: Vážení přátelé z České 
republiky. Jsme všem vám upřímně vděčni za skvělou a včas-
nou pomoc Ukrajině a Ukrajincům v těžkých časech. Klaní-
me se vám za milosrdenství, dobro a lásku. Mír nám všem. 
Maria

l Poděkování dorazilo na FB města:
Všem organizátorům sbírek upřímně děkujeme. Ve spěchu 
jsme odešli a vzali s sebou jen to nejnutnější, nyní nám velmi 
chybí základní věci, o kterých se většinou ani nezdá. Budeme 
vám vždy vděčni drazí Češi, naši milí přátelé za vše, co pro 
nás děláte. Říká se, že přítel je známý v nesnázích, a i když 
vás neznáme osobně, vždy si budeme pamatovat, že Češi se 
stali našimi opravdovými přáteli.
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benefiční koncert
Žákovští zastupitelé, tedy zástupci z pěti říčanských 
škol, se dohodli, že uspořádají benefiční koncert 
na podporu Ukrajiny a veškeré prostředky věnují 
Člověku v tísni. Koncertu se zúčastnilo mnoho lidí, 
vybrané prostředky v hodnotě 43 tisíc korun již byly 
odeslány a pomáhají. Velké poděkování patří všem 
účinkujícím, kteří vystupovali zdarma. 

Starosta Říčan David Michalička (Klidné město) se starostkou Ono-
kivska na Ukrajině  při domlouvání pravidelné humanitární pomoci 
regionu nedaleko Užhorodu.
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Děkujeme, že jste projevili zájem mít u svého domu 
ZDARMA nádoby na separovaný odpad. Již od března 
můžete ZDARMA využívat hnědou nádobu na BIO 
odpad. Od září můžete mít navíc ještě modrou nádobu 
na papír a žlutou na plast, nápojové kartony a nápojo-
vé plechovky. 

l Pokud jste si nádoby na papír a na plast objednali již 
v lednu v rámci ohlášení plátce poplatku a nechcete změ-
nu, nemusíte dělat nic. Objednávka platí a v září dostanete 
zdarma nové popelnice.

l Pokud si chcete ověřit, co máte objednáno, podívejte se 
na web města www.ricany.cz/mesto/kontrola-objedna-
nych-nadob. Zde také můžete provést případnou změnu. 
Tato jednoduchá webová aplikace bude v provozu od  
4. do 29. dubna. Zde si můžete zkontrolovat, jaký typ a ob-
jem nádob na tříděný, ale i směsný komunální odpad jste 
si objednali. Přihlášení do aplikace bude probíhat přes 
telefonní číslo, které jste zadali do přihlašovacího formu-
láře „ohlášení plátce poplatku“. Na toto číslo vám 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 nemovi-
tostí, zobrazí se všechny vaše nemovitosti a „objednané“ 
popelnice. 

l Pokud budete potřebovat poradit, jsme vám k dis-
pozici na infolince 607 053 363. Fungovat bude od  
4. do 29. dubna, v pondělí až čtvrtek od 8.30 do 
15.00 hod. Ve stejné době také můžete přijít do infor-
mačního centra na Masarykově náměstí, kde jsme 
za tímto účelem zřídili infostánek.

Popelnice na tříděný odpad papír a plast budou k rodin-
ným domům rozváženy až od září, kdy zahájí činnost nový 
provozovatel svozových služeb. Plánovaná frekvence svo-
zu bude – směsný komunální odpad 1× týdně, plast 2× 
měsíčně, papír 1× měsíčně, bioodpad 1× týdně (od dubna 
do listopadu) a 1× měsíčně (od prosince do března).
K třídění odpadu budete moci i nadále využívat kontejnery 
na stanovištích separovaného odpadu. Najdete zde kon-
tejnery na papír, sklo, kovové obaly a nádoby na likvidaci 
jedlých olejů a tuků. Od 1. 9. se bude možné do žlutého 
kontejneru vhazovat plast společně s nápojovými karto-
ny a nápojovými plechovkami. Samostatné kontejnery 
na nápojové kartony (černé s oranžovými víky) budou ze 
stanovišť odstraněny. 

Věříme, že třídění „od prahu domu“ napomůže ke zlepše-
ní pořádku ve městě, především u stanovišť na separovaný 
odpad. 

Proč třídit odpad přímo u domu?
Aneb poplatky za popelnice můžeme ovlivnit všichni

l UŠETŘÍM JÁ – díky efektivnějšímu třídění můžete 
využít menší (levnější) popelnici na směsný odpad, a tak 
ušetříte za poplatek za směsný komunální odpad. 

l UŠETŘÍME VŠICHNI – podle nového zákona 
o odpadech budou obce platit vyšší poplatky za uložení 
směsného komunálního odpadu na skládku. Poplatky 
za skládkování odpadu se budou postupně navyšovat 
– letos poplatek činí 900 Kč za tunu za občana. V roce 
2029 bude uložení odpadu na skládku stát 1 850 Kč 
a od roku 2030 se skládkování nevytříděného odpadu 
zcela zastaví. 
Obce však mohou získat motivační SLEVU. Tu dostanou, 
pokud nepřekročí zákonem stanovený objem nevytřídě-
ného odpadu na obyvatele – v roce 2021 byl limit 200 kg, 
letos už jen 190 kg a hranice se bude stále snižovat. Pokud 
Říčany budou ve třídění úspěšné a získají slevu, zaplatí 
za skládkovné pouze 500 Kč za tunu. Konečný výsledek 
tak záleží na každém z nás.
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Děkujeme, že chcete třídit odpad efektivně 
a pohodlně
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V Říčanech třídíme velmi dobře a každý ví, že igelitka 
nebo PET láhev patří do žluté popelnice a noviny 
do modré. V některých případech si ale nejsme jisti. 
Víte třeba, kam vhodit plastovou lahev od oleje, nafu-
kovací míč nebo karton od vajíček?

Do žluté nádoby na plast NEPATŘÍ:
Jednorázové pleny, bakelity, celofán, laminované prysky-
řice, molitany, obaly od maziv a olejů, lahve od stolních 
olejů, znečištěné plasty (např. zbytky potravin, chemi-
káliemi, oleji), novodurové trubky, linolea a jiné výrobky 
z PVC, automobilové plasty.

Co jste možná nevěděli:
l Sešlapáváním plastových láhví výrazně ušetříte mís-
to v kontejneru. Sešlápnutých láhví se vejde do kontej-
neru 3x více a výrazně se tak zlevní celý sběr.
l U láhví nedotahujte uzávěry, uzavřené láhve se ne-
dají lisovat do balíků. Víčko stačí lehce nasadit (nebo 
vhodit zvlášť). Ne všechny třídicí linky mají perforáto-
ry, které PETky proděraví.
l Pro další zpracování plastů (ale i papíru) je největším 
zabijákem mastnota. P-okud plasty nejdou zbavit mast-
ných nečistot, raději je vyhoďte do směsného odpadu. 
Vypláchnout horkou vodou potřebují plastové vaničky 
na maso. Vymývat naopak nemusíte kelímky od jogurtů, 
ty stačí důkladně dojíst do posledního zbytečku.
l Do žluté patří i nápojové kartony a plechovky. Před 
vyhozením vylijte zbytek tekutin a lehce vypláchněte 
vodou.
l Do plastu netřídíme ani sáčky s nástřikem hliníku 
(„stříbrné“ pytlíky od chipsů, oříšků, kávy atd.).
l Pozor na výrobky z PVC. K recyklaci se nehodí. Ať už 
jde o hračky, zahradní hadice, obaly od některých po-
travinářských výrobků… PVC obsahuje chlor, při jeho 
zahřátí pak mohou vznikat nebezpečné zplodiny, které 
komplikují zpracování směsných plastů. Velkým „tří-
dícím chytákem“ jsou PET láhve potažené smršťovací 
fólií/etiketou. Právě ty se vyrábí z PVC. Proto je třeba 
PETky před vytříděním „svléknout“. 

Do modré nádoby na papír NEPATŘÍ:
Mastný, mokrý a papír znečištěný zbytky potravin, kra-
bice od nápojů (ty patří do žluté), použité pleny, obvazy, 
hygienické potřeby, uhlový, dehtový a voskovaný papír, 
kopíráky.

Co jste možná nevěděli:
l Dříve se kartony od vajíček nebo ruličky od toaletní-
ho papíru netřídily, protože se vyrábí  z hodně recyklo-
vaného papíru. Každá recyklace papír znehodnocuje 
– zkracují se vlákna celulózy. Papír snese maximálně 
sedm recyklačních cyklů, pak už jsou vlákna tak krát-
ká, že se k další výrobě nehodí. Nyní ale recyklační 
technologie pokročily a s ruličkami si poradí. Nezapo-

mínejte, že  ruličky od toaletního papíru, plata od vají-
ček, karton i noviny můžete také kompostovat.
l Netřídíme ani účtenky, které jsou vyrobeny z termo-
papíru. Termopapír je lesklý, hladký, když po něm pře-
jedete nehtem, zanechá tmavou stopu. V obchodech 
se ale už objevují i „namodralé“ eko účtenky, které 
recyklovat lze.
l Do modré nechceme ani křídový papír a papír 
s lesklou povrchovou úpravou (např. obálky někte-
rých časopisů)
l Ano, některé knihy (podle obsahu) skutečně patří 
do kontejneru. Než je vyhodíte, zbavte je pevné vazby. 
l Papírové sáčky na pečivo s okénkem nemůžeme 
jednoduše zmuchlat a celé hodit do papíru. Musíme 
oddělit okénko, a protože se nejčastěji vyrábí z celo-
fánu, tak patří do černé popelnice. Ale dopisní obálky 
s okénkem třídičky zvládnou.
l Papírové kelímky se tváří velmi ekologicky, ale 
opak je pravdou. Vnitřek většiny kelímků pokrývá  
vrstva polyetylenu, která zaručuje voděodolnost, ale 
recyklovat se nedá. Takže nezbývá, než kelímky hodit 
do směsného odpadu.
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co jste o třídění možná nevěděli
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Do šestého ročníku participativního rozpočtování přihlásili občané města 30 námětů. Podrobně se s nimi seznamte 
na webu www.prekvaptericany.cz. nebo osobně na veřejné prezentaci. Jste srdečně zváni:

Název projektu Navrhovatel prezentace

Úprava pěší cesty k Olivovně Markéta Vodáková st 6. dubna 18:30 restaurace Jureček

Venkovní fitness v centru města Jan Vojta st 6. dubna 18:30 restaurace Jureček

reUse Irena Horáčková st 6. dubna 18:30 restaurace Jureček

Hřbitov  Miroslav Kotrba st 6. dubna 18:30 restaurace Jureček

Říčanská spižírna alžběta Macková st 6. dubna 18:30 restaurace Jureček

revitalizace návsi Strašín dominik Landkammer st 6. dubna 18:30 restaurace Jureček

zastřešení autobusových zastávek zdeňka Lojková st 6. dubna 18:30 restaurace Jureček

Psí park Eva Havelková po 11. dubna 18:30 Hotel Pavilon / učebna

Očištění města od graffiti Pavel Kotáb po 11. dubna 18:30 Hotel Pavilon / učebna

darování celého rozpočtu  
Překvapte Říčany VI na pomoc Ukrajině Lukáš Shrbený po 11. dubna 18:30 Hotel Pavilon / učebna

Chodník v ulici dukelská  
(Bezručova - Černokostelecká) Ivo Háleček po 11. dubna 18:30 Hotel Pavilon / učebna

renovace severního vstupu do rondelu Margit Novotná po 11. dubna 18:30 Hotel Pavilon / učebna

Oprava pěšiny z ulice  
roklanská k zŠ U Lesa Jaroslav Marek po 11. dubna 18:30 Hotel Pavilon / učebna

Pěší spojnice Říčany Voděrádky Ivo Háleček po 11. dubna 18:30 Hotel Pavilon / učebna

rekonstrukce ulice do Lehovic david Mužík st 20. dubna 18:30 Oáza / konferenční sál

Bezpečně na polní stezky u trafostanice Karel znojemský st 20. dubna 18:30 Oáza / konferenční sál

Oprava cesty v ulici do Lehovic  
od Oázy k rozpakovu Tomáš Hais st 20. dubna 18:30 Oáza / konferenční sál

Stínění rušivého veřejného osvětlení david rajmon st 20. dubna 18:30 Oáza / konferenční sál

Podchod pod nádražím daniel Šulc po 25. dubna 18:30 KC Labuť / předsálí

Komunitní vnitroblok Ivana drbohlavová po 25. dubna 18:30 KC Labuť / předsálí

Posezení U dubů Helena dušková po 25. dubna 18:30 KC Labuť / předsálí

Obnovení terasy Na Hradě -  
„Úprava okolí hradu v Říčanech - II. etapa“ zdenek Vávra po 25. dubna 18:30 KC Labuť / předsálí

Magic Wall
 daniela Perst  

 a 9. třída Magic Hill po 25. dubna 18:30 KC Labuť / předsálí

Proměna kina v Komunitní centrum -  
úvodní etapa zdenek Vávra po 25. dubna 18:30 KC Labuť / předsálí

Elektronická zvonkohra a nasvícení  
na věž Staré radnice zdenek Vávra po 25. dubna 18:30 KC Labuť / předsálí

Udělejme něco s těmi schody! Vendula Klimešová  po 25. dubna 18:30 KC Labuť / předsálí
 
Vnitřní herna - místo pro setkávání 

Iva Kirejevová,  

dětí a jejich rodičů
 Petra Svašková,  

 Nikola doleželová
 po 25. dubna 18:30 KC Labuť / předsálí

Nový povrch pro cestu Voděrádky -  
Světice (Solná stezka) 

Kateřina  
 Čiháková a 9.a

 po 25. dubna 18:30 KC Labuť / předsálí

Badminton a workoutové hřiště  
na cyklostezce - posilujeme také vztahy 

Kateřina  
 Čiháková a 9.a

  po 25. dubna 18:30 KC Labuť / předsálí

Elektroauta a elektrokola na zkoušku
 Kateřina  

 Čiháková a 9.a po 25. dubna 18:30 KC Labuť / předsálí
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Tři desítky námětů v Překvapte Říčany
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Jezdíte na nich na nádraží, na úřad, do školy, ale 
i za zábavou. Loni jste ujeli přes 22 000 km, což je 
slušný výkon vzhledem k tomu, že mnohdy je to pěkně 
do kopce. V letošním roce se vám bude šlapat ještě 
snadněji, a to díky novým kolům s osmirychlostní 
přehazovačkou. 

Podmínky zůstávají stejné – prvních 15 minut je ZDAR-
MA, a to díky partnerovi bikesharingové služby společ-
nosti Contera. Dalších 30 minut stojí 24 korun (taxa 
na celý den je 150 korun). Kola si můžete půjčit na někte-
rém z 26 stanovišť a po jízdě kdekoliv vrátit.  Kola jsou vy-
bavena GPS s funkcí SMARTlock, která umožňuje jejich 
monitoring a uzamčení v případě krádeže. Bikesharin-
govou službu pro Říčany zajišťuje firma Nextbike, která 
sdílená kola provozuje i v dalších městech, včetně Prahy. 
Další informace a ceník najdete na www.nextbike.com.

Chci si kolo půjčit poprvé. Jak na to
Pokud máte chytrý telefon, stáhněte si aplikaci nextbike. 
Zaregistrujte se, v nastavení účtu doplňte jméno, příjme-
ní, email a zvolte způsob platby – platební kartou. Karta 
se verifikuje platbou 50 Kč, která se automaticky převede 
na vstupní jízdní kredit a účet je aktivní. Jakmile přijdete 
ke kolu, naskenujte jeho QR kód a zámek se otevře. 
Jak ukončit výpůjčku?
Pro ukončení výpůjčky stačí manuálně stáhnout modrou 
páčku zámku nad zadním kolem. Po zvukovém signálu se 
výpůjčka ukončí. V aplikaci již nemusíte nic volit, vždy ale 
zkontrolujte ukončení výpůjčky v sekci Moje výpůjčky.
Co se stane, když kolo nevrátím do oficiální stanice?
Vrácení kola mimo oficiální stanici podléhá servisnímu 
poplatku.
Kde a kdy si mohu kolo půjčit?
Kola jsou k dispozici neustále a jejich aktuální dostupnost 
zjistíte na mapě v aplikaci. 
Je možné si kolo zarezervovat?
Ano, a jde to jednoduše. Stačí dva kliky v aplikaci. Stačí 

rozkliknout kolo, které potřebujete a potvrdit rezervaci – 
platí 15 minut a služba stojí 10 korun.
Jak nahlásím problém s výpůjčkou nebo vadu na kole?
Nejjednodušší je zanechat zpětnou vazbu přímo v aplikaci 
v sekci „Potřebujete pomoc?“. Můžete přiřadit komentář 
k technickému stavu kola nebo problému s výpůjčkou. 
Případně lze ve všední dny 9:00 – 17:00 zavolat na zákaz-
nickou linku (+420 581 652 047) nebo zaslat email na  
servis@nextbikeczech.com.
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Sdílená kola jsou v Říčanech stále oblíbenější
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V polovině března zahájila spo-
lečnost Marius Pedersen strojové 
a ruční čištění chodníků, které byly 
zbaveny zbytků posypového mate-
riálu  a dalších nečistot. Následně 
odstartoval pravidelný strojový úklid 
komunikací.

Úklid není prováděn chaoticky, ale je 
přesně naplánován. Postupně dojde 
na všechny komunikace. Čištění ko-
munikací provádí společnost Marius 
Pedersen od začátku dubna do konce 
října. Ulice jsou rozděleny do bloků a je 
předem určeno, kdy a kde bude probí-
hat běžný úklid nebo velké tzv. blokové 
čištění. Běžný úklid je prováděn bez 
omezení stání zaparkovaných vozidel. 
Naopak při blokovém čištění je odsta-
vení zaparkovaných vozidel z konkrét-
ní ulice vyžadováno. Občané jsou před 
blokovým čištěním upozorněni týden 
dopředu, a to přenosným dopravním 
značením zákaz zastavení, včetně do-
datkových tabulek „blokové čištění“ 
s termíny provedení prací.  
Pokud chcete vědět, kdy dojde k blo-
kovému čištění ve vaší ulici, můžete 
nahlédnout do tabulky na webu měs-
ta: https://info.ricany.cz/mesto/blo-
kove-cisteni-seznam.
Čištění každoročně komplikují ne-
ukáznění řidiči, kteří nerespektují 
avizovaný zákaz zastavení. Maji-
telům vozů hrozí odtah a pokuta. 
Všem zodpovědným řidičům děkujeme 
za respektování nařízení a spolupráci.

jarní svoz velkoobjemového odpadu
Město Říčany ve spolupráci se svo-
zovou společností Marius Pedersen 
připravuje svoz velkoobjemového 
odpadu z domácností. Přistavení 
kontejnerů bude probíhat za asisten-
ce městské policie, která dohlédne 
na to, aby občané odevzdávali při-
měřené množství odpadu. Pro další 
druhy odpadu, pro něž není velkoob-
jemový kontejner určen, je otevřen 
sběrný dvůr Na Fabiáně (přístup 
z Říčanské ulice). Mezi velkoobje-
mový odpad nepatří zahradní odpad 
(větve, ořezané dřeviny, posekaná 
tráva apod.), stavební suť, nebezpeč-
ný odpad (oleje, plechovky s barva-
mi) a elektrospotřebiče.

Provozní doba sběrného dvora Na Fabiáně:    
pondělí, středa, pátek:  13:00 - 18:00 hod.

sobota:  09:00 - 16:00 hod.
neděle: 14:00 - 18:00 hod.

Jarní termíny kontejnerů
23. dubna 2022                                                                         
7:00 – 9:00 Podhrázská (u separ. sběru)      
7:30 – 9:30 Na Obci (x Voděradská)               
8:00 – 10:00 Olivova (u parkoviště)                 
8:30 – 10:30 U Kina (Komenského nám.)       
9:00 – 11:00 U hřiště (V Chobotě x Řípská)    
9:30 – 11:30 Marvánek                                         
10:00 – 12:00 Otavská (x Labská)                         
10:30 – 12:30 Nám. ČSa 

30. dubna 2022
7:00 – 9:00 Thomayerova (x K Říčanskému lesu)
7:30 – 9:30  Boubínská (x Na Kozákově)
8:00 – 10:00  roklanská (u trati)
8:30 – 10:30  Škroupova (u zimního stadionu)
9:00 – 11:00  Březinova (parkoviště)
9:30 – 11:30  Vrchlického (u separ. sběru)
10:00 – 12:00  Haškova
10:30 – 12:30  Kuříčko

7. května 2022                                                                        
7:00 – 9:00  Táborská (x Smiřických)               
7:30 – 9:30  Scheinerova (u separ. sběru)     
8:00 – 10:00  5. května (u Kotelny)                       
8:30 – 10:30  Na Kavčí skále (u separ. sběru) 
9:00 – 11:00  K Podjezdu (x Bezručova)           
9:30 – 11:30  Sokolská (u hřiště)                         
10:00 – 12:00  zborovská (x Táborská) 

14. května 2022
7:00 – 9:00  U Olivovny (sídliště)
7:30 – 9:30  Verdunská (u rest. Oliva)
8:00 – 10:00  domažlická (x Chodská)
8:30 – 10:30  Bezručova (x dukelská)
9:00 – 11:00  Stará náves (U Památné lípy)
9:30 – 11:30  Jureček
 10:00 – 12:00  Nové Březí (Horní u paseky)
10:30 – 12:30  Na Vysoké (u přejezdu)
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Pravidelný úklid ulic a „velký zameták“
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Žáci dvou říčanských škol dostali možnost 
zapojit se do obnovy Říčanského lesa. Na mís-
tech, kde v předchozích letech proběhla těžba 
z důvodu kůrovcové kalamity děti vysadily nové 
stromy. V lokalitě U kančí stezky, nedaleko lesní 
posilovny, se zapojilo na 48 žáků ze ZŠ Nerudo-
va. Přispěli tak k osázení 4 hektarů lesa, kde bylo 
celkem vysázeno na 16 tisíc sazenic smrků. Práci 
usnadnilo strojové předvrtání děr. Děti sazenice 
umístily, zahrnuly zeminou a ušlapaly. Stejná 
akce proběhla s další školou v lokalitě nad Jureč-
kem. Sedmá A z Bezručky zde osázela necelý půl 
hektar lesa.

„Sazenice stromků jsou nedostatkové zboží, sháněl 
jsem je půl roku,“ komentuje situaci na trhu správce 
lesa Jiří Dvořák. „Jsem moc rád, že se akce vydaři-
la. Děti byly nadšené, dokonce nám poslaly obrázek 
z akce.“ Jeho slova potvrzuje i jedna z učitelek ZŠ 
Nerudova „Děti si to moc užily a to překvapení, když 
dostaly buřty, které si mohly samy opéct. Bylo to do-
konalé,“ popisuje vydařený den Iva Bílková.
Akci pro školy zorganizovala správa městských lesů 
z Odboru životního prostředí, konkrétně Jiří Dvořák 
a Markéta Zelená, kterým patří velké poděkování.

15

Děti se zapojily do obnovy lesa
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KUŘí
Chodník v ulici Květná
Stavba nového chodníku v ulici Květná byla zahájena. 
Uzavírka ulice potrvá až do 15. 7. Omlouváme se za kom-
plikace a děkujeme za trpělivost. Chodník bude realizován 
v délce od ulice Rooseveltova až na hranici obce. Na inves-
tici ve výši téměř čtyř milionů korun se podařilo získat do-
taci z Ministerstva pro místní rozvoj.

JAŽLOVICE
Nové zrcadlo a STOPKA
V křižovatce ulic Otická a K Předboří bylo 
nainstalováno zrcadlo a nová dopravní značka 
STOP. Tato opatření výrazně zvýšila bezpečnost 
dopravy. „Tato opatření fungují a křižovatkou se 
určitě projíždí bezpečněji,“ uvedl předseda OV 
Jažlovice Ivan Belko.

Zprávy z místních částí
STrAšíN
Stavba dlouho plánovaného chodníku  
U Prodejny je dokončena
Za deštivého či vlhkého počasí se dříve ulička změnila 
v bahnivou past a projet zde například s kočárkem nebo 
na kole bylo velmi problematické. I pěší si pak často od-
nesli zablácené oblečení a mokro v botách.
Nyní je vše jinak. Ve spolupráci s městem se nám podařilo 
vysoutěžit dodavatelskou firmu a zahájit realizaci stavby 
dle harmonogramu, a to navzdory komplikované situaci 
(nejen) ve stavebnictví. Ulička U Prodejny (prodejna již 
zde bohužel řadu let není, ale bývalo tomu tak) je velmi 
vytíženou a frekventovanou přirozenou spojnicí v obci.
Propojuje hlavní ulici Vojkovská a autobusovou zastávku 
s lokalitou Za Hotelem a V Březině. Je zároveň přístupo-
vou cestou k lesu v údolí nad Rokytkou, což ocení i obyva-
telé nové zástavby za bývalou restaurací. A naopak pro 
opačný konec obce je ulička spojnicí třeba právě na zmi-
ňovanou autobusovou zastávku, kde staví také i městská 
linka. 
Z nového chodníku máme radost a věříme, že se podaří 
postupně zlepšit stav všech cest ve Strašíně.

Tomáš Nejedlý
Osadní výbor Strašín
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Nového povrchu se dočkal chodník v ulici U mostu. 
Zároveň proběhly práce i v Nerudově ulici. Chodníky 
dostaly nové obrubníky, povrch byl vyrovnán a nako-
nec byla položena zámková dlažba.  
Opravu si zaslouží i rozbitý chodník v Olivově ulici. 
Firma již zahájila práce v úseku od ulice Fibichova 
k ulici Jeronýmova. Hotovo by mělo být do konce 
dubna. 
Omlouváme se za omezení během oprav a děkujeme 
za trpělivost.

Připravujeme další opravy
Oddělení technické správy města připravuje výběrová ří-
zení na opravy chodníků v ulicích Otavská, Domažlická, 
nebo také Bezručova.  

Město zahájilo rekonstrukce chodníků

Od března město začalo pracovat na opravách 
havarijních stavů povrchů ulic a chodníků 
po zimě. Pracovníci firmy se zaměří i na opravy 
závad nahlášených v aplikaci Říčany v mobilu. 
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co mi Skaut dal, chci předávat dál
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Skauti a skautky slaví každoročně 24. dubna svůj 
svátek. I u skautů z Říčan tedy půjde o významný 
den. Většina Říčaňáků Skautem buď přímo prošla, 
nebo alespoň zná někoho, kdo se skautingu věnoval. 
Skautkou tělem i duší je i Markéta Hubínková, která 
do oddílu světlušek začala chodit v sedmi letech. Nyní 
jako „old skaut“ vede oddíl kluků - mladší vlčata. 
Dětem se věnuje i ve své práci – v neziskovce Cesta in-
tegrace, kde připravuje a realizuje programy primární 
prevence pro školy, jejichž součástí je i dopravní vý-
chova. Většina říčanských dětí tak Markétu zná, buď 
ze Skautu, z přednášky, nebo z dopravního hřiště.

