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Srdečně zveme na Májové
slavnosti na Lázeňské louce

Slovo úvodem

Zuzana Pokorná,
ředitelka Gymnázia Říčany

Milí žáci a rodiče, vážení spoluobčané,
Gymnázium Říčany vám přeje v roce 2022 především pevné zdraví, a to fyzické i psychické. V posledních letech všichni žijeme ve světě, který se nám doslova mění před očima; mnoho zažitých postupů přestává fungovat, nové se překotně vyvíjejí, staré jistoty se vytrácejí a nové ještě nejsou ukotvené. A možná ani nebudou.
Možná jedinou jistotou bude změna.
Školství je jedna z oblastí, kde společnost již několik let – a díky pandemii intenzivněji – cítí potřebu revize a modernizace. Na gymnáziu nejde ani tak o redukci učiva, jako spíše o práci s informacemi a poznatky
a o efektivní začlenění moderní techniky do výuky.
Čtvrtá průmyslová revoluce je vnímána jako revoluce v oblasti digitalizace a automatizace. Co se mění ve škole, je za prvé způsob práce s informacemi. My, učitelé, stojíme před neustálou výzvou nacházet tu správnou
rovnováhu mezi učením se zpaměti (a zde v žádném případě nepodceňuji význam memorování a stimulace
dlouhodobé paměti) a momentem, kdy již dozrál čas na to, aby žák přijaté informace použil pro svoji další
práci a začlenil je do širšího poznání. Druhou oblastí, kde se školství mění (a bohužel zaostává) je technická
vybavenost učeben. Především v přírodovědných předmětech je třeba zvídavým žákům zprostředkovat práci
s nejmodernější technikou, aby se jejich zájem prohloubil a chtěli se této oblasti v budoucnu věnovat.
Naši školu čekají změny ve školním vzdělávacím programu, a to především na vyšším gymnáziu. Žáci si od druhého ročníku/sexty budou volit z humanitního nebo přírodovědného bloku. V posledních dvou letech studia si
budou vybírat větší počet seminářů dle svého zaměření. Ve všech ročnících chceme vhodně zapojovat do výuky
odborníky z vysokých škol a institucí v rámci přednášek a workshopů, pracovat na tematických projektech,
podpoříme účast žáků na vzdělávacích aktivitách realizovaných mimo školní lavice. Od tohoto školního roku
na škole pracují dva rodilí mluvčí – jeden z USA a jeden z Kuby. Do budoucna bychom rádi zapojili rodilého
mluvčího do každé jazykové skupiny. Na konci ledna odjeli dva žáci na pětiměsíční studijní pobyt Erasmus+
do Irska a dalších sedmnáct vyjede do různých zemí během příštího školního roku. Rádi bychom v tomto trendu pokračovali.
Druhou oblastí je materiální vybavenost školy, kde narážíme na zřejmý problém – katastrofálně nedostatečný
objem peněz na provozní náklady naší sedmdesátileté budovy (o modernizaci nemůže být ani řeč). Projekty
jsou jedinou možností, jak finance pro modernizaci učeben i zázemí získat. V současné době nás čeká instalace
techniky pro hybridní výuku v jedné učebně a projekt rekonstrukce jedné nevyužívané místnosti, kde vytvoříme multimediální učebnu a učebnu robotiky. Pevně věříme, že budeme úspěšní i v projektu IROP, kde máme
podanou žádost na vybavení biologické, fyzikální a chemické laboratoře. Výstavba nové haly a dvou odborných
učeben se již rozběhla a těšíme se na to, až nejen naši žáci, ale i ostatní sportovci z říčanských klubů halu zaplní.
Věříme, že plánované změny a inovace obohatí hlavně naše žáky a pomohou jim při jejich další studijní
a profesní dráze.
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Informace z radnice
Krátce z jednání Rady města Říčany
24. 3. 2022

Rada přijala celkem 24 usnesení
l Rada vybrala dodavatele veřejné zakázky Dodávka výpočetní techniky pro město Říčany, kterým je C SYSTEM
CZ, a.s., s nabídkovou cenou 1 721 830 Kč vč. DPH. Předmětem smlouvy je dodávka mini PC, notebooků, dokovacích stanic, monitorů a licencí.
Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2
l Rada souhlasila s uzavřením smlouvy mezi městem
Říčany a agenturou Jugi s. r. o. zastupující Davida Kollera, týkající se zajištění koncertu jmenovaného umělce
za smluvní cenu 190 000 Kč bez DPH. Hudební produkce
proběhne v rámci městských slavností v termínu 10. 9.
2022 na Masarykově náměstí v Říčanech.
Hlasy pro: 4, zdrželi se: 1, nepřítomno: 2
l Rada schválila nový ceník pro pronájem krytých sportovišť v Říčanech, s platností od nové sezóny od 1. 9. 2022
do 30. 6. 2023 a ukládá OSM-OHS zveřejnění nového ceníku na úřední desce města Říčany.
Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2
l Rada schválila smlouvu o spolupráci mezi městem
Říčany a nadačním fondem NOVÉ ČESKO, při realizaci programu protidrogové prevence - REVOLUTION TRAIN pro žáky, studenty a veřejnost v roce 2022
za smluvní odměnu 138 000 Kč.
Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2
l Rada schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy s Gymnáziem Říčany, jejímž předmětem je poskytnutí finančního příspěvku ve výši 20 000 Kč na participativní rozpočtování.
Hlasy pro: 4, nepřítomno: 3
l Rada jmenovala dle návrhu tajemníka úřadu v souladu
se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, Jitku Pawingerovou, vedoucí odboru
Správa majetku města, s účinností od 1. 4. 2022.
Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

Krátce z mimořádného jednání
Rady města Říčany 28. 3. 2022

Rada přijala celkem 1 usnesení
l Rada schválila smlouvu o se společností Alestra, s.r.o.,
na dodávku a instalaci nového herního prvku a demontáž stávajících herních prvků včetně dopadových ploch
na dětském hřišti na Lázeňské louce v hodnotě 452 471 Kč
vč. DPH.
Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

4

Krátce z jednání Rady města Říčany
31. 3. 2022

Rada přijala celkem 19 usnesení
l Rada souhlasila se zahájením zadávacího řízení na veřejnou zakázku Odvodnění a oprava komunikací – Sokolovská, Zahradní, V Doubí formou zjednodušeného podlimitního řízení.
Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
l Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo s T4
Building s.r.o., na opravu rybníka Kuří za cenu
2 882 680,48 Kč vč. DPH.
Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
l Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo na dodávku a instalaci nadzemní trampolíny na hřiště Strašínská
společností Skákejte CZ s.r.o., za cenu 221 120 Kč vč.
DPH.
Hlasy pro: 5, zdrželi se: 1, nepřítomno: 1
l Rada souhlasila s nákupem dvou zahradních traktůrků
v ceně 411 400 Kč vč. DPH od KOBRAS RUNLAB s.r.o.
Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
l Rada souhlasila s vyhlášením veřejné zakázky Rekonstrukce komunikace Otavská, Říčany formou zjednodušeného podlimitního řízení.
Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

Krátce z jednání Rady města Říčany
7. 4. 2022

Rada přijala celkem 33 usnesení
l Rada souhlasila s pořízením automobilu pro Městskou
policii od TUkas ČSAO a.s., za cenu 381 571 Kč vč. DPH.
Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2
l Rada souhlasila s realizací akce Oprava komunikací
Škroupova a Thomayerova formou pokládky penetračního makadamu firmou VIALIT SOBĚSLAV spol. s r.o.
za cenu 709 484,25 Kč vč. DPH.
Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2
l Rada souhlasila se zahájením zadávacího řízení na veřejnou zakázku Oprava chodníků v Říčanech formou
zjednodušeného podlimitního řízení.
Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2
l Rada doporučila zastupitelstvu odejmout čestné občanství udělené komunistickému prezidentovi Klementu
Gottwaldovi místním národním výborem města Říčany
dne 22. 11. 1948.
Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2
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Krátce ze zastupitelstva 21. dubna 2022
Zastupitelstvo přijalo celkem
29 usnesení.
l Zastupitelstvo schválilo uvolnění z rezervy Fondu rozvoje města částky 5 mil. Kč na navýšení položky na opravu
komunikací vč. chodníků.
pro: 15 nepřítomno: 6
l Zastupitelstvo schválilo závazek financování akce Rekonstrukce objektu Mateřské školy Srdíčko pro rok 2023
v předpokládané výši 4,3 mil. Kč.
pro: 15 nepřítomno: 6
l Zastupitelstvo schválilo poskytnutí účelového daru
ve výši 200.000 Kč z rezervy FRM na obnovu fasády věže
kostela sv. Petra a Pavla v Říčanech a souhlasilo s uzavřením darovací smlouvy s Římskokatolickou farností sv.
Petra a Pavla v Říčanech.
pro: 14 zdrželi se: 1 nepřítomno: 6
l Zastupitelstvo schválilo darovací smlouvu s Krajským
ředitelstvím Policie ČR, jejímž předmětem je poskytnutí
věcného daru spočívající v 1 ks drogového analyzátoru,
1 ks termovize, 2 ks digitální kamery do auta, 4 ks defibrilátoru do auta v celkové ceně cca 500.000 Kč.
pro: 13 zdrželi se: 2 nepřítomno: 6
l Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření, kterým se
upravuje rozpočet města na rok 2022 takto: Příjmy z pokut vážení vozidel 500.000 Kč, Nákup věcného daru pro
Policii ČR 500.000 Kč
pro: 13 zdrželi se: 2 nepřítomno: 6
l Zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí
dočasné finanční výpomoci pro 2. základní školu Bezručova v částce 598.400 Kč na předfinancování projektu
Odborná učebna fyziky a chemie. Termín splatnosti výpomoci je do 30 dnů od obdržení dotace (předpoklad březen
2023) a uvolnilo chybějící částku 98.400 Kč ze své rezervy.
pro: 15 nepřítomno: 6

l Zastupitelstvo souhlasilo se změnou využití části rozpočtu žákovského zastupitelstva na rok 2022. Vzhledem
k aktuální situaci v souvislosti s válečným konfliktem
na Ukrajině a uprchlíkům, kteří žijí v Říčanech, budou
prostředky nově využity takto: částka 100 000 Kč bude
převedena do rozpočtu žákovské zastupitelstvo na limitovaný příslib – věcné dary (6221-5194-1200). Zastupitelstvo souhlasilo s poskytnutím věcného daru v hodnotě
100.000 kč ve formě nákupu potravin a jiných osobních
potřeb pro uprchlíky žijící v Říčanech, a to prostřednictvím příspěvkové organizace města Koloběh Říčany.
pro: 13 nepřítomno: 8

Pozvánky
pro veřejnost
ZASTUPITELSTVO
středa 11. května

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

Z OČÍ DO OČÍ ve Strašíně
pondělí 2. května

l Setkání starosty Davida Michaličky s občany se uskuteční od 18 hod. v obecním domě ve Strašíně.

Z OČÍ DO OČÍ v Pacově
pondělí 16. května

l Setkání starosty Davida Michaličky s občany se uskuteční od 18 hod. v obecním domě u hřiště.

NA KÁVU ČI NA PIVO
SE STAROSTOU
středa 25. května v restauraci Oáza

l Dovolujeme se vás pozvat na neformální setkání
se starostou a dalšími členy vedení města. Přijďte se
zeptat, na co chcete. Přátelská setkání se uskuteční
vždy ve středu od 17.30 hod.