Proč jste se rozhodla pro Skauta a ne třeba pro balet?
No to bylo jasné. Skaut pro mne představoval dobrodruž-
ství, výpravy do přírody, táboráky, lezení po stromech, 
kamarádství. Také jsme byli vedeni v souladu s idejemi 
Skauta – říkat pravdu, pomáhat, zastat se slabšího, znát 
a chránit přírodu… I když jsme byli malé děti, tak se nám 
to líbilo a snažili jsme se podle toho chovat. Ve čtrnácti 
letech jsem postoupila do oddílu starších skautů - Roveři 
a Rangers. Je pravda, že toto období bývá kritické a spous-
ta lidí ze Skauta odchází, protože se rozutečou na střední, 
pak na vysokou školu. Začnou jiné starosti, jiné zájmy. 
Já však na toto období vzpomínám moc ráda. S přáteli 
ze skauta jsme projeli hory od Roháčů přes Himaláje až 
po Peru. A i když už jsme teď každý jinde, stále se přátelí-
me a „víme o sobě“. A mimochodem – do baletu jsem sice 
nechodila, ale na klavír ano.
Naplňuje vás věnovat se dětem?
To, co mi skauting dal, chci předávat dál, možná cítím 
vděk. Je hezké sledovat, jak kluci objevují nové věci, jak 
se radují, když se jim něco povede. Jak pomáhají vařit 
buřtguláš v kotlíku na ohni a těší se, až ochutnají, na vý-
pravách lezou po stromech, chodí po stopovacích znač-
kách a těší se na noční hlídky. 
Kde berete energii?
Někdy je to náročné, zvlášť když s dětmi pracuji i v rámci 
zaměstnání. Ale asi jsem pořád duší trochu dítě a dělám 
to, co i mě baví. Jinak terapií je sport, přátelé, hudba a teď 
nový parťák pes.
Pro školy připravujete programy primární prevence. 
Co si pod tím můžeme představit?
Tyto programy se týkají takzvaných rizikových jevů, jako 
je šikana, kyberšikana, závislost návykových látkách 
a další. Každý ročník, potažmo věková skupina má svá 
témata. Na prvním stupni učíme například první pomoc, 
rozebíráme zdravý životní styl a také dopravní výchovu. 
V šestých ročnících se zaměřujeme na legální drogy, v sed-
mých na nelegální drogy, v osmých probíráme sexualitu 
a v devátých ročnících se věnujeme právnímu povědomí 
a multikultuře. Všemi ročníky se pak prolíná téma vzta-
hů ve třídě, pravidel, spolupráce.  Úzce spolupracujeme 
se školami a program upravujeme podle potřeb žáků, 

pedagogů a výchovných poradců. Seznámení s tématem 
neprobíhá formou nezáživné přednášky. Snažíme se děti 
zapojit ke spolupráci, sedíme v kruhu, hrajeme hry, probí-
hají skupinové práce, vžíváme se do různých rolí… 
Máte pocit, že přibylo dětí, které mají psychické pro-
blémy?
Určitě ano. Covid a karantény nám s tím pěkně zamícha-
ly. Více dětí začalo trpět depresemi, úzkostnými stavy. 
Cesta integrace se může tématu duševního zdraví věno-
vat jen okrajově, protože už jde o odbornou medicínskou 
a terapeutickou oblast, která se nedá moc řešit v rámci 
třídních kolektivů. Jsem ráda, že toto téma není tabu. 
V minulém Kurýru vyšel pěkný článek od Žákovské-
ho zastupitelstva. Odbor školství společně s Modrými 
dveřmi naplánoval pro školy na duben a květen odborné 
přednášky v KC Labuť.
Přejdeme na veselejší téma – akce Do práce na kole.
To je skvělá akce, kterou do Říčan zavedl a rozjel David 
Michalička. Já a Zdeněk Vávra jsme ji před třemi roky 
převzali. Nejenom pracovní kolektivy si dají výzvu jezdit 
po celý květen do práce na kole nebo chodit pěšky. Ale spí-
še než o výkony jde o to pobavit se. I letos se můžete těšit 
na trička a také připravujeme malé odměny pro všechny 
zapojené. Jinak Říčaňáci jsou sportovci, nezkazí žádnou 
legraci a účast je poměrně vysoká. Akce startuje v květnu. 
Květen lásky čas a čas jezdit na kole. 
V minulém měsíci jsme uzavřeli šestý ročník participa-
tivního rozpočtu Překvapte Říčany. Přišla spousta zají-
mavých projektů. Minule jste se zúčastnila s projektem 
na revitalizaci dopravního hřiště. Letos jste chyběla.
To už bych fakt nedala. Projekt jsem připravovala společ-
ně s kamarádkou a jsme moc rády, že se dopravní hřiště 
opravilo, přibyly nové prvky a je fakt parádní. Ale bylo 
to velmi náročné. Doporučila bych každému kritikovi, 
který jen od stolu upozorňuje, co by se mohlo udělat, ať 
si to zkusí. Podat projekt není problém, ale dotáhnout jej 
do konce, to už je náročné. Účastnila jsem se kontrolních 
dnů, projednání, připomínek… Myslím, že participativní 
rozpočet je dobrý projekt. Lidé přinášejí nápady, svůj po-
hled na věc a město může jenom prospívat.
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zastupitelstvo města Říčany schválilo na svém zase-
dání dne 8. 9. 2021 rozdělení finančních prostředků 
v rámci programů PROVOZ 2022 a AKCE 2022. 

PROVOZ 2022  
O dotaci na provoz v roce 2022 požádalo 32 orga-
nizací. dotace nebyla přiznána jedné organizaci, 
protože nesplňovala podmínky programu Provoz. 
zaevidováno tedy bylo 31 žádostí o dotaci v celkové 
výši 3 265 000 Kč.

AKCE 2022  
Celkem bude na jednotlivé projekty v programu akce 
2022 z grantového fondu vyplaceno 1 396 700 Kč, 
a tím plně saturováno 100 % požadovaných prostřed-
ků. dotace budou vypláceny až po uskutečnění dané 
akce. 

Město podpořilo neziskové organizace v maximální 
míře, zejména s ohledem na to, že uplynulé roky 
s omezeními kvůli pandemii nebyly jednoduché.

Přehled podpořených projektů 
v programu PrOVOZ 2022

Město podpoří činnost místních neziskových organizací 
částkou 3 265 000 Kč. Na akce bude vyčleněno dalších 
1 396 700 Kč

Název organizace Výše schválené dotace (v Kč)
abeceda praktického pohybu, z.s. 25 000
Běžecký klub Říčany,z.s. 10 000
Centrum Na Fialce,o.p.s. 250 000
Český rybářský svaz, z. s., místní  
organizace Říčany 100 000
divadelní spolek Tyl Říčany, z. s. 10 000
FBC draci, z. s. 150 000
FK radošovice, z. s. 150 000
FK Říčany, spolek 150 000
Fuego Říčany, z. s. 100 000
Gymnastika Říčany, z. s. 150 000
Judo Club Kyklop, pobočný spolek Říčany 100 000
Junák – český skaut, středisko Lípa Říčany, z.s. 150 000
Klub bruslení Říčany, z.s. 150 000
Klub šachistů Říčany 1925, z. s. 100 000
Mraveniště, centrum volného času Říčany, z.s. 150 000
OB Říčany, z.s. 50 000
Okrašlovací spolek v Říčanech, z.s. 10 000
rugby Club Říčany, z. s. 150 000
Říčanský komorní orchestr, z.s. 25 000
Sbor církve bratrské v Říčanech, z. s. 25 000
SC SPIrIT Říčany, z. s. 150 000
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů  
v Říčanech, z. s. 50 000
SK Slunéčko, z. s. 50 000
Studio dance EB, z. s. 150 000
Škola Taekwon-do ITF Kwang Gae, z.s. 100 000
TJ Sokol Říčany a radošovice, z. s. 400 000
TJ Sokol Pacov, z. s. 10 000
TJ Tourist, z. s. 50 000
TK radošovice, z. s. 100 000
TŠ Twist Říčany, z.s. 100 000
zO ČSOP Ekocentrum Říčany, z. s. 100 000

V rámci programu PROVOZ 2022 budou podpořeny například akce Rugby Clubu 
Říčany či FBC Draci.

Gymnastika Říčany
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Přehled schválených dotací na AKcE v Říčanech v roce 2022
Příjemce dotace Název projektu Výše přidělené dotace (v Kč)
aizen – japonská zahrada, o.p.s. Letní kino s kempováním v zahradě aizen 20 000
aizen – japonská zahrada, o.p.s. Barevné léto v zahradě aizen 50 000
Běžecký klub Říčany,z.s. Lesní běh Říčany XCr 2022 20 000
Cesta integrace, o.p.s. Cesta žije 20 000
Cesta integrace, o.p.s. den záchranářů 2022 50 000
divadelní spolek Tyl Říčany divadelní podzim Jiřího Šatopleta 40 000
FBC draci, z. s. den florbalu 15 000
FBC draci, z. s. Florbalový turnaj pro školy 20 000
FK radošovice, z. s. Přípravný turnaj sezóna 2022/2023 27 000
FK radošovice, z. s. Turnaj fotbalových nadějí 2022 27 000
FK Říčany, spolek Memoriál Miroslava Šafaříka 2022 20 000
Fuego Říčany, z. s. 45. Říčanský pohár 2022 - třídenní otevřená  
 mezinárodní soutěž v tanečním sportu 50 000
Fuego Říčany, z. s. Fuego Cup 2022 10 000
Fuego Říčany, z. s. Květnová cena města Říčany 10 000
Gymnastika Říčany, z. s. TeamGym Cup Říčany 35 000
Gymnastika Říčany, z. s. Říčanské hvězdičky 35 000
HaM Fest, z. s. Říčanský hudební festival HaMFest.cz 2022 40 000
Judo Club Kyklop pobočný spolek Říčany Judo Cup Říčany 2022 50 000
Junák – český skaut, středisko Lípa Říčany  Cyklotrophy 2022 - NaMaSTE NEPaL 14 500
Klub bruslení Říčany, z.s. Halloweenský karneval na ledě 19 800
Klub bruslení Říčany, z.s. Mikuláš na ledě 19 700
Klub bruslení Říčany, z.s. Valentýnský ples 19 700
Klub šachistů Říčany 1925 KP družstev do 12 let 18 000
Klub šachistů Říčany 1925 KP v rapid šachu 10 000
Klub šachistů Říčany 1925 rŽL mládeže 12 000
Kovačková Eva Letní tenisový turnaj dětí červenec 2022 8 000
Kovačková Eva Letní tenisový turnaj dětí srpen 2022 8 000
Kovačková Eva Tenisový turnaj k zahájení sezony 2022 8 000
Mraveniště, centrum volného času Říčany, z.s. Tvůrčí den pro děti 2022 13 500
Mraveniště, centrum volného času Říčany, z.s. drakiáda 2022 10 000
Mraveniště, centrum volného času Říčany, z.s. Šlapačky 2022 40 000
Na radostech, z. s. Jarní Festival 2022 20 000
Na radostech, z. s. Street Food Festival 2022 50 000

Pobočný spolek UaMK-CYKLO-TrIaL  
KLUB Střední Čechy Říčany

  
Mistrovství České republiky v Cyklotrialu

  
 

2022 + UCI C1
 

40 000

rugby Club Říčany, z. s.  dětský den 2022 50 000
rugby Club Říčany, z. s.  Mistrovství Evropy v ragby 7s juniorek (hráček do 18 let) 20 000
SC SPIrIT Říčany, z. s. dětský pohár karate 20 000
SC SPIrIT Říčany, z. s. dětský miniturnaj karate v Říčanech 2022 20 000
SC SPIrIT Říčany, z.s. Přebor Středočeského kraje v karate 2022 20 000
SC SPIrIT Říčany, z.s. dětský turnaj minivolejbalu 2022 8 000
Studio dance EB, spolek 5. STEP CUP Říčany 40 000
Studio dance EB, spolek Taneční show dance EB 2022 26 700
Škola Taekwon-do ITF Kwang Gae, z.s. 17. ročník Mezinárodní šampionát Best of the Best 2022 50 000
Škola Taekwon-do ITF Kwang Gae, z.s. Otevřené Mistrovství Čr v Taekwon-do 2022 20 000
TJ Sokol Říčany a radošovice Jarní atletické závody 2022 20 000
TJ Sokol Říčany a radošovice Sprinterský 3boj 2022 10 000
TJ Sokol Říčany a radošovice Sokol – Šlehačkový pohár a Žákovský atletický den 2022 20 000
TJ Sokol Říčany a radošovice akademie Sokola 20 000
TŠ Twist Říčany, z.s. Jarní cena TŠ Twist Říčany 2022, 20. ročník 34 000
TŠ Twist Říčany, z.s. Pohár starosty města Říčany 2022, 22. ročník 36 000
Vaněčková Veronika Prémiová tančírna I./2022 8 000
Vaněčková Veronika Prémiová 100. tančírna 20 000
Vaněčková Veronika Prémiová tančírna II./2022 8 000
Vaněčková Veronika Prémiová tančírna IV./2022 8 000
Vaněčková Veronika Silvestr na nečisto 2022 20 000
Vesmír Říčany, z.s. realizace dětského dne na Marvánku 2022 20 000
zO ČSOP Ekocentrum Říčany den stromů 2022 20 000
zO ČSOP Ekocentrum Říčany Odpoledne s mláďaty a lesogramy 8 000
zO ČSOP Ekocentrum Říčany Ovečky na dvorku 2022 - stříhání ovcí, předení vlny, plstění 8 000
zO ČSOP Ekocentrum Říčany Kozí odpoledne na dvorku – výroba másla a sýra 2022 8 800
zO ČSOP Ekocentrum Říčany Společně na Vojkovskou louku 3 000
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botanické centrum bude jedinečné

Podchod pod železniční 
tratí je dokončen
Zveme na slavnostní otevření  
20. dubna v 16 hodin.
Město srdečně zve na slavnostní otevření bezbariérové-
ho podchodu pod tratí, který výrazně zkrátí cestu chod-
cům i cyklistům. Věříme, že tento náročný projekt bude 
pro Říčany přínosem. 
Podchod je umístěn vedle asfaltové stezky, která propo-
juje říčanské nádraží s komerční zónou. Na druhé stra-
ně ústí do ulice Barákova (u Lihovaru), kde navazuje 
na nový chodník. Podchod plánujeme vyzdobit graffiti. 
Přijďte a dozvíte se více, i o bohaté historii tohoto místa. 
Těšíme se na vás.

Dalším krásným projektem je Botanické centrum 
u 3. ZŠ u Říčanské lesa. Projekt zahrnuje tři části 
– dešťový biotop, arboretum se zahradní učebnou 
a barevnou herní učebnu. Práce běží naplno a ho-
tovo by mělo být do konce května. Tento projekt si 
slavnostní otevření také zaslouží. 
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Opravujeme, investujeme

MŠ VĚTRNÍK
Nová školka se už krásně 
vybarvuje. Hotovo by mělo 
být do září, kdy nastoupí 
první děti. zápis do MŠ 
Větrník proběhne ve stej-
ném termínu jako do ostat-
ních škol, tedy 2. května 
2022. Protože v době 
zápisu nebude školka 
ještě zkolaudována, doručí 
rodiče přihlášky a posléze 
i zápisové lístky do MŠ 
Srdíčko.

VODNÍ PARK NA  
MARVÁNKU 
Práce na vodním 
parku na Marvánku 
byly zahájeny. Hotovo 
by mělo být do začát-
ku prázdnin. Park je 
interaktivní, nutí děti 
přemýšlet a spolupra-
covat. Na své si přijdou 
i rodiče.  Voda z rybníku 
bude k jednotlivým prv-
kům přiváděna pomocí 
ručních pump. Zpátky 
voda poteče drenážním 
potrubím.

ROZŠÍŘENÍ PARKOVIŠTĚ OLIVOVA 
Město v rámci navyšování kapaci-
ty parkovacích míst pro veřejnost 
realizuje další projekt – Rozšíření 
parkoviště Olivova. Z původních 
třiceti stání zde vznikne cca deva-
desát míst. Předpokládaná výše 
investice je přes sedm milionů 
korun. Nové parkoviště počítá 
s bezpečnějším uspořádáním pro 
chodce, rozšířením veřejného 
osvětlení a s úpravou zeleně. 
Velkou výhodou bude propojení 
parkoviště s Komenského náměs-
tím a Štefánikovou ulicí.
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Masarykovo náměstí se zaplnilo lidmi a pestrobarev-
nými maskami. O zábavu se postaralo divadlo Kvelb, 
k tanci a poslechu hrála Malá kapela a dobré jídlo 
a pití zajistil Říčanský pivovar. Masopust byl oficiálně 
zahájen u radnice, kde starosta David Michalička 
předal rozverné chase klíč od města. Průvod masek 
pak pokračoval na říčanský hrad, kde už čekal nejvyš-
ší sudí Království českého pan Oldřich ze Všechrom 
s chotí. Urozený pár pohostil koledníky masopustními 
koblihami od Pekařství Frydrych. Pekařství je poskyt-
lo zdarma (velmi děkujeme).  Rozdalo se jich na čtyři 
sta a zároveň stejný počet mnichovických perníčků. 
Jen se po nich zaprášilo. Potom zábava pokračovala 
na náměstí. V obležení byl stánek MAS Říčansko, kde 
si děti mohly vyrobit papírovou masku.

24 texty.kuryr@ricany.cz

Říčanský masopust se opět vydařil
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Žijeme Říčany
Město se stará o zeleň
Během března byly ošetřeny například jasany v Sokolské 
ulici, dřeviny v ulici Baarova, Domažlická, U Vodojemu 
nebo na Marvánku.

Čisticí vůz v akci
Pravidelná údržba komunikací byla zahájena. Zametání 
ulic probíhá ve dvou režimech – běžné čištění bude pro-
váděno častěji a není zapotřebí odstavení zaparkovaných 
vozidel. Při velkém zametání musí všechno z cesty.

Pomník TGM
Děkujeme  kamenosochaři Bohumilu Pánkovi a kováři 
Viktorovi Židlickému za to, že zdarma zhotovili důstojný 
držák na výzdobu k pomníku TGM na Masarykově ná-
městí.

Nafukovací trampolína
Město plánuje na dětském hřišti ve Strašínské ulici insta-
lovat nafukovací trampolínu. Děti, těšte se.



Informace z radnice

	 Schválený	 Upravený	 Skutečnost		 %	plnění
	 rozpočet	 rozpočet	 k	28.	2.	2022	 k	uprav.
	 v	Kč	 v	Kč	 v	Kč	 rozpočtu

Plnění rozpočtu 
města

PŘÍJMY

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

325Ê754Ê500,00 378Ê254Ê500,00 53Ê651Ê659,72 14,18

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

152Ê420Ê454,00 153Ê933Ê898,11 23Ê508Ê576,26 15,27

Kapitálové	příjmy	(příjmy	z	prodeje	majetku) 2Ê100Ê000,00 2Ê100Ê000,00 2Ê811Ê554,00 133,88

Přijaté dotace 116Ê159Ê008,00 120Ê852Ê072,88 10Ê706Ê823,01 8,86

Přijaté	splátky	půjček 60Ê000,00 60Ê000,00 10Ê000,00 16,67

Rozpočtové příjmy  
běžného roku celkem

596Ê493Ê962,00 655Ê200Ê470,99 90Ê688Ê612,99 13,84

Přebytek	hospodaření	za	minulý	rok 274Ê695Ê820,17 368Ê215Ê304,94 368Ê215Ê304,94 100,00

Zůstatek	pokladny	cizí	měny 0,00

Úvěr	 0,00 0,00 0,00 0,00

Příjmy celkem vč. přebytku hospodaření 871Ê189Ê782,17 1Ê023Ê415Ê775,93 458Ê903Ê917,93 44,84

VÝDAJE	

Běžné	(provozní)	výdaje 451Ê420Ê877,86 479Ê173Ê347,70 58Ê716Ê235,44 12,25

Rozpisové	rezervy 13Ê599Ê522,74 33Ê502Ê958,25 0,00 0,00

Běžné výdaje celkem 465Ê020Ê400,60 512Ê676Ê305,95 58Ê716Ê235,44 11,45

Kapitálové	(investiční)	výdaje 309Ê137Ê779,68 349Ê830Ê071,69 7Ê144Ê747,42 2,04

Rezervy	na	investice 71Ê993Ê601,89 142Ê476Ê735,29 0,00 0,00

Investiční výdaje celkem 381Ê131Ê381,57 492Ê306Ê806,98 7Ê144Ê747,42 1,45

Rozpočtové výdaje běžného roku 
celkem

846Ê151Ê782,17 1Ê004Ê983Ê112,93 65Ê860Ê982,86 6,55

Splátky	úvěru 25Ê038Ê000,00 18Ê432Ê663,00 4Ê086Ê734,21 22,17

Výdaje vč. splátky půjčky 871Ê189Ê782,17 1Ê023Ê415Ê775,93 69Ê947Ê717,07 6,83

rozdíl příjmy - výdaje (BV s kons.) 0,00 0,00 388Ê956Ê200,86
Podrobné čerpání rozpočtu najdete na www.ricany.cz - radnice - město a samospráva - finance a majetek města - aktuální informace o čerpání rozpočtu města

Informační centrum na jaře
Krásné jarní dny otevřely naše okna 
dokořán a my se těšíme na spous-
ty nových návštěvníků. A bude jich 
určitě hodně. Jednak od dubna 
v infocentru na náměstí provozuje-
me kontaktní místo a infolinku pro 
popelnice (více informací v článku 
o odpadech v tomto čísle), jednak 
se snažíme pomáhat ukrajinským 
uprchlíkům, kteří našli azyl v na-
šem městě, a tak jsme ve spoluprá-
ci s ukrajinskými občany, kteří zde 
již delší dobu žijí, zahájili provoz informačního centra 
v rondelu na nádraží. Každý pracovní den odpoledne 
od 13 do 16 hodin zde najdete naši česky i ukrajinsky 

mluvící kolegyni, která najde a po-
skytne potřebné informace, letáčky, 
dokumenty a kontakty pro všechny, 
kteří hledají pomoc, anebo pomoc 
nabízejí. Pokud bude o tyto služby 
zájem, prodloužíme provoz i na do-
polední hodiny.

Kromě toho u nás můžete pro své 
blízké koupit drobné dárečky na nad-
cházející Velikonoce, anebo jen tak 
přijít posedět, až se půjdete podívat 

na výstavu v galerii v prvním patře, anebo se budete pro-
cházet po jarně naladěném náměstí.

Těší se na vás kolegyně z informačního centra.
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Májové
slavnosti
Říčany, sobota 7. května 2022 
na Lázeňské louce od 14 hodin

Pohodové odpoledne s příjemnou hudbou 

Soutěž o nejlepší říčanský májový koláč 
(info na www.ricany.cz)

Jarmark
Program pro děti

Občerstvení
Malina Brothers, JazzM, Pavlína Jíšová, 

TS DANCE EB, TŠ Twist

Majove_slavnosti_2022_165x245.indd   1 22.03.2022   0:11
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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.  vodohosPodář 
Střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyšší odborné vzdělání.
Bližší informace: Michal Svoboda, vedoucí oddělení technické správy, tel. 602 767 155

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

3.  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 stavebního úřadu, tel. 323 618 133

4.  refereNt odboru školství a kultury – orgaNIzace 
kulturNích akcí města

Střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyšší odborné vzdělání.
Bližší informace: Petr dušek, vedoucí odboru školství a kultury, tel. 606 714 390

5.  refereNt odděleNí evIdeNce obyvatel, 
občaNských Průkazů a cestovNích dokladů

Střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyšší odborné vzdělání.
Bližší informace: Michal Šilinger, vedoucí odboru správních agend a dopravy, tel. 
606 779 642

6.  refereNt odděleNí INvestIc – odbor sPrávy 
majetku

Vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání.
Bližší informace: alice Štěpánková, vedoucí oddělení investic, tel. 725 060 960

město říčany svým zaměstnancům nabízí benefity:
 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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CARPE DIEM
OLGA HUDEČKOVÁ a MIROSLAV HUDEČEK

pátek 29. 4. 2022 vernisáž výstavy od 18 hodin

VÁCLAV HUDEČEK – housle
LUKÁŠ KLÁNSKÝ – klavír

MARTINA HUDEČKOVÁ – recitace
JOSEF FOUSEK – slovo

o díle obou umělců promluví 
FRANTIŠEK NOVOTNÝ

Výstava potrvá do 15. 6. 2022

Městská Galerie Říčany 
Stará radnice, Masarykovo náměstí, Říčany

Otevírací doba: 
Po, St 13–17 / Út, Čt 13–15 / So 9–12

vystava_165x245_Hudeckovi.indd   1 25.03.2022   17:47
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zastupitelé

Tento prostor bývá 
s oblibou využíván 
k výpadům proti 
„druhé straně“. 
Proto jsem ani ni-
kdy příliš necítil 
potřebu sem cokoliv 
psát. Doba se však 

(na čas) změnila. Jako novinář i soukro-
mě jsem několikrát cestoval evropskou 
částí Ruska. Například Petrohrad by měl 
vidět každý. Benátky severu. Neskutečné 
bulváry, paláce, kanály, galerie a hrdin-
ná historie doslova na každém kroku. 
S ohledem na „tradiční ruskou péči“ 
však nejde napsat, že město je vyloženě 
krásné. Má spíše obrovský potenciál. 
Ke kráse mu totiž chybí jediné, musel 
by se o něj někdo starat. Obecně platí, 
že veřejný prostor v ruských městech je 

prakticky neudržovaný. Pro představu, 
ve Voroněži (město s milionem obyva-
tel) jezdila tramvaj od roku 1926. Když 
jsem v roce 2006 marně hledal zastávku, 
jedna místní dobrá duše mi poradila, že 
se musím dívat na trolej. Právě na ní je 
vždycky takový malý terčík označující 
místo, kde tramvaj zastaví. Jízda byla 
drncavě pomalá, protože koleje ze všeho 
nejvíc připomínaly kusy rozježděného 
zkrouceného plechu pohozeného na sil-
nici. V roce 2009 tramvaje ve Voroněži 
zrušili. Na údržbu (která stejně neprobí-
hala) nebyly peníze. Rozkradli je místní 
oligarchové v zastupitelstvu. Co na tom, 
že se obyvatelům značně zkomplikovala 
jakákoliv cesta kamkoliv. Tak už to v Rus-
ku chodí. Proč to sem píšu? V současné 
situaci mě totiž napadají především dvě 
věci. Jak se krásné město může z hodi-

ny na hodinu proměnit v sutiny a jak 
dobře je právě naše město opečovávané. 
Optikou domorodce si snad mohu toto 
tvrzení napsat i ve chvíli, kdy působím 
jako zastupitel. Procházet se po oprave-
ných chodnících, mít možnost sednout si 
na lavičku ve stínu stromu, mít kam syna 
poslat na trénink na nové hřiště, projet 
se na kole po udržované cyklostezce, za-
parkovat na záchytném parkovišti … To 
všechno není samozřejmost ani v České 
republice. Dovolte mi možná naivní, 
ale jsem přesvědčen, že věcně správné 
shrnutí. Máme se dobře. Važme si toho. 
Spolupracujme a pomáhejme (si) i na-
příč politickým spektrem tak, jak se to 
daří například teď při pomoci Ukrajině. 
Mějme na paměti, že z malých neshod 
se stanou velké a z malého zla vyroste … 

Jan Kužník, zastupitel, (KM)

Z malého zla vyroste…

V první řadě všem 
občanům, kteří se 
neskutečně rychle 
a účelně zapojili 
do pomoci Ukra-
jině. Ať finanč-
ně, přinesením 
potřebných věcí, 

ubytováním lidí, nebo třeba jenom 
tím, že dávají najevo svojí solidaritu. 
Poděkování patří i firmám, Městu, 

OSPODu, Koloběhu a všem ostat-
ním, nelze tu vyjmenovat všechny.  
Naši nejstarší občané si pamatují 
zvěrstva války. Moje generace si zase 
pamatuje rok 1968, kdy nás přijely 
„osvobodit“ ruské tanky. My jsme se 
tenkrát vojensky nebránili. Snad jsme 
věřili, že nás v tom ostatní státy ne-
nechají. Tenkrát jsme stáli za Dubče-
kem a spol. Bohužel, všichni z vedení 
až na F. Kriegra nás v Rusku zradili 

a o několik měsíců později podepsali 
tzv. pendrekový zákon. Tím pro nás 
veškerý vojenský odpor skončil. Hodně 
lidí emigrovalo a jen díky pomoci lidí, 
kteří je přijali, mohli dál svobodně žít. 
Teď je to ale jiné. Ukrajina se brání.  
Má prezidenta, který se nebojí ruské 
agresi postavit a svojí odvahou in-
spiruje ostatní. Proto mějme na pa-
měti, že Ukrajina bude potřebovat 
naší pomoc a solidaritu delší dobu. 

Vedení města se 
zasloužilo o to, že 
v Říčanech od roku 
2018 jezdí Městská 
hromadná dopra-
va. Hlavním zámě-
rem bylo zajistit 

odvoz dětí do škol, čili zavedení školních 
linek, a umožnit dopravu lidí z okrajo-
vých částí Říčan. Během let se jízdní 
řády upravily tak, aby časy vyhovovaly 
většině cestujících. Přesto si uvědomu-
jeme, že tři autobusy nemohou pokrýt 
všechny oblasti v Říčanech a je stále co 
zlepšovat. Proto plánujeme zvýšit počet 
autobusů a tím posílit takt v ranních 
a odpoledních špičkách. Očekáváme, že 
počet cestujících se tímto mmůže zvýšit 
i několikanásobně, pokud spojení bude 

časté a spolehlivé. . Znamená to i snížení 
počtu aut, které nám městem projíždí či 
zde parkují. Školním linkám, které jsou 
hojně využívány, bude také odlehčeno, 
a to proto, že některé děti budou moci 
využít i běžné linky, které začnou v inkri-
minované době jezdit.  V této době pro-
bíhají jednání s přepravcem o možnosti 
nakoupení dalších tří vozů. Konečný 
souhlas s navýšením však musí dát za-
stupitelstvo, protože MHD v Říčanech 
je pro občany zdarma. V polovině břez-
na proběhlo sčítání cestujících v jednot-
livých autobusových linkách. Průzkum 
bude podkladem pro rozhodování, jak 
přesně počty spojů navýšit a optima-
lizovat.  Uvítáme i vaše připomínky, 
které budou dle možností zapracovány 
do nových jízdních řádů. Mnohé názo-

ry již známe a zabýváme se jimi. Také 
jsme zažádali o úpravu jízdního řádu 
na železniční trati 221. Konkrétně se 
jedná o čtyři víkendové spoje, které v Ří-
čanech zatím nezastavují, což bychom 
rádi změnili. Změna by se mohla pro-
mítnout již v rámci červnových úprav 
jízdních řádů Českých drah.  K politic-
kým, účelovým debatám o parkovacím 
systému se nechci vyjadřovat. Klidné 
město si jako jeden z cílů vytyčilo zklid-
nění dopravy ve městě. A k tomu patří 
jak MHD, tak i řešení parkování. Mohu 
upřímně říci, že po zrušení zpoplatnění 
parkování počet aut v centru Říčan na-
rostl a mnoho lidí se mě ptá, kdy se pla-
cení opět obnoví.

Jarmila Voráčková,  
radní  (KM)

Poděkování

Městské autobusy by mohly jezdit každých 30 minut
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zastupitelé

Úvodem bych chtěl 
poděkovat všem, 
kteří vyjádřili svůj 
názor ohledně par-
kování. Přes veške-
ré překážky pova-
žuji účast i výsledek 
za výrazný signál 

k vedení města, že takto ne. Nelíbí se mi 
také postoj města ještě více prohlubovat 
náklady na zpackaný projekt žalobou. 
Pokud už chceme nastavit pravidla par-
kování, nemusí to být nutně za podmí-
nek nového zpoplatnění. Mimo tradiční 
úhradu na náměstí jako před zavedením 
projektu je nutné především rozšířit 
kapacitu novými parkovišti. Nově ozna-
čená stání na ulicích, pokud mají opod-
statnění a není nutné je odstraňovat, se 
mohou využít v exponovaných místech 

pro časově omezené parkování. Čas by 
byl vyznačen na parkovacích hodinách 
uvnitř vozu. To by pak mohla namátkou 
kontrolovat městská policie. 
V rámci svého působení v krajském 
zastupitelstvu jsem si dal také za úkol 
napomoci vybudování tělocvičny u stát-
ního gymnázia, která je krajskou in-
vesticí. Věřím, že město už bude svým 
přístupem opravdu vstřícné a uvědomí 
si, že tělocvična bude sloužit převážně ří-
čanským dětem a sportovcům. Neustálé 
podmínky, které si klade, opravdu ne-
přispívají k dobrým vztahům s krajem.  
Zvlášť, když je kraj připraven udělat vše 
pro urychlené dokončení dostavby cest-
mistrovství správy silnic, aby se mohl 
vymístit areál pod Mlýnským rybníkem 
a město mohlo tento prostor zvelebit pro 
nás všechny.

Ve světle posledních událostí na Ukra-
jině jsou však všechny zmiňované pro-
blémy nicotnými… Chtěl bych touto 
cestou poděkovat nejen městu, ale 
spoustě lidí kolem sebe, kteří více či 
méně pomáhají, a pak především těm, 
kteří denně dělají vše pro začlenění 
uprchlíků do běžného života. Vlna so-
lidarity v naší zemi je úžasná. Mnozí 
z nás si uvědomují, že se bohužel asi 
nebude jednat o epizodu na pár dní či 
týdnů, ale dlouhodobější záležitost, 
a tak je zapotřebí v naší podpoře nejen 
vytrvat, ale hledat řešení vhodného 
začlenění uprchlíků do společnosti. Ať 
chceme, nebo ne konflikt na Ukrajině 
se dotkne nás všech, proto ještě jednou 
díky všem a vytrvejme!

Miloslav Šmolík,  
zastupitel (ODS)

co nového kolem nás?

Středočeský kraj 
v únoru letošního 
roku zrušil opatře-
ní týkající se par-
kovacího systému 
v Říčanech. Město 
avizovalo, že se 
proti rozhodnutí 

kraje odvolá. Při tempu českého správ-
ního soudnictví můžeme ale na výsledek 
čekat roky. Výsledek referenda a roz-
hodnutí kraje proto neberme jako skóre 
0:1 vzájemného zápasu města a odpůr-
ců parkování, ale jako startovní čáru pro 
další koncepční práci.
Ačkoliv je parkování velké téma, největ-
ším a bez zprovoznění Běchovického 
okruhu i neřešitelným dopravním pro-
blémem města je tranzitní doprava. Zá-
stavba v okolí Říčan bohužel již žádný 
obchvat města západ-východ neumož-
ňuje, může pomoci Tehovská spojka, 
vše je ale otázka 8–15 let. Tranzitní do-

pravu sice nedokážeme rychle vyřešit, 
ale nemůžeme rezignovat na jakákoliv 
řešení týkající se dopravy a parkování.
Mnozí tvrdí, že parkování problémem 
není. Za STAN si myslíme, že minimál-
ně v exponovaných částech města je 
třeba parkování regulovat. Na druhou 
stranu je jasné, že ideální řešení, které 
bude vyhovovat místním a nebude ško-
dit přespolním, neexistuje. 
Náš senátor Zdeněk Hraba například 
navrhoval jednoduchý princip – jedna 
zóna pro celé Říčany za symbolický 
poplatek, ale není to jediná možnost. 
Vzhledem k faktu, že město čekají 
na podzim komunální volby do zastupi-
telstva, navrhujeme, aby nyní došlo pou-
ze k obnovení zón 30. To umožní, aby 
parkovací místa v celých Říčanech byla 
legální, odpovídala právním předpisům 
a parkující nebudou stát v křižovatkách, 
na zeleni nebo na chodníku. Další kroky 
týkající se formy, rozsahu a výše poplat-

ků nechat po podzimních volbách na zá-
kladě zkušeností před zavedením zón, 
v průběhu jejich platnosti a po jejich zru-
šení.  Ruku v ruce s tím je nutná spolu-
práce se Středočeským krajem v přípra-
vě budování P+R parkovišť u nádraží 
a vlakových zastávek. Na tom se shodli 
senátor Zdeněk Hraba a náš zastupi-
tel Adam Polánský s krajským radním 
za STAN pro veřejnou dopravu Petrem 
Boreckým na společné schůzce, kde hle-
dali lokality pro takové parkoviště, aby 
lidé dojíždějící do Prahy měli pohodlnou 
možnost přestupu na vlak. Současně je 
třeba budovat alternativu v podobě do-
stupné hromadné dopravy z okolních 
obcí přímo na vlak a do centra města. To 
je jediná možnost, jak dlouhodobě zaji-
stit potřeby dojíždějících a současně po-
skytnout místním obyvatelům prostor 
pro plnohodnotný život.

Tomáš Krebs, 
zastupitel (STAN) 

Parkování v Říčanech – existuje řešení?

A nakonec mi dovolte říct: jsem pyšná 
na našeho pana premiéra i na celou Čes-
kou republiku (konečně nejen po spor-
tovních úspěších).
Na konec:
Ještě jednou se vracím k parkování v Ří-
čanech. Potkávám lidi, kteří se mě ptají, 
jak to tedy vlastně s parkováním je. Od 1. 
března 2022 jsou veškeré úpravy ohled-

ně parkování pozastaveny. Parkovné se 
neplatí nikde, ani na nádraží a na ná-
městí TGM. Platnost zakoupených par-
kovacích karet je pozastavena a bude 
automaticky prodloužena o dobu, kdy 
bude parkovací systém pozastaven 
(karty se nevrací a peníze také ne). Jak 
dlouho to bude platit? To zatím asi neví 
nikdo. Vedení města by mělo vzít na vě-

domí nejen to, že KÚ zneplatnil tato 
opatření, ale že hodně lidem se nelíbilo 
nejen opatření, ale i to, jakým způsobem 
to bylo uskutečňováno (neprojednání 
s lidmi, přihlouplé retardéry, parkovací 
místa v některých ulicích proti zdravé-
mu rozumu, atd.).

Karla Egidová,  
zastupitelka (ODS)
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Bezpečnost a infrastruktura

městská policie říčany
Komenského nám. 1619/3, 251 01 Říčany 

e-mail: mestska.policie@ricany.cz

tel. 323 618 150  
Mob. 725 022 765

Z knihy událostí
15. února, 20.45
Na základě telefonického oznámení strážníci kontro-
lují na říčanském nádraží prostor výtahu, který spoju-
je podchod s nástupištěm. Zde nacházejí muže, který 
se rozhodl v kabině výtahu nocovat. Muž je probuzen 
a strážníky je mu vysvětleno, že se nejedná o nejvhodněj-
ší místo k přespání. Strážníci zjišťují mužovu totožnost 
a zda po něm není vyhlášeno pátrání. Toto je negativní. 
Muž je z místa vykázán, ale před odchodem musí uklidit 
nepořádek, který v kabině výtahu způsobil.

25. února, 16.55
Na úřadovnu městské policie, se dostavuje svědek, který 
uvádí, že viděl řidiče nákladního vozidla v ulici U Mostu, 
který se zde otáčel přes travnatý pás a poškodil jej. Při ma-
névru dále poškodil další zeleň, komunikaci a dopravní 
značení. Strážníci získávají od svědka pořízenou fotodo-
kumentaci nákladního vozidla, popis řidiče a to včetně fi-
remních údajů. Svědek dále uvádí, že řidič si musel být vě-
dom způsobeného poškození, jelikož z vozidla vystoupil, 
pronesl pár slov, opětovně nastoupil do vozidla a z místa 
ujel. Při opouštění místa navíc poškodil svislé dopravní 
značení. Strážníci následně místo zajišťují a předávají 
k dalšímu šetření Policii ČR.

26. února, 02.48
Podezřelé jednání dvou mužů v ulici Černokostelecká sledu-
je strážník obsluhující městský kamerový dohlížecí systém. 
Oba muži jsou zjevně pod vlivem alkoholu; následně jeden 
z nich opakovaně odemyká a zamyká motorové vozidlo to-
vární značky Ford. Na místo jsou vyslány hlídky strážníků. 
Než strážníci dorazí na místo, mužům se podaří vozidlo 
odemknout, nastartovat, popojíždět sem a tam a nakonec 
i vyjet do provozu. Strážníci se snaží řidiče vozidla zastavit. 
Na znamení k zastavení nereaguje a nakonec zajíždí do sle-
pé části ulice K Podjezdu. Řidič je vyzván k prokázání to-
tožnosti a předložení dokladů potřebných k řízení vozidla. 
Následně provedená orientační dechová zkouška na pří-
tomnost alkoholu má pozitivní výsledek v hodnotě 2.04 
promile. Řidič je tak důvodně podezřelý ze spáchání trest-
ného činu. Je omezen na osobní svobodě a na místě předán 
hlídce Policie ČR k provedení dalších úkonů a opatření.

2. března, 17.20
Strážníci jsou upozorněni na muže, který se nachází v par-
ku A. Švehly. Muž se má chovat nevhodně, obnažovat se 
a budit veřejné pohoršení. Po příjezdu na místo, strážníci 
zjišťují, že na lavičce sedí muž, který nebudí veřejné po-
horšení, ale dopouští se několika přestupků. Muž v parku, 
kde je to zakázáno, konzumuje alkoholické nápoje. Dále 
odhazuje všude kolem sebe odpadky a znečišťuje veřejné 
prostranství. Strážníci muže vyzývají k nápravě. Zbyteč-
ně, muž nechce spolupracovat, přitom by stačilo strážní-
ky poslechnout, místo uklidit a poté opustit. Takto je celá 
událost strážníky pro spáchání několika přestupků ozná-
mena příslušnému správnímu orgánu k dořešení. 

10. března, 15.44
V rámci pěší hlídky si strážník v ulici Marie Pujmanové všímá 
cyklisty, který nekontroluje svou jízdu na jízdním kole. Stráž-
ník cyklistu zastavuje a dotazuje se jej, zda před jízdou požil 
alkoholické nápoje. Cyklista přiznává požití jednoho piva. 
Toto však nekoresponduje s viditelným stavem cyklisty, kte-
rý zadrhává v řeči, nekoordinuje své pohyby a na výzvu není 
schopen prokázat svou totožnost natož ji alespoň strážníkovi 
srozumitelně nadiktovat. Až po několika možných kombi-
nacích se daří zjistit totožnost cyklisty. Na místo je přivolána 
autohlídka strážníků, která disponuje přístrojem k provedení 
orientační dechové zkoušky. Výsledek je pozitivní v hodnotě 
1.5 promile alkoholu v dechu. Cyklista, jako řidič nemotoro-
vého vozidla, je důvodně podezřelý ze spáchání přestupku, 
kterým se dále bude zabývat příslušný správní orgán.     

Jindřich Joch
zástupce vedoucího Městské policie Říčany
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Milí příznivci našeho sboru, 
máme za sebou první jarní dny a s nimi hned první 
úspěchy. Naše mládež, která je plná energie a elánu 
do soutěží všeho druhu, má za sebou nejen tréninky, 
ale také již druhou soutěž v uzlování, která se konala 
19. 3. v Mukařově. Tato soutěž se koná už mnoho let, 
takže je zde i velká konkurence, letos se zúčastnilo 24 
sborů v kategoriích mladší žáci, starší žáci a dorost. 
Na rozdíl od požárních útoků je zde pouze jeden po-
kus. Přestože zde některé děti byly poprvé, tak sou-
těžní nervozitu zvládly skvěle! Mladší žáci se umístili 
na 13. místě, starší žáci vybojovali krásné 3. místo a do-
rost dokonce 2. místo. V každé kategorii se také hod-
notí tři nejrychlejší uzlovači a první místo ve starších 
si odvezla naše Áďa Nováková. Jsme pyšní, že náš sbor 
děti takto reprezentují a věříme, že v nadcházející se-
zóně budeme mít více takových úspěchů. Když počasí 
dovolí, tak začneme s tréninky hlavně venku, abychom 
se pořádně připravili na nadcházející útokové soutěže.

Kromě našich nejmladších se i dospělí připravují na sou-
těže. Letos nás čeká mnoho závodů TFA a jeden z nich 
bude náš sbor pořádat 6. 8. 2022 na zadním rugby hřiš-
ti. Kromě toho se připravujeme na soutěž tzv. Floriánka, 
která prověří naše všeobecné hasičské znalosti, fyzickou 
zdatnost a zkušenosti. 

Svou fyzickou a odbornou připravenost využijeme mj. 
hlavně při mimořádných událostech, a těch bylo opět 
několik. Od 13. února se celá ČR potýkala se silným vě-
trem, který se nevyhnul ani nám, a proto jsme následkem 
toho měli hned několik výjezdů. Dne 13. 2. jsme jeli k na-
hlášené nalomené větvi stromu, která ohrožovala osoby 
na dětském hřišti. Při příjezdu na místo bylo průzkumem 
zjištěno, že hlášená větev se nachází v cca 7 metrech, pro-
to jsme požádali o součinnost HZS Říčany, kteří přijeli 
se svou plošinou. Při té příležitosti bylo odstraněno více 

větví, které taktéž ohrožovaly uživatele hřiště. Dalších 
šest výjezdů z podobných důvodů jsme absolvovali 17. 2. 
a 22. 2. nás čekal ještě jeden strom. Hned 1. 3. jsme vyjeli 
k ohlášenému požáru osobního vozidla v Dobřejovicích, 
12. 3. k požáru kmene stromu a necelou hodinu poté jsme 
již byli se dvěma cisternami u požáru hrabanky u Velkých 
Popovic. Další výjezd na sebe nenechal dlouho čekat - 14. 
3. jsme zasahovali u požáru odpadu a 18. 3. u požáru křo-
ví.
Jak přibývají slunečné dny, zvyšuje se riziko požárů, na-
příklad od špatně hlídaného pálení, které se vymkne 
kontrole a způsobí tak rozsáhlejší požár, u kterého je již 
nutná asistentce hasičského sboru.  Také nás 30. dubna 
čeká Svatojakubská noc, která je spíše známá jako pále-
ní čarodějnic. Pokud se rozhodnete udělat nějaké pálení 
sami, dbejte prosím zvýšené opatrnosti a mějte vždy ně-
jaký hasební prostředek při ruce. Určitě je také vhodné ta-
kovéto pálení nahlásit, abyste předešli nečekané návštěvě 
hasičů, kteří by potom mohli chybět na místě, kde bych 
jich bylo skutečně potřeba. Pálení lze nahlásit na https://
paleni.izscr.cz/paleni. Více informací o tom, jak se chovat 
při pálení, naleznete na našich stránkách. 
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se rozhodli ma-
teriálně i finančně podpořit lidi na Ukrajině a pomoci jim 
tak překlenout nelehkou životní situaci. Ani nám není si-
tuace lhostejná a jsme připraveni pomoci, jak jen to bude 
v našich možnostech. V tuto chvíli již pomáháme -  asistu-
jeme při přebírání humanitární pomoci od občanů.
Na úplný závěr přeji pohodový duben.

David Pojezný, jednatel SDH Říčany

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

PRUH

MINIMÁLNÍ OKRAJ
POZITIV

káně lesní
Buteo buteo

Silueta kroužícího dravce na ob-
loze, to je vcelku běžný pohled. 
Ale komu může patřit? Když 
v okolí Říčan zahlédneme plach-
tícího dravého ptáka, s největší 
pravděpodobností se bude jednat 
o káně lesní. Káně je nejrozšíře-
nějším a nejpočetnějším dravcem 
jak u nás, tak i v Evropě.

Káně lesní celkově obývá rozsáhlá 
území lesních a lesostepních ob-
lastí od Evropy přes celou Asii až 
po Japonsko. V Česku je rozšířená 
od nížin do hor. Nejraději osidluje 
krajinu, kde se střídají lesy s poli 
a s loukami.
Široká křídla kání, s prstovitě roz-
třepenými letkami na koncích, mí-
vají rozpětí kolem 120 cm. Ptáci 
váží asi 1 kg a podobně jako u jiných 
dravců je samice větší než samec. 
Dožívají se 12 až 20 let. U kání se 
ve zbarvení vyskytují výrazně tmavé 
i světlé varianty, ale nejčastěji vídá-
me běžně zbarvené jedince.
Káně loví hlavně myši, nejčastější 
kořistí bývá hraboš polní. Méně 
často uloví další drobné savce, ptá-
ky nebo plazy. Úlovek vyhlíží vse-
dě, z místa s dobrým rozhledem, 
někdy v letu. Co je nečekané, tento 
majestátní dravec se běžně živí při 
procházce po zemi, kde sbírá žížaly 
a velký hmyz. Kroužení vysoko nad 
krajinou káně obvykle nevyužívá 
k lovu, ale k vyznačování hranic 
teritoria. Poslechněte si zvuk, který 
při kroužení vydává – na webu mu-
zea v sekci Píšeme pro vás. 
Začátkem hnízdní sezony páry kání 
stavějí několik hnízd. Přestože mají 
metr v průměru, jsou na stromech 
umístěna nenápadně. Začátkem 
dubna si samice jedno z nich vybere 
a snese dvě až tři vejce. Další měsíc 
na nich sedí hlavně ona. Rodinu 
zásobuje potravou nejprve samec, 
když jsou vylíhlá mláďata větší, 

tak oba rodiče. Jedno mládě do vy-
létnutí z hnízda potřebuje asi 700 
hrabošů. V polovině srpna se mladí 
ptáci vydávají na potulky.
Co mají společného čeští adolescen-
ti lidí a kání? Vyrážejí na zkušenou 
do západní Evropy. Pouze mladí 
ptáci táhnou během prvního podzi-
mu a zimy do oblastí od Rakouska 
přes Švýcarsko po jižní Francii. Do-
spělé káně naší populace jsou stálé 
a drží se celoročně kolem hnízdiště. 
Přes naše území táhnou, nebo zde 
zimují, ptáci ze severní Evropy.
I když se situace v posledních dese-
tiletích zlepšuje, stále je častou pří-
činou úhynu kání usmrcení člově-
kem – odstřelem nebo konzumací 
hrabošů otrávených jedem na myši. 
Tisíce kání ročně zahyne kvůli elek-

trickému výboji na nezabezpeče-
ných sloupech elektrického vedení.
Slovo káně je jistě velmi staré, pro-
tože se v různých formách (kanja, 
kaňuk, škanjec, kaňa) vyskytuje 
ve většině slovanských jazyků, byť 
označuje rozdílné dravce.
A nakonec trocha češtiny, sám jsem 
si musel ujasnit, že káně je rodu 
ženského, vzor růže. Kání mládě je 
káně rodu středního a skloňuje se 
podle vzoru kuře.

Jakub Halaš

PŘÍRODA 
Říčanska
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jak můžeme přispět k zastavení vymírání 
hmyzu? Třeba květnými pásy

Jaro se blíží a s ním, kromě jiného, i starost a péče 
o dokonalé trávníky. Ovšem takový anglický trávník, 
pokud nemá nějaké odůvodnění, není pro hmyz zajímavý. 
Na něm se včely ani motýli nenapasou. Navíc trávník 
vyžaduje pravidelnou údržbu sekáním, kypřením 
a ve výsledku se tam ponejvíc daří krtkům. Dříve byly 
rozkvetlé louky samozřejmostí, dnes začínají být vzácností 
kvůli naší přepéči a dostupnosti domácí zahradní techniky 
(sekaček všeho druhu). Častým sečením se připravujeme 
nejen o krásu kvetoucích lučních květů, ale i o bohatou 
úrodu ovoce a plodové zeleniny. Tím se připravujeme 
o opylovače, kteří nemají dostatek pastvy. 
Anglického trávníku se vzdát nemusíme, ale pokud chceme 
udělat něco prospěšného pro přírodu, vyčleňme část 
zahrady nebo místo před plotem a vytvořme květnatý pruh. 
Odměnou nám bude nejen pestrá barevná paleta květů od léta 
do podzimu, ale i spokojený bzukot opylovačů všeho druhu.
 Květnaté louky nevytvoříme tím, že přestaneme trávníky 
sekat a necháme je vyrůst. Ani přidáváním osiva květnaté 
louky do trávníku není úspěšné. Musíme půdu připravit jako 
pro výsev trávníku ale osejeme směsí určené pro květné louky. 
Ideální čas pro založení porostu je jaro a podzim.
Na podzim zrytou plochu v dubnu uhrabeme a jednoduchým 
rozhozem osejeme. Do vyklíčení podle počasí několikrát 
zalijeme, později už závlahy není třeba, stejně jako chemického 
zásahu, provzdušňování a hnojení. Samozřejmě záleží 
i na směsi, kterou pro výsev vybereme či si sami namícháme. 
Nesmíme se nechat odradit, není-li okamžitý efekt - osetá 
plocha často kvete až v druhém roce. V současné době lze 
v zahradnictvích, přes internet i v obchodních řetězcích pro 
kutily zakoupit směsi rychle rostoucích letniček a zde je efekt 
rychlejší. Je tedy třeba se tím chvíli zaobírat nebo si nechat 
poradit od odborníků. Ideální jsou směsi sestavené z letniček, 
dvouletek a trvalek. I takové cibuloviny kvetoucí přímo 
v trávníku, jako jsou drobné narcisky, krokusy či sněženky, 
zachrání mnohé včely hned z časného jara. Ty je ale třeba 
zasadit již na podzim.
Směsi pro květné pásy jsou sestaveny tak, aby od brzkého léta 
až po podzim v osevu stále něco kvetlo. V zemědělství jsou 
podobnou formou cíleně zakládány tzv. nektarodárné biopásy, 
jsou to pruhová potravní políčka umístěná na okraji či uvnitř 
pole. Plocha biopásů, která se nikdy nesklízí, vytváří zdroje 
potravy, úkryty a místa pro rozmnožování vyšších živočichů 
(např. ptáků) a podporuje včely a další užitečný hmyz.
Tak tedy směle do setí a sázení, jaro je tady! Pomozme každý 
svým malým kouskem a zastavme vymírání hmyzu.

Vaši říčanští včelaři na www.vcelyricany.cz

Český svaz včelařů, z. s.
Základní organizace Říčany
založeno 13. 9. 1908 

Poděkování z Olivovny patří rodinné-
mu  pivovaru Bernard za šek na část-
ku 10 769 Kč. Peníze se podařilo 
vybrat díky dobročinné akci pivovaru  

„10 haléřů z každé láhve prodané v podniko-
vé prodejně“. Zákazníci podnikové prodejny 
v Říčanech nakoupili v roce 2021 celkem 
107 690 lahví a v dotazníku uvedli, že pod-
poří děti z Olivovy léčebny. Darované peníze 
využijeme na nákup potřebných věcí pro naše 
děti na léčebném pobytu.

Děkujeme, že pomáháte dětem.
Vaše Olivovna 
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Historie samotného Srnčího pa-
loučku není nikde zaznamenána. 
Můžeme jen stručně zmínit historii 
blízkého okolí podle sporých údajů 
v písemných pramenech nebo podle 
vyprávění pamětníků.
Zadní část byla zřejmě od nepaměti 
loukou a jako taková byla i obhospo-
dařována. Přední část byla součástí 
větších polí - orné půdy. Po vybudo-
vání  železniční dráhy Františka Jo-
sefa v r. 1871
došlo k oddělení od ostatních polí 
a postupné přeměně na louku.  Po-
zemky byl obdělávány, dokud ne-
došlo k nástupu traktorů a dalších 
těžkých zemědělských strojů. Ty 
nemohly vjet na podmáčenou louku. 
A přední část byla tak malá, že po vy-
mizení koní ze zemědělství se nevy-
platilo jí dále využívat jako ornou. 
A tak pozemky postupně zarůstaly 
plevelem. 
Cesta k Srnčímu paloučku má 
na starších mapách název „K Roz-
pakovu, do Lehovic a k dolům“.
Mezi Srnčím rybníkem a Světicemi 
býval dvorec, který se jmenoval Le-
hovice, a zanikl pravděpodobně již 
v 15. století. Dnes zde prostředkem 
pole prochází cyklostezka z Kolovrat 
do  Mnichovic, a také je zde tzv. La-
dova zahrádka.
Existence dolů, ke kterým ukazuje 
název cesty, je nejasná. V okolí pa-
loučku můžeme dodnes najít  řadu 
dolíků a prohlubní v terénu. Jedna 
prohlubeň je i přímo na paloučku, 
ukrytá v keřovém porostu. Prohlub-
ně blízko cesty byly již z velké části 
zavezeny odpadem, zřejmě z přileh-
lé malé chatové enklávy, možná i ze 
Světic. Mohlo by se jednat o vrch-
nostenské doly Lichtenšteinů. Ale 
není jasné, co by se v nich eventuálně 
„dolovalo“, možná se mohlo jednat 
o turmalín. Může také jít o označení 
cesty k lomům na kámen v lokalitě 
Na skalce u Světic. A nebo se může 
prostě jednat jen o název „doly“, 
označující přirozené utváření terénu 
různými prohlubněmi, dolíky a údo-
lími potůčku.
Severně ve vzdálenosti cca 100 m 
od paloučku se nachází pozemky 

bývalých Thomayerových  okras-
ných školek. František Thomayer 
byl významný český zahradník a za-
hradní architekt. V Říčanech spolu 
s bratrem Josefem, významným lé-
kařem, skupuje v letech 1880-1883 
pozemky, na kterých založili „Tho-
mayerovy stromové školky v Říča-
nech u Prahy“, školku okrasných 
dřevin, která byla jednou z nejvý-
znamnějších podniků svého druhu 
v okolí Prahy. Živnost k provozování 
zahradnictví jim byla udělena v r. 
1896. Jména občanů, kteří jim pro-
dali pozemky, jsou dodnes u pamět-
níků v povědomí: Plívovi, Medřic-
kých, Seidl, Šubrt, Houžvička… V r. 
1891 zde postavili vilu, kam Josef 
Thomayer jezdil na letní byt a kde 
se scházela řada významných osob-
ností společenského a kulturního 
života  (Aleš, Čech, Jirásek, Marold, 
Neruda, Rais, Winter aj.).  F. Tho-
mayer se také účastnil veřejného 
života v Říčanech, například orga-
nizoval tábor lidu proti odlesňování 
pozemků v katastru Strašín u černo-
kostelecké silnice. Také stál u vzniku 
Okrašlovacího spolku v Říčanech 
v r .1902. Po r. 1915 v důsledku své 
nemoci se již F. Thomayer nemohl 
starat o provoz školek a posléze pře-
dal jejich vedení svému příbuznému 
Františku Šatrovi. Po roce 1948 
převzalo školky JZD, po jeho záni-
ku pak Státní statek. Po r. 1990 byly 

školky v restituci vráceny příbuzným 
Františka Thomayera a krátce nato 
byla činnost školek ukončena. Jako 
zdroj vody pro školky sloužil zřejmě  
i rybníček u Srnčího paloučku.
    V polovině cesty od paloučku 
do Světic se nachází říčanská hájov-
na. Zde byl dlouhá léta hajným Fran-
tišek Merksbauer. Podle některých 
pamětníků sloužila louka na Srnčím 
paloučku právě pro potřeby hajné-
ho. Jiní zase označují lokalitu jako 
farní louku. V současné době hájov-
nu využívá Muzeum Říčany, zejmé-
na pro dětskou lesní školku.
V zadní části paloučku byly pořá-
dány skautské dětské letní tábory. 
Skaut v Říčanech vznikl v r,1926. 
Od té doby se také pravděpodobně 
konaly tábory na Srnčím paloučku, 
s výjimkou roků 1940 – 1945 v dů-
sledku rozpuštění skautu za Protek-
torátu a po r. 1950 po druhém roz-
puštění skautu. V  r. 1968 byl skaut 
podruhé obnoven, ale již v r. 1969 
opět rozpuštěn. Skauti ještě v r. 
1968-1970 stihli postavit klubovnu 
v rámci Akce Z. Poté zřejmě ještě ně-
kolik let probíhaly tábory na Srnčím 
paloučku, když skauti byli nuceni 
přejít pod hlavičku Pionýru. Po třetí 
obnově skautu v r. 1990 se již tábory 
na Srnčím paloučku nekonaly. 