Ve dnech 22.3., 24.3. a 29.3. 2022 proběhlo na Staré
radnici slavnostní vítání občánků. Místostarostka, paní
Hana Špačková a zastupitel, pan Michal Mrázek, přivítali 63 občánků.
Program písniček a básniček pro nás připravily děti
z MŠ U Slunečních hodin s paní učitelkou Haničkou.
Všem moc děkujeme a budeme se těšit na setkání v červnu, kdy se uskuteční vítání občánků pro děti narozené
v prosinci 2021 až březnu 2022 s trvalým pobytem v Říčanech.
Přihlášku lze zaslat emailem nebo osobně podat na matrice“.
Za OKS Jana Šimková
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Pražský okruh Říčanům pomůže
Ústavní soud potvrdil platnost
ustanovení o mezitímním rozhodnutí v liniovém zákoně, když
zamítl návrh skupiny senátorů
na zrušení příslušných paragrafů.
Zákon tak nadále umožní výrazně
snazší získávání pozemků pro
klíčové dopravní stavby. Pražský
okruh včetně stavby 511 od dálnice D1 do Běchovic, který významně odlehčí městu
Říčany i dalším obcím a městským částem hl. m.
Prahy, patří k nejdůležitějším připravovaným stavbám
českých dálnic. Jeho dostavba alespoň v tomto úseku
by mohla být konečně urychlena.
„Dostavbu Pražského okruhu jednoznačně podporujeme,
vyřešil by velkou část dopravních problémů města,“ konstatuje starosta David Michalička (Klidné město). „Projektant i investor ŘSD v minulosti vyhověli našim požadavkům a do projektu zahrnuli maximální možné zahloubení
dálnice, rozsáhlá protihluková opatření na mostech, řešení
dešťových vod nebo stezky pro pěší a cyklisty včetně doplnění
další lávky přes okruh. Jedinou neznámou je ještě rozšíření
izolačních zelených pásů kolem celé stavby. Ty byly přislíbeny a věřím, že se na nich nebude šetřit u nás ani směrem
k pražským městským částem,“ doplňuje starosta Michalička.
První územní rozhodnutí na úsek mezi dálnicemi D1
a D11 bylo vydáno již v roce 2008 a dle původních plánů
mělo být dávno hotovo. Opakovaně je však rozhodnutí
napadáno a nikdy nenabylo právní moci. Aktuálně další
osud Pražského okruhu, z důvodu podjatosti pražského
magistrátu, záleží na Krajském úřadu Jihočeského kraje, který by měl brzy rozhodnout o právní moci vydaného
územního rozhodnutí, které bylo vydáno městskou částí
Praha – Uhříněves v červenci 2020.
„Jakmile bude potvrzena po dlouhých letech právní moc
územního rozhodnutí, jsme připraveni okamžitě na základě již zpracované dokumentace pro stavební povolení zahájit v celém rozsahu stavby výkupy pozemků a veškerou související majetkoprávní přípravu. Výstavba by pak mohla být
zahájena optimisticky v roce 2024,“ říká generální ředitel
ŘSD Radek Mátl. Díky liniovému zákonu je totiž možné realizovat stavbu na pozemcích u nejvýznamnějších
staveb i dříve, než soudy rozhodnou v případném sporu
o výši náhrady. „V jiných částech republiky ŘSD v posledních letech otevřelo desítky kilometrů nových dálnic, ale ta
nejdůležitější kolem našeho hlavního města přes veškerou
naši snahu stále bohužel chybí,“ doplňuje ředitel Mátl.
Trasa okruhu kolem Prahy je v územních plánech zanesena desítky let, první zmínky jsou dokonce z roku 1939. Je
smutné, že několik málo jednotlivců může blokovat takto
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Most přes Říčanský potok – pod ním povede přeložka ulice k Říčanům,
respektive Kolovratská a přeložka cyklostezky „Do Prahy na kole“. Na obou
stranách komunikace budou protihlukové stěny.

Okruh počítá i s lávkami pro pěší a cyklisty.
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zásadní veřejně prospěšnou stavbu. Kvůli nedostavěnému okruhu trpí obyvatelé nejen Říčan, ale i dalších obcí
na trase mezi dálnicemi D1 a D11, přes které denně proudí desetitisíce vozidel. „Doprava se z ucpaných krajských
tahů přenáší do centra města i do místních uliček. Řidiči,
kteří naším městem pouze projíždí, pak zbytečně zatěžují
rezidenty a snižují tak bezpečnost i kvalitu života. A to je
špatně!“ uzavírá David Michalička.
Město Říčany je dlouhodobě aktivní při podpoře dostavby Pražského okruhu. Ačkoliv velká část stavby 511 vede
přes katastr města, radnice stabilizovanou a jedinou možnou trasu v území respektuje. Drtivá většina obyvatel pak
netrpělivě vyhlíží realizaci, která by konečně ulevila přetížené dopravě v Říčanech.
Vizualizaci si můžete prohlédnout zde: https://www.youtube.com/watch?v=3w1CvjW9ySM&t=27s

Přes jižní portál tunelu Na Vysoké vede železniční trať Praha-Benešov.

Dvoutubusový zahloubený tunel Na Vysoké měří 394 metrů.

Mimoúrovňová křižovatka, napojuje nyní přetíženou silnici Přátelství mezi Uhříněvsí a Říčanami na tunel Na Vysoké. Silnice Přátelství č. I/2 bude po dostavbě okruhu zařazena do komunikací druhé třídy s označením č. II/333.
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Podchod pod tratí zkrátí lidem cestu
Město Říčany obnovilo podchod pod vytíženou železniční tratí Praha – Benešov. Ta vede téměř středem
města a město rozděluje. Podchod s bezbariérovým
přístupem tak rozšíří možnosti bezpečného překonání
kolejí v blízkosti nádraží pro pěší a cyklisty.
Historicky se ve stejných místech nacházel kamenný
podjezd. V rámci modernizace IV. železničního koridoru v roce 2007 byl v těchto místech zabudován betonový tubus, který však nebyl nikdy zprůchodněn. V ulici
Barákova byly zamčené dveře a na druhé straně končil
zdí. Součástí poměrně technicky složitého projektu
bylo vybudování bezbariérového vstupu do podchodu
v místech bývalé vlečky v městské části Radošovice nad
kolejemi. „Příprava tohoto záměru trvala mnoho let.
Velmi komplikované vlastnické vztahy a blízkost dráhy
způsobily několikaleté povolování projektu,“ říká David Michalička, starosta Říčan (Klidné město). „Jsem
velmi rád, že se nám podařilo sehnat výraznou finanční podporu ze Státního fondu dopravní infrastruktury.
Díky těmto financím můžeme veřejnosti poskytnout
kratší a komfortnější cestu třeba za nákupem, za sportem nebo za volnočasovými aktivitami,“ doplňuje starosta.

8

Pásku s panem starostou stříhala za oddělení investic Štěpánka Šritrová
a Lenka Holoubková, která zajišťuje administraci dotace.
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Stavbu za necelých dvanáct měsíců zrealizovala společnost Raeder & Falge s. r. o. Celkové náklady činily
11 671 000 korun včetně DPH, z čehož většinu – zhruba
9 milionů korun – uhradila dotace SFDI.
Podchod je umístěn vedle téměř nové a frekventované
asfaltové stezky pro pěší a cyklisty, která propojuje říčanské nádraží s komerční zónou. Samotný betonový tubus
je dlouhý 38 metrů. „Tuto plochu chceme nechat upravit
profesionálním street umělcem.“
U vyústění v ulici Baráková je postaven nový chodník
směrem k ulici Nádražní. Také nedaleké nevzhledné parkoviště u nádraží čeká výrazná změna. Město má již platné
stavební povolení na projekt Přednádraží, v rámci něhož
dojde k úpravě parkoviště a k revitalizaci okolí.

Takto vypadal prostor před zahájením prací

Na konci stezky nedaleko vstupu do podchodu začne letos
město na svém pozemku stavět jeden z vítězných projektů
participativního rozpočtu Industriální park pro náctileté.
V první etapě skate park a v dalších pumptrackový okruh.
Tato lokalita se tak díky lepšímu přístupu a úpravám stane
atraktivnější.

Podchod bude vyzdoben graffiti

Historické foto ulice Gottwaldova, která se stáčí k podjezdu. Podle pamětníků šlo o velmi nebezpečný úsek, protože ulice se zde ostře stáčela. To je
patrné i z mapy z roku 1935.
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Bez vás by to nešlo
Bez vás bychom nemohli pořádat každou neděli sbírky. Bez vás bychom nemohli vypravit již čtyři konvoje
s humanitární pomocí do Onokivského regionu, kde
dramaticky docházejí potraviny. Nemohli bychom
provozovat výdejnu pro potřebné. Děkujeme vám
všem, že stále máte energii a chuť pomáhat. A že se
nenecháte odradit od poznámek, že si někdo pomoc
nezaslouží, někdo ano a někdo jen trošku.
Informativní setkání pro ukrajinské občany
Město uspořádalo informativní schůzku pro ukrajinské
uprchlíky, kteří našli azyl na Říčansku. Do KC Labuť přišlo přes sto zájemců – převážně maminky s dětmi. Na setkání zazněly důležité informace z vedení města, z odboru sociálních věcí, Úřadu práce, z odboru školství a také
z Koloběhu (dobrovolníci z Koloběhu neúnavně pomáhají
při organizaci sbírek). Setkání připravila koordinátorka
pro pomoc Ukrajině Mirka Kučerová. O překlad se postarala Nataliya Medynská. Nechybělo ani občerstvení –
skvělé koláčky z Pekařství Frydrych a sladkosti od firmy
Raben Logistics Czech.
l Město pro uprchlíky připravilo brožuru v ukrajinštině
se všemi potřebnými informacemi. Brožuru si lze vyzvednout v Infocentru v Rondelu v úřední hodiny: Po – Pá 13
– 16, email: ukrajina@ricany.cz, tel.: 722 956 028. Nebo
v podatelně MěÚ na Masarykově náměstí.
l Připomínáme, že souhrn užitečných informací najdou
ukrajinští občané na webu města ZDE: https://info.ricany.cz/mesto/pomoc-ukrajine.
Má to smysl
Máme radost, že se v Říčanech podařilo rychle zorganizovat několik adaptačních skupin pro ukrajinské děti.
Adaptační skupiny slouží nejen pro výuku, ale především
pomáhají dětem seznámit se s novým prostředím a také se
vyrovnat s obrovskými změnami a traumaty.
Adaptační skupiny vznikly v hotelu Pratol, v MŠ Čtyřlístek, v ZŠ U Říčanského lesa a v nové skautské klubovně.
V nejbližší době se otevře v ZŠ Bezručova. Výuka češtiny probíhá v Mortimer English Clubu Říčany, v Centru
Na Fialce (a také v rámci adaptačních skupin). DÍKY
všem, kteří se o to zasloužili (a je to dlouhý seznam jmen).

Nejmladší účastnice setkání.

Materiální pomoc si mohou ukrajinští uprchlíci vyzvednout ve VÝDEJNĚ na faře
(Masarykovo nám. 70). Otevírací doba: pondělí až pátek od 9 do 17 hod.