Jiří Pánek
Okrašlovací spolek v Říčanech

Srnčí palouček 2 - historie



Životní prostředí a zdraví

Ryby jsou v těchto měsících uložené k zimnímu 
spánku a mohlo by se zdát, že ani rybáři velkou mí-
rou aktivit nehýří. Opak je pravdou. Naši členové již 
absolvovali ve svém osobním volnu několik víkendo-
vých brigád. Připravujeme se při nich na nadcházející 
rybochovnou sezónu. Opravujeme sítě a další nářadí 
potřebné pro jarní výlovy, které jsou každoročně plá-
novány dle klimatických podmínek, především roz-
mrznutí vodních hladin, na březen a začátek dubna. 
Provádíme úklid a prořezy dřevin okolo rybníků, plá-
nujeme a připravujeme další aktivity, které chceme 
realizovat v průběhu léta a podzimu. 
V sobotu 19. 2. jsme vyčistili příbřežní části upuštěného 
Mlýnského rybníka, především pak jeho část u nátoku 
od polámaných větví, padlých kmenů a odpadků. Je až 
s podivem, co jich zde bylo. Všeho jsme odvozili čtyři 
plná auta. Zamýšlím se, zda není jednodušší a stejně ča-
sově náročné odvézt vše do sběrného dvora, než naházet 
do rybníka…
Našly se netradiční věci jako odpadkový koš, pouliční 
lampa nebo železné kolo, tušíme zřejmě od secího stroje 
(?) a několik pneumatik. Vše jsme za tyto „přátele pří-
rody“ odvezli k likvidaci. Děkujeme panu Svobodovi 
z OTS, který nám na tyto práce poskytl rukavice a plas-
tové pytle. 
Dovolím si vzhledem k událostem aktuálních dní dově-
tek. I v naší organizaci jsou členové původem z Ukrajiny 

a stejně jako velká část naší společnosti vnímáme a odsu-
zujeme i my tragické události v této evropské zemi. Vě-
říme, že zdravý rozum a lidské odhodlání podporované 
včasnou a adekvátní pomocí zvítězí nad sebestřednou 
arogancí diktátorské moci, která ničí lidské životy… Slá-
va Ukrajině!
S rybářským pozdravem Petrův Zdar!

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

crsricany.webnode.cz

rybáři nezahálí ani v zimě
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Pro seniory

Hlášení z Domova  
Pod Kavčí Skálou

Hurá, už jsme zdraví, karantény 
skončily a díky uvolněným opatře-
ním se život v Domově pomalu vra-
cí do kolejí z doby „před covidem“.
Jsme stále obezřetní, ale už si mů-
žeme vychutnat společné aktivity, 
výlety, grilování i tvůrčí práce, jako 
je třeba keramická dílna. Byli jsme 
dokonce i na výletě za branami Do-
mova; a to až v Botanické zahradě 
na výstavě orchidejí ze šesti světadílů 
ve skleníku Fata Morgana. 
Stejně tak jede v plném proudu i naše 
mezigenerační spolupráce s říčan-
skou mateřskou školkou Čtyřlístek, 
se třídou Zajíčků, která konečně zase 
dostává podobný nádech jako v době 
před pandemií. Zase může být osob-
nější a bezprostřední. Věřte, že i bě-
hem pandemie naše společné aktivity 
držely náladu na obou stranách nad 
vodou, ale byla to pořádná výzva… 
zvládnout to, pokračovat společně, 
ale přitom každý na své straně (bez 
přímého osobního kontaktu). Jestli 
vás zajímá, jak taková spolupráce 
vypadala a s čím vším našim senio-
rů dělali Zajíčci radost, podívejte se 
na video, které tuto spolupráci za celý 
předchozí rok krásně shrnuje. Odkaz 
na video načtete prostřednictvím QR 
kódu níže. „Naši“ Zajíčci se s ním 

přihlásili i do soutěže Srdce s láskou 
darované, kterou pořádá redakce 
časopisu Age pod záštitou PSP ČR 
a MPSV. Letos se účastní již po čtvrté. 
My bychom rádi dětem a jejim učitel-
kám za všechno, co pro naše seniory 
a jejich motivaci dělají, ze srdce podě-
kovali. Radost, kterou nám pokaždé 
přinesou, je nedocenitelná. Přejeme 
jim i vám hodně radosti, dobré nálady 
a pevného zdraví; a hodně sluníčka, 
které dává jarním dnům nadějeplný 
a pozitivní nádech.

Obyvatelé a zaměstnanci Domova 
Pod Kavčí Skálou 
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ZOMbIE - Příměstský tábor s cestou integrace
Naší planetu ovládají Zombie, podmaňují si postupně 
všechny státy, města i vesnice a dorazili i k nám, do Říčan. 
Jedinou záchranou lidstva je skupina nebojácných a od-
hodlaných dětí, které se nebojí najít jejich líheň a zneškod-
nit matku zombie Kyru. Troufáš si na výzvu? Rozhodně to 
nebude nuda. Těšíme se na tebe! 
Příměstské tábory mají základnu v Klubu Cesta (Na Obci 
2049) v Říčanech. Čeká tě nabitý celodenní program se spous-
tou her, úkolů, výzev a dobrodružství. Startujeme v 8:30 a kon-
číme 16:30. Během pětidenní akce tě čekají dva výlety do zná-
mých i neznámých končin. 2x svačina, oběd a pitný režim 
zajištěny. Cena 3000 Kč. Cyklo PT je určen pro ty, kteří dají pět 
dní v sedle, jsou schopni ujet aspoň 30 km za den.
Více info na www.cestaintegrace.cz, marketa.hubinkova@
cestaintegrace.cz

Markéta Hubínková, Cesta integrace, o.p.s.

Poděkování 
Za NZDM Klub Cesta bychom rádi vyjádřili vděk a poděko-
vání panu Jiřímu Dohnalovi, který nám zcela nezištně opravil 
rozbitý basketbalový koš. Basketbalový koš je teď zase připra-
ven k akci a klubáci se těší z pravidelných basketových seancí. 
Tereza Zajíčková, Klub Cesta, Cesta integrace, o.p.s.

Obecně prospěšná společnost
Masarykovo náměstí 6, Říčany  •   Na Obci 2049, Říčany  •  www.cestaintegrace.cz
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Zimní výprava říčanských skautů 
a skautek do Jeseníků
V pátek 25. března jsme vyrazili spolu se 
skautkami na výpravu na běžky. Asi třího-
dinová cesta do Šumperka, které se mno-
hý z nás děsil, nakonec uběhla nečekaně 
rychle. Večer jsme ještě stihli nakoupit 
a zahrát si v tělocvičně skautského domu, 
ve kterém jsme se ubytovali, fotbal. V so-
botu ráno jsme vstali velmi brzo a po vý-
živné snídani vyrazili ve dvou skupinkách 
poznávat krásu Jeseníků. Naše skupina se 
po asi 25 km vrátila vlakem zpět do Šum-
perka. Následovala hra a večeře. V neděli 
27. března jsme pak jeli na již kratší výlet, 

sbalili jsme se, základnu jsme uklidili a vy-
dali se na cestu zpět. Výprava byla zábavná 
a moc se vydařila.

Za oddíl skautů, Martin Kundrát

Přijďte mezi nás, máme stále  
co nabídnout!  

Co se nám povedlo?
O jarních prázdninách se konala velmi úspěšná Dětská 
expedice Lechtal 2022 – týdenní lyžování na perfektně za-
sněžených rakouských sjezdovkách. Počasí letos expedici 
přálo, většinu týdne strávili všichni účastníci pod modrou 
oblohou a s úsměvem na tváři. K tomu jistě přispěl i bohatý 
večerní program plný her a výborná domácí kuchyně. Už 
teď se těšíme na lyžovačku příští rok!
Mravenčí školička – v březnu jsme probírali masopust, zvířát-
ka a nechyběl ani karneval s překrásnými maskami dětí. 
Kam je možné se i nadále přihlásit?
Mateřské centrum stále připravuje zajímavé aktivity pro ma-
minky s dětmi. Naposledy naše maminky uspořádaly pro-
cházku pro maminky z Ukrajiny na dopravní hřiště, kde si děti 
krásně pohrály, pochytaly první česká slovíčka a i maminky 
navázaly nové kontakty. Bylo to krásné dopoledne, maminky 
připravují už další setkání.
Mumspace (úterý 9:30 – 11:30) s bohatým výběrem témat:
5. 4. Jarní SWAP – vítr ve skříních
12. 4. Velikonoční setkání – malování vajíček a pletení pomlá-
zek
19. 4. Feng shuej a dětský pokoj
26. 4. Kroužky v Říčanech a okolí – sdílení tipů a zkušeností
Hravé dopoledne s Ferdou Mravencem – velká novinka pro 
nejmenší  - společné zpívání klasických dětských písniček 

(s dětskými hudebními nástroji), malé výtvarničení – tento-
krát jarní dekorace 
Na vaše děti se těší lektorka Dana - pátek 29. 4. v 10:00. 
Keramika pro veřejnost (je dobré si termín rezervovat!) – Bez-
ručova 441/23, Říčany
Čtvrtek 7. 4.; 21. 4. (s Evou) v 18.30 – 21.00 
Sobota 9. 4. (se Štěpánkou) v 9:00 – 11:30 
Sobota 23. 4. (s Katkou) v 9:00 – 11:30
Kurzy Cvičení pro batolata, Zábavná fyzika, Tvořivá dílna 
a další mohou ještě přijmout vaše dítě, tak přijďte, bude se 
vám u nás líbit! Do všech kurzů je možné se přihlásit i v jejich 
průběhu, cena bude upravena dle zbývajícího počtu lekcí. Více 
informací na www.mraveniste.ifno, materske-centrum@
mraveniste.info, nebo na tel. čísle 734 498 505. 

Nina Šafránek, koordinátorka
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Jedním z mno-
ha témat na-
šeho školního 
v z d ě l á v a c í h o 

programu jsou i „Zimní radovánky 
a sporty“. V rámci tohoto tématu se 
třída Třešniček a Hruštiček zamě-
řila na zimní olympijské hry, které 
shodou okolností právě probíhaly 
v Pekingu. Děti se seznámily s histo-
rií olympijských her, se sportovními 
disciplínami, symboly a jejich průbě-
hem. Třída Hruštiček zhlédla přímé 
ukázky z dění právě probíhajících 
her, a to z krasobruslení a hokeje. 
Hruštičky se blíže věnovaly i zim-
ním radovánkám, takže ve třídě mj. 
proběhla improvizovaná koulovačka 
a výroba bruslí z papíru. Třešnič-
ky si uspořádaly svoje olympijské 
hry. Děti si hravě poradily i s tím, že 
venku žádný sníh nebyl. Ve třídě se 

soutěžilo v běhu, slalomu a skocích 
na lyžích, v ledním hokeji, ve střelbě 
na cíl, rychlobruslení a balancování 
na snowboardu. Na konci týdne byly 
slavnostně vyhlášeny výsledky a roz-
dány medaile a diplomy. Ani absence 
sněhu tedy neubrala na radosti, s ja-
kou si děti sportovní klání užily.
Do dění naší školy se snažíme zapojovat 

i rodiče, proto jsme opět vyhlásili vý-
tvarnou soutěž pro rodiče a jejich děti, 
a to na téma „Pohádkový svět“. Sešlo 
se mnoho velmi pěkných výtvorů, takže 
rozhodování o vítězi bylo obtížné. Nako-
nec jsme se všichni sjednotili v názoru, 
že si pro tentokrát první místo zaslouží 
všichni zúčastnění. Vestibul školy nám 
tak zdobí perníkové chaloupky, králíci 
z klobouku, Krteček a jeho kamarádi, 
víla Amálka a další postavičky převážně 
z českých pohádek.
Na pohádkové výtvory a celkově 
na naši školku se můžete přijít podí-
vat v den otevřených dveří, který se 
bude konat v pondělí 11. dubna 2022 
od 17.00 do 19.00 hodin. Všichni ro-
diče, kteří chtějí umístit své děti v ma-
teřských školách, jsou spolu s dětmi 
srdečně zváni.

Třída Třešniček a Hruštiček,  
MŠ Zahrádka

Chtěli jste se, když jste byli 
malí, aspoň na chvíli podí-
vat do nějakého okamžiku 
v minulosti? Účastnit se 
lovu mamuta? Přihlížet ko-

runovaci Karla IV.? Stát se na jeden den rytířem nebo 
třeba kameníkem při stavbě katedrály? A pak se zase 
rychle vrátit domů? 
My si taková „okénka do minulosti“ otevíráme pravidel-
ně. A ne že bychom se jenom dívali. Vrháme se vstříc zá-
žitkům a nebojíme se přiložit ruku k dílu.
Jako pravěcí lidé jsme čelili náročným životním podmín-
kám. Základem bylo postarat se o oheň. Děti postupně 
zjišťovaly, jak obtížné je provrtat pazourkem dřevo nebo 
kůru, jak kamenným nástrojem nařezat kožené řemínky 
a jak je použít k výrobě oštěpů. Povedlo se! Následoval 
pochopitelně lov mamuta. A zase úspěch! Teprve nasy-
cený a zahřátý pračlověk se mohl rozhlédnout po jeskyni 
a přemýšlet, jestli její stěny nejsou příliš holé. Tu pravou 
jeskynní atmosféru vytvořila nástěnná malba přes celou 
zeď plná zvířat a scén z pra-života, vytvořená jen za po-
moci přírodních uhlů. A nemyslete si, že je pro pralidi 
jednoduché se domluvit, co, kdo a kam nakreslí!
V raném středověku jsme se místo boje o život zaměři-
li na boj o vzdělanost. Děti se na jedno dopoledne staly 
mnichy v klášterním scriptoriu. Nejprve si vyzkoušely 
psaní svého jména nejrůznějšími nástroji - od dřívka přes 

husí brk až po propisku. Vyrobily si vlastní pergamen. 
A teprve po usilovném nácviku psaní středověké abece-
dy se mohly stát skutečnými písaři. Žánrově byla jejich 
produkce opravdu pestrá – královské listiny, první řádky 
kroniky, názvy zvířat. A jakou trpělivost psaní husím br-
kem vyžaduje! Na závěr si každý opatřil svůj pergamen 
zlatou nebo stříbrnou pečetí.
Jak asi vypadá královská korunovace? I to jsme si vy-
zkoušeli na vlastní kůži. Nejdůležitější rekvizitou byly 
korunovační klenoty, které děti vytvářely v pracovních tý-
mech podle fotografické předlohy. O výzdobu sálu se po-
staraly portréty králů, královen a světců, jejichž inspirací 
byla mozaiková okna katedrál a obrazy Mistra Theodori-
ka. Slavnostní průběh korunovace dokreslovala dobová 
hudba i důstojné chování všech aktérů. Také už všichni 
víme, co je to plural maiestatis a proč má královský plášť 
na bílém límci černé tečky.
Za vším tím „hraním“ se totiž skrývá nemalé množství 
informací, znalostí a dovedností, které přicházejí boční-
mi uličkami. Oč nenápadněji prostor mysli osidlují, tím 
trvaleji se v něm zabydlují. 
Dějiny píšeme jako příběh, v němž jsou vlastní prožitky 
jako názvy kapitol. I když slova a letopočty v paměti vy-
blednou, to základní zůstává už navždy zřetelné. A spo-
jené s příjemnými vzpomínkami, které povzbuzují k dal-
šímu učení.

Dagmar Bartoňková, třídní učitelka 4. třídy

Plujte s námi za poznáním!

Vzhůru do minulosti!
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Máte-li zájem o docházku do Pramínku, vyplňte při-
hlášku na našem webu. Zápisy do Pramínku se letos 
konají 17.–19. května.

Zveme vás současně na den otevřených dveří, který se 
uskuteční ve středu 27. dubna. Pro více informací k zápisu 
a docházce můžete kontaktovat Olgu Jarkovskou e-mailem 
olga.jarkovska@lesniklubpraminek.cz nebo telefonicky 
na čísle 731 523 025.

Těšíme se na setkání v lese.

Lesní dopoledne v Pramínku
Lesní dopoledne jsou určená 
ženám s malými dětmi a v Pra-
mínku fungují od roku 2011.
Konají se vždy ve čtvrtek od 10 
do 12 hodin. Na programu se 
podílejí ženy, které dopoledne 
navštěvují a na jeho konci se 
společně obědvá polévka. Se-

tkání se konají za dobrého počasí venku – v lese, na louce 
u Pramínku. Více informací u Lucie Beránkové na emailu: 
frank.lucie@seznam.cz.

Program:
7. 4. O nekonvenční medicíně s MUDr. Lenkou Radkovou
14. 4. Výroba velikonočních kuřátek z ovčí vlny
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co nového v Mš Kolovrátek
Čekání na jaro 
si ve školce Ko-

lovrátek užíváme ve jménu barev, 
hudby a tance. V Kolovrátku jsme 
si užili krásný Masopust plný ma-
sek, spojený se soutěžemi, tancem 
a hlavně pořádnou zábavou. S dět-
mi se povídáme a vyrábíme na jarní 
téma. Nové jarní básničky a hlavně 
vyrobené kytičky a zvířátka dělají 
dětem velkou radost. 

Čekají tu na vás tety, které s dětmi 
kreativně pracují, hrají si na školu, 
užívají si s nimi jejich narozeniny 
a vždy po probuzení jsou u dětí, 
aby je pohladily a zpříjemnily jim 
den. A to, že děti k nám chodí rády 
a s úsměvem, je největší odměna 
za všechno.
Kdyby chtěl někdo přijít mezi nás, 
máme ještě několik volných dotova-
ných míst. Také se již můžete přihlásit 
na prázdniny 2022.
Pokud byste měli zájem se k nám 

do školky přijít podívat, volejte, vše 
vám rádi ukážeme a zodpovíme všech-
ny vaše dotazy.

Těší se na vás!
 Z. a J. Jonákovi a tety z Kolovrátku

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

Zápis a den otevřených 
dveří v Pramínku



ze života škol(ek)

Zprávičky z MŠ Čtyřlístek – karneva-
lové ozvěny
Jako každý rok na přelomu února 
a března pořádáme v naší školce kar-
neval. V každé třídě si paní učitelky pro 
děti připraví program – různé soutěže, 
hry, představování masek s diskoté-
kou. Všechny aktivity a činnosti jsou 
naplánované tak, aby si to děti spolu 
s námi užily. Zároveň však, aby se 
u nich v průběhu těchto aktivit rozvíjely 
dovednosti, jako například schopnost 
domluvit se, projevovat si vzájemný 
respekt a ohleduplnost, a současně aby 
se u nich rozvíjela i kreativita a před-
stavivost, hrubá a jemná motorika. 
Jediným úkolem dětí v tento den bylo 
přijít v masce a s dobrou náladou. A tak 
po ránu do třídy přicházely místo dětí 
princezny, ledové královny, čarodějnice 
a čarodějové, kuchařka, myška, kočka, 
srnka, medvěd a spidermani.
Tento rok jsme však karneval v naší 
třídě Mravenečků obohatili i o tradiční 
zvyklosti. Týden předem jsme si spo-

lečně povídali, co to vlastně masopust 
je, že se mu lidově taky říká fašank a že 
zvyky mají původ v předkřesťanských 
slovanských oslavách konce zimy. 
Masopust představoval období ho-
dování, veselí, svateb, zabíjaček a vše 
vyvrcholilo masopustním průvodem 
v tradičních maskách medvěda, koby-
ly, kohouta, zajíce, prasete, kominíka… 
A tak jsme si i my vyrobili z papíru tyto 
tradiční masky na obličej. Po vzájem-
né domluvě jsme se po karnevalovém 
reji ve třídě oblékli, nasadili vyrobené 
masky (z kterých měly děti velkou ra-
dost) a v masopustním průvodu jsme 

se vydali za rodiči a prarodiči dětí bydlí-
cích v okolí školky. Všem jsme zazpívali 
předem naučenou masopustní píseň, 
kterou děti doprovázely rytmickými 
orfovými hudebními nástroji a paní 
učitelka Anetka na kytaru. Za odměnu, 
že jsme je navštívili a rozveselili je, jsme 
na oplátku od nich dostali koblížky, ko-
láčky, lízátka a jiné dobrůtky. Na všem 
jsme si moc pochutnali a s dobrým po-
citem, že jsme někoho potěšili, rozvese-
lili, obohatili, jsme se vrátili do školky 
plni dojmů a zážitků.

Za třídu Mravenečků z MŠ Čtyřlístek 
Lýdia Verčimáková

Kolovratská 1704,  251 01, Telefon – 730 132 494,
e-mail: kolovratska@ctyrlistek-ricany.cz
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PARLAMENT KONEČNě JEDE NA 100 %
Jak se postupně uvolňují omezení související s covi-
dem, rozjíždí se i činnost parlamentu naší školy. V po-
sledních dvou měsících jsme zorganizovali několik 
akcí, které se opravdu povedly. 
První z nich byl Valentýnský den – na chodbách školy 
byly umístěny dva sběrné boxy, do kterých děti házely 
svá valentýnská přání a vzkazy. V odpoledních hodi-
nách jsme je pak s členy školního parlamentu roztřídili 
a během druhého dne „distribuovali“ do tříd k jednotli-
vým adresátům. Přání bylo nakonec více než tři stovky. 
Některé vzkazy mířily i do řad učitelů.
Druhou akcí školního parlamentu byla sbírka na po-
moc Ukrajině. Děti nejprve zvažovaly, jestli uspořádají 
sbírku finanční nebo věcnou (karimatky, spacáky...).  
Nakonec jsme se rozhodli pro sbírku finanční. Během 
týdne se tak vybralo 47 113 Kč a tyto prostředky byly 
ihned prostřednictvím konta Červeného kříže na Ukra-
jinu odeslány.
A konečně poslední akcí pořádanou parlamentem naší 
školy byl KULINÁŘSKÝ DEN v hlavní budově ško-
ly. V pátek během druhé vyučovací hodiny připravil 
na školní chodbu každý dobrovolný kuchař svou lavici 
s připraveným pokrmem. Celkem se do soutěže zapo-
jilo 86 kuchařů.  Ke konci této hodiny a během velké 
přestávky pak proběhlo bodování a hodnocení na „ku-
linářské kartičky“. Vybraní hodnotitelé z řad kuchařů, 
parlamentářů i učitelů měli opravdu velice těžkou prá-
ci – tolik výborných a navíc precizně naaranžovaných 
dobrot! Po sečtení všech hlasů vypadá umístění takto:
D. Klimentová z 9. B byla se svými třemi pokrmy vy-
hodnocena jako nejaktivnější vysoce hodnocený ku-
chař
s jedním pokrmem pak byla na prvním místě děvčata 
z 5. A  Dvořáková, Čechová (plněné bochánky šlehač-
kou a borůvkami), na druhém místě J. Selucký z 8. 
B (sushi), na třetím Sobotka  ze 6. C (panna cotta) 
a na čtvrtém místě pak Běhalová, Kotýnková z 9. C 
(brownies s ovocem a šlehačkou).
 Všichni tito žáci byli odměněni poukázkami do pizze-
rie, cukrárny nebo kebabu.
Vítězům akce gratulujeme a všem ostatním děkujeme 
za účast.

L. Prchalová 
(koordinátorka parlamentu)

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

    Jako vzpomínka na bývalou žákyni,  
která podlehla těžké nemoci, proběhla na naší 

škole sbírka dobrovolného finančního  
příspěvku na onkologicky nemocné děti.
   Učitelé a žáci 9. A vybrali 11 000 Kč,  
které škola zaslala na konto neziskové  

organizace Liga proti rakovině.
Jolana Grimová

ŘÍčANy V DOBĚ KARLA IV.
Na přelomu ledna a února se třídy 7. A. a 7. 
B. zúčastnily projektu Říčany v době Karla IV. 
Projekt navazoval na probíranou látku v dějepi-
su (vrcholný a pozdní středověk) a byl realizován 
ve spolupráci s říčanským muzeem.
Projekt byl rozdělen do dvou dnů. Součástí prv-
ního dne byla návštěva muzea, kde byla žákům 
promítnuta vizualizace říčanského hradu právě 
z doby Karla IV. Vizualizace ukázala jak okolí 
hradu, tak vnitřní prostory. Žáci si také v muzeu 
vyzkoušeli ve spolupráci s odborníkem rukoděl-
né práce, které byly běžné ve středověku. Domů 
si odnesli např. vlastní pečeť.
Další část prvního dne proběhla v kostele 
svatého Petra a Pavla. Žáci si kostel nejdříve 
prohlédli s pomocí schematického plánku, poté 
proběhl výklad a diskuze. Na závěr vyplnili žáci 
pracovní listy, které souvisely s funkcemi koste-
la ve středověku i v dnešní době.
Další den proběhl již v prostorách školy a jeho 
hlavním bodem byla stavba papírového modelu 
říčanského hradu.
Předtím si žáci vyzkoušeli archeologickou práci 
s exponáty z muzea, které do školy přinesla 
odborná pracovnice muzea. Exponáty popiso-
vali na pracovní listy s pomocí archivu muzea 
a dalších zdrojů.
Prohlédli si také, jak vypadalo město Říčany 
v dobách Karla IV., a zjistili, jaká se zde provozo-
vala řemesla.
Hlavním výstupem však byl papírový model 
hradu, který žáci vylepšili donesenými přírodni-
nami, a momentálně zdobí obě sedmé třídy.

Martin Caudr
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Situace na Ukrajině je velmi znepokoji-
vá. Naši žáci mají mnoho nápadů, otázek 
i obav, ale hlavně obrovskou chuť nabíd-
nout podporu a pomoc v současné ukra-

jinské krizi. Kromě žáků nabízí svou pomoc také mnozí 
kolegové i přátelé školy z řad rodičů. Moc si toho vážíme 
a jsme rádi, že naše škola není lhostejná k lidskému utr-
pení a neštěstí.
Hledali jsme, kam napřít naše síly a energii tak, abychom 
podpořili zejména uprchlíky, kteří se ne vlastní vinou ocit-
li v naší zemi, v našem městě - jsou často bez prostředků, 
i bez základních věcí běžné potřeby. Proto jsme se rozhodli 
zorganizovat sbírku, která by těmto lidem pomohla.  
Sbírku hodnotíme jako velmi vydařenou. Lidé chodili s věc-
mi od samého rána až do odpoledne. Veškeré věci byly od-
vezeny do hotelu Pratol, kde jsou nyní uprchlíci z Ukrajiny 
ubytováni. Velký dík patří všem, kteří se sbírky zúčastnili. 

Děkujeme, vaše Bezručovka

Pěvecké mládí je soutěžní přehlídka pěveckých talentů 
říčanských škol. Již IX. ročník této přehlídky proběhl 22. 
února 2022 v Kulturním centru Labuť v Říčanech. I naše 
škola, která je zaměřena na hudební výchovu, poslala ně-
které talenty do Pěveckého mládí. Předvedli se jak zpěváčci 
z 1. stupně, tak i ti starší z druhého stupně. Ve všech ka-
tegoriích měli úspěchy. Naši slavíci se umístili ve zlatém, 
stříbrném i bronzovém pásmu. Všem moc gratulujeme!
V rámci příprav na tuto soutěž jsme navštívili DPS Seni-

or Říčany. Žáci si vyzkoušeli program a zároveň potěšili 
svými hlásky klienty DPS. Ti se dokonce zapojili do zpěvu 
lidových písní. Někteří se smáli, jiní plakali, další tleskali 
do rytmu. Jsme rádi, že jsme v této nelehké době mohli ně-
komu vykouzlit úsměv na tváři.  

      Učitelé Hv
Nehvizdská laťka
Ve čtvrtek 10. 3. se ti nejlepší z nás zúčastnili v Nehvizdech 
již tradičního závodu ve skoku vysokém. Žáci závodili jako 
jednotlivci a zároveň tvořili družstvo, vždy ve složení dva 
chlapci a dvě dívky. Bohužel vlivem omluvenek těsně před 
odjezdem se rozpadlo družstvo starších. Ti si i tak jeli za-
skákat alespoň jako jednotlivci.
V Nehvizdech se sešla konkurence pěti škol včetně zahra-
niční účasti jedné základní školy z Bratislavy. Ač všichni 
naši závodníci a závodnice bojovali ze všech sil, nepoda-
řilo se navázat na loňská medailová umístění. Nejlepším 
výsledkem pro naši školu bylo tentokrát individuální páté 
místo v kategorii mladších žákyň.
A jelikož organizátoři opět udělali maximum pro vyso-
kou úroveň závodu jak na poli sportovním, tak na poli 
organizačním, přišel ceny na konci závodu předávat ko-
rejský skokan do výšky Woo Sanghyeok. Tento borec má 
na svém kontě například čtvrté místo z olympijských her 
v Tokiu 2020 a jeho osobním rekordem je 236 centimetrů. 
V Nehvizdech se aktuálně připravuje na halové mistrovství 
světa, které proběhne ještě v březnu v Bělehradě.

David Beneš

Zš bezručova – Pomoc Ukrajině
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ZÁKLADNí šKOLA u ŘíČANSKéHO LESA

OHLéDNUTí ZA MĚSícEM bŘEZNEM 
V březnu jsme pro naše žáky uspořádali spoustu akcí. 
Žáci od 4. do 9. ročníku se mohli zúčastnit soutěže Pangea. 
Je určena pro všechny děti, které rády řeší matematické úlo-
hy založené na reálných příkladech ze života.
Klub zvídavého žáka se zaobíral mnoha důležitými tématy 
našeho života – změnami klimatu, tříděním odpadu, spor-
tem. V rámci prevence jsme se seznámili s neméně důleži-
tými tématy – 1. pomoc, energy drinky, stravovací návyky, 
sexualita, noční život, 
Projektová výuka nás ve škole baví. Druháci měli projekto-
vé dny na téma lidské tělo. Dozvěděli se, jak a proč lidské 
tělo funguje. A rozhodně se u toho něco naběhali.
Naši třeťáci navštívili Planetárium. Zážitky byly velké!
Čťvrťáci chodí plavat. Kromě toho se v březnu hodně nauči-
li o stravování. Už ví, proč sušenka k svačině není to pravé 
ořechové. Páťáci si nejdříve odskočili na brusle, poté do Ná-
rodního muzea a nakonec si vyzkoušeli pár pokusů s Labor-
kami. Na druhém stupni bylo také napilno. 
Naše žákovské zastupitelstvo bylo na zasedání na říčanské 
radnici. Probíhaly projektové dny a preventivní programy 
na různá témata. Právnického workshopu iKid se účastnil 
8. ročník. Aktivně se účastníme olympiád. V březnu bylo 
okresní kolo dějepisné olympiády a olympiády v českém ja-
zyce. Matematický Klokan také přiletěl v březnu.
Uvařili jsme si pravý americký burger s Ryanem a vybra-
li velké množství potravin pro naše ukrajinské kamarády 
v Říčanech. Akcí bylo dost. Zpestřily nám výuku a už se tě-
ším na měsíc duben!

OKéNKO PrO ŘEDITELE
Máme tu konečně jaro. Všichni jsme se na něj těšili. Ko-
nečně nás sluneční paprsky mohou pohladit po tváři bez 
roušky, na chodbách můžeme volně dýchat a společně 
s učiteli plánovat školy v přírodě. Před dvěma lety jsme 
zhruba touto dobou šili roušky a vyráběli štíty. Dnes se 
snažíme opět o podporu lidem, kteří ji doopravdy potře-
bují. Jsme škola. Ve škole máme děti. A právě proto naše 
děti pomáhají dětem z Ukrajiny. Toto téma je smutné 
a bolestivé. Čelíme nové výzvě. Opět musíme pomoci a po-
čítat s tím, že přijde řada změn a improvizací. Jsme pyšni 
na naše žáky, kteří s pomocí učitelů zorganizovali sbírku 
potravin pro ukrajinské rodiny, kteří nyní žijí v Říčanech. 
Vybrali a pomohli odvézt neuvěřitelné množství potravin 
a hraček. Ve druhém kole se budeme snažit o to, abychom 
získali psací a výtvarné potřeby. Naše děti umí pomá-
hat! Společně s námi a s Vámi, rodiči, to opět dokázaly! 
Pomáhají si často a rády! To, že jsou tak empatické a sociál-
ně zdatné je pro nás, učitele, hřejivý pocit a pozitivní zpětná 
vazba. Děkujeme!         

3. základní škola u Říčanského lesa Říčany p.o.
Do našeho přátelského kolektivu hledáme posilu

NA POZICI VyUčUJÍCÍHO  
ANgLICKéHO JAZyKA. 

Nabízíme moderní prostředí, přátelský kolektiv, 
náborový příspěvek, příspěvek na dovolenou  

a na důchodové připojištění.
Svá CV zasílejte na: dalibor.dudek@zs.ricany.cz

SOUTĚŽ KOMENSKý A My
Naši čtyři žáci se 
dostali do finále sou-
těže Komenský a my. 
Znamená to, že jsou 
mezi 20 nejlepšími 
žáky a studenty ČR 
v kategorii B (2. stu-
peň ZŠ a nižší ročníky 
víceletých gymnázií). 
V dějinách soutěže se ještě žádné škole nepovedlo, 
aby měla tolik finalistů! I jeden finalista je velký 
úspěch dítěte, školy a učitele Čj. V případě medailo-
vého úspěchu bychom měli žáka mezi prvními třemi 
v republice.

Držme našim finalistům palce! O výsledku budeme 
informovat v dalším čísle Kurýru.
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Lyžařský kurz třídy sekunda
Po dvouleté nucené pauze způsobené covidovými opat-
řeními se v únoru vydali studenti našeho gymnázia na tý-
denní lyžařský kurz. Cílem jejich cesty byla chata umís-
těná na sjezdovce Zahrádky v Peci pod Sněžkou. Počasí 
a sněhové podmínky byly  po celou dobu pobytu výborné 
a umožňovaly studentům výcvik na upravených sjezdov-
kách a běžkařských tratích. Všichni studenti prokázali 
velmi dobré lyžařské dovednosti, které na závěr pobytu 
zúročili v závodu ve slalomu a v běhu na lyžích volnou 
technikou. Na běžkách navštívili zajímavá místa v okolí 
např. rozhlednu  Hnědý vrch, okolí televizního vysílače 
Černá Hora. Dále byla pro studenty připravena zajíma-
vá  beseda s členem Horské služby.
Společně strávený týden na horách kromě sportovní-
ho vyžití přinesl studentům mnoho zážitků a již se těší 
na další sportovní akce pořádané školou.        

Z. Trmal

Náhradní lyžařský kurz do Itálie
V neděli 30. ledna ve večerních hodinách nastoupily 
společně do autobusu tři třídy, konkrétně sexta, druhák 
a tercie. Tedy ročníky, kterým možnost obvyklého lyžá-
ku předchozí rok vzala omezení v souvislosti s korona-

virem. Někteří žáci tak s radostí využili lákavé nabídky 
náhradního kurzu do severní Itálie. 
Po vyčerpávající jedenáctihodinové cestě přes Německo 
a Rakousko jsme úspěšně dorazili do malebného alp-
ského městečka Aprica zasazeného do krásné horské 
krajiny. Vynecháme-li krátkou pauzu, kdy jsme si měli 
oddechnout a ubytovat se v místním hotelu, dá se říct, 
že jsme rovnou z autobusu skočili do lyžáků a už se těšili 
na první kontakt se sněhem. Celý lyžařský areál byl pro-
tkán kabinkovými i sedačkovými lanovkami, kterými 
jsme se mohli vyvézt na nejvyšší vrcholy. Nahoře jsme se 
mohli kochat okouzlujícími výhledy do okolí a užívat si 
slunečného počasí, které nám skutečně přálo a prováze-
lo nás téměř celý pobyt. Vedle sjezdovek se také nachá-
zelo několik občerstvovacích stanic, kde jsme si každý 
den pochutnávali na italské kuchyni. Volný čas po spor-
tování jsme mohli využít na obhlídku části města, za-
koupení zdejších sýrů, šunek nebo jiných suvenýrů.  
Ačkoliv jsme zde strávili pouze čtyři dny, stihli jsme se 
nabít horským vzduchem a zážitky nejen z lyžování. 
Foto „Itálie“ 

                 P. Hanzal, V6

Florbalový úspěch Gyri v babicích
Celkem sedm středních škol se zúčastnilo počátkem 
března jubilejního desátého ročníku florbalového turna-
je v Babicích. Turnaj se hrál na dvě skupiny, kde proti 
sobě změřily síly gymnázia z Teplic, Prahy, Říčan a Ba-
bic. Borci říčanského gymnázia po neprohraném zápase 
ve skupině postoupili přes vyřazovací části postupně až 
do finále, kde po dramatickém souboji podlehli v pro-
dloužení soupeři z Teplic a obsadili tak 2. místo. Oce-
nění za nejproduktivnějšího hráče získal M. Strieženec, 
nejlepším brankářem byl vyhlášen O. Kukol, oba z Gyri. 
K vidění bylo mnoho pěkných zápasů a kvalitní organi-
zace turnaje, čímž děkujeme babické škole Open Gate. 
Foto Florbal 

         V. Štěpánek

PřiJíMACí zKoUšKy
Přijímací zkoušky do čtyřletého studia  

(1. roč.) se uskuteční ve dnech  
12. 4. – 13. 4. 2022, do osmiletého studia 
(prima) 19. - 20. 4. 2022. Upřesňující infor-

mace i kritéria pro přijímací řízení  
na gymnázium ve šk. roce 2022/23 nalezne-

te na webových stránkách školy –  
www.gyri.cz.

V případě potřeby, kontaktujte sekretariát 
gymnázia, tel. +420 323 602 046  

nebo ředitelku školy zuzanu Pokornou.
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Projektový Den Země
Po tříleté odmlce opět pořádáme projektový Den 
Země. Z důvodu stavebních prací na zahradě gym-
názia se letos DZ bude konat na loučce za kontejnery 
https://mapy.cz/zakladni?x=14.6621828&y=49.99
17482&z=17&source=coor&id=14.662424325942
993%2C49.99102771282196 (GPS 49.9910278N, 
14.6624244E) ve čtvrtek 21. 4. 2022 od 9 do 12:30hod. 
Zveme žáky ZŠ! Přijďte nás navštívit a vyzkoušet si 
různé aktivity, které souvisejí s naší planetou Zemí a ži-
votním prostředím. Čas návštěvy třídních kolektivů si, 
prosím, rezervujte na rehakova@gyri.cz

D. Řeháková

Hmyzí domečky
V rámci přírodovědného projektu jsme k začátku školní-
ho roku dostali za úkol vymyslet vlastní projekt, který by 
byl prospěšný pro okolní prostředí. 
Poté, co jsme všichni dali hlavy dohromady, došla skupi-
na PVP kvartánů k závěru, že náplní našich hodin bude 
výroba hmyzích domečků. 

Proč právě hmyzí domečky, ptáte se?
Poslední dobou ubývá divokému hmyzu ideální prostře-
dí k životu. Naším cílem bylo této komplikaci alespoň 
částečně zabránit a inspirovat ostatní k možnému řeše-
ní problému. Hmyz není jen otravný a škodlivý, ale pro 
naši planetu také velmi potřebný. Celá naše skupina se 

zapojila do práce a během půl roku vyrobila dva dřevě-
né domečky pro hmyz, jenž stojí před naší školou.
Na výplň domečků jsme použili různé přírodní mate-
riály, jako jsou šišky, klacíky, žaludy, bukvice a další 
přírodniny, které jsou pro hmyz ideálním životním 
prostředím. 
Už se těšíme, až se v létě v domečku zabydlí mravenci, 
ploštice, zlatoočky a jiný hmyz.
Foto Domečky 

      žáci druhé skupiny kvarty

Zš Nerudova – Výsadba stromků
Již pár let má naše škola vysazenu lípu Nerudovku 
na Masarykově náměstí v Říčanech. Další výzvou 
posledních dnů byla výsadba stromků v lese nad Oli-
vovnou.
Do obnovy lesa po řádění kůrovce se žáci z celé školy 
vrhli s vervou a vyzkoušeli si roli lesníků. Výsadba no-
vých stromečků, hezký den a na závěr překvapení v po-
době opékání buřtíků si žáci opravdu užili.
Děkujeme MÚ Říčany - Odboru životního prostředí, 
zejména Jiřímu Dvořákovi a Markétě Zelené za skvělou 
organizaci celé akce. A těšíme se na další spolupráci.     
Nerudovka



ze života škol(ek)
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ze ZUš Říčany
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Vážení rodiče, milé děti!
Jsme nadšení, že se situace uvolni-
la a že už rychle vracíme do starých 
kolejí – do aktivního života v naší 
říčanské umělecké škole.

ZÁPIS ŽÁKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 
2022/2023
Vážení rodiče, děkujeme za váš zájem 
o studium na ZUŠ Říčany a dovolte 
nám, abychom vám poskytli základní 
informace k talentovým zkouškám.
ZUŠ Říčany nabízí vašim dětem čtyři 
obory – hudební, výtvarný, taneční 
a literárně-dramatický.
Talentové zkoušky do všech oborů 
proběhnou v týdnu od 30. 5. – 3. 6. 
2022
Hudební obor – 30. – 31. 5. 2022 
v budově ZUŠ Říčany, Masarykovo 
náměstí 57

Výtvarný obor – 2. – 3. 6. 2022 v budo-
vě ZUŠ Říčany, Pod školou 1110
Taneční obor – 3. 6. 2022 v budově 
ZUŠ Říčany, Pod školou 1110
Literárně-dramatický obor – 2. 6. 2022 
v budově ZUŠ Říčany, Pod školou 1110
Více informaci k talentovým zkouš-
kám do jednotlivých oborů naleznete 
na www.zusricany.cz.
Přihlašovat k talentovým zkouškám 
do všech oborů se budete elektronic-
ky. Na našich webových stránkách 
www.zusricany.cz  je pro vás připra-
vena aplikace s názvem iZUŠ.  Klik-
nete na logo aplikace a otevře se vám 
možnost vyplnit přihlášku a vybrat si 
časový termín talentové zkoušky, kte-
rý vám bude vyhovovat.
Aplikace IZUŠ na www. zusricany.cz 
bude pro vás připravena od pondělí 1. 
4. 2022.

Děti, které se účastnily talentového 
průzkumu v MŠ, již k zápisu do hu-
debního oboru chodit nemusí.
Pokud bude rodič chtít přihlásit dítě 
ještě do dalšího oboru (výtvarný, ta-
neční, literárně-dramatický), pak tedy  
musí vyplnit ještě další e-přihlášku 
a dostavit se k talentovým zkouškám.

Veškeré další informace vám poskytne 
vedení ZUŠ Říčany:
 Iveta Sinkulová, ředitelka školy: mob: 
+420 604 737 629,  iveta.sinkulova@
zusricany.cz
Hana Javorská, zástupkyně ředitelky: 
mob|: +420 721 117 535,  hana.javor-
ska@zusricany.cz

Těšíme se na viděnou  
na talentových zkouškách.

Kolektiv pedagogů ZUŠ Říčany

Na konci února jsme pozvali všech-
ny talentované děti, které baví zpěv,  
k účasti na IX. ročníku soutěže „Pě-
vecké mládí“. Soutěž byla určena 
pro žáky říčanských škol a školek, 
a přestože zpěv byl po dlouhé měsí-
ce zakázán stejně jako v Půlnočním 
království vedle  země krále Mirosla-
va, přihlásilo se téměř 60 zpěváků. 
Nutno říci, že o žádném soutěžícím 
zpěvákovi nelze říci, že by jeho výsle-
dek odpovídal více než roční absenci 
zpěvu na školách. Úroveň byla oprav-
du vysoká. Děti soutěžily ve čtyřech 
kategoriích, výběr repertoáru byl pro 
všechny stejný a obsahoval jednu lido-
vou píseň s živým doprovodem (klavír, 
kytara) a jednou píseň volitelnou.
 Organizaci zajišťovala ZUŠ Říčany 
ve spolupráci se ZŠ Bezručova, KC 
Labuť a za podpory zřizovatele města 
Říčany. 
Zpěváky hodnotila odborná porota 
složená z pedagogů hudební výchovy 
na ZŠ a ZUŠ.
Těší nás, že přišlo i mnoho rodičů, 
zvláště těch nejmenších zpěváčků, 

a i mnohé třídy přišly podpořit své 
spolužáky a kamarády.
Děti byly hodnoceny v bronzovém, 
stříbrném a zlatém pásmu. Každý 
soutěžící si odnesl diplom a malou 
odměnu.  
Výsledkovou listinu naleznete 
na www.zusricany.cz. Absolutní ví-
tězkou soutěže s největším počtem 
bodů se stala Karin Konečná.
Děkujeme městu Říčany za finanční 
podporu soutěže.
Všichni zpívejte o sto šest a my se už 
nyní těšíme na další ročník. 

Markéta Sinkulová,
programový a kulturně – výchovný 

pracovník ZUŠ Říčany

POZVÁNKy NA AKCE
Začneme pozvánkou na středu 6. 
dubna od 18.00, kdy ve strančické 
synagoze pořádáme Jarní koncert 
ve Strančicích a zároveň vernisáž vý-
stavy prací žáků výtvarného oboru. 
Pokračovat budeme v pondělí 11. 
dubna, kdy vás zveme také na Jar-
ní koncert, ale tentokrát do Říčan 
do KC Labuť na oblíbený koncert 
partnerských škol MŠ Čtyřlístek, 
ZŠ Bezručova a ZUŠ. Již dvakrát 
byla odloženo vystoupení našich 
tanečníků. Konečně po dvou letech 
vás znovu můžeme pozvat 26. dub-
na v 17.30 do KC Labuť na Taneční 
akademii. A v letošním roce máme 
novinku – Koncertíky pro mateřské 

PĚVEcKé MLÁDí 2022
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A zase ta prevence…
Jaro je zde a pevně doufám, že 
většina dětí odhodí telefony a vy-
pne PC (naivní představa) a půjde 

na hřiště, do ulic, s kamarády do skateparků a na kola. 
Doma za obrazovkou televize, PC nebo u telefonů nám 
sice hrozí rizika (závislost, kyberkriminalita,…) ale ven-
ku? Je to jungle! Nástrahy v dopravě, úrazy na hřištích, 
naražené prsty z vybíjené, alkohol, cigarety, drogy… a to 
nemluvím o možném přepadení, únosu! 

K bezpečnější jízdě využijte cyklostezky, nebo se projeďte 
a oprašte křižovatky a značky na skvělém dětském doprav-
ním hřišti v Říčanech. Od dubna se všichni čtvrťáci mohou 
těšit na druhé pokračování dopravní výchovy s Cestou inte-
grace a BESIP. Test a jízda na kole a snad i průkaz cyklisty. 
Cyklisto a koloběžkáři, nezapomeň na povinnou výbavu 
kola – odrazky, brzdy a helmu na hlavě! Základem je však 
respekt a opatrnost!
To, že průměrný věk první zkušenosti s cigaretou u českých 
dětí je 10 let a alkohol bez dozoru rodičů je 13 let, je bohužel 
fakt. Co k tomu? Rodiče jsou vzorem, vrstevníci jsou taž-

nou silou a schopnost odolat skupinovému tlaku a říct NE, 
je hrdinství. Součástí školní prevence je téma legálních ná-
vykových látek, kam patří i motivace ke zdravému životní-
mu stylu a právě fakt, že frajer je ten, který prostě řekne NE. 
Buďme vnímaví a snažme se zamezit prodeji alkoholových 
a tabákových výrobků dětem a mladistvým a to, že trafiká-
ři a prodejci toto nerespektují je samozřejmě nepřípustné 
a trestné! Téma energetických drinků je už dlouho řešeno 
na školách. Energetické drinky dětem nepatří, vyloženě 
škodí a energii děti získají třeba sportem nebo s kamarády.
Poslední kapitolu tvoří nelegální návykové látky. Naštěstí 
drogová scéna v Říčanech není „zas tak hrozná“, anonymní 
Praha je za rohem. Jednou týdně v Říčanech funguje terén-
ní drogová služba od Magdaleny, o. p. s. z Benešova. Jejich 
cílem je vyhledávat uživatele drog, pracovat s nimi, vymě-
ňovat injekční materiál a také chránit občany před kontak-
tem s odhozenou injekční jehlou. Opět ČR patří mezi TOP  
- zkušenost 15/16 studentů s marihuanou.

Markéta Hubínková,  
protidrogový koordinátor města 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
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školy. Ty proběhnou v koncertním 
sále Staré radnice 27. a 28. dubna 
od 9.00 a 10.15. Jestli se budou lí-
bit, stanou se pravidelnou součástí 
našeho koncertního kalendáře.
Okresní kolo dechové soutěže 
MŠMT 
Ve dnech 1. a 2. března 2022 proběh-
lo v krásném koncertním sále Staré 
radnice kresní kolo dechové soutěže 
MŠMT. Do Říčan přijelo kolem 150 
soutěžících ze sedmi ZUŠ. Ze ZUŠ 
Říčany soutěžilo celkem 51 soutě-
žících v 10 nástrojových skupinách. 
Není zde prostor uvádět všechny oce-
něné děti, ale rádi bychom zmínili ty 
soutěžící, kteří postoupili do krajské-
ho kola. Jejich výkony byly mimořád-
né, z celkového počtu postupových 
míst získala naše škola více než polo-
vinu. Doufáme, že jim forma vydrží 
i do kola krajského. Každopádně dě-
kujeme všem soutěžícím, pedagogům 
i korepetitorům za skvělou reprezen-
taci ZUŠ Říčany. Do krajského kola 
postoupilo celkem 25 dětí. Pozvánky 
naleznete v rubrize kultura.

V neděli 27. února zemřel 
po náhlé nemoci emeritní 
ředitel zUŠ pan Bohumil 
Průcha. Není to dávno, co 
jsme s ním slavili jeho ku-
laté jubileum v jeho domeč-
ku v Petrovicích. Seděli jsme 
společně s ním a s kolegy na dvorku 
pod ořechem a vzpomínali na vše, 
co bylo dobré - na kolegy, na zlobi-
vé žáky, na příběhy… Bohoušek byl 
v dobré náladě a živě se zajímal 
o to, co je ve škole nového a ne-
zapomněl   samozřejmě probrat 
politickou situaci, o kterou se stále 
intenzivně zajímal. Byl v dobré for-
mě, vážil si každého dne, hodně četl  
a na hodně věcí se ještě těšil.
O to více nás všechny překvapila 
zpráva o jeho nečekaném odchodu.
Pan ředitel B. Průcha vedl umělec-
kou školu v Říčanech více než 20 
let. Od roku 1986 do roku 2007.
za tu dobu prošlo pod jeho vedením 

ve škole mnoho muzikantů, 
kteří na něj v dobrém vzpo-
mínají.
Přesně mám v paměti den, 
kdy mě pan ředitel Průcha 

před více než 30 lety přijímal 
do pracovního poměru v tehdej-

ší LŠU. 
Když opouštěl ředitelskou funkci a já 
jsem nastupovala na místo ředitelky 
školy, ještě několik let na zUŠ vyučo-
val dechové nástroje. Musím říci, že 
naše názory na vedení školy se často 
velice odlišovaly, ale přesto jsme spo-
lu dokázali vždy v dobrém vyjít. Pan 
ředitel Průcha respektoval názory 
druhého a byl to moc hodný člověk.
Takže Bohoušku, přejeme ti všichni, 
aby ti nahoře na obláčku stále hrá-
la nebeská dechovka a abys v této 
kapele dostal smlouvu na dobu ne-
určitou...

Iveta Sinkulová 
 a pedagogický sbor ZUŠ Říčany

Malá vzpomínka a pozdrav do nebe
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Hurá, je tu jaro! Už jste si zkontrolovali turistickou obuv, 
kola a koloběžky? Tak do toho a šup do přírody! Chystá se 
toho hodně.
Pochod Krajinou barona Ringhoffera a pochod Cestou ko-
coura Mikeše
Po dvouleté pauze pro vás chystáme Pochod Kraji-
nou barona Ringhoffera, dejte si do kalendáře sobotu 
23.dubna. Půjde se tradičně z Mirošovic, přes Velké Po-
povice na Kamenici. Více se dozvíte z našich sociálních 
sítí a druhého podrobného letáčku, který připravujeme 
a brzy zveřejníme. 
Těšit se můžete i na květen, v sobotu 28. 5. proběhne po-
chod Cesta kocoura Mikeše a Pohádkové Hrusice. Navíc 
na startu i v cíli se bude konat dětský den. Trasa bude 
v průběhu dubna nově turisticky vyznačena Klubem 
českých turistů a měla by tak být mnohem přehlednější. 
Kreslené tabule jsou zatím stávající, ale na příští rok se 
chystá velká změna, kdy bude trasa i prodloužena a cíl 
bude až v Mukařově. Letos bude ještě cíl pochodu tradič-
ně v Říčanech. 
  