Centrum Na Fialce (mimo jiné pomoci) připravilo pro ukrajinské děti zdarma
na pohádku v ukrajinštině. Děkujeme
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Má to smysl! O tom svědčí i tento vzkaz (přeloženo
do češtiny):
Dobrý den, jsme vám velmi vděční za pořádání kroužků
pro naše děti. Moje dcera byla nadšená. Okamžitě začala
psát abecedu a opakovala slova, která dnes zazněla. Vyprávěla, jak chutně se dnes najedla. Po sirénách vzdušného
poplachu, schovávání v krytu, jsem snad poprvé viděla svou
dceru tak šťastnou. Jsem si jistá, že pomáhající ruka České
republiky zůstane v srdcích Ukrajinců navždy! Mír s námi
i s vámi! Marina

texty.kuryr@ricany.cz
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S plným nasazením pomáhá i sociální odbor
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Říčany
zajišťujeme pomoc uprchlíkům v rámci celého ORP:
l Poskytuje pomoc nezletilcům bez doprovodu (NBD),
jedná se o děti, které k nám přišly bez doprovodu rodičů;
l poskytuje poradenství uprchlíkům z Ukrajiny, kde
a jak žádat o dávky, kam se obrátit o humanitární
pomoc;
l poskytuje poradenství pro lidi, kteří ubytovávají
uprchlíky z Ukrajiny;
l předává aktuální informace a změny koordinátorům pomoci v rámci ORP,
l spolupracuje s neziskovými organizacemi.
Vedoucí odboru Blanky Spolkové jsme se zeptali, zda se na Říčansku objevují osamocené
ukrajinské děti.
„Ano, už jsme řešili i takové případy. Naštěstí jsme
děti nemuseli umístit do ústavu, protože se jich ujali
lidé, se kterými přijeli. Není to jednoduchý úkon, protože pečující osoba musí splňovat určité podmínky.
Dokonce jsme se museli seznámit s ukrajinským

zákonem o rodině. Nutný byl i rozhovor s nezletilým
dítětem, během kterého zjišťujeme, zda je tu dobrovolně a jaké jsou jeho potřeby.“
Můžete pomoci ukrajinským uprchlíkům s hendikepem?
„Pomáhali jsme zajistit bezbariérové ubytování
mamince s chlapcem na vozíku a rodině s těžce se
pohybující babičkou. Jiné mamince jsme sháněli
speciální pomůcku pro postiženou holčičku. Zapůjčili jsme vozík pro invalidního dědečka apod.“
Jakou sociální pomoc mohou čerpat lidé, kteří
ubytovávají uprchlíky?
„Od 11. dubna mohou tito lidé žádat přes aplikaci
davkyuk.mpsv.cz solidární příspěvek ve výši 3 000 Kč
na osobu ubytovanou v daném měsíci. Maximální
výše příspěvku je 12 000 Kč na domácnost.“
„Chtěla bych připomenout, že pro nás stále zůstává
stěžejní pomoc našim občanům, zvláště v této nelehké době, kdy se na nás valí problémy ze všech stran,“
dodává vedoucí odboru Blanka Spolková
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Projekt Studentské psychologie - ŽZ
Žákovské zastupitelstvo (dále jen
ŽZ) se letos rozhodlo nejít ve šlépějích hromadných akcí pro celé
město, ale zaměřit se na více sofistikovanou záležitost. Psychické
problémy žáků a studentů. To bylo
téma, o kterém se začalo diskutovat jako o vůbec prvním z našich
“větších” projektů. Na popud
zastupitelky Daniely Klimentové
se organizování akce ujalo i pár
dalších zastupitelů a po několika
měsících práce vznikl projekt,
který vám chceme představit.
Projekt Studentské psychologie
organizuje ŽZ společně s terapeutickým centrem Modré dveře Říčany.
Jak už název projektu napovídá,
bude se týkat školáků. Jak vlastně
projekt chceme řešit? Naplánovali jsme systém přednášek v KC
Labuť, kterých se zúčastní vybrané
skupiny říčanských základních škol
a gymnázií. Zaměřili jsme se na žáky
2. stupně.
Na přednáškách se účastníci od odborníka dozví, jak řešit určité psychické problémy, na koho se obrátit,
koho a jak oslovit.
Pokud máte dítě na 2. stupni říčanských ZŠ nebo ve vyšších ročnících
státního nebo soukromého gymnázia v Říčanech, jeho třída se tam
dostane. Dělali jsme vše pro to, aby
měla každá skupina žáků co nejvíce
času poslouchat a pochopit tuto problematiku. Pokud nějaké problémy
mají, možná se jim konečně otevřou
oči a dozví se, jak si můžou pomoci.
Tímto děkujeme všem, kteří se s námi
spojili a pomohli uskutečnit tento
v Říčanech nevídaný projekt. Hlavní
díky patří centru Modré dveře, které
již dlouhá léta vykonává tuto práci
s jednotlivci. Tentokrát ji udělá pro
stovky dětí. Dále děkujeme KC Labuť
za poskytnutí prostoru pro přednášky.
Jsme velice rádi, že takovýto projekt
můžeme zorganizovat a třeba tím
i zachránit nejednu špatnou životní
situaci.
Matyáš Maňas
Místostarosta ŽZ
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Přijďte si s dětmi projít 2km trasu a plnit pohádkové úkoly. Pohádkový pochod je již druhá akce ŽZ
na podporu uprchlíků UA.
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Další splněná přání Říčaňáků. Molo na Jurečku
a nově zastřešené autobusové zastávky
Město dokončilo další z vítězných projektů, které
navrhli sami občané v minulých ročnících Překvapte
Říčany. Víceúčelové molo se nachází u oblíbeného
přírodního koupaliště Jureček naproti pláži. Bude
tedy volně přístupné i v zimních měsících, například
pro říčanské otužilce. Využití najde třeba pro rybaření
a relaxaci. Doplněno bylo i zastřešenou lavičkou pro
příjemné posezení.
Cestující hromadnou dopravou jistě ocení zastřešení tří
zastávek. Jedná se o zastávky směrem do centra Marvánek, U lípy a Štefánikova. Před nepřízní počasí či slunečními paprsky budou také lépe ochráněny instalované lavičky. Na zastávce Štefánikova, v městské zástavbě, byla
zvolena takzvaná „zelená střecha“ s trvalkami. Podobně
je tomu například na zastávkách Nádraží. Pokud máte
zájem zastřešit další zastávky, budete mít možnost tento
záměr podpořit svým hlasem i v aktuálním ročníku participativního rozpočtu.
Proběhla již veřejná setkání v restauraci Jureček, v hotelu
Pavilon, v konferenčním centru Oáza a v KC Labuť. Prezentováno mělo být 30 přihlášených námětů. Kolik z nich
se dostane do hlasování, to zatím nevíme. Víme však, že
hlasování proběhne v první polovině června a všechny
postupující vám představí speciální příloha. K hlasování
budou registrovaní v Řídím Říčany pozvání emailem. Pokud registrováni nejste, budete mít opět možnost hlasovat
prostřednictvím Portálu občana města Říčany. A jak hlasovat prostřednictvím portálu? Je to úplně jednoduché.
Stačí mít aktivováno internetové bankovnictví jedné ze
zapojených bank, kterými aktuálně jsou Air Bank, Česká
spořitelna, ČSOB, Komerční banka, Moneta Money Bank
a Raiffeisen bank. Přihlásit se můžete také přes datovou
schránku, mojeID nebo eObčanku. Pro seniory budou
opět k dispozici papírové hlasovací listy v Turistickém informačním centru na Masarykově náměstí či v Rondelu.
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Do práce na kole 2022
Do práce na kole je celostátní výzva, která se koná od 1.
do 31. května a která motivuje k cestování do práce
na kole, koloběžce, chůzí či poklusem. A Říčany jsou
už 12. rokem účastníky. Rok od roku počet soutěžících
stoupá. Loni se zapojilo přes 120 soutěžících, bude nás
letos přes stovku? Poznáte nás podle týmového trika.
Cílem výzvy není podávání sportovních výkonů, ale zjištění, že pravidelný aktivní pohyb má nečekaně mnoho výhod. Většinu z vás to tak chytne, že nakonec začne jezdit/
chodit po celý rok.
Na prvním místě je pravidelnost. Abyste docílili 100%
pravidelnosti, měli byste si zapsat každý pracovní den
cesty (alespoň 1,5 km) nebo dvě minimálně 15minutové
aktivity. Je to na vaší odpovědnosti a nikdo vás kontrolovat nebude. Zelené kilometry je kategorie pro okresní přeborníky, co si rádi dávají do těla a denně našlapají (uběhnou, ujdou) opravdu hodně kilometrů. Další kategorií je
cyklozaměstnavatel nebo cykloměsto roku. Více na www.
dopracenakole.cz.
Naši partneři jdou do toho s námi. Velmi děkujeme všem!
Na plakátku najdete tipy, kde si můžete dát něco dobrého
nebo se kulturně či sportovně nabažit. Stačí mít na sobě
triko z akce a nějaká limča nebo káva je na účet podniku.
Jmenovitě díky partnerům: restaurace U Labutě, Na Fialce, Okýnko, Pekařství Fridrich, Říčanský longál, Hospůdka na Marvánku, Cyklo Sněžka, Mnichovická krčma,
Muzeum Říčany, Gabi Café, restaurace Šibeniční vrch.
Ceny pro soutěžící, ať výherce v pravidelnosti či do tomboly, věnují formou poukázky: restaurace Longál, vegetariánská restaurace Dhaba Beas Říčany, MAS Říčansko, Masáže Tereza, BESIP, Okýnko a Fialka, pekařství
Fridrich a samozřejmě město Říčany, které akci nejenom
finančně, ale i morálně podporuje. Těšte se na stylové od-
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měny pro všechny účastníky na večírku, který plánujeme
ve čtvrtek 9. 6. v altánku v Zóně svobody (prostor pod nádražím) od 18 hodin. Moc děkujeme!
Za organizační tým Říčan Markéta a Zdeněk
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Krásný Marvánek bude sloužit všem
Cesty okolo Marvánku už jsou téměř hotovy. Díky mlatovému povrchu si zachovají svůj přírodní charakter
a zároveň budou bezpečné pro malé děti nebo starší
spoluobčany. Cesty nebyly vyprojektovány uměle, ale
vznikly na základě vyšlapaných stezek. V některých
částech chodníky lemují mohutné dřevěné klády, které
slouží nejen ke zpevnění, ale i pro posezení.
l Poslední úpravy probíhají i na veRevitalizovaný
řejném ohništi, kde nebude chybět
areál na Marvánku
ani přístřešek pro dřevo. Už se
nebude v žádném přípatěšíme na první táborák a pečedě zpoplatněn. Záměrem
ný buřtík.
města je, aby se zde dobře
l Citlivě bude zrekonstruován
cítili všichni – rodiny s malývstupní portál s technickým
mi dětmi, senioři, pejskaři,
zázemím. Opraveno bude aszamilované dvojice, sporfaltové parkoviště včetně osvěttovci i lidé, kteří si jdou
lení.
vychutnat pivo.
l Rýsovat se začíná i velké dřevěné molo, které ocení plavci i milovníci opalování.
l Nejen děti, ale i dospělí se jistě těší na vodní hřiště, které je již téměř dokončeno. Voda z rybníku
bude k jednotlivým prvkům přiváděna pomocí ručních
pump. V parku najdete například tzv. egyptské kolo, které
funguje na stejném principu zavlažování, jako bylo používáno ve starověkém Egyptě. Vyzkoušet můžete i podzemní telefon nebo Archimedův šroub.
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Tašky do bioodpadu nepatří
Vážení občané, žádáme vás, abyste do hnědých nádob vhazovali pouze biologicky
rozložitelné odpady. Igelitové pytle, ale
ani papírové tašky, do kterých tento odpad
doma třídíte, do této nádoby nepatří!
Svozové vozy jezdí přímo do kompostáren,
kde se tento odpad již nedotřiďuje. Vozidlo
s nesprávně vytříděným odpadem nemůže
být přijato a všechen biologicky rozložitelný odpad skončí na skládce. Třeba jen
kvůli jedné igelitce. Upozorňujeme, že
pokud bude při kontrole zjištěno, že se
v popelnici na bio nachází jiný odpad, má
město právo tuto nádobu odebrat.
Proč nelze do hnědých popelnic vhazovat
bioodpad ANI v papírových (rozložitelných)
taškách?
Podle pokynů zpracovatelů bioodpadu, nelze
použít ani papírové biologicky rozložitelné
tašky. V kompostárnách se odpad nedotřiďuje, a vzhledem k množství bioodpadu a k technologii zpracování je zcela nemožné rozlišit,
zda se jedná o sáčky kompostovatelné či
plastové. Dalším důvodem je, že není možné
kontrolovat obsah tašky. Bohužel, tato opatření museli zpracovatelé bioodpadu nastavit
z důvodu, že lidé záměrně vhazují do hnědých popelnic i komunální odpad. Děkujeme
za pochopení.
ALE! Pokud kompostujete doma, můžete
do kompostéru vhazovat bioodpad v papírových biologicky rozložitelných sáčcích.