Znáte všechny naučné stezky v Ladově kraji? 
Trénujete na pochody? Můžete a nemusíte, ale je fajn po-
znávat i jiné stezky, třeba ty, které se v Ladově kraji na-
cházejí, ale jejich vznik iniciovaly samy obce či různé další 
spolky. 
Které stezky to jsou? NS Klokočná, NS Kunickou příro-
dou, NS Po stopách kameníků, NS Historií Louňovic, NS 
Štiřín, Troli stezka Kamenice, Od zamku k zamku, NS Mu-
kařov - Žernovka, NS Říčansko, NS Voděradské bučiny, 
NS Vodnické vycházky, Astrostezka Říčany, Naučná stezka 
Lesní svět – Mnichovice, Krásné vyhlídky. Možná nejsou 
všechny, víte o dalších? Pošlete nám své tipy. 
Budu se vám snažit tyto stezky postupně představit, začí-
náme Naučnou stezkou od zámku k zámku, která vede pří-
rodním parkem Velkopopovicko. 
Této téměř šestikilometrové trase se také říká „Z Velko-
popovicka do Kamenicka“ a vznikla na tzv. Panské cestě 
v roce 2018 jako doplnění stezky Krajinou barona Ringhof-
fera. Má pět zastavení s infocedulemi, která jsou umístě-
na mezi zámky Lojovice a Štiřín. Na trase se dozvíte více 
z historie a z přírody a pobaví vás i různé interaktivní prvky, 
např. hmyzí minihotel, různé typy hnízdních budek či lesní 
chaloupka pro skřítky. Součástí je také stromořadí vysá-
zené ze starých odrůd jabloní u prvního zastavení. To se 
nachází na zelené turistické značce nad Lojovicemi. V sou-
časnosti je třetí zastavení v rekontrukci z důvodu poničení 

vichřicí a následné těžební činnosti. Mělo by být obnoveno 
během jara. Stezku realizovala Základní organizace ČSOP 
Velké Popovice za pomoci obecního úřadu, místní Základní 
umělecké školy a grantové podpory. 
Tak neváhejte a běžte poznávat. Příště zůstaneme ještě 
na Kamenicku a dozvíte se více o třech okruzích, které si 
můžete projít od zámku Štiřín. 
Užívejte jaro a nebojte se občas vyrazit za hranice svých 
obcí a poznat na vlastní nohy i jiné blízké či vzdálenější lo-
kality Ladova kraje. Těšíme 
se na vás na pochodu Kra-
jem barona Ringhoffera.

Tak ať je nám v Ladově 
kraji hezky! 
Hanka Bolcková 
www.laduv-kraj.cz 
facebook.com/laduvkraj 
instagram.com/laduvkraj

Informace pro všechny - turisty, cyklisty a milovníky 
koloběžkování či běhu 
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KOLObĚH se točí 
na plné obrátky

Organizuje výlety a kurzy pro seni-
ory, podporuje sdílení zkušeností 
(třeba o houbách, semínkách, jarní 
zahrádce či o potápění) a samo-
zřejmě především stále pomáhá. 

Krátce po vypuknutí konfliktu 
na Ukrajině jsme ve spolupráci 
s městem vstoupili do organizace 
sbírek pro Ukrajinu – darovali jsme 
potřebné ošacení, naši dobrovol-
níci se aktivně a významně zapojili 
do přejímání a třídění darů, které 
byly následně odváženy buď přímo 
do Užhorodu nebo byly určeny pro 
v Říčanech dlící válečné uprchlíky. 
Do jedné jejich ubytovny jsme na-
koupili pračku, mikrovlnné trou-
by a další potřeby do domácnosti. 
Obstarali jsme počítače, učebnice 
a magnetické tabule pro výuku ukra-
jinských dětí (i dospělých, kteří se 
budou učit česky), pro české pěstou-
ny ukrajinských dětí jsme zajistili 
poukázky do supermarketu jako pří-
spěvek na zajištění základních potřeb 
těch, kdo jsou v nouzi. Celkem jsme 
v duchu „modrožluté sounáležitos-
ti“ dosud pomohli zbožím v hodnotě 
130 000 Kč. Stále hledáme dobrovol-
níky pro třídění a výdej věcí ze sbírky 
pro Ukrajince, kteří u nás našli azyl. 
V případě zájmu pomoci volejte/pište 
na telefon 739 989 672.
Problémy českých maminek samo-
živitelek, seniorů a dalších lidí ve fi-
nanční tísni ale samozřejmě nezmi-
zely, s rostoucími cenami se naopak 
prohlubují. Koupili jsme uhlí, dřevo, 
zaplatili kroužky dětem, koupili po-
stýlky i spotřebiče, také uhradili tera-
pii pro dítě s psychickými problémy 
atp. Pomáháme nadále a pomáhat 
budeme, od toho jsme zde. Máme 
v Koloběhu dobrovolnický „tým 
snů“: ruce, které se nabízejí k práci, 
ale neočekávají za ni nic, patří lidem 
se srdcem na správném místě. Dovol-
te mi poděkovat každému jednomu 
z nich. Vám, kdo nás stále zásobujete 
krásnými a užitečnými dary, i vám, 

kdo si je k nám chodíte kupovat. 
Doba je možná zlá, ale díky Bohu je 
v ní ještě hodně dobrých lidí. Děku-
jeme.

Eva Hazdrová Kopecká, ředitelka 
Koloběhu Říčany, p. o.

Co chystáme dále?
Pondělní aktivity pokračují. Velmi 
úspěšné Trénování paměti už naplni-
lo dva kurzy, nový kurz pro začáteč-
níky začne v pondělí 4. dubna. Máme 
volná místa, hlaste se! Navazuje 
příjemná Anglická konverzace a od-
polední Kurzy ovládání chytrého te-
lefonu. Aktuální časy zahájení zjistíte 
na webu, na facebooku nebo přímo 
v obchůdku. www.kolobeh-ricany.cz, 
facebook.com/kolobehricany/
ČT 7. 4. v 18:00 Pod hladinou… Mar-
cela a Jiří Filčevovi jsou nadšenými 
potápěči, kteří z podmořské perspek-
tivy prozkoumali už velkou část svě-
ta. Dechberoucí fotografie a filmové 
záběry z hlubokých i mělčích vod pro 
nás otevřou fascinující svět jejich ob-
líbených potápěčských lokalit, ať už 
v Indonésii nebo Mikronésii. Přijďte 
se ponořit s námi!

POZVÁNKA NA KVěTNOVÝ  
VÝLET S KOLOBěHEM 
Vydejte se s námi 18. května do ma-
lebné krajiny Slavkovského lesa: 
navštívíme městečko Loket s mohut-
ným gotickým hradem, jenž nabízí 
bohaté expozice nábytku, porcelánu, 

zbraní a terčů, minerálů, soch a plas-
tik. Za pozornost stojí také mrazivá 
expozice útrpného práva v hradním 
sklepení.  
V nově zpřístupněném Severním pa-
láci v těchto dnech probíhá unikátní 
výstava České korunovační klenoty 
na dosah/Osudy 22 korunovaných 
panovníků, kde uvidíte např. mis-
trovskou repliku českých koruno-
vačních klenotů či slavnostních šatů 
Marie Terezie a pláště Ferdinanda II. 
Autorem replik je jeden z nejlepších 
evropských zlatníků – Jiří Urban, 
legenda mezi šperkaři, který realizo-
val šperky pro Alžbětu II. či kříž pro 
Jana Pavla II. Po obědě navštívíme 
Muzeum lázeňských pohárků, které 
se pyšní nejucelenější sbírkou těchto 
ikonických nádobek na světě v počtu 
více než 1 800 kusů. Na závěr výletu 
se projdeme podél řeky Ohře s výhle-
dy na město a hrad. Pro zájemce bude 
zajištěn oběd.
Bližší informace a přihlášky v říčan-
ském obchůdku Koloběh, Masaryko-
vo nám. 13/12.
(Vzhledem k situaci na trhu pohon-
ných hmot není v době uzávěrky tohoto 
čísla cena zájezdu upřesněna.)

Martina Vavřincová,  
zástupkyně ředitelky

Kontakty pro rezervace:  
tel. 733 273 344, 739 989 672, 

info@kolobeh-ricany.cz
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hrad v Ledči na Sázavou

54 texty.kuryr@ricany.cz

Páni z Říčan ve středověku,  
díl 6. – Východočeské větve 
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Regionem, ve kterém měli kro-
mě středních Čech páni z Říčan 
ve středověku nejvíce majetků, byly 
Čechy východní, zejména historic-
ký Čáslavský kraj. Zde usazení čle-
nové rodu erbu trojlistu mohli být 
potomky Chotka či Chotěbora z Ří-
čan, snad bratra Oldřicha z Říčan.
Další členové rodu erbu trojlistu se 
nazývali podle hradu v Ledči nad 
Sázavou, kde jsou doloženi od dru-
hé poloviny 14. století. Z rodu pánů 
z Říčan mohli pocházet Záviš a Jan 
Ošus, zcela určitě mezi ně patřili 
bratři Petr, Diviš a Václav z Ledče. 
Příslušníci další generace se již opět 
přihlásili k Říčanským, a proto vešli 
do historie jako Mikuláš starší (syn 
Petra) a Mikuláš mladší (syn Václa-
va) Ledečtí z Říčan.  
Na jediném v originále dochovaném 
exempláři stížného listu české a mo-
ravské šlechty proti upálení Jana 
Husa (dnes v univerzitní knihovně 
v Edinburghu) se nachází pečeti 
obou bratranců z Ledče.  Po husit-
ských válkách se stali členy čáslav-
ského landfrýdu, tj. zaručili se do-
držovat mír a v případě, že jej někdo 
v kraji porušil, měli proti němu vojen-
sky zasáhnout. Pro Ledečské vydali 
privilegium, na jehož základě mohli 
svobodně odkazovat své majetky 
tomu, komu chtěli.
Bratři Jindřich a Jan, patrně synové 
Mikuláše mladšího, společně s Jiřím 
z Poděbrad roku 1448 oblehli a do-
byli Prahu. Jiřího z Poděbrad podpo-
rovali i v následujících letech. Roku 
1460 vydal Jan Ledečský z Říčan lis-
tinu ve prospěch Ledečských, které 
osvobodil od placení mýta, vybírané-
ho na mostě pod hradem, pod pod-
mínkou, že budou most opravovat 
nebo obnovovat v případě potřeby. 
Přestože sídlili Ledečtí z Říčan dale-

ko od původního sídla rodu, měli do-
sud i majetky v jeho blízkosti. Roku 
1473 prodal Jan Říčanský z Ledče 
svou dědinu ve Slušticích, poplužní 
dvůr, celou ves s dvory, lukami, lesy, 
potoky, mlýny, robotami, kury, vejci 
a právem dosazovat faráře ke koste-
lům ve Slušticích a Březí.
Jan zemřel někdy po roce 1483, jeho 
bratr Jindřich odešel ze světa patrně 
ještě dříve. Poté spravoval Ledeč Mi-
kuláš Trčka za nezletilé potomky Jana 
Ledečského z Říčan. Ten roku 1488 
Ledečským povolil konat každoročně 
jarmark před svátkem sv. Havla.
Po roce 1501 se novým pánem Ledče 
stal Burian Ledečský z Říčan, který 
se snažil zbohatnout těžbou stříbrné 
rudy v okolí. Roku 1509 jej ovšem 
stihla rodinná tragédie, jeho man-
želka paní Žofka Ledečská z Říčan 
(rozená ze Sovince) se s jejich dvěma 
syny a dvěma služkami během tance 
v sále ledečského hradu propadla 
podlahou a všichni zemřeli.
V roce 1514 je Burian Ledečský z Ří-
čan doložen jako hejtman Čáslavské-
ho kraje společně s Janem Svatbou 
z Otradovic na Zbraslavicích. Během 
následující roku se stal přísedícím ko-
morního soudu v Praze. Roku 1539 
potvrdil Burian Ledečský z Říčan 
privilegia, především pak právo sva-
tohavelského trhu. Burian Ledečský 
zemřel kolem roku 1541 a rod Le-

dečských jím vymřel po meči. Posled-
ní členka rodu Ledečských z Říčan 
Markéta, Burianova dcera a manžel-
ka Zdeňka Meziříčského, svého otce 
o mnoho let nepřežila, neboť opustila 
svět roku 1556. 
Od Ledečských z Říčan se oddělily 
další rodové větve, z nich k význam-
nějším náleželi Talafúsové z Říčan 
a rodina Chvala z Říčan. Zatímco 
Taláfúsové žili na tvrzi v Římovicích 
u Golčova Jeníkova a později se pře-
sunuli na jižní Moravu, rod Chvala 
z Říčan staré Čáslavsko neopustil. 
Otcem Chvala mohl být Ješek Bláz-
nice z Říčan a Hostovlic. 
Samotný Chval se svými bratry sídlil 
ve Vlačicích a objevuje se v čase hu-
sitských válek mezi husitskými váleč-
níky. Účastní se i bojů v čase bezvládí 
po smrti krále Albrechta. Roku 1440 
náleží mezi signatáře tzv. listu mír-
ného, čímž se řadí mezi nejvýznam-
nější šlechtice své doby.  Zemřel před 
rokem 1463, další zprávy o mužských 
potomcích jeho větve nemáme.  
Podrobnější verze tohoto textu s po-
známkovým aparátem vyšla v časo-
pise Havlíčkobrodsko, který vydává 
muzeum v Havlíčkově Brodě. Výtisk je 
k dispozici v knihovně Muzea Říčany. 
V příštím a posledním díle seriálu se 
podíváme do jihozápadních Čech, 
kam se rod erbu trojlistu také rozšířil. 

Jan Boukal

VÍKEND S IZS
SE SKUPINOU ČEZ

 2.–3. 4.
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rEALITNí POrADNA
Ing. jana 
Karlachová
REMAX Alfa
Realitní makléřka  
pro Říčany a okolí

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

Otázka: Několik let pronajímám byt a nájemníci se nyní 
chtějí přihlásit k trvalému pobytu – potřebují k tomu můj 
souhlas? Chrání nějak majitele bytů nový OZ v situacích, 
že na nájemníky bude např. uvalená exekuce?  Markéta J.

Odpověď: Dobrý den, nájemci nepotřebují Váš souhlas 
k přihlášení místa trvalého pobytu na adresu Vašeho bytu 
(který na základě nájemní smlouvy užívají). Pokud ho 
po vás žádají, jedná se o výraz jejich slušnosti či neznalosti 
právní úpravy. Nájemníkům stačí doložit oprávněnost uží-
vání bytu, tedy platná nájemní smlouva. Pokud se nájemci 
přihlásí k trvalému pobytu na adrese Vašeho bytu, nevznik-

nou jim z tohoto důvodu vůči bytu ani vůči Vám žádná nová 
práva a není třeba se toho obávat. Bude-li proti některému 
z nájemců zahájeno exekuční řízení, mohla by se Vás tato 
skutečnost dotknout pouze v případě, že v pronajímaném 
bytě máte umístěné některé své věci, které by exekutor 
mohl zabavit, pokud by nebylo zřejmé, komu tyto věci patří. 
Tomu se dá předejít soupisem vybavení do nájemní smlou-
vy nebo do předávacího protokolu k bytu.

Otázka: Dobrý den, mám dotaz: Rodiče mi chtějí darovat 
pozemek na stavbu rodinného domu. Je potřeba nechat 
k darovací smlouvě zhotovit i odhad ceny pozemku, abych 
mohl požádat o převod vlastnictví pozemku na katastru 
nemovitostí?  Děkuji, MIloš H.

Odpověď: Dobrý den, pokud se jedná o darování v přímé 
linii, což je ve vašem případě, není potřeba cenový odhad. 
Stačí Vám jen darovací smlouva s úředně ověřenými podpi-
sy, kterou dáte jako přílohu ke vkladu na katastrální úřad. 

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

in
ze

rc
e

55

VÍKEND S IZS
SE SKUPINOU ČEZ

 2.–3. 4.

aquapalace.cz



Mezi námi

Před sto lety zemřel poslední čes-
ký král, který plynně mluvil česky 
a žil i v nedalekém Brandýse nad 
Labem. Celým jménem Karel 
František Josef Ludvík Hubert 
Jiří Oto Maria, obvykle ozna-
čovaný jako Karel I., pocházel 
z habsbursko-lotrinské dynastie, 
tedy rodu potomků Marie Tere-
zie, dcery posledního Habsburka 
císaře Karla VI., a Františka Ště-
pána Lotrinského.

Narodil se 17. srpna 1887 na zámku 
Persenbeug v Dolních Rakousích 
jako prvorozený syn arcivévody Oty 
Františka Habsburského (mlad-
šího bratra Františka Ferdinanda 
d‘Este) a princezny Marie Josefy 
Saské. V té chvíli nikdo nepředpo-
kládal, že se jednou stane vládnou-
cím panovníkem. Teprve kombi-
nace sebevraždy korunního prince 
Rudolfa (syna císaře Františka Jo-
sefa I.), vyloučení z následnictví po-
tomků císařova synovce Františka 
Ferdinanda d›Este kvůli jeho ne-
rovnorodému sňatku s hraběnkou 
Žofií Chotkovou a následného 
úspěšného atentátu na Františka 
Ferdinanda z něj učinily následníka 
trůnu. Ale popořadě.
Dětství a dospívání zažíval jako 
typický příslušník vedlejší větve 
habsburského rodu. Po absolvování 
gymnázia u vídeňských skotských 
františkánů nastoupil vojenskou 
službu u 7. dragounského pluku 
posádkou v Chudeřicích a posléze 
ve Staré Boleslavi. Službu dočas-
ně přerušil, aby vystudoval práva 
na pražské univerzitě. Přesněji 
univerzitách, protože Univerzita 
Karlova byla tou dobou kvůli jazy-
kovým a národnostním třenicím 
rozdělena na českou a německou; 

Karel jako příslušník panovnické-
ho domu musel dodržovat přísnou 
národnostní neutralitu, a tak jej 
vyučovali profesoři obou univerzit. 
Roku 1911 se pak oženil s princez-
nou Zitou Bourbonsko-Parmskou. 
Novomanželský pár se usadil ne-
daleko Karlovy vojenské posádky, 
v blízkém zámku v Brandýse nad 
Labem, oblíbeném to letním síd-
le Karlova předka Rudolfa II. Pár 
přirozeně často navštěvoval Prahu 
i okolí. Díky dlouhodobému pobytu 
v Čechách si Karel dokonale osvojil 
český jazyk. Z manželství nakonec 
vzešlo pět synů a tři dcery. Poklidný 
život ale skončil 28. června 1914, 
kdy byl v Sarajevu zavražděn Fran-
tišek Ferdinand, a následující udá-
losti rozpoutaly peklo první světové 
války.
Ačkoli po smrti Františka Ferdinan-
da se Karel stal bezprostředním ná-
sledníkem trůnu, nebyl připuštěn, 
ba ani o nich informován, ke klí-
čovým politickým a vojenským 
rozhodnutím, včetně rozhodování 
o vyhlášení války. Byl pověřen ve-
lením 20. armádnímu sboru a ode-
slán na bojiště. Na rozdíl od jiných 
generálů Karel podnikal časté ná-

vštěvy jednotek v poli. Na rozdíl 
od jiných potentátů tak na vlastní 
oči spatřil válečné utrpení pros-
tých vojáků. To mělo potom velký 
vliv na jeho rozhodování. Dne 21. 
listopadu 1916 zemřel starý moc-
nář František Josef I. a Karel se stal 
rakouským císařem a uherským 
králem, a také králem českým. Těž-
ko si pro nástup na trůn představit 
méně příhodný okamžik. Říše byla 
uprostřed světové války, potýkala 
se s nespokojeností svých národů 
(pravda, byly i národy, které naopak 
v Rakousku viděly záštitu vůči Rus-
ku, v rámci rakousko-uherské ar-
mády například vznikly polské nebo 
ukrajinské legie) a především s hos-
podářským kolapsem. Marně se Ka-
rel pokoušel vyjít vstříc jednotlivým 
národům (jejich požadavky byly 
často protichůdné), marně se sna-
žil vyjednat alespoň separátní mír. 
Osud mu prostě nepřál a všechny 
jeho pokusy byly zmařeny. Největ-
ším jeho státnickým činem byl ale 
ten poslední. Ve chvíli, kdy bylo 
zřejmé, že hroutící se monarchii již 
nejde zachránit, odmítl použití síly 
a umožnil tak relativně poklidné 
předání moci.
Azyl pro sebe i pro svou rodinu na-
šel nakonec na portugalské Madei-
ře. Tam se v březnu 1922 nachladil 
a 1. dubna ve věku 34 let podlehl 
těžkému zápalu plic. Je pohřben 
v tamním kostele Nanebevzetí Pan-
ny Marie v Monte. Papež Jan Pavel 
II. jej 3. října 2004 prohlásil za bla-
hoslaveného. Karlova manželka 
Zita, poslední česká královna, jej 
přežila o 67 let. Zemřela v břez-
nu 1989 a dostalo se jí oficiálního 
pohřbu ve Vídni. Jejich potomci se 
dnes věnují civilním povoláním.
Pokud byste se rádi o osudech Karla 
Habsburského a jeho blízkých do-
zvěděli více, přijďte na přednášku 
do říčanského muzea. Bude se ko-
nat v úterý 26. dubna od 18 hodin.

Jan Andrle, Muzeum Říčany

Novomanželský pár Karel a Zita s císařem 
Františkem Josefem I., 21. října 1911
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Osud Karla Habsburského, pozapomenuté 
osobnosti našich dějin
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Střípky z MASky
To pravé ma-
sopustní veselí 
plné bujarých 

oslav a hodování má svou tradici 
i v Říčanech.
V sobotu 5. března na říčanském ná-
městí, pod taktovkou divadla Kvelb 
proběhla masopustní veselice. Ne-
chyběly masky a jejich průvod, dětské 
veselí a smích se ozýval od náměstí až 
k říčanskému hradu. 

Na náměstí nechyběla ani MAS Ří-
čansko. Lenka Babíčková a Pavlína 
Šantorová Filková si pro děti při-
pravily  program s názvem Masky 
od MASky. Děti si vyrobily samy 
nebo s pomocí maminek i tatínků 
neuvěřitelných 100 masek a všechny 
byly opravdu krásné, barevné a plné 
třpytících se flitrů. Jsme rádi, že 
jsme po dlouhé době mohli společně 
s vámi strávit nádherné sobotní od-
poledne! 

Nejvyšší orgán MAS, Plénum MAS, 
zasedal v úterý 15. března 2022 
v konferenčním centru hotelu Oáza 
v Říčanech. Na programu jednání 
bylo kromě aktuálních informací 
z MAS, také převolení zástupců 
výběrové komise MAS určené pro 
hodnocení předložených Žádos-
tí o podporu v rámci jednotlivých 
operačních programů.  Všichni 
zúčastnění byli informováni o změ-
nách ve vedení MAS Říčansko, kdy 
na pozici ředitele paní Pavlínu Šan-
torovou Filkovou vystřídala paní 
Lenka Babíčková. Současně jsme 
nastínili vize pro budoucnost, kam 
bude místní akční skupina Říčansko 
směřovat v dalších letech, a v kte-
rých oblastech budou probíhat pro-
jektové záměry. Přítomné členy jsme 
seznámili s formou realizace projek-
tů v rámci Integrovaného regionál-
ního operačního programu (IROP), 
Programu rozvoje venkova (PRV), 
Programu Životního prostředí 
a také Operačního programu Za-
městnanost. Nastínili jsme přípravu 
realizačního projektu MAS, který 
bude zaměřen zejména na podpo-

ru dětí a jejich rodin; bude spočívat 
v úzké spolupráci se školami a snaze 
o komplexní řešení problematické 
situace v rodině, která se projevuje 
u žáků v rámci plnění povinné školní 
docházky.
14. března se uzavřela výzva PRV, 
do které bylo registrováno 30 pro-
jektů. 12 záměrů je zaměřeno na in-
vestice do zemědělských podniků, 
především na nákup potřebné tech-
niky. Ostatní projekty jsou zaměře-
ny na zázemí mateřských a základ-
ních škol, ale také obcí na Říčansku 
na úpravu veřejných prostranství. 
Množství přijatých projektů, nás 
přesvědčilo o neustálém zájmu 
o zlepšování nejen v oblasti školství, 
ale i zájem o udržování „rodinného 

bohatství“  drobných zemědělských 
podnikatelů a jejich péče o země-
dělskou půdu v souladu se zkvalit-
něním životního prostředí v našem 
regionu.

V polovině března proběhla fyzická 
kontrola zástupce SZIF a MAS v MŠ 
U Slunečních hodin. V této školce 
se z prostředků MAS pořídilo nové 
hygienické zázemí ve třídě berušek 
a v areálu zahrady se opravila pů-
vodní mlatová cesta na chodník ze 
zámkové dlažby, dotace činí 312 tis. 
Kč. Těší nás dělat na Říčansku prima 
věci. 

Pavlína Šantorová Filková
Vedoucí zaměstnanec  

pro realizaci CLLD
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Vzpomínka
dne 1. 4. 2022 uplyne 
pět let, co nás opustil pan 
Miroslav Lehovec. Prosím 
věnujte s námi tichou 
vzpomínku. 

Děkuje sestra Dana 
s rodinou,  

Anička s rodinou a Jana

Poděkování
Jmenuji se Mariya Tarasyuk a kvůli válce jsem byla nucena opustit 
Ukrajinu. Nechala jsem tam manžela a svůj krásný život. Jsem těhot-
ná s druhým dítětem, mám dceru aničku, 6 let. 
Přijeli jsme sem, do České republiky, já, dcera, sestřenice Ksenia 
a pes (10 let). O našich potížích se dozvěděla ředitelka školy Nemo 
v Říčanech paní Sosnovcová  a jej manžel pan Gusta. Ihned nás na-
vštívili v Říčanech a nabídli nám pomoc. dali nám peníze na oblečení 
a vzali naši aničku do školky.  rodiče dětí MŠ a zŠ Nemo, majitelé 
školy a zaměstnanci školy Nemo pro nás zorganizovali sbírku! darovali 
nám oblečeni, hračky, krásné šaty pro aničku a pro budoucí mimin-
ko (postele, autosedačku, oblečení a další věci).  Manželé Lipavští 
nám darovali krásný kočárek a paní Vendula dala krásné obleče-
ní mně a mojí sestřenici. 
Jsme velmi vděčni všem lidem, kteří nám pomáhají, rodině Chrappa 

a jejich šikovnému synovi Elijahovi, 
rodinám: Bělinova, Shenk, Hesou-
novi, Hernandez, Horovi, Lipavští, 
Chlubnovi, rubášovi a dalším 
rodičům i učitelkám ze školy, a paní 
doktorce Brabencové z nemocnice 
v Řičanech, panu doktorovi Bláhovi, 
panu doktorovi Lysenkovi z nemoc-
nice rudolfa a Stefanie, Benešov. 
a panu Flachsovi z Galanterie-
-Fotografie, který nám udělal foto 
na doklady zdarma.
Všichni máte dobré srdce! Jste 
úžasní lidé. 

Přeji vám všem mír a zdraví. 
S velkou vděčností Mariya,  

Anička Tarasyuk - Pastovenska, 
Ksenia Trofimčuk 

jaro U bobeše  
zimní sezona je v sociál-
ní firmě U Bobeše, z.ú. 
ve znamení výroby mezistěn 
ze včelího vosku. Loňský 
rok byl první sezonou 
a cestu k nám si včelaři 
začínali hledat. Letošní 

sezonu jsme očekávali s napětím a otázkou, 
kolik včelího vosku se nám sejde. Jsme příjemně 
překvapeni. Od ledna až do dnešního dne se nám 
podařilo získat mnohonásobně více než loni. Pět 
našich zaměstnanců patří do skupiny zdravotně 
postižených s různými stupni postižení, kterým 
pomáhá pracovní asistentka. děkujeme včelařům 
z blízkého i vzdálenějšího okolí, že využívají naši 
službu - výrobu potřebných včelích mezistěn z je-
jich vosku. zároveň doufáme, že jsou spokojeni 
a naše výrobky jim budou po celý rok dobře slou-
žit. Jarní sezona zpracování vosku pomalu končí 
a nás čeká další sezonní práce, a to údržby zele-

ných ploch. Podařilo se nám získat na dva roky 
údržbu Pohodového údolí. Čeká nás sekání, pletí, 
úklid odpadků a celkové čištění plochy okolo 
Mlýnského rybníka a okolí cyklostezky v Pohodo-
vém údolí. zároveň se budeme starat o některá 
dětská a sportovní hřiště a zahradu u mateřské 
školky. Práce tedy dost a chuti také.

Jana Machová, U Bobeše, z.ú.

rozloučení

Děkujeme všem,  
kteří se přišli rozloučit 

s naší drahou

Eržikou gärtnerovou.

Děkujeme všem, kteří 
projevili soustrast a dodali 

slova útěchy.

Děkujeme zejména členům 
Sokola, jogínkám a hlavně 

děvčatům z Pacova,
se kterými si tak dobře 

rozuměla  
a u nichž vždy pookřála.

Těm všem děkujeme, i těm,  
kteří vzpomenou.
Manžel s rodinou
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SE SKUPINOU ČEZ

VELIKONOČNÍ
ZÁBAVA

aquapalace.cz

Pesach – židovské Velikonoce
Ve čtvrtek 14. 4. slavíme tradiční židovský svátek, kte-
rý se přímo týká křesťanské víry. Pokud si chcete spolu 
s námi připomenout význam Velikonoc, budeme rádi, 
když se připojíte. Akce se koná od 18.00 v klubu CéBéč-
ko (Masarykovo nám. nad Optikou). Součástí slavnosti 
je večeře a proto je nutné se přihlásit na ricany@cb.cz.

Čtení z Bible na Masarykově náměstí v Říčanech
V sobotu 16. 4. se již tradičně připojujeme k celonárod-
nímu čtení z Bible. Přijďte si poslechnout nebo i přečíst 
texty, které popisují velikonoční i jiné události. Čteme 
od 8 do 13 hod.

Více informací na www.cbricany.cz

církev bratrská –  
Velikonoce 2022

Neděle 17.4. - Slavnostní Bohoslužba.

Přijďte spolu s námi oslavit Kristovo vzkříšení 
z mrtvých. Bohoslužba se koná od 9.30 v koncert-
ním sále na Staré radnici na Masarykově náměstí 

v Říčanech
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Příznivci uměleckého páru se konečně dočkají. Dlou-
ho očekávaná výstava Hudečkových se v sálech Staré 
radnice otevře pro veřejnost 29. dubna 2022.
Bude mít název CARPE DIEM a uvidíme na ní průřez ce-
loživotní tvorbou obou manželů. Užít a prožít naplno den 
je jistě téma pro leckoho z nás.

V dobrém i zlém
Při setkání s nimi se na vás přenese jejich energie, nebo 
chcete-li radost ze života. Vyzařuje z nich, že navzájem 
jsou si láskou a oporou. Hudečkovi v tomto roce oslaví 
už 62. výročí svatby a společná léta skutečně prožili, jak 
si ve svatební den slíbili, v dobrém i zlém. Příliš brzy při-
šli o své talentované děti, Veroniku a Dominika. Pohled 
do umělecké práce celé rodiny nabízí vzpomínková publi-
kace Carpe Diem. Užívej dne (Praha 2005). Olga Hudeč-
ková do knížky napsala verše: Život není vůbec jednodu-
chý – ale/ v tom je vlastně jeho krása, že můžeme/ stále 
o něco usilovat,/ někoho milovat a přátelit se./ Překoná-
vat sám sebe!/ CARPE DIEM – UŽÍVEJ DNE.

Umělecká dráha
Sochař Miroslav Hudeček (1935) pochází ze Strážni-
ce. Studoval na Uměleckoprůmyslové škole v Uher-
ském Hradišti a na Akademii výtvarných umění v Pra-
ze. V letech 1966–1967 absolvoval stipendijní pobyt 
v New Yorku, kde pracoval v ateliéru japonského so-
chaře Tochio Adate. Pracuje s rozmanitými materiály. 
Ve figurální tvorbě se věnoval námětům jako láska, 
mateřství, rozhovory, konfrontace, zápasy, hudba, 
sny… Od osmdesátých let vznikají jeho objekty s du-
chovní tematikou, mj. i imaginární portréty řeckých 
filozofů, biblických postav a světců. Řadu let se věno-
val zpodobení Jana Amose Komenského.

Sochařka-keramička Olga Hudečková (1936) je z již-
ních Čech. Po vyučení malířkou porcelánu se na Umě-
leckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti zaměřila 
na keramiku. Poté studovala Vysokou školu pedago-
gickou při UK v Praze. Vytvořila díla z majoliky, por-
celánu a kameniny. Ztvárnila keramické stěny, fontá-
ny pro interiér i exteriér, je autorkou řady zahradních 
solitérů, nástěnných dekorativních talířů, váz, svícnů. 
Její nejoblíbenější téma je příroda ve všech podobách.
Na mnoha realizacích se manželé podíleli společně. Ať 
už po umělecké stránce, nebo v rozdělení náročné fy-
zické práce, kterou tvorba sochařů a keramiků obná-
ší. Společně vytvořili například fontánu s plastikami 
Fauna a Vltavy z kameniny na stanici metra Vltavská 
v Praze-Holešovicích. Pracovali na ní v Poštorenských 
keramických závodech. Druhé vyhotovení mohutných 

plastik stojí u Hudečkových na zahradě, manželé je 
tady pojmenovali po svých dětech.

Tvorba Hudečkových pro Říčany
Součástí městského prostoru v Říčanech jsou Hudečkovy 
portréty Tomáše Garrique Masaryka a Jana Amose Ko-
menského. V kostele sv. Petra a Pavla je nedaleko kaza-
telny umístěna Pieta zobrazující Ježíše po sejmutí z kříže 
s matkou Marií. Nadživotní imaginární portrét učitele ná-
rodů věnoval Miroslav Hudeček městu Říčany na začátku 
tisíciletí k 50. výročí založení zdejšího gymnázia. Odha-
lení portrétu prvního československého prezidenta se ko-
nalo 28. října 2002. Letos na jaře věnuje Olga Hudečková 
městu Říčany glazovaný keramický solitér. Bude instalo-
ván před radnicí ve stejném prostoru jako portrét TGM.

školáci se dozvídají o práci sochařů
Tvorba a životní příběh manželů Hudečkových (vedle 
dalších uměleckých osobností regionu) se objevují v no-
vém programu Muzea Říčany Sochy a prostorová tvorba. 
Žáci 2. stupně základních škol se vžívají i do pocitů uměl-
ců, kteří tvoří z keramické hlíny, a sami mají možnost si 
tvárnost tohoto materiálu vyzkoušet. „Je to jejich život“ 
– reagovala jedna z žákyň na dotaz k dílu manželů Hu-
dečkových. Ano, je to jejich život. Na otázky k námětům 
ve své tvorbě odpovídají, že je v ní uloženo všechno, co za-
žili. Oba manželé mají za sebou na dvě stovky výstav. Nyní 
v Říčanech se jedná o 35. společnou výstavu.

                                                           Renata Skalošová,  
Muzeum Říčany FO
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Olga a Miroslav Hudečkovi budou  
vystavovat v Říčanech

MINIMÁLNÍ OKRAJ
INVERZNÍ 

PRUH

MINIMÁLNÍ OKRAJ
POZITIV

Manželský pár během své dlouhé umělecké dráhy obdržel řadu uznání 
a ocenění. V roce 2005 to byla cena Rudolfa II. od Masarykovy akademie 
umění Praha
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Psi v přírodě?
Dne 10. 3. 2022 mě muž, tvrdící, 
že patří k myslivecké stráži, oslovil 
s tím, že nemohu jít venčit své dva 
psy na Vyhlídkové cesty mezi obce-
mi Říčany a Kolovraty. Sám přijížděl 
autem po Vyhlídkové cestě od Kolo-
vrat a u výjezdu na silnici na Lipany 
u elektrické rozvodné stanice objížděl 
zavřenou bránu u vstupu na cesty 
po osetém poli.
Pokud je mi známo, tak myslivec-
ký zákon - Zákon č. 449/2001 Sb. 
(Zákon o myslivosti) říká, že, cituji:
§ 10 Povinnosti vlastníků domácích 
a hospodářských zvířat a vlastníků 
pozemků
(1) Je zakázáno vlastníkům domá-
cích zvířat, včetně zvířat ze zájmo-
vých chovů a zvířat z farmových 
chovů zvěře, nechat je volně pobíhat 
v honitbě mimo vliv svého majitele 
nebo vedoucího.
Oba moji psi se ode mě nikam ne-
vzdalovali a čekali, až skončí naše 

výměna názorů. Mladší pes oka-
mžitě reagoval na přivolání, aby ho 
nepřejelo právě toto přijíždějící auto 
po stezce od Kolovrat.
Oba moji psi jsou plemene border 
kolie, což jsou psi pastevečtí a ani 
myslivecká stráž je nesmí v honitbě 
usmrtit, cituji:
§ 14 Oprávnění myslivecké stráže
(1) Myslivecká stráž je oprávněna
e) usmrcovat v honitbě toulavé psy, 
kteří mimo vliv svého vedoucího 
ve vzdálenosti větší než 200 m od nej-
bližší nemovitosti sloužící k bydlení 
pronásledují zvěř; pokud je tato ne-
movitost umístěna na oploceném po-
zemku, počítá se vzdálenost od jeho 
oplocení. Toto oprávnění se nevzta-
huje na psy ovčáckých a loveckých 
plemen, na psy slepecké, zdravotnic-
ké, záchranářské a služební; usmr-
covat kočky potulující se v honitbě 
ve vzdálenosti větší než 200 m od nej-
bližší nemovitosti sloužící k bydlení; 

pokud je tato nemovitost umístěna 
na oploceném pozemku, počítá se 
vzdálenost od jeho oplocení,
Oba moji psi nebyli evidentně tou-
laví a oba dlouhodobě pracují u ovcí 
a jsou léty prověřeni v kontaktu se 
zvířaty. Výcviku psů se věnuji dlouhá 
léta a nejsem nezodpovědná natolik, 
abych pouštěla na volno psa, o kte-
rém vím, že ho neodvolám.
Opravdu bych ocenila, aby pracovní-
ci v myslivosti řešili ty případy, které 
je řešit třeba a bezdůvodně neobtě-
žovali ty, kteří si jdou vyčistit hlavu 
po náročném dni v práci se psem, kte-
rý je vychován tak, aby se pohyboval 
v krajině v souladu se zákonem.
Sama jsem byla opakovaně svědkem 
toho, že sami myslivci v různých si-
tuacích naprosto neměli své psy pod 
kontrolou a sháněli svého psa, který 
se pohyboval v honitbě přes 2 km da-
leko od nich.

Tereza Kvisová
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Klub šachistů Říčany 1925
www.sachyricany.cz

jáchym šmolík také  
Mistrem FIDE
Ano, je to neuvěřitelné, čtrnáctiletý 
Jáchym Šmolík získal krátce po Jáchy-
movi Němcovi také mezinárodní titul 
Mistr FIDE.  Šmolda, jak jej kamará-
di z klubu nazývají, se také již dostal 
do reprezentace a oběma evidentně 
konkurence jen prospívá. Zeptal jsem 
se také Jáchyma na jeho začátky a jeho 
plány:
Tvůj velký talent objevila Martina 
Kořenová již ve školce. Jaké máš vzpo-
mínky na své začátky?
V šachové školce jsem se naučil zákla-
dy a hlavně mě zde začaly šachy velmi 
bavit, což mě později dovedlo dál, než 
jsem ze začátku čekal.
Příchodem do našeho klubu ses sezná-
mil se sportovním pojetím tréninků. 
Kdo byl další trenér? 
Když jsem přešel do klubu, tak 
jsem se setkal s lidmi, kteří už byli 
v šachu o dost lepší než já, a dalo 
mi to motivaci se zlepšovat a přede-
hnat je. Také jsem zde potkal mého 
druhého a zároveň jednoho z mých 
současných trenérů Standu Stárka, 
který mi v šachu ukázal novou cestu 
a velmi mi pomohl v mém šachovém 
růstu.
V loňském roce ses stal Mistrem České 
republiky do 14 let. Bohužel covid za-
bránil konání MS nebo ME. Nicmé-
ně 12. 3. odjíždíš obhajovat titul, ale 
o kategorii výš. Jaké máš plány? 
Titul bych chtěl zkusit získat znovu, 
ale zároveň vím, že to určitě nebu-
de procházka růžovým sadem; i tak 
se pokusím pro to udělat vše, co je 
v mých silách.
Úspěchy nepřichází v žádném spor-
tu náhodou a samo sebou. Jak je to 
s tvým tréninkem? 
Snažím se trénovat šachy každý den 
minimálně dvě hodiny, k čemuž mi 
pomáhá i taková nehmatatelná věc, 
jako je láska k šachům, kterou jsem si 
za tu dobu i díky všem výše zmiňova-
ným lidem vybudoval, a motivace stále 
se posouvat vpřed.

Co bys doporučil zájemcům o šachy? 
Šachy nejsou divácky příliš atraktivní 
sport. Přesto je hrají tisíce hráčů a ša-
chové olympiády se účastní vždy více 
než 150 zemí světa. Co ty a olympiáda?
Ať jste mladí nebo staří a šachy vás 
baví, tak vám doporučuji přihlásit 
se do nějakého klubu, kde své nápa-
dy nebo své nadšení můžete sdílet 
i s ostatními členy klubu a ponořit se 
tak do krásy šachové hry. 
Pro spoustu lidí šachy nejsou moc atrak-
tivní, ale, jak je to i u jiných sportů, stačí 
se pouze trochu ponořit do hlubin této 
hry a váš pohled na atraktivitu šachu se 
určitě změní.

Olympiádu dětí a mládeže jsem si již za-
žil, když jsem v roce 2018 získal zlatou 
medaili se středočeským družstvem. 
Bylo by nádherné, kdyby se šachy do-
staly na „velkou“ olympiádu, protože 
olympijským sportem jsou. Pokud se 
týká šachové olympiády (tedy Mistrov-
ství světa družstev – pozn. Říha), tak 
by byla pro mě velká čest se na ni dostat 
a reprezentovat tak ČR, ale bude potře-
ba odvést ještě velký kus práce.
Po uzávěrce: Jáchym získal 19. 3. 
další titul MČR v kategorii do 16 let.

Děkuji ti za rozhovor,  
přeji hodně úspěchů.  Jaroslav Říha 
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Na turnaji Futures spolu sčeskou šachovou jedničkou Davidem Navarou, reprezentačním trenérem 
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ze sportu

 Že kovidový mor-
dor skončí, to 

jsme takřka všichni očekávali. Ale že 
bude přehlušen válkou tedy ne!  To 
válečné svinstvo, které jsme už v Ev-
ropě nečekali, se vrátilo… bohužel. 
 A tak jsme samozřejmě na straně 
ukrajinských obětí a individuálně po-
máháme. Ve Twistu navíc i tak, že jsme 
nabídli migrujícím dětem bezplatné 
sportování v našich oddílech. A ukra-
jinské děti se u nás cítí snad dobře. 
Světová federace zrušila soutěže 
na Ukrajině i v Rusku a navíc zakázala 
občanům Ruska se účastnit jakých-
koliv mezinárodních soutěží. A i když 
máme i mezi ruskými reprezentanty 
léta kamarády, mistry světa, trenéry, 
chápeme, že je vyloučení z meziná-
rodního dění nezbytné. To válečné 
svinstvo se musí potlačit sankcemi, 
i když dopadají i na odpůrce ruského 
běsnění.
Ale sport, tanec u nás v TŠ Twist po-
kračuje o 106. Jako vždy na jaře při-
pravujeme nové choreografie. A to 
nejen pro tři reprezentační formace, 
které budou reprezentovat ČR na MS, 

ME, ale i pro mnohé další. Z příprav-
kových dětí se chystá do soutěží nová 
skupinka Blue Flames, do bojů vyrazí 
nová párová formace, máme toho zase 
hodně.
A zpět ke kovidu - on se nás ještě ne-
pustil, syčák. A i když s dětmi trénuje-
me o sobotách, nedělích, máme plné 
tělocvičny a haly, nemůžeme zaručit, 
že všichni budou moci tančit na do-
mácí soutěži. Nákaza se mezi dětmi 
v březnu zase objevila. 

Hezké jarní dny Vám za TŠ TWIST 
Říčany přeje Jiří Boháček

Tak už SAKrA!

Tato soutěžní sezona má svá speci-
fika, a proto i výsledky úplně přesně 
neodpovídají možnostem našich ho-
lek. Některé zápasy byly odehrány 

bez tradičních opor, na některé nebyli nominováni roz-
hodčí, ale zároveň se podařilo udržet v chodu všechna 
družstva.
Nejlepším se v poslední době jeví družstvo minižákyň U 13, 
kterému se postupně začíná dařit hrát vyrovnané zápasy 
i s těmi nejlepšími v kraji. Motorem družstva je Bára Čál-
ková, mimořádně střelecky nadaná hráčka, která v posled-
ním zápase zaznamenala 51 bodů, což je v této kategorii 
nevídané. Také naše nejmladší soutěžní družstvo má již 
za sebou první zápasy, a to v kategorii U 10. Teď ji čeká dal-
ší turnaj, který se koná v rámci celostátní soutěže pořádané 
ČBF dne 9. 4. 2022 v Městské sportovní hale. Družstvům 
U 15 i u U 17 se nedaří tak jak by si představovala, na vině 
je určitě i současná situace, kdy se trénuje v nekompletních 
sestavách, školní povinnosti a i úbytek hráček. V této sezoně 
byla založena nová přípravka (ročníky 2013 a 2014), kterou 
zpočátku navštěvovalo velmi málo holčiček, ale postupně se 

přidávaly další a věříme, že se nám tuto skupinu podaří ješ-
tě rozšířit. Družstvo žen, které je tvořeno odchovankyněmi 
našeho oddílu, si po loňské sezoně, kdy se v nejvyšší pražské 
soutěži oťukávalo, v letošní sezoně vede výborně a postupně 
se v tabulce posouvá do horní poloviny. Doufám, že konec 
sezony bude dobrý, neboť se určitě podaří dohrát všechny 
rozehrané soutěže na rozdíl od loňského roku.
Ještě připomínám tréninkové hodiny nové přípravky, a to 
středa 15.30 – 17.00 (trenéři Jana Machová 777921301 
a Lenka Schickerová).

Jana Machová, SK Slunéčko, z.s.

tak budeme doufat, že: 
1) Jarní cena TŠ Twist Říčany 23. 
4. 2022 v říčanské hale se bude 
konat
2) Že budou všichni tvrdě trénující 
tanečníci zdraví a budou moci své 
umění ukázat 
3) Že válka a hrůzy na Ukrajině skončí
4) Že se svět zase vrátí do normálu 
co nejdříve

63

SK Slunéčko se střídavými úspěchy



ze sportu

Sokolové vzpomínají na Eržiku

ŘÍČANY A 
RADOŠOVICE

AREÁL OLIVOVY DĚTSKÉ LÉČEBNY 
VÍCE INFORMACÍ NA 
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24. 4. 2022

Na této stránce obvykle informujeme o sokolských aktivitách a vý-
sledcích našich cvičenců.  Dnes tomu bude jinak. S velkým smut-
kem musíme oznámit, že 22. 2. 2022 zemřela po dlouhé těžké ne-
moci sestra Eržika Gärtnerová. 
Eržika se aktivně věnovala činnosti v naší jednotě po mnoho let, nej-
prve jako cvičitelka oddílu rodičů a dětí, předškoláků, později se stala 
cvičitelkou jógy pro děti, dospělé i seniory. Eržika stála u zrodu dět-
ské atletiky v Říčanech. Dovednosti získané trénováním si děti mohly 
a mohou v praxi vyzkoušet na závodech, které Eržika založila, jako 
např. Říčanská laťka nebo Běh podzimním listím. 
A jak na Eržiku vzpomínají její kolegové a svěřenci? 
„Byla rázná, přímočará, obětavá, ochotná a statečná. Bude nám chybět.“ 
„Od Eržiky nikdo nikdy neslyšel, že něco nejde.“
„Dva roky jsem trénovala s Eržikou jako pomocná trenérka. Její trénin-
ky měly neuvěřitelný spád, každá vteřina byla využita na 100 %. Přesto 
si Eržika vždy našla čas na legraci a popovídání si s dětmi.“
Eržika nám všem bude velmi chybět, proto bychom chtěli náš tradiční 
závod Přespolní běh kolem Olivovny, který se koná 24. dubna 2022, 
věnovat právě Eržice. Trenéři, cvičitelé a cvičenci 
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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
Úspěšný start do extraligy
Obhájci titulu z Říčan úspěšně 
zvládli vstup do ragbyové extraligy. 
Po povinném vítězství nad Přeloučí 
74:5, na kterém se čtyřiatřiceti body 
podílel Jihoafričan Tristan Horak, 
zvítězili ragbisté Mountfieldu i v od-
vetě za loňské finále s Vyškovem. 
Utkání mělo nečekaně jednoznačný 
průběh. Říčanští na hřišti dominovali 
ve všech činnostech. Lépe se pohybo-
vali i kombinovali, drtivou převahu 
měli v mlýnech i přesto, že jim chyběli 
zranění reprezentační pilíři Stránský 
s Adámkem.

Výsledek 52:12 a sedm položených 
pětek uspokojil i náročného trenéra 
Miroslava Němečka. “Velká spoko-
jenost, tým se rychle dostal do tempa. 
Výborně nám vycházely auty a mlýny.”
V dresu Vyškova nastoupil i Jan Ku-
čera, odchovanec Říčan, který před 
sezonou poprvé v životě vyměnil 
dres, aby si splnil dávný sen zahrát si 
se svým velkým kamarádem z Vyško-
va Martinem Kovářem. V zápase 
se mu podařilo proměnit jeden kop 
po položení a připsal si tak proti své-
mu mateřskému klubu dva body.

událostI 
Antonín Frydrych v síni slávy 
českého ragby
Mimořádného ocenění se dostalo An-

tonínu Frydrychovi, který byl v rámci 
ankety Ragbista roku zařazen in 
memoriam do síně slávy Českého 
ragby. Ocenění převzal syn Antonína 
Frydrycha David, současný prezident 
Rugby Clubu Říčany.
Tonda Frydrych (21. 4. 1944 - 28. 
7. 2002) s ragby začal v roce 1956 
pod vedením zakladatele říčanské-
ho ragby Josefa Kohouta. Modrobí-
lému dresu zůstal věrný až do konce 
své hráčské kariéry, kterou ukončil 
na podzim v roce 1976. Působiště 
změnil pouze v době základní vo-
jenské služby, kde hájil barvy Dukly 
Bohdaneč v letech 1965-1967. V re-
prezentaci Československa odehrál 
v letech 1964 - 1974 celkem 25 
utkání. 
Ke konci hráčské kariéry se zapo-
jil do trenérské práce s mládeží. 
Podílel se na výchově hráčů, kteří 
se vypracovali až do národního 
týmu a v roce 1996 získali histo-
ricky první titul Mistr ČR pro RC 
Říčany. Byl trenérem reprezentace 
„15“.
V roce 1981 přebral po svém učiteli 
Josefu Kohoutovi vedení ragbyového 
klubu v Říčanech, kterému se úspěš-
ně věnoval do posledních dnů svého 
života. V roce 1999 se stal 1. vicepre-
zidentem České rugbyové unie.

ceny převzali i další říčaňáci
Na výroční slavnosti Českého ragby 
převzali svá ocenění i další členové 
našeho klubu. Nejlepším klubovým 
trenérem mládeže se po několikáté 
stal Tomáš Kohout, trenér, metodik 
a neúnavný organizátor mládežnic-
kého ragby.
Klubovým trenérem roku se stal Mi-
roslav Němeček, který s týmem Ří-
čan získal mistrovský titul, pod jeho 
vedením vyhráli ragbisté Mountfiel-
du v ligové sezoně všechny zápasy.
Devatenáctiletá Věra Gärtnerová je 
druhou nejlepší ragbistkou ČR a nej-
lepší hráčkou do 20 let za uplynulý 
rok. Odchovankyně Říčan se hned 
po přechodu do seniorské kategorie 
stala oporou klubu i reprezentace. 
V říčanském dresu získala stříbr-
nou medaili v Mistrovství republiky, 
v národním dresu postoupila se svý-
mi spoluhráčkami do nejvyšší divize 
Mistrovství Evropy. V anketě ji pře-
skočila pouze Julie Doležilová, taktéž 
odchovankyně Říčan, která však již 
působí v týmu Tatry Smíchov.
Mezi muži získal třetí místo Tristan 
Horak, který měl výrazný podíl na li-
govém titulu pro Mountfield.
Nejtalentovanějším hráčem do 16 let 
je dle českých ragbyových trenérů ří-
čanský Matěj Palata.
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POZVÁNKA NA RAgBy - STADION JOSEFA KOHOUTA
02. 04. 2022 rC Mountfield Říčany - rC Sparta Praha od 14:00 extraliga muži
16. 04. 2022 rC Mountfield Říčany - rC Slavia Praha od 14:00 extraliga muži

antonín Frydrych (uprostřed), vpravo zakladatel 
říčanského ragby Josef Kohout

Mediální komise RC Mountfield Říčany
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FK Říčany
Situace ve světě sportu 
se pomalu začíná vracet 
do starých kolejí. Ubývá 

zákazů a často zbytečně omezujících 
plošných opatření. Děti se zase začína-
jí obracet od monitorů počítačů smě-
rem k reálným sportovním zážitkům, 
malí i velcí sportovci, které ani doba 
covidová nezlomila, se těší na plno-
hodnotné sportovní soutěže, zápolení 
a radost, kterou sport přináší. A takhle 
to chceme! Jen tak budeme zase moci 
dělat to, co nás tak baví – sportovat. 

Zanedlouho, my fotbalisté vyměníme 
haly a umělé trávníky za přírodní trav-
natá hřiště, vyměníme limitující vnitřní 
prostory a umělé osvětlení za venkovní 
čerstvý vzduch a hřejivé sluneční pa-
prsky. I nadále se budeme věnovat tomu, 
co nás naplňuje nejvíce a to je honění 
se „za kulatým nesmyslem“. Těšíme se 
na radost dětí při vstřeleném gólu, při 
úspěšném napodobení kličky oblíbené-
ho hráče, těšíme se na zápal a zaujetí dětí 

do tréninku. V neposlední řadě se těšíme 
i na další, nové životní zkušenosti, které 
fotbal a sport obecně, přináší našim dě-
tem, jejich rodičům, trenérům a všem 
dalším lidem, kteří se podílejí na fungo-
vání sportovních oddílů. 
Náš klub FK Říčany v současné době 
disponuje 9 kategoriemi, určenými 
podle věku hráčů. Konkrétně se jedná 

o fotbalovou školičku, dvě přípravkové 
kategorie, dvě kategorie žáků, a vždy 
po dvou kategoriích dorostu a mužů. 
V kategorie školiček (ročník 2015 
a mladší) odvádí skvělou práci náš dlou-
holetý trenér David Maryško a nová po-
sila trenérského týmu David Béreš. Tre-
néři se v úzké spolupráci s rodiči hráčů 
snaží v dětech probudit lásku k fotbalu 

Na trénincích Football Academy dá-
váme přednost zábavným hrám, roz-
víjíme při nich fotbalové dovednosti, 
říká šéftrenér Daniel Farnbauer
Sport Academy začínala v Říčanech 
se svým florbalovým kroužkem. Její 
aktivity jsou ale dnes už mnohem širší. 
Proto vám přinášíme rozhovor s Da-
nielem Farhbauerem, šéftrenérem fot-
balové sekce.

Ahoj Danieli, můžeš nám na úvod 
říct, kde a kdy fotbalová větev Sport 
Academy momentálně trénuje? 
Football Academy momentálně působí 
ve čtyřech lokalitách: v Sulici, Jesenici, 
Říčanech a na Chodově. V hale Na Fi-
alce v Říčanech trénujeme ve středu 
od 17 do 18 hodin.
Jak takový trénink vypadá, v čem se 
liší od jiných fotbalových tréninků? 
Naše metodika je naprosto odliš-
ná od metodiky fotbalových klubů. 
Na trénincích neuvidíte mnoho drilo-

vacích cvičení, ale spíše hry, ve kterých 
rozvíjíme konkrétní fotbalovou doved-
nost. Chceme u dětí vytvořit pozitivní 
vztah k fotbalu a obecně zdravému po-
hybu, který v dnešní době hodně upadl.  
Komu jsou tréninky určeny? Proč by 
malí sportovci měli na tvůj trénink 
přijít?
Tréninky jsou určeny, jak pro začáteč-
níky, tak lehce pokročilé. Myslím si, 
že žádný fotbalový nadšenec se u nás 
neztratí. Děti na tréninku čeká spousta 
zábavy, skvělá parta a dobře připrave-
ný trénink, který vaše ratolesti unaví 
a zároveň pozitivně naladí.