„Komunitní“ kompostéry na sídlištích

Oddělení technické správy umístilo u bytových domů v ulici Šrámkova první z desítky
kompostérů. Město je zdarma poskytne
obyvatelům sídlišť, aby podpořilo snižování
množství směsného komunálního odpadu. Všechny organické zbytky rostlinného
původu (například slupky od ovoce a zeleniny, čajové sáčky, rozdrcené vaječné
skořápky, kávová sedlina, ale i ruličky
od toaletního papíru), se v kompostéru
přemění na cennou surovinu a nebudou
končit v černých popelnicích. Kompost
bude zrát minimálně půl roku. Potom jej
obyvatelé domů mohou použít podle svého
uvážení – k pohnojení městské zeleně,
do truhlíků atd. Držíme palce, aby se
projekt vydařil a „komunitní“ kompostéry
dobře fungovaly.
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Velký jarní úklid Říčan
Děkujeme všem Říčaňákům, kteří se zapojili do celonárodní akce Ukliďme svět, která byla vyhlášena
na sobotu 2. dubna. Protože nám počasí vůbec
nepřálo a dokonce začalo sněžit, prodloužili jsme
akci na celý duben. Děkujeme, že jste se nenechali
špatným počasím odradit a pustili jste se do práce.
Město zajistilo pytle, rukavice a v případě zájmu
i kontejnery.
S úklidem pomohly i ukrajinské ženy, které chtěly
tímto malým přispěním poděkovat Říčanům za obrovskou vlnu solidarity a pomoci.

Oddělení technické správy v rámci jarního úklidu zlikvidovalo černou skládku
u Voděradské ulice.
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Opravujeme, investujeme...

Chodník v Olivově ulici je opraven
Město pokračuje v rekonstrukci chodníků. Opraveny jsou již chodníky v ulicích Nerudova a U mostu. Smluvní společnost dokončila práce i na velmi poškozeném chodníku v Olivově ulici – bylo
nutné doplnit, zhutnit a srovnat povrch, provést izolaci, vybourat a očistit a znovu osadit obruby,
vybudovat nájezdy k nemovitostem a také položit odtoky dešťové vody.
S Olivovou ulicí ještě „nekončíme“. Opravu si zaslouží i hodně frekventovaný úsek od náměstí
směrem k hračkářství. Nyní se projektuje oprava povrchu z žulové mozaikové dlažby.

Rekonstrukce
ulice Otavská
Město připravuje rekonstrukci Otavské ulice
v úseku od křižovatky
s Voděradskou po křižovatku s ulicí Labskou.
Také bude vyměněno
veřejné osvětlení včetně
kabeláže. O zahájení
prací vás budeme včas
informovat.

Úpravna vody Březská
Město chce zajistit, aby Říčany měly
svoji vlastní pitnou vodu. „Závislost
na kvalitním, ale jediném zdroji pitné
vody ze Želivky není ze strategických
důvodů vhodná,“ říká starosta David
Michalička. „Proto připravujeme projekt na rekonstrukci nefunkčních vrtů
a úpravny vody. Z průzkumu vyplývá,
že vydatnost vrtů je vyšší, než jsme
čekali,“ dodává starosta.
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Mateřská školka
Srdíčko
Na začátku prázdnin by měla
být zahájena rozsáhlá rekonstrukce budovy mateřské
školy Srdíčko. Realizační
firma se pustí do nových
rozvodů vody, elektřiny
a vzduchotechniky. Vyměněna budou okna a školka
se dočká i nové fasády
a střechy.

Úprava zahrady
u Husovy knihovny
Nádherná zahrada u Husovy
knihovny, která sídlí v Těršípově
domě, bude upravena tak, aby
mohla sloužit široké veřejnosti
v celém svém rozsahu. Nyní je
využívána pouze přední část.
Investiční oddělní připravilo
projekt, který zahradu otevře
až Mlýnskému rybníku, kde vyroste dřevěné molo. „Kouzelná“
zahrada bude nabízet zajímavá
zákoutí pro mladé lidi, rodiny
s dětmi i pro seniory.

Parkoviště v Olivově ulici
Práce na rozšíření
parkoviště Olivova
pokračují podle harmonogramu. Z původních třiceti stání zde
vznikne cca devadesát míst. Nové parkoviště vzniká v těsném
sousedství nově
budované sportovní
haly u gymnázia. Počítá se i s chodníčkem,
který propojí parkoviště s Komenského
náměstí a se Štefánikovou ulicí. Parkoviště tak budou moci
využívat i návštěvníci
sportovní haly.
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Reprezentační ples města Říčany
V minulém měsíci se uskutečnil 10. reprezentační
ples města Říčany. Ideální příležitost obléknout si
hezké šaty, pobavit se s přáteli, dát si dobré víno,
zatančit si a na chvíli zapomenout na všední starosti.
Děkujeme všem účinkujícím, sponzorům a organizátorům.

Hudební setkání v Labuti
Jarní dubnové odpoledne patřilo seniorům. Zahrála Kapela harmonikáře Jindry Kelíška a Říčanská
dechovka ze Základní umělecké školy Říčany pod
vedením Jiřího Odcházela. Hudba nezněla jen
k poslechu, ale také vylákala na taneční parket.
Příjemný program a občerstvení připravilo město
Říčany. Velmi děkujeme Pekařství Frydrych, které
se postaralo o sladkou tečku a zdarma poskytlo své
vynikající koláčky.
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Žijeme Říčany
Malovaná vajíčka od dětí

Kosatec žlutý na Marvánku

Děti z mateřské školky U Slunečních hodin se postaraly
o krásnou velikonoční výzdobu před obřadní síní ve Staré
radnici. Do květináčů zapíchaly vrbové proutky, které ozdobily vlastnoručně malovanými vajíčky z papíru. DĚKUJEME dětem i milým paním učitelkám.

Litorální pásmo kolem rybníku bude osázeno mokřadními rostlinami. V nové výsadbě by se měl objevit i kosatec
žlutý.

Nové lípy na sídlišti Kavčí skála
Oddělení technické správy města zajistilo náhradu za pokácené osiky, které byly napadeny dřevokaznou houbou.
Došlo k odstranění pařezů, k uklizení a urovnání terénu.
Pracovníci vysadili dvě lípy srdčité, olši a habr. Také ošetřili odborným řezem dvě starší jabloně z původní výsadby.
Celý prostor byl na závěr oset travním semenem.

Úklid Masarykova náměstí
Oddělení technické správy města provedlo mimořádný
úklid Masarykova náměstí. V rámci úklidu došlo k vymetení veškerých zbytků zimního posypu, listí a dalších
nečistot.
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Zprávy z místních částí
Osvětlení v ulici Nad Bahnivkou

Nová lípa v Pacově

Solární veřejné osvětlení v části ulice Nad Bahnivkou
v Pacově již funguje. Solární osvětlení nejen šetří energii,
ale navíc je vhodným řešením v případech, kdy je přípojné
místo příliš vzdáleno. Umístění jednotlivých lamp bylo
projednáno s majiteli dotčených pozemků. Na přípravě realizace se podílel osadní výbor Pacov – děkujeme
za spolupráci. Celý projekt vyšel na 860 tisíc korun.
Město plánuje osvětlení rozšířit v celé ulici Nad Bahnivkou. Hustota dopravy se v této části Pacova velmi zvýšila.
Z ulice, kde projelo pár aut, se stala frekventovaná komunikace. K vyšší bezpečnosti by mělo přispět nejen veřejné
osvětlení, ale i chodník, jehož realizaci zástupci města
a investičního oddělení s místními lidmi projednali přímo
na místě. Vzhledem k nedostatečné šíři vozovky je už nyní
jasné, že největším problémem bude vyjednání spolupráce s majiteli pozemků, přes které bude nutné chodník vést.

Okrašlovací spolek Říčany vysadil v Pacově novou lípu
jako náhradu za strom, který zničilo auto. O zalévání se
starají děti ze školky a školy Nemo.

Oprava Janovského
rybníku v Kuří

Město plánuje opravu
Janovského rybníku
v Kuří. Oprava bude zahrnovat obnovu potrubí
spodní výpusti, požeráku, vývaru, odpadního
potrubí k revizní šachtě
a bezpečnostního přelivu. Výše investiční akce
je odhadována na necelé tři miliony korun. K odbahnění rybníku došlo
již v roce 2014.
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Říčany v mobilu (v kapse)
Pokud chcete mít všechny aktuální informace
o Říčanech doslova v kapse, stáhněte si aplikaci
Říčany v mobilu. Aplikace je jednoduchá, přehledná a najdete v ní spoustu důležitých informací.
Stačí jednou kliknout a dozvíte se přehled kulturních akcí, aktuality nebo například úřední hodiny
MěÚ.

Stavba nebo svatba
Dozvíte se, co dělat, když chcete získat stavební povolení, plánujete svatbu nebo potřebujete zaplatit
poplatek za psa. Dokonce si v mobilu můžete rezervovat termín třeba na výměnu občanského průkazu.
V aplikaci je také úřední deska, informace o veřejných
zakázkách, přehled míst, kde jsou kontejnery na tříděný odpad. Dále archiv Říčanského kurýru, nebo
tipy, kde a jak trávit volný čas. „V kapse“ budete mít
rovněž veškeré informace o městských autobusech –
jízdní řády a online polohu všech autobusů. Zjistíte
i všechny odjezdy linek Pražské integrované dopravy
(PID). Řidičům se zase může hodit informace o aktuálním provozu a kolonách.

Vyfoťte závadu
Vynikajícím pomocníkem je záložka Závady. Přímo
v ní můžete nafotit a odeslat jakékoli závady, které vás
v okolí bydliště i jinde v Říčanech trápí, ať už se jedná
o rozbitý chodník, poškozené lavičky, nefungující veřejné osvětlení nebo přeplněný odpadkový koš. Výhodou je, že díky GPS se zobrazí i místo, kde se závada
nachází. Pozor! Pokud pošlete foto až domova, musíte upřesnit, kde se závada nachází. Zpětně dostanete
informaci o tom, jak a kdy je závada řešena.
Aplikaci Říčany v mobilu najdete v Obchod Play
a App Store.
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Ptejte se, dokud jsme tady
Jak jsme vás již informovali v únorovém čísle Kurýra, město Říčany ve spolupráci s Muzeem Říčany
a za podpory Nadačního fondu obětem holocaustu
realizuje projekt k připomenutí 80. výročí transportů
židovských obyvatel na Říčansku do koncentračních
táborů. První akcí projektu je mezigenerační kavárna.
V době, kdy jsme projekt připravovali, nás vůbec
nenapadlo, že kvůli situaci na Ukrajině téma války,
genocidy národa či masového vraždění bude tak aktuální. Jsme rádi, že pozvání do kavárny přijaly dvě ženy,
jejichž matkám se podařilo hrůzy koncentračního tábora přežít a jsou ochotny se o svoje vzpomínky s námi
podělit. Krátký rozhovor s nimi berte prosím jako
pozvánku do naší kavárny. Těšíme se setkání s vámi
napříč generacemi v pondělí 30. 5. 2022 v 10 hodin.
Zuzana Peterová
se narodila 25. října 1950 do židovské rodiny. Její rodina
trpěla traumatem z doby druhé světové války, kdy v koncentračních táborech zahynulo okolo šedesáti jejích příbuzných. Otec Miloslav Schneider byl v padesátých letech
ve vykonstruovaném procesu odsouzen na dlouhé roky
do kriminálu. Z kádrových důvodů nemohla jít studovat
na gymnázium. Podařilo se jí to až v roce 1966. Následně vystudovala Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy. V roce 1969 se provdala a narodily se jí čtyři děti. Při
mateřské dovolené studovala psychologii a psychoterapii.
V současné době se věnuje literární tvorbě a v pražské Židovské obci působí jako psychoterapeutka.

luje. V praxi to znamená, že si náš mozek vzpomíná čím
dál zřetelněji na situace, které jsme prožili v dávné době,
zatímco co jsme měli včera k obědu je v naší paměti nenávratně pryč…
Často se hovoří o tzv. přenosu trauma na další generace,
a to mohu z vlastní zkušenosti potvrdit. Sama pocházím
z rodiny, která byla těžce holocaustem poznamenána.
Z koncentračních táborů se vrátilo žalostně málo příbuzných. Moje maminka i babička mi pak vyprávěly mnoho
vzpomínek z doby války a já jsem vlastně žila a žiji tou
dobou poznamenaná, i když jsem ji sama na vlastní kůži
neprožila. A moje čtyři děti si zase ode mě přebraly toto
dědictví a poznamenalo to i je. Proto ke mně chodí na terapie jak druhá, tak i třetí a dnes i čtvrtá generace po holocaustu.
Jaké dotazy nebo reakce Vás při diskuzích zasáhnou – ať
už mile či znepokojivě?
Dlouho jsem si myslela, že po vyprávění mých drahých
přeživších – maminky a babičky – není už mnoho informací z té doby, aby mě tolik zasáhly. Ale mýlila jsem se.
Každý člověk, který mi vypráví o svém „poselství“ z holocaustu přináší mimořádný příběh, ojedinělý osud svůj
nebo svých příbuzných. Obdivuji tyto lidi – jejich sílu
do života…
Jsme svědky války na Ukrajině a masakrování civilního
obyvatelstva. To máme skutečně tak krátkou paměť? Proč
je nebezpečné mít lhostejný postoj ke zlu?
Zlo je nebezpečný signál: když proti němu nic neuděláme
– rozšíří se a zasáhne vše, co mu přijde do cesty. Jako rakovina. Proto je tak důležité zasáhnout proti zlu co nejdřív.
A že si nepamatujeme odkaz našich předků ohledně prožitého zla? Myslím si, že pokud někdo skutečně něco zlého
neprožije – bereme zlo jako dávnou „věc“, která snad ani
neexistuje. Ale je tady, pořád. Proto buďme ostražití, vyplatí se to.
Alena Lehovcová
převzala štafetu po své mamince Anně Hyndrákové, která
letos v únoru zemřela ve věku 94 let. Celý svůj život zasvětila sepisováním a nahráváním vzpomínek ostatních
přeživších, a pokud jí síly stačily, vyprávěla je na nejrůznějších besedách. Alena Lehovcová se ve své profesi specializuje na virologii, alergologii a imunologii.

Musíme se naučit kriticky myslet
Když proti zlu nic neuděláme, zasáhne vše
Věnujete se lidem, kteří přežili holocaust a jejich potomkům. Je to stále aktuální? Přenášejí se traumata z pronásledování Židů do dalších generací?
Kdo prožil holocaust – nemůže zapomenout. A čím je jeho
věk vyšší, tím se vzpomínky bohužel víc a víc přibližují.
Souvisí to totiž s dlouhodobou pamětí, která se věkem čím
dál víc přibližuje, zatímco ta krátkodobá naopak vzda-
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Vaše maminka sepisovala a nahrávala vzpomínky ostatních přeživších, věnovala tomu spoustu energie a času.
Neměla někdy chuť všeho nechat? A proč vy pokračujete
její v práci?
Maminka se léta věnovala historii holocaustu nejen přeživších Židů, ale i Romů a Sintů. Dospěla k tomu ovšem až
dlouho po skončení války a dlouho po návratu z koncentračních táborů. Nikdy neodmítla žádnou besedu na toto
téma, pro děti, žáky, studenty, zkrátka pro nikoho. I když ji
to v posledních letech velmi vyčerpávalo, považovala svoji
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Maminka Aleny Lehovcové Anna Hyndráková.

výpověď za důležité svědectví o tom, co se stalo a předávala ho v naději, že podobné hrůzy se již nikdy nebudou
opakovat. Protože se občas i v dnešní době lze setkat s popíráním hrůz, které se v koncentračních táborech odehrávaly, považuji za důležité v její práci pokračovat. Přímých
svědků již mnoho není a myslím, že my, tzv. druhá generace bychom měli usilovat o zachování vzpomínek, osudů
našich blízkých, z nichž drtivá většina byla zavražděna.
Na co máte v lidském jednání alergii – vzhledem k vaší
profesi :-)?
Snažím se být tolerantním člověkem, ale jsou věci, které tolerovat nelze. Jsem „alergická“ na neomalenou
hloupost – když například dostanu na diskuzi seriózní otázku, kdo jim v tom koncentráku pral? Na rozmazlenost a naprostou absenci vděku – máme všechno
a stále si stěžujeme na malichernosti (hrůza, prodlou-

žili interval tramvaje ze 4 minut na 6 minut). Na agresivitu a netoleranci – já s rouškami nesouhlasím,
nenasadím si ji a na všechny budu křičet (i když jsem na oddělení, kde je většina klientů imunologicky oslabených).
Na druhé straně mě velmi těší česká solidárnost, která
projevila například v souvislosti se živelnými katastrofami
nebo zejména nyní s Ukrajinou.
Aktivně se podílíte na tom, aby se nezapomínalo a pravda
se nepřekrucovala. Je výhodou, že s dnešními technologiemi se lidé na celém světě dozvědí o hrůzách na Ukrajině
hned?
To je těžká otázka. Nikdo jsme si nemysleli, že se dožijeme války, tak blízko od nás a skoro v přímém přenosu. Je
určitě dobře, že jsme informováni o tom, co se děje. Představme si, že by zprávy byly falšovány a zkreslovány tak,
jak tomu dochází nyní v Rusku. Ještě si dobře pamatuji,
jak bylo obtížné získat pravdivé a relevantní informace
o tom, co se ve světě děje před rokem 1989. Jak jsme seděli
večer u rušených stanic, jak jsme si potají nosili samizdaty. V souvislosti s tím, co jsem psala o předávání vzpomínek jako varování, je pro mě velmi těžké sledovat zprávy
o zvěrstvech, která se na Ukrajině odehrávají. Možná
právě proto je nutné nemlčet, pomáhat, vzdělávat se. Jednoduše – kriticky myslet. A ruské teze o denacifikaci země
s prezidentem se židovskými kořeny je až úsměvně absurdní. Pokud je někdo fašistou a nacistou v rusko-ukrajinském konfliktu, pak to jistě není napadená a statečně se
bránící Ukrajina, jejíž hlavním „hříchem“ je touha vydat
se vlastní a demokratickou cestou.
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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
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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.

Říčanský festival
vína 2022
2. ročník; sobota 4. 6. 2022,

13:00 – 22:00, Masarykovo náměstí, Říčany
Po dvouleté pauze se do Říčan vrací festival vína!
Fanouškům dobrého vína se na Masarykově náměstí v Říčanech představí 16 pečlivě vybraných
vinařství z Čech a Moravy. Kromě stálic Českých festivalů vína, jakými jsou např. mutěnické
Modré vinařství, čejkovické Vinařství Konečný, poddvorovské Vinařství Gertner či mikulovské
Vinařství Rauš se svým nepřehlédnutelným someliérem Lukášem Polišenským, se potkáte
i se zcela novými vinaři. Celková nabídka bude velice pestrá, od lehkých ročníkových vín,
přes perlivá a růžová vína, až po mohutná vína z francouzských sudů či vína vyrobená
speciálními technologiemi.
Součástí akce bude také food zóna s rozmanitou nabídkou pokrmů
a nápojů a v neposlední řadě bohatý doprovodný program. Vystoupí Cimbálová muzika
Michala Horsáka, kapela Crossband a nakonec DJ Kulda. Programem vás budou
provázet moderátor Stanislav Jurík a someliér Zdeněk Kintr.
Vstupné na akci bude zdarma. Víno se bude rozlévat výhradně do festivalových sklenic,
které budou k zakoupení přímo na místě za 100 Kč.
Aktuální informace o akci jsou k dispozici na www.festivalyvina.cz nebo na facebooku akce.
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Plnění rozpočtu
města

Schválený
rozpočet
v Kč

Upravený
rozpočet
v Kč

Skutečnost
k 31. 3. 2022
v Kč

% plnění
k uprav.
rozpočtu

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

325Ê754Ê500,00

378Ê254Ê500,00

79Ê072Ê542,43

20,90

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

152Ê420Ê454,00

153Ê933Ê898,11

38Ê672Ê129,50

25,12

2Ê100Ê000,00

2Ê100Ê000,00

4Ê362Ê383,80

207,73

116Ê159Ê008,00

120Ê881Ê702,88

30Ê942Ê083,62

25,60

60Ê000,00

60Ê000,00

15Ê000,00

25,00

596Ê493Ê962,00

655Ê230Ê100,99

153Ê064Ê139,35

23,36

274Ê695Ê820,17

368Ê215Ê304,94

368Ê215Ê304,94

100,00

Kapitálové příjmy (příjmy z prodeje majetku)
Přijaté dotace
Přijaté splátky půjček
Rozpočtové příjmy
běžného roku celkem
Přebytek hospodaření za minulý rok
Zůstatek pokladny cizí měny
Úvěr

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

871Ê189Ê782,17

1Ê023Ê445Ê405,93

521Ê279Ê444,29

50,93

451Ê420Ê877,86

481Ê615Ê639,00

87Ê705Ê367,78

18,21

Rozpisové rezervy

13Ê599Ê522,74

32Ê590Ê758,25

0,00

0,00

Běžné výdaje celkem

465Ê020Ê400,60

514Ê206Ê397,25

87Ê705Ê367,78

17,06

309Ê137Ê779,68

354Ê762Ê477,69

26Ê899Ê036,94

7,58

71Ê993Ê601,89

136Ê043Ê867,99

0,00

0,00

Investiční výdaje celkem

381Ê131Ê381,57

490Ê806Ê345,68

26Ê899Ê036,94

5,48

Rozpočtové výdaje běžného roku
celkem

846Ê151Ê782,17

1Ê005Ê012Ê742,93

114Ê604Ê404,72

11,40

25Ê038Ê000,00

18Ê432Ê663,00

5Ê521Ê327,09

29,95

871Ê189Ê782,17

1Ê023Ê445Ê405,93

120Ê125Ê731,81

11,74

0,00

0,00

401Ê153Ê712,48

Příjmy celkem vč. přebytku hospodaření
VÝDAJE
Běžné (provozní) výdaje

Kapitálové (investiční) výdaje
Rezervy na investice

Splátky úvěru
Výdaje vč. splátky půjčky
rozdíl příjmy - výdaje (BV s kons.)

Podrobné čerpání rozpočtu najdete na www.ricany.cz - radnice - město a samospráva - finance a majetek města - aktuální informace o čerpání rozpočtu města
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D E T S K Ý DE N
aneb ladovské hrátky (o století zpátky)

V sobotu 28. května 2022
od 14 hodin, Lázeňská louka
* Pohádkoví šaškové z Pěnkavova dvora

*

(www.penkavuvdvur.cz)
Tanečky
a hudba pro nejmenší
*
* Pohádka Skřítkové z kouzelného lesa
* Jízda na koních
* Občerstvení
Vystoupí: Ladův národopisný soubor z Hrusic,
TS DANCE EB, TK Fuego, TŠ Twist
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Město Říčany hledá

schopné pracovníky do dobře zavedeného kolektivu
na následující pracovní pozice:

1. v
 odohospodář

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 oddělení stavebního úřadu – speciální
stavební úřad
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

7. Pracovník technické správy

Základní vzdělání a manuální zručnost
Bližší informace: Michal Svoboda, vedoucí oddělení technické správy, tel. 602 767 155

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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Vážení spoluobčané, milí Říčaňáci
Začíná nám jaro.
Čas, kdy se dny
prodlužují, prostor,
ve kterém žijeme se
stává barevným, plným vůně kvetoucích rostlin a zpěvu
ptáků.
Osobně
mám toto období nejraději z celého
roku. To nadšení, když sluneční paprsky
začnou po dlouhé době hřát!
Jaro je také spojené s přípravou zahrádek, výsadbou stromů a dalších venkovních činností. Ani na městě to v rámci
údržby veřejného prostoru a zeleně nemáme jinak. Začínáme zakládat nové
květinové záhony, ty stávající dostávají
řádnou péči. Vysazujeme stromy, prořezáváme zeleň kolem komunikací,
čistíme ulice od zimního nepořádku, zametáme chodníky, odstraňujeme plevel
z komunikací.
I tak pro vás, milí spoluobčané, připravujeme několik novinek, které by měly

život v našem městě zpříjemnit. Jednou z nich je možnost svozu velkoobjemového odpadu na sběrný dvůr tzv.
„na zavolání“. Pro Říčaňáky, kteří např.
nedisponují dodávkou, by se tak otevřela možnost objednat si svoz objemného
odpadu přímo z pohodlí svého domu
a to včetně zajištění naložení i vyložení.
Rádi také podpoříme každého, kdo chce
pomoci vylepšit veřejný prostor v rámci
projektu „Říčanská rukavice“. Nabízíme např. svoz odpadu a bioodpadu
jednotlivcům i spolkům zdarma, pokud
se rozhodnou pečovat o veřejný prostor.
Rádi poskytneme nářadí nezbytné pro
údržbu upravovaného prostoru. Všem,
kteří se již aktivně zapojili, patří veliké
díky! Věřím, že společně můžeme naše
město učinit ještě čistším, krásnějším.
Rád bych také zmínil problematiku parkování. Středočeský kraj zrušil některá
dopravní opatření, která regulovala parkování v našem městě v rámci projektu
„Parkuj dobře v Říčanech“. Domnívám

se, že tím došlo ke zhoršení kultivovanosti veřejného prostoru v celém centru města. Auta parkují neuspořádaně,
mnohdy i nebezpečně a ukazuje se,
že spoléhat pouze na rozum řidičů, že
budou parkovat tak, aby neomezovali
pohyb ostatních po ulicích, je nereálné.
Naše město určitou regulaci parkování
v centru potřebuje, stejně jak to dnes již
mají srovnatelná města v okolí. Připravujeme tedy výraznou úpravu celého
projektu. Cílem je radikální zjednodušení celého systému, odstranění všech
nedostatků ve značení parkovacích míst
a sjednocení cen parkovacích karet pro
všechny obyvatele města.
Závěrem se chci omluvit těm Říčaňákům, kterým nový systém parkování
způsobil komplikace. Snažíme se vše co
nejrychleji vylepšit tak, aby byl systém
pro Říčanské obyvatele jednoduchý, pohodlný a přinesl kýžený efekt v regulaci
automobilové dopravy v našem městě.
Petr Auředník, radní (Klidné město)

Na
posledním
Zastupitelstvu
jsem upozornila
na nevábně vypadající záhony
v ulici Rýdlova
a na Komenského
náměstí. Panem
Michalem Svobodou bylo slíbeno, že
v nejbližších dnech dojde k úpravě
záhonů. Dodržel slovo, záhony opět
vypadají hezky a jsou vidět krásně barevné květy. Díky.
Přede dvěma měsíci jsem upozornila vedení města, že při prodlužování
denního světla větve VO, které jsou
ovládány časovými a ne soumrakovými spínači, svítí zbytečně jak ráno, tak
večer. Došlo k úpravě nastavení času
zapnutí a vypnutí. Ale tyto úpravy je
nutné provádět alespoň jednou za 10 -

14 dnů, protože při rychlosti přibývání
denního světla za měsíc o jednu hodinu
ráno i večer se spotřeba zbytečně zvyšuje. Když si vezmu, že VO v Říčanech
má celkem kolem 2 500 lamp (možná
již více) a zhruba polovina je ovládána
časovými spínači, tak při brzkém rozsvícení a pozdním zhasnutí jen o jednu
hodinu denně se jedná o dost zbytečně
spotřebovanou energii a tím zbytečně utracených peněz. ELTODO jako
správce a hlavně Město jako majitel
VO, by si měli toto pohlídat a nastavení
spínačů přizpůsobovat prodlužování
denního světla. Obrátili se na mě lidé,
kteří si všimli, že se koncem března vypouští Jureček a ptali se mě proč. Jedná
se o projekt Překvapte Říčany – víceúčelové molo nejen pro otužilce. Vím, že
nebyl porušen žádný zákon při vypouštění. Zdravý selský rozum by si ale řekl,

že když nebyl v zimě žádný sníh, jaro je
skoro bez deště, je potřeba šetřit každou kapkou vody a molo pro otužilce
by se tedy mohlo dělat až na podzim.
Ještě jednou Překvapte Říčany - Rozšíření a doplnění chybějící části chodníku
na frekventovaném místě v ulici Rooseveltova. Rooseveltova komunikace je
spojnicí od dálnice do středu města, kde
jezdí osobní i nákladní auta a autobusy.
V tomto úseku je komunikace velice
úzká (povolí to DI PČR?). Možnosti pro
pěší dostat se z náměstí pod hrad jsou
dvě. Buď ulicí Lázeňskou do Podskalí
a dále pod hrad. Nebo spojkou U Hradu
a dostanu se na přechod v ulici Kolovratská. Při dopravním vytížení Rooseveltovy silnice, jsou tyto dvě alternativy
rozhodně bezpečnější a klidnější.
Karla Egidová,
zastupitelka (ODS)

Veřejné osvětlení v Říčanech je
od loňského roku z 90 % na soumraková čidla. Na časový spínač máme
pouze několik zapínáků, u kterých
je správce opakovaně pověřen kontinuální úpravou časů právě v souladu
s prodlužováním dní a krácením nocí.

Vysvětlení k molu na Jurečku – víceúčelové molo, které vzniklo na základě
vítězného návrhu otužilců, NEBUDE sloužit pouze otužilcům. Právě
naopak, myslím, že molo na rybníce
bude výrazně častěji využíváno v letní
sezóně. A to je důvod, proč město za-

jistilo realizaci okamžitě po povolení
dané stavby stavebním úřadem, tj.
na začátku dubna. Voda již do rybníka zase natekla a nemusíme mít tudíž
obavy o letní koupání.

Poděkování

David Michalička
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Městská policie Říčany

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

Tel. 323 618 150
Mob. 725 022 765
Z knihy událostí
22. března, 9.16
Policie ČR žádá strážníky o spolupráci při zjištění pobytu
zájmové osoby, která má být předvedena na policii. Je známo, že osoba se pohybuje na území města Říčany. Opětovně se vyplácí místní znalost strážníků. Strážníci vědí,
kde zájmová osoba ve městě pobývá, proto netrvá dlouho
a osoba je kontaktována a předvedena k dalším úkonům
na Policii ČR.

Předkládá jen průkaz totožnosti. Na dotaz strážníků, zda
vlastní řidičské oprávnění, řidič sděluje, že řidičský průkaz má zadržen. Následně provedená orientační dechová
zkouška na přítomnost alkoholu je negativní, avšak test
na přítomnost omamných a psychotropních látek řidič odmítá. Pohledem do vnitřku vozidla je zjištěno demontované
jízdní kolo, pákové kleště, ale také i batoh, ke kterému se
nehlásí řidič, ale ani jeho spolujezdec. Po těchto zjištěných
skutečnostech, byla tato zajímavá dvojice s bohatou trestní
minulostí i s vozidlem předána na místě hlídce Policie ČR,
která ve věci provádí další šetření.

23. března, 5.40

Na základě telefonického oznámení prověřují strážníci
v ulici Politických vězňů dodávkové vozidlo, ze kterého
vytéká olej. Po příjezdu na místo hlídka strážníků zjišťuje, že únik oleje je intenzivní a většího rozsahu. Na místo
je přivolán Hasičský záchranný sbor, který provádí zásyp
uniklého oleje. Dalším šetřením je zjištěno, že olej vytéká
z nákladového prostoru dodávky. K vozidlu se dostavuje
řidič, který vozidlo otevírá. V nákladovém prostoru došlo
k prasknutí převážené nádoby s hydraulickým olejem, který se rozlil po celém vnitřku vozidla a následně začal vytékat z vozidla ven. K poškození životního prostředí nedošlo, proto byla informace o události předána technickým
službám města z důvodu důkladného úklidu komunikace.

25. března, 00.45
Při hlídkové činnosti si strážníci všímají kouře, který stoupá ze skladového areálu v ulici Černokostelecká. Při přiblížení k místu je zjištěno, že zde v menším rozsahu hoří
skládka odpadu. Na místo je přivolán Hasičský záchranný
sbor, který provedl uhašení.

8. dubna, 20.27
Řidič vozidla oznamuje strážníkům jiného řidiče, který
jede ulicí Černokostelecká a řídí vozidlo pravděpodobně
pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, jelikož
nedokáže udržet přímý směr jízdy a kličkuje. Řidič vozidlo momentálně zaparkoval u benzínové čerpací stanice
a oznamovatelem byl upozorněn, aby v další jízdě nepokračoval. O přijatém oznámení je vyrozuměna i Policie ČR.
Řidič upozornění nedbá a vozidlem od benzínové pumpy
vyjel opětovně do provozu. Strážníci jsou ale nedaleko
a snaží se řidiče vozidla zastavit. Na výzvy k zastavení řidič
nereaguje, jeho jízda není rychlá, ale je hodně nejistá. Řidič
vozidla zastavuje, až po zajetí do otevřeného firemního
areálu v ulici K Podjezdu, ze kterého není kam pokračovat
v další jízdě. Z vozidla po zastavení okamžitě vystupují dva
muži, kteří se pokoušejí utéct. V tomto je jim zabráněno donucovacími prostředky - hrozba namířené služební zbraně
strážníků byla dostatečně přesvědčivá. Z prvotní komunikace je zřejmé, že oba muži jsou silně pod vlivem alkoholu.
Řidič byl poučen, že je podezřelý z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, kterého se dopustil při jízdě
po pozemní komunikaci. Toto potvrdila i provedená orientační dechová zkouška na přítomnost alkoholu, která byla
pozitivní v hodnotě 2.86 promile. Řidič byl následně předán
hlídce Policie ČR k provedení dalších úkonů a opatření.

5. dubna, 00.21

Při hlídkové a kontrolní činnosti si strážníci všímají v ulici Černokostelecká vozidla Škoda, které není předpisově
osvětleno. Strážníci vozidlo zastavují a kontrolují. Je zjištěno, že vozidlo má více než půl roku propadlou technickou
kontrolu, někdo páčil dveře u řidiče, pod volantem chybí
spínací skříňka a vozidlo je startováno šroubovákem. Řidič
je vyzván k předložení dokladů nutných k řízení vozidla.
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Co nového u hasičů
www.sdhricany.cz
Vážení příznivci našeho sboru,
první čtyři měsíce letošního roku máme úspěšně za sebou a stále nás toho letos ještě hodně čeká. Mládež již
začala trénovat s vodou a při prvním tréninku na nich
bylo vidět, že jim to chybělo a radost v jejich očích byla
k nezaplacení. Soutěže se nám pomalu rozjíždějí, ale
některé se konají až po vydání tohoto článku, tak vám
o nich poreferuji v dalším čísle. Co máme za sebou
anebo co nás v květnu čeká? Naše dospělí čeká soutěž
„Floriánek“, která prověří schopnosti našeho družstva. Družstvo je složené z členů naší jednotky, a tak by
jednotlivé úseky soutěže měly proběhnout bez obtíží.
Říká se, že těžko na cvičišti, lehce na bojišti. Náš boj
v případě výjezdu spočívá v záchraně osob a majetku,
a proto je každé cvičení velmi důležité. Na soutěž se
moc těšíme a doufám, že se budeme moci v příštím čísle pochlubit úspěchem. Soutěž se koná 7. 5., tak nám
držte palce. V rámci pravidelné odborné přípravy se
naučíme ledacos, a to je poté možné uplatnit při samotných výjezdech.
Naše jednotka má opět za sebou několik výjezdů. Dne 19.
3. jsme byli přivolání k požáru osobního automobilu. Další výjezd na sebe nenechal dlouho čekat a hned 25. 3. jsme
drželi zálohu na vlastní stanici. K požáru plotu v blízkosti
rodinného domu jsme vyjížděli 4. 4. a 5. 4. k požáru tújí.
Dne 12. 4. jsme zasahovali u hořící motorky zaparkované
u rodinného domu.
Velmi krátce máme na výjezdy připravený vůz Iveco, který je v provedení nosiče kontejnerů. Je tedy možné, aby
vozil kontejner na sypké materiály, náš týlový kontejner,
lodičku i náš smykový nakladač. Iveco mělo svou výjezdovou premiéru dne 25. 3. Vozidlo bylo vyrobeno v roce
2018 a dodáno pro technické služby města v původní bílé
barvě. Členy SDH bylo v roce 2021 přestavěno tak, aby
splňovalo podmínky stanovené pro požární nosiče kontejnerů. Bylo nutné před zařazením do výjezdu provést hned
několik úprav. Pomoc byla využita jen při lakování kabiny
do hasičských barev, kterou provedla specializovaná firma. Vlastními silami jsme následně upravili kompletně
elektroinstalaci, protože vůz bylo nutné doplnit o zvukové
a světelné výstražné zařízení. Doplněna byla taktéž radiostanice a další detaily. Všem, kteří se podíleli na předělání vozu a přiložili ruku dílu, moc děkujeme. Na úpravách
jsme strávili nespočet hodin a věříme, že se nám odvděčí
svou spolehlivostí stejně, jako naše již stařičká Avie, kterou ještě stále máme.
Druhou dubnovou neděli, tedy 10. 4., proběhl letošní
první závod Pražské a Středočeské ligy v TFA. Za nás se
zúčastnili čtyři závodníci a zimní pauza byla znát hned
po startu. Počasí nebylo zcela optimální, ale tento typ zá-

vodu je v překladu „nejtvrdší hasič přežije“ a proto nás ani
aprílové počasí nezaskočilo. Závod byl první v celé sérii
a také specifický, protože závěrem závodu nebyla, jak je
zvykem, třímetrová bariéra, ale končil na rozhledně, kde
závodníky čekalo ještě 120 schodů. Závod byl velice těžký
a dokončili ho za nás jen dva závodníci, proto jsme si dali
za cíl ještě více trénovat. Držte nám tedy palce do dalších
závodů.
Na závěr bych chtěl zmínit, že máme před sebou svátek sv.
Floriána, který je patronem hasičů a slavíme ho 4. 5. První
zmínka o sv. Floriánovi se datuje už k roku 304 n. l. Bývá
nejčastěji zobrazován jako římský voják s přilbou, mečem
a korouhví, vylévající z vědra vodu na hořící dům a někdy
i na hořící chrám. Je patronem proti požárům a vodě,
proto představoval v dřívějších dobách běžný námět pro
výklenkové plastiky venkovských usedlostí, které měly
ochraňovat dům. Dokonce v den jeho svátku bylo zakázáno rozdělávat oheň a nosit vodu, aby se v usedlosti nestalo
neštěstí. My si tento svátek připomeneme soutěží, o které
jsem psal výše.
Vám všem přeji mnoho štěstí a přeji pohodový květen.
David Pojezný, jednatel SDH Říčany
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Roztomilé chlupaté zvíře, které
chodíme krmit k říčanským rybníkům. To je běžný pohled na nutrii. Ale má být nutrie součástí
naší přírody?
Nutrie je původně jihoamerický
druh, který žije v subtropických
oblastech od Bolívie po jižní Argentinu. Mezi její blízké příbuzné patří
morče nebo dikobraz.
Kvůli kvalitní srsti s hustou podsadou se od konce 19. století začaly
nutrie chovat na kožešinových farmách. První kusy k nám byly přivezeny roku 1924, po deseti letech
bylo v tehdejším Československu
už sto farem a ještě větší rozmach
nastal v šedesátých až osmdesátých
letech. Tehdy byla vyšlechtěna i plemena s různou barvou srsti jako
šedá, světle hnědá nebo bílá. Dnes
většina chovů zanikla.
Nutrie je dobře přizpůsobena k životu ve vodě. Na zadních tlapkách
má čtyři prsty spojené plovací blánou, při potápění umí zavřít nozdry. Na rozdíl od bobra, našeho původního a největšího hlodavce, má
nutrie lysý kuželovitý ocas. Nápadné jsou mohutné oranžové řezáky,
které stále dorůstají. Jejich přední
strana je pokryta tvrdou sklovinou,
zadní strana je měkčí. Při kousání
se sklovina obrušuje pomaleji, tím
se konce zubů stále brousí do ostré
dlátovité hrany.
Nutrie se živí trávou a všemi částmi vlhkomilných rostlin, nepohrdne ani zemědělskými plodinami.
V zimě okusuje větve stromů. Jídelníček si občas zpestří škeblí nebo
žížalou. Dorůstá váhy kolem 10 kg.
Do břehů rybníků a řek vyhrabává
nory zakončené komůrkou s hnízdem. Někdy si staví hnízda i mimo
podzemí, ve spleti rostlin.
Nutrie žije v rodinných společenstvech, která vedou samice. Mláďata rodí dva až třikrát ročně. V jed-
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Nutrie
Myocastor coypus

nom vrhu bývá 6 plně vyvinutých
mláďat. Zajímavostí je umístění
mléčných struků. Samice mají bradavky na zádech, a tak mohou mláďata krmit i ve vodě.
Z farem do volné přírody začaly
nutrie unikat od sedmdesátých let
a postupně se šířily. Dnes jejich
početnost v ČR znepokojivě roste.
Přispívá k tomu jak změna klimatu
s mírnějšími zimami, tak to, že je
lidé přikrmují. Nutriím se v příhodných oblastech daří po celém světě.
Protože poškozují mokřadní a pobřežní biotopy, jsou nutrie zařazeny
mezi 100 celosvětově nejhorších

invazních druhů. Figurují také
na evropském seznamu invazních
nepůvodních druhů s významným
dopadem na Unii.
Nutrie má libové a lehce stravitelné
maso. Do konce osmdesátých let se
u nás běžně prodávalo a bylo součástí diet v nemocnicích. Je součástí kreolské a jihoamerické kuchyně.
Jakub Halaš
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Český svaz včelařů, z. s.
Základní organizace Říčany
založeno 13. 9. 1908
Žijící legendy mají i včelaři
Ne jinak tomu je i v našem Říčanském včelařském spolku,
který čítá na 135 členů.
Vybrali jsme pro vás tři nejvýraznější osobnosti včelařů,
kteří nejenže mají mnoho zkušeností díky dlouholetému
včelaření, ale i řadu zásluh při jejich předávání včelařům
začátečníkům.
Oldřich Doležal (1938), který jako vědecký pracovník
v oboru živočišná výroba, a to již „na odpočinku”, stále
přednáší, publikuje a pendluje mezi domovem a Izraelem,
kde má oba syny s početnými rodinami. A i přes to si najde
na včely a život kolem nich čas.
Lubomír Vojáček (1939), jenž spojil celoživotní lásku
ke včelám se svou profesí veterinárního technika a ve svém
včelíně v Babicích kdykoli přijme zvídavého zájemce
o včely, aby zodpověděl jakoukoli otázku z tohoto širokého
oboru.
František Lehovec z Pacova (1949), dlouholetý předseda
našeho spolku, oceněný zasloužilý pracovník ve včelařství
a neúnavně aktivní školitel pro každého včelaře, který
potřebuje radu. Zve si k sobě zejména včelaře nové, aby se
ukázalo, co v kom je a jak to se včelařením myslí.
Položili jsme jim každému zvlášť několik totožných otázek.
Kolik let vám bylo, když jste začal včelařit?
O. D. Bylo mi 13 let a byl to rok 1951
L. V. 12 let, v roce 1951
F. L. 32 a byl rok 1981
Co vás k tomu vedlo?
O. D. Ředitel měšťanky v Říčanech, kam jsem chodil, pan
Vlček založil včelařský kroužek. Dovedl děti nadchnout pro
včely a hlavně, nebát se jich!
L. V. Začal jsem chodit do včelařského kroužku při mé
měšťance v Říčanech, tam jsem se do včelaření zamiloval.
Když jsem se oženil, můj tchán - včelař mi byl také velkým
vzorem.
F. L. Bohužel, ale ve výsledku bohudík, těžký úraz otce
s roční neschopností a tedy nutnost postarat se spolu
s mladším bratrem o jeho cca 40 včelstev.
Co vám včelaření dalo a vzalo?
O. D. Ač vědecký pracovník, touha odhalovat tajemství
organismu včelstva je pro mne tou největší prioritou
a po těch 70 let se stále učím. A nevzalo mně, i po dlouhém
přemýšlení, vůbec nic. Nacházím pouze přednosti.
L. V. Krom radosti i povolání. Jako veterinární technik jsem
se v roce 1963 stal i prohlížitelem včelstev v celém kraji.
A vzalo? Vůbec nic.
F. L. Poznat úžasný svět včel a řadu výborných včelařů.
Naopak vzalo hodně času a iluze o tzv. „taky včelařích“.
Jak se včelaření za tu dobu změnilo?
O. D. Začínal jsem ve včelíně s pěti budečáky, které mi

zhotovil tatínek, a v roce 1977 jsem přešel na tachováky
- nástavkové úly, a to je včelaření o něčem jiném. To byl
zlom! Tam se mohly naplnit „Zákonitosti života včelstva”,
které v této knize popisuje Otakar Brenner z Babic, můj
celoživotní učitel.
L. V. Hlavně technickým pokrokem, elektrifikací medomety, vařáky na vosk, atd. je možné po patřičné
investici pořídit si na elektrický pohon, což usnadňuje práci.
V nerezu, a tím pádem lehčeji udržovatelné z hygienického
hlediska. A i dostupnost těchto výrobků na našem trhu.
F. L. Zásadně. Základ je pořád stejný, ale je tu nástavkové
včelaření, šlechtění, silná včelstva, ale i jejich lokálně
vysoké počty s problémem nedostatku potravy - velká
hustota zavčelení.  
Např. KÚ Radošovice eviduje v r. 2019 průměrně 33,4
včelstva na km².
Chtěl jste někdy přestat?
O. D. Nechtěl, ale musel jsem. Ztratil jsem před krátkým
časem stanoviště, ale už mám vyhlídnuté nové. Snad
budeme já i včeličky i na novém spokojeni.
L. V. Ne, ani když jsem se stal ve svých 25 letech silným
alergikem na včelí jed. To v 50 jako zázrakem ustalo. A ani
když mi na nový včelín s devíti včelstvy vloni po silné bouři
spadl ořech, celý ho zničil a já přišel o většinu včelstev.
F. L. Ne, ale vzhledem k věku a zdraví mne to ukončení
určitě čeká. Je třeba provoz utlumovat.
Co byste vzkázal těm, co chtějí začít včelařit?
O. D. Včelařem se člověk nestane za rok, ani za pět let.
Moc doporučuji „imrvére” číst, diskutovat, poslouchat
a hlavně včely nešidit, ony se totiž nenechají. Nemyslet
si, že na včelách zbohatnete. Nenechat se odradit
nepředpokládaným vývojem či neúspěchem.
L. V. Začněte, je to krásný koníček, pokud to koníčkem
zůstane. Ale přistupujte k tomu zodpovědně. Informujte
se, kolik včelstev je v okolí, jakou v místě budou mít včely
obživu.
F. L. Vzdělávejte se v oboru, komunikujte se včelaři v okolí
a nebojte se poradit u zkušenějšího.
Děkujeme za odpovědi, Vaši říčanští včelaři
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Děti a dobrovolníci
uklidili Říčany

Dne 26. března se naše místní skupina
ČSOP Ekocentrum Říčany zapojila
do celorepublikové akce Ukliďme svět.
Sešli jsme se dopoledne u Mlýnského
rybníka, kde jsme pročistili tzv. džungli,
přírodní mokřadní lokalitu a místo dětských her. Postupovali jsme pak proti
toku Říčanského potoka kolem jeho koryta a sbírali odpadky z přilehlých míst
jako je louka před katovnou, zastrčená
místa a mokřad na Lázeňské louce, nakonec i z lesíka za zimním stadionem.
Tam jsme náš tříhodinový sběr ukončili.
Podařilo se nám vyčistit všechno, co
jsme si předsevzali. Zásluhou našich
dobrovolníků zmizela řada míst, od kterých kolemjdoucí běžně odvrací zrak.
Rodiče se tam nebudou štítit nechat své
děti, aby prozkoumaly malinký kousek
volné přírody, kterých se nám v přepečlivě strojově sterilizovaném městském
prostředí zachovává čím dál míň. Všem
lovcům a sběračům z naší skupinky
za to patří veliký dík. Speciální poděkování bychom rádi věnovali dospívajícím
účastníkům. Jejich účast a nasazení
nám dává naději, že péče o naši přírodu
a krajinu neustane ani v budoucnu.
Nejbizarnějším nálezem akce bylo záchodové prkýnko z vlaku, které zřejmě
po šílené srážce na dráze muselo uletět
nejméně 1 km vzdušnou čarou, aby se
dostalo na místo, odkud ho vyzvedla
šťastná nálezkyně Barča. O nejadre-

nalinovější moment akce se postaral
zapálený dobrovolník Kryštof. Ve snaze
pomoct sestřičce přes vodu předvedl
sice nezamýšlený, přesto však ukázkový
judistický strh, po kterém se oba aktéři
octli naležato v potoce.
Dne 8. dubna se druhý stupeň 1. ZŠ
Říčany ve spolupráci s Ekocentrem
Říčany zapojil do další celorepublikové
akce, tentokrát Ukliďme Česko. Žáci se
zaměřili na okolí Marvánku a Rozpakova, okolí cyklostezky směrem do Kolovrat, lokality blízko Pacovského rybníka a na hrůzostrašný areál vedle hal
na Černokostelecké. Sbírání probíhalo asi 3 hodiny, přičemž sběrači čelili
nečekaně chladnému počasí.
Během akce se podařilo nashromáždit

neuvěřitelné množství odpadu, zhruba
2,5krát více, než byla kapacita přistaveného kontejneru. Děkujeme městu
Říčany za odvoz! Kromě obligátního
plastového svinstva a hromady polystyrenu se našly i zajímavosti jako kytara, dveře od kotelny, mohutná tlaková
nádrž, vodní dýmka či sada televizorů.
Všem sběračům patří za jejich práci
velký dík. Na vlastní oči měli možnost
vidět, jak se dokážeme ke svému okolí
chovat. Snad to bude pro ně impuls
k tomu, aby v některých věcech starší
generace nenapodobovali.
Za organizaci žactva děkujeme paním
učitelkám Janě Kolkové a Lence Prchalové.
Martin Karáč

Srnčí palouček, 3. část - současnost
V roce 2007 se o Srnčí palouček začal
starat Okrašlovací spolek z. s. v Říčanech. Prvním úkolem byla likvidace
invazivní rostliny křídlatky japonské,
která zcela ovládla přední část paloučku. Postupně byl odvezen odpad,
poraženy některé náletové stromy,
vykopány a odvezeny pařezy, osazena
lavička, upravena cesta a její odvodnění, zřízeno zimoviště pro plazy a ze-
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jména rekultivací obnovena květnatá
louka.
V současné době Srnčí palouček sečeme
dvakrát ročně. Trávu, která obsahuje
více kvetoucích rostlin, necháme zaschnout, aby se květy vysemenily. Snažíme se, aby zde rostly pouze původní
rostliny a nedocházelo tak ke změně
genetické struktury. K tomu dochází
často při vysévání rostlin z jiných zemí,

ale i z jiných koutů Česka. Mělo by být
použito pouze regionální osivo, které je
složeno z původních druhů typických
pro danou oblast. Vzorek toho osiva
jsme dostali z Muzea v Říčanech.
Posečenou a vysemeněnou trávu shrabeme a ukládáme na hromady mimo
louku. Kvetoucí rostliny nechtějí vyhnojenou půdu, takže tráva se nepoužívá
jako mulč.

texty.kuryr@ricany.cz

Pro seniory
Snažíme se o různorodost rostlin
a k tomu je třeba omezovat výskyt některých rychle se množících rostlin,
např. lopuchu, pcháče, kopřiv, pěťouru,
šťovíku okrouhlolistého, svízele přítuly,
netýkavky malokvěté. Pcháč obecný je
jedním z nejnebezpečnějších a obtížně
likvidovatelných plevelů. Tyto rostliny by během pár let pokryly celý Srnčí
palouček. Samozřejmě nepoužíváme
chemii, ale pouze motyčku nebo rýč
a hlavně nenecháváme tyto rostliny
ve velkém vysemenit. Část těchto rostlin
je ponechána, protože to jsou žírné rostliny (potrava) pro různé housenky. Mezi
další činnosti na Srnčím paloučku patří
odstranění spadlých větví a stromů. Bohužel naši snahu narušují přemnožení
divočáci. Proto musíme průběžně rovnat rozrytou zem, aby bylo vůbec možné
trávu posekat a shrabat, a také zachránit alespoň některé poničené rostliny.
V plánu máme i údržbové práce na potůčku a také na přilehlém rybníčku. Začlenění Srnčího paloučku do přírodního
krajinného parku, který vyhlásilo Město
Říčany, zaručuje další existenci palouč-

ku a jeho biotopu, který je jedním z posledních svého druhu v Říčanech.
Srnčí palouček je krásné místo v čisté
přírodě. Můžete se o tom přesvědčit.

Stačí Srnčí palouček navštívit a jen pozorovat přírodu, být její součástí.
Eva Drncová, Jiří Pánek
Okrašlovací spolek v Říčanech

Stacionář Olga a DPS Senior
DPS Senior a stacionář Olga Říčany, p.o.
Komenského nám.1850, Říčany

přijme RECEPČNÍ
12-ti hod. směny, denní, noční, nepřetržitý provoz.

Nástup 1.června.
Požadujeme práci na PC, spolehlivost, komunikativnost
Zájemci posílejte životopis
na e-mail: iveta.zavodska@dps.ricany.cz
Bližší informace na tel.:
323 604 244-6, ing.Závodská
Ve stacionáři Olga jsme opět po dlouhé covidové pauze
přivítali šikovné předškoláky. Úžasné paní učitelky vymyslí dětem a seniorům téma tvoření, donesou potřebné
výtvarné potřeby a společné vyrábění může začít. U jednoho velkého stolu tak vznikají pod rukama malých i velkých
ručiček krásné výrobky, ze kterých mají společně radost.
Děkujeme, že děti naše seniory nejen potěší svou přítomností, ale i vyrobenou drobností na památku.
Iveta Závodská, ředitelka

Stacionář Olga přijme brigádníka/ci na pozici

pečovatelky na noční
a víkendové směny
Více informací na tel.:
733 340 028
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Obecně prospěšná společnost
Masarykovo náměstí 6, Říčany • Na Obci 2049, Říčany • www.cestaintegrace.cz

Dopravní výchova pro 4. třídy
základních škol
Máme tu jaro a pro všechny 4.
třídy z Říčan a okolí to znamená
pokračování dopravní výchovy.
Podzim byl ve znamení naučení
a procvičení značek, křižovatek,
pravidel jízdy na silnici a samozřejmě jízdy na krásném dopravním hřišti v Říčanech. Jaro
je spojeno s velkým opakováním
a doplněním znalostí, testem
a jízdou na body a pak? Snad získáním průkazu cyklisty! Není to
jen tak, výuka je metodicky i finančně podpořena BESIP – Mi-

nisterstvem dopravy ČR i Cestou
integrace. Podmínky pro získání
průkazu jsou jasné – dostatečný
počet bodů z testu a jízda na kole
bezpečná nejenom pro cyklistu
samotného, ale i pro další účastníky silničního provozu. Jarní výuka probíhá od dubna do června
vždy dopoledne, provoz na dopravním hřišti je částečně omezen. Těší se na vás lektorky Terka, Viki a Markéta.
V roce 2021 bylo na dopravním hřišti
velmi rušno, za jarní i podzimní část
2021 bylo proškoleno 1630 žáků z 86
tříd a 26 škol (některé třídy prošly

distanční teoretickou částí). Děkujeme městu Říčany za podporu dopravní výchovy a údržbu dopravního
hřiště.
Za lektorský tým
Markéta Hubínková

Občanská poradna Říčany

Nabízí zájemcům ve složité životní
situaci sociální a právní, dluhové poradenství a poradenství pro
oběti domácího násilí a trestných
činů. Zájemci se mohou na poradnu obracet osobně vždy v pondělí
a ve středu 9:00- 12:00, 12:0017:00, dále v úterý i ve čtvrtek
po předchozím objednání.
Adresa: Masarykovo nám. 6/17,
Říčany (1. patro).
Telefon: 312 315 284, email: poradnaricany@cestaintegrace.cz.
Poradenství může být pro klienty
zdarma díky finančnímu přispění
Středočeského kraje, Ministerstva
práce a sociálních věcí, Ministerstva spravedlnosti ČR, města Říčany a OP Zaměstnanost.
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z nového skautského domova
Světlušky našly klíče!
V sobotu 19. 3. se Vážky a Labutě z 5.
roje světlušek nadšeně sešly u klubovny. Nadšení bylo na místě - v plánu bylo filmové promítání. Záhy ale
vedoucí zjistili, že klíče od klubovny
někdo odnesl. Místo klíčů totiž našli jen nesmyslný