Co chystáte na zbytek roku a vůbec 
do budoucna?
Momentálně chystáme první fotba-
lový turnaj, na který se velice těším. 
Většinu dětí jsem na kroužcích v prů-
běhu roku viděl a moc se těším, až 
uvidím, co všechno se na trénincích 
naučili. Připravujeme letní fotbalový 
tábor, na který se na našich stránkách 
https://academy-sport.cz/camp/ mů-
žete přihlásit. Není podmínkou chodit 
k nám do kroužku. Rád bych na závěr 
poděkoval všem dětem a trenérům, 
kteří se kroužků zúčastnili a účastní. 
Máme za sebou skvělý první rok a tě-
ším se na všechno, co nás společně 
ještě čeká!
Více informací o fotbalových, florbalo-
vých, lezeckých a všeobecně sportovních 
trénincích i o všech připravovaných 
akcích naší akademie najdete na webu 
https://academy-sport.cz/. Budeme 
rádi, když se s vámi potkáme na některé 
z našich akcí. Vít Voltr

Sport Academy chystá letošní třetí florbalový 
turnaj. Proběhne už v polovině března!
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a zápal ke sportu jako celku. Tréninky 
jsou v této kategorii vedeny pouze zábav-
nou, hravou formou a směřují zejména 
k rozvoji všeobecných pohybových do-
vedností.  

V kategorii mladší přípravky (ročník 
2013 a mladší) se trenéři Karel Maso-
pust, Petr Nepovím a Marek Bejlovec 
snaží navázat na práci kolegů ze školičky 
a s dětmi dále rozvíjejí všechny atributy 
všestranného sportovce, nyní již s vět-
ším důrazem na fotbal. Kluci a holky této 
kategorii absolvovali několik zimních 
halových turnajů, z nichž si pravidelně 
odváželi spoustu krásných sportovních 
zážitků.

Kategorie starší přípravky (ročník 2011 
a mladší) se pro jarní část sezony chopil 
Honza Sus. V nejstarší kategorii přípra-
vek už chceme po dětech, aby si začínaly 
osvojovat první taktické herní prvky, 
avšak důraz je i nadále kladen na indivi-
duální dovednosti při hře 1vs1. V této ka-
tegorii se nám dlouho nedařilo najít spo-
lečnou notu jak s dětmi, tak jejich rodiči. 
Postupem času se nám to daří zlepšovat 
a to začíná pozitivně odrážet v herním 
projevu hráčů. Jen tak dál!

Kategorii žáků (ročník 2007-2010), 
kde fantastickou práci odvádí trenéři 
Lukáš Liolias, Jirka Netopilík a Honza 
Vojta, se fotbalově nemůže rovnat jiný 
klub na okrese, bohužel při současném 
„tříročníkovém“ systému soutěže žáků 
tu a tam ztrácíme na soupeře po stránce 
fyzických dispozic, ale to se časem vše 
v dobré obrátí. Cílem této kategorie je 
připravit kluky do navazujících kategorií 
dorostu. V zimní části se naši žáci připra-
vovali pravidelně 3x týdně. Očekáváme, 
že to, co natrénovali přes zimu, si pře-
nesou do prvních jarních mistrovských 
utkání, které žáky už čekají na konci 
března.

Kategorie dorostů (ročník 2003-2006) 
jsou v současné době výkladní skříní 
říčanského fotbalu. Obě naše nejstar-
ší mládežnické kategorie, tedy U-19 
a U-17, vedou své skupiny krajského 
přeboru a oba dorosty budou, pevně vě-
říme, útočit na nejvyšší pozice v krajské 
soutěži. Pro tento ročník jsme si dokonce 
jako jeden z cílů stanovili postup do vyš-
ší soutěže. Děkujeme trenéru Martinu 

Susovi, že svůj volný čas klukům věnuje. 
Pevně věříme, že se říčanským doros-
tencům podaří postoupit o soutěž výše. 
Soutěž dorostu začíná okresním derby 
s TJ Kunice dne 18. 3. 2022 na hřišti 
v Kostelci n. Černými Lesy.

,,A“ muži - naše nejstarší dospělá kate-
gorie prochází v současné době určitou 
hráčskou přestavbou. Jedním z hlavních 
znaků této přestavby je snaha o co nej-
širší zapojení odchovanců klubu, kteří 
prokazují svoji herní kvalitu v součas-
ných dorosteneckých soutěžích a tedy 
pokračování v  systému návaznosti jed-
notlivých věkových kategorií. V součas-
né době hraje ,,A“ tým 1. B třídu SKFS, 
bohužel po nepovedené podzimní části 
soutěže si musíme do té nadcházející, 
jarní části, vytyčit nové cíle. Tým mu-
síme vhodně ,,omladit“, se stávajícími 
zkušenými hráči odpovídajícím způso-

bem pracovat a zahájit proces zapojení 
našich odchovanců klubu.
Trenérem ,,A“ mužstva byl pro pod-
zimní část zvolen Honza Vosáhlo.
,,B“ muži - po X letech, kdy jsme měli 
pouze jedno dospělé mužstvo, se nám 
před sezonou povedlo založit i ,,B“ 
mužstvo, které v současné době vede 
tzv. „o parník“  4. třídu OFS Praha – 
východ. Do týmu se náramně zapraco-
vali naši dorostenci a se zkušenostmi 
starších hráčů jim to na hřišti krásně 
ladí. Cílem této kategorie je postup 
do vyšší soutěže, kde zejména dora-
zový ročník dorostenecké kategorie 
může získávat další potřebou herní 
praxi mezi dospělými muži. Od toho 
si slibujeme připravenost na dospělý 
fotbal a další případný posun směrem 
k „A“ mužstvu mužů. Děkujeme To-
máši Královi, který si vzal ,,B“ muže 
na starost.



ze sportu

Odveta se Spartou se mužům vyvedla 
na jedničku
Mužský A tým si 

na tuto sezónu stanovil jediný cíl. Tím 
je postup do vyšší soutěže.  Během 
celé sezóny si náš tým s většinou sou-
peřů bez problémů poradil, jedinou 
porážku si připsal v prvním měření sil 
s rezervním týmem superligové Spar-
ty Praha v prosinci minulého roku.  
Reparát se vydařil na výbornou. Áčko 
v únorových zápasech deklasovalo 
všechny soupeře, ve dvou zápasech ze 
tří desetibrankovým rozdílem. Odvet-
ný zápas se sparťanským týmem U23 
se odehrál 26. 2. 2022 v Černošicích. 
Drakům přijelo fandit úžasných 150 
fanoušků a rozhodně bylo co sledo-
vat. 
Sparta se v první třetině ujala vedení 
o dvě branky. Draci se za mohutné 
podpory fanoušků nevzdali a v druhé 
části skóre dotáhli. Poté však zno-
vu převzali otěže zápasu Pražané 
a do konce druhé části také ještě dva-
krát skórovali. Říčanští borci nesložili 
zbraně, snížili a poté v přesilové hře 
srovnal skóre Jonáš. Vyrovnaný stav 

vydržel až do konce zápasu a šlo se 
na nájezdy. V této individuální disci-
plíně byli Draci úspěšnější, Lerch vše 
bezchybně vychytal a Tabášek vystře-
lil bonusový bod.
Elitní mužský tým atakuje čelo ta-
bulky, na první Spartu ztrácí pouhý 
bod. Draci jsou však ve skvělé formě, 
před posledním turnajem mají poměr 

skóre 204:57 a doufají v zaváhání líd-
ra tabulky. V posledních dvou zápa-
sech navíc nadělili soupeřům dohro-
mady 34 gólů. Věříme, že tyto skvělé 
výkony zajistí našemu áčku postup 
do vyšší soutěže.

Za klub FBC Draci Říčany  
Tomáš Tichý

I když se zdá, že je 
léto ještě poměrně 
daleko, my jsme 
připraveni – tedy 

konkrétně termíny našich příměst-
ských táborů (nabídku naleznete 
na gymnastikaricany.webooker.
eu), které letos pořádáme desátým 
rokem. Naplánována jsou již i letní 
soustředění závodních družstev. 
A jak se nám vede na závodech? Va-
lentýnský závod v Jaroměři absolvo-
valy naše nejmladší závodnice (r.n . 
2016) a družstvo závodící pod ČASPV. 
Čtveřice říčanských minigymnastek 
předvedla krásné výkony a zaslouženě 
obsadila celé stupně a krásné 6. místo, 
bronzovou příčku jsme slavily v ktg. 
2012 a zlatou v ktg. 2010.
První závod po dlouhé době bez covi-
dových restrikcí proběhl 12. března 
v Poděbradech, kde místní oddíl pra-

vidělně organizuje závod Poděbrad-
ská cvička a jak název napovídá, 
hlavní cenou pro vítěžky jsou krásné 
a hodnotné cvičky. Letos to byl dlou-
hý maraton a všechny kategorie plně 
obsazené. V hlavním závodě jsme 
získaly dvě medaile díky Sofince Be-
zouškové 2010 (zlato), Míše Chalu-

pecké 2013 (bronz). Obě závodily 
v poslední skupině, která se vyhlašo-
vala až ve 21. hod.Ve vloženém závodu 
„Hvězdování”(překonat dráhu 13 m 
co nejrychleji pouze hvězdami) máme 
hned 5x umístění na stupních vítězů, 
v různých věkových kategoriích, bě-
hem celého dne - Amálka Müllerová 
2016 (sříbro), Valinka Prellová 2015 
(zlato),  Anežka Skalová 2013 (sří-
bro), Stella Vašutová 2012 (bronz), 
Mája Pechmanová 2010 (stříbro) Cel-
kem se během dne vystřídalo přes 250 
dětí.
Kromě závodů absolvují školení pro 
nový olympijský cyklus rozhodčí spor-
tovní gymnastiky žen a jsme moc rády, 
že jich budeme mít v tomto období 
více než v minulém - celkem 11 roz-
hodčích III. třídy a 1 rozhodčí II. třídy 
– gratulujeme k získání licencí.

J. Jechová a B. Bernardová

Nový olympijský cyklus
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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 pá-
tek od 8.30 do 18.00, sobota od 8.30 
do 12.00.
Oddělení pro děti:  pondělí od 12.00 
do 18.00, úterý od 12.00 do 17.00, 
středa a čtvrtek od 8.30 do 18.00, pá-
tek od 12.00 do 17.00 a 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 Velikono-
cích?“
Srdečně vás zveme na velikonoční 
besedu. Budeme si vyprávět veliko-
noční příběh o smutku a radosti, jak 
ho možná neznáte. Dozvíte se, co se 
slaví na Zelený čtvrtek, Velký pátek 
a Bílou sobotu. Besedu povedou Šár-

ka Lankammerová a Anna Sirovátko-
vá z římskokatolické farnosti Říčany. 
Zvány jsou děti, rodiče, ale jste vítáni 
i bez dětí. Přijďte s námi strávit čas 
v příjemném prostředí knihovny (od-
dělení pro děti). Vstup je volný.
Úterý 12. dubna, oddělení pro do-
spělé (Teršípův dům), od 18.00: 
Petr Fejk – „Jak se dělá ZOO“
Vstup je volný.
Talk show plná výjimečných zkuše-

ností a příběhů se zajímavými zvířaty 
a lidmi, doplněná o projekci unikátních 
fotografií a zakončená autogramiádou 
a prodejem knih s osobním věnová-
ním. O těžkých začátcích, o povodni 
a o tom, jak se ze staré ZOO stala jedna 
z 10 nejlepších na světě. Petr Fejk je bý-
valý ředitel pražské ZOO (1997 - 2009) 
a jeden z nejznámějších manažerů v ČR. 
Dnes především přednáší a publikuje. 
V roce 2021 vydal knihu vzpomínek 
„Jak se dělá ZOO“. Vedle toho se anga-
žuje v divadle, v televizi a ve veřejném 
životě. Např. od roku 2019 hraje spolu 
s Ivanou Chýlkovou a Janem Krausem 
v představení BOND/MÉDEA v di-
vadle Studio DVA na Václavském ná-
městí. Účinkuje i v různých televizních 
projektech, např. v seriálu EINSTEIN 
na Prima TV.
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MINIMÁLNÍ OKRAJ
INVERZNÍ 

PRUH

MINIMÁLNÍ OKRAJ
POZITIV

Co pro vás chystáme 
v dubnu
Výstava „Příběh říčanského hra-
du“ každý den od 14 do 18 hod.
Přijďte prožít příběh říčanské-
ho hradu! Na výstavě zjistíte, jak 
říčanský hrad vznikl, co během 
své existence zažil a proč je z něj 
dnes jen zřícenina. Postavíte si 
svůj hrad a vyzkoušíte si, jak se 
v takovém sídle žilo. Pomocí vizu-
alizace vstoupíme do hradu v době 
jeho největší slávy. Připraven je 
program pro ZŠ a MŠ, rezervace 
nutná na e-mailu edita.jezkova@
muzeum.ricany.cz. 

Rodinné středověké  
odpoledne 
neděle 3. dubna 14–17 hod.
Během odpoledne si můžete ve spo-
lupráci s lektorkou postavit svůj 
vlastní hrad, vyzkoušet si, jak se 
ve středovém hradu žilo, 
a vyrobit si pečeť pánů 
z Říčan. 

Příběh říčanské-
ho hradu – ko-
mentovaná  
prohlídka
úterý 5. dubna 18–20 hod.
Prohlédněte si výstavu s histori-
kem muzea. Tentokrát bude pro-
hlídka rozšířena o téma každoden-
nost středověkého města. Akce je 
zaměřena na dospělé návštěvníky 
a mládež. 

Panenky z šustí
sobota 9. dubna 15–17 hod.
Naučíme vás pracovat s kukuřičným 
šustím a vyrábět z něho figurky! 
Na akci si vyrobíte jednu panenku 
a vyzkoušíte si všechny potřebné po-
stupy, abyste si mohli kdykoli vytvo-
řit další dekorace, například včetně 
celého betléma. Vstupenky zakoupíte 
na našem e-shopu.

zdobení kraslic
neděle 10. dubna od 9.30  
nebo od 11 hod.
Přijďte strávit část Květné neděle s li-
dovými tradicemi. V příjemném pro-

středí muzea máte možnost vymě-
nit si zkušenosti se zdobením 
kraslic se ženami z Ukrajiny, 
poznat jejich velikonoční zvyky 
a představit jim ty naše. Mož-
ná zjistíte, že máme mnoho 
společného. Zdobení kraslic 

voskovou technikou vás na-
učí Jana Slámová, učitelka na 2. ZŠ 
Bezručova Říčany. Počet návštěvníků 
je omezen našimi prostorami a po-
můckami, proto prosíme o rezervaci 
na e-mailu  jana.svandova@muze-
um.ricany.cz. Na akci je dobrovolné 
vstupné a uvítáme, když přinesete 
něco dobrého k čaji nebo kávě.  

Pleteme pomlázky  
a dekorace
neděle 10. dubna od 15 nebo  
od 16 hod.
Vyrobte si v muzeu vlastní klasickou 
velikonoční pomlázku z osmi prout-
ků. Během pletení nebude chybět ani 
povídání o velikonočních tradicích. 
Pro menší děti připravíme měkké 

proutky pro vlastní tvoření, ze kterých 
mohou zkusit uplést vlastní pomláz-
ku, hnízdo, věneček nebo cokoli jiné-
ho podle vlastní fantazie. Vstupenky 
jsou k dispozici na našem e-shopu.

řezání a broušení  
minerálů
sobota 16. dubna 14–17 hod.
Máte doma kámen, do jehož nitra 
byste chtěli pohlédnout, nebo byste 
si broušení a leštění kamenů jen rádi 
vyzkoušeli? Budeme se na vás těšit 
v geoparku v centru Říčan. Na akci 
je nutná rezervace na e-mailu jana.
svandova@muzeum.ricany.cz. Sou-
částí akce je také komentovaná pro-
hlídka geoparku.

Přednáška k výročí 100 
let od úmrtí posledního 
českého krále
úterý 26. dubna 18–20 hod.
Jaké byly dramatické životní zvraty 
a osud posledního českého krále Kar-
la Habsbursko-Lotrinského? To se 
dozvíte na přednášce Jana Andrleho. 

Cyklus workshopů  
„Vyrobte si to sami“ – 
DoMÁCí KoSMETiKA
čtvrtek 28. dubna 18–20 hod.
Oblíbený cyklus workshopů zahaju-
jeme opět po čase domácí kosmeti-
kou. Poukaz na tento workshop nebo 
celý cyklus můžete zakoupit v e-sho-
pu muzea.

Geoodpoledne
neděle 1. května 14–16 hod.
Otevíráme geopark! Rýžování dra-
hokamů, průzkum jeskyně, vykopá-
vání dinosauřích kostí, hledací hra 
a spousta dalších aktivit na vás čekají 
každou květnovou a červnovou neděli 
od 14 do 16 hodin!
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Ze sbírek muzea: dřevěný reliéf z Ukrajiny
Představme si tentokrát jeden 
svérázný artefakt vzniklý přímo 
na frontě první světové války. Jde 
o reliéf vyřezaný na desce z bře-
zového dřeva, šikmo vyříznuté 
z kmene.  Na fotografii vidíme 
triptych, kde je v dominantním 
středním poli znázorněna hospo-
dyně u kamen v jizbě ukrajinské 
chalupy. V menších bočních po-
lích jsou potom vyobrazeny cha-
lupa zvenku a větrný mlýn. Pod 
těmito výjevy je vyřezána signa-
ce „Im Felde 1917. Dostal“, tzn. 
že jej vyřezal v poli v roce 1917 
jistý Dostál. O předmětu dále 

víme, že jde o upomínku na vá-
lečný rok 1917, kterou dotyčný 
vytvořil z břízy vyrostlé v močá-
lu na Stochidě. Tato řeka teče 
ve volyňské oblasti na Ukrajině. 
Od června 1916 do pozdního léta 
1917 zde probíhala frontová linie 
mezi rakouskými a ruskými voj-
sky. Reliéf je spojen s obcí Čere-
mošné (pol. Czeremoszno, ukr.). 
Toto drobné a jistě svým způso-
bem kuriózní dílko nám může 
dát naději, že i ve válečné mizérii 
v člověku zůstává něco hluboce 
lidského.  

Jan Andrle

Pohodový tábor pro tvořivé teenagery
Stejně jako v minulých letech, i letos se první srpnový týden přemění 
Říčanská hájovna na otevřenou řemeslnou dílnu pro teenagery. Vlád-

ne zde pohodová tvůrčí atmosféra, protože účastníkům tábora 
nabízíme inspirace, širokou škálu materiálů (od dřeva přes 

vlnu a textil po drátky a korálky nebo suroviny na pečení) 
a nástrojů (brusky, vrtačky, šicí stroje, kleště nebo va-
řečky). Neděláme společně vždy všichni stejný výrobek, 
ale učíme děti pravidla bezpečné manipulace s nástroji, 
pracovní postupy a podporujeme je v realizaci vlastních 

projektů a vyzkoušení „něčeho nového“. Pokud půjdete 
zrovna kolem, uvidíte skupinky kluků a holek, jak ve stínu 

lesa vyměřují, řežou a brousí dřevo, ze kterého vyrobí možná 
skládací hlavolam, možná stoličku na sezení. Někdo jiný uvnitř šije 
tašku nebo vymýšlí střih na obal na knihu, někdo sedí ne dece ve sku-
pince a plete si čepici na zimu. Vždycky se najde někdo, kdo miluje 
pečení a vaření – loni jsme si třeba vyráběli a sušili domácí těstoviny. 

Termín: 1. – 5. 8., vždy 8.30–16.30, cena: 2 900 Kč 

LESEM zA zVířATy – 
Den země 2022
neděle 24. dubna 13–17 hodin
Letošní Den Země bude ve znamení zví-
řat. Kdo říkal, že v okolních lesích sko-
ro žádné zvíře nepotkáme? Vydejte se 
s dětmi na naši lesní trasu a uvidíte, kolik 
živočichů tu s námi žije! Na trase budou 
mikroskopovat, zkoumat, tvořit a hrát 
si. Na stanovištích se setkají i se živými 
zvířaty – třeba netopýry nebo ptáky. 
Trasa je velmi variabilní – můžete si 
ji přizpůsobit libovolně podle svých 
potřeb. Starty a cíle v jednom připra-
vujeme hned tři – na pláži na Jurečku, 
u Olivovny (u vstupu do lesa) a na Ří-
čanské hájovně. Stanoviště lze projít 
v libovolném směru. Mapu trasy na-
jdete na plakátu zde v Kurýru, na výle-
pových plochách v Říčanech, na webu 
muzea i na všech startech.
Startovné pro děti činí 70 Kč – 
v ceně jsou stanoviště s úkoly 
a odměna (za alespoň 5 spl-
něných stanovišť).
Slavíme Den Země, nechte 
auto doma a přijeďte vlakem, 
na kole nebo pěšky. Upozor-
ňujeme, že parkování ve Světi-
cích u sportovní haly není možné!
Akci pořádáme ve spolupráci s Eko-
centrem Říčany, Českou společností 
ornitologickou, Českou společností 
pro ochranu netopýrů, restaurací Ju-
reček a dalšími. Za podporu děkujeme 
městu Říčany. Marie Tvrdoňová

Hledáme 
historika do na-

šeho týmu. 
 Více informací 
na webu Muzea 

Říčany.
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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 17. 7. Říčany Výstava „Příběh říčanského hradu“
Na výstavě se dozvíte, co hrad během své existence zažil  
a proč je dnes z něj zřícenina. Muzeum.

do 24. 4. Říčany Výstava „Michal Novotný - Horní okraj“
Výstava v Městské galerii, Stará radnice. Otevřeno Po,  
St 13 - 17 hod, Út, Čt 13 - 15 hod, So 9 - 12 hod.

2. 4. Říčany 20.00 10. Reprezentační ples města Říčany
K tanci a poslechu hrají Červení Panteři, host večera: Monika Absolonová. 
Kulturní centrum Labuť.

3. 4. Říčany 14.00 - 17.00 Rodinné středověké odpoledne
Ve spolupráci s lektorkou si můžete postavit svůj hrad,  
vyzkoušet si, jak se ve středovém hradu žilo,  
a navíc si budete moci vyrobit pečeť 
z pečetního vosku. Muzeum.

4. 4. Říčany 14.00 Setkání seniorů s hudbou
Pořádá Město Říčany pro všechny aktivní seniory.  
Živá hudba, příjemné posezení a dobrá zábava.  
Kulturní centrum Labuť.

5. 4. Říčany 18.00 - 20.00 Příběh říčanského hradu - komentovaná prohlídka
Prohlídka výstavy s historikem muzea na téma  
„Každodennost středověkého města“. Muzeum.

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

6. 4. Říčany 19.30 Apollón kvartet
Koncert z cyklu „Kruh přátel hudby“ - nový termín přeloženého koncertu. 
Kulturní centrum Labuť.

7. 4. Říčany 18.00 Co slavíme o Velikonocích?
Interaktivní beseda o velikonočním příběhu pro děti i rodiče. Husova 
knihovna, Masarykovo nám. 66.

8. 4. Říčany 20.30 ŠPEJBL‘S HELPRS | AC / DC revival band
Koncert nejlepší revivalové kapely AC/DC. Stolová úprava s parketem. 
Kulturní centrum Labuť.

9. 4. Říčany 13.00 a 15.00 Velikonoční workshop
Přijďte si vyrobit věnec s jarními a velikonočními motivy.  
Rezervace předem nutná na tel. 323 602 456.  
Kulturní centrum Labuť.

9. 4. Říčany 15.00 - 17.00 Panenky ze šustí
Přijďte se naučit pracovat s kukuřičným šustím a vyrábět z něho figurky. 
Akce pro zájemce starší 10 let. Rezervace na e-shopu. Muzeum.

9. 4. Pyšely 7.00 Pyšelský kopeček
Běh Poháru Ladova kraje. Okruhy o délce 5 km, 10,5 km, 21 km a 77 km. 
Start: areál hasičské zbrojnice Pyšely.  
Více na https://pyselskykopecek.cz/.

9. 4. Vepřové hody v pivovaru Velké Popovice
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10. 4. Říčany 15.00 a 16.00 Pomlázky a volné tvoření z proutí
Výroba vlastní velikonoční pomlázky. 
Děti si z měkkých proutků mohou vytvořit pomlázku, hnízdo nebo věneček. 
Vstupenky na e-shopu. Muzeum.

10. 4. Průhonice 17.00 Zámecká hudební setkání
Josef Špaček (housle), Miroslav Sekera (klavír).  
Stravinskij - Martinů - Brahms. Průhonický zámek.  
Více na https://www.regio-koncerty.cz/.

12. 4. Říčany 18.00 Petr Fejk - Jak se dělá ZOO
Autorské čtení z knihy Jak se dělá ZOO bývalého dlouholetého ředitele ZOO 
Praha. Husova knihovna, Masarykovo nám. 66.

12. 4. Kolovraty 19.30 Cestopisný pořad se Zdeňkem Weberem
Mystický Jeruzalém v tichu a meditaci. Klub U Boudů.

13. 4. Říčany 20.00 Marta Jandová
Nový termín přeloženého koncertu. Kulturní centrum Labuť.

16. 4. Říčany 14.00 - 17.00 Řezání a broušení kamenů
Každou třetí sobotu v měsíci si můžete přinést  
do geoparku kameny na rozříznutí, které si budete  
následně moci sami vybrousit a vyleštit. Rezervace nutná na e-mailu: jana.
svandova@muzeum.ricany.cz.

17. 4. Kunice 10.00 Hledání velikonočních vajíček
Zámecký park zámku Berchtold.

19. 4. Říčany 19.00 První říčanská veřejná tančírna
Přijďte se pobavit, procvičit taneční kroky či odložit zbytečná kila! Kulturní 
centrum Labuť.

21. 4. Senohraby Jarní běh Senohraby
Běh Poháru Ladova kraje. Více na www.laduv-kraj.cz.

23. 4. 15. Pochod krajinou barona Ringhoffera
15. ročník turistického putování po naučné stezce, a to pěšky, na kole nebo 
koloběžce. Více na www.laduv-kraj.cz.

23. 4. Průhonice 10.00 Jarní běh průhonickým parkem
10. ročník tradičního běhu na třech různě dlouhých tratích. Registrace 
mailem na pr@ibot.cas.cz nebo na místě 9 - 9.45 hod.

23. 4. Kolovraty 10.00 - 17.00 Kovářský den v Kolovratech
Koná se na pravém břehu Říčanky, za hřištěm U-rampy.  
Více na www.klububoudu.cz.  
Rezervace na e-mailu: Matous.Vazac@seznam.cz nebo na tel. 724 550 171.

24. 4. Říčany 13.00 - 17.00 Den země: Lesem za zvířaty
Vydejte se s  rodiči na naši lesní trasu a uvidíte,  
kolik živočichů tu s námi žije! Start na Jurečku,  
u Olivovny nebo na Říčanské hájovně. Více na www.muzeumricany.cz.

24. 4. Louňovice 15.00 Princezna na hrášku
Loutkové divadlo pro děti. Hotel U sv. Huberta v Louňovicích.

24. 4. Louňovice 18.00 Maude, Lionel a prst Jacksona Pollocka
Hořká komedie o alkoholu, smyslu umění a života.  
Představení pro dospělé. Hotel U sv. Huberta.

26. 4. Kolovraty 19.30 Cestopisný večer s Jeronýmem Lešnerem
Pralesy a drahokamy Srí Lanky. Klub U Boudů.

26. 4. 100 let od úmrtí posledního českého krále

28. 4. Říčany 18.00 - 20.00 Cyklus workshopů „Vyrobte si sami“ - Domácí kosmetika
Na e-shopu muzea si můžete zakoupit  
buď jednotlivé workshopy nebo celý cyklus 
za zvýhodněnou cenu. Muzeum.

1. 5. Struhařov 
u Mnicho-
vic

Běh Krásné vyhlídky
9. ročník běhu po unikátní panoramatické trase přírodní stezky Krásné 
vyhlídky. Běh Poháru Ladova kraje.
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aquapalace.cz
INTERNATIONAL SAUNA FESTIVAL

7.–10. 4. 2022
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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 naskenování v pořádku vráceny m
ajiteli. Přispějete tak k dokum

entaci podoby m
ěsta a okolí.

černobílá fotografie hoftovy truhlárny na křižovatce ulic široká a Řípská pochází z dvacátých nebo třicátých let 20. století. Originální skleněný 
negativ snímku společně s přibližně 150 dalšími zapůjčil Muzeu Říčany pan Zdeněk Brunclík z toužimi, říčanský rodák. Kopie snímků jsou uloženy 
v digitálním archivu muzea. Děkujeme!  
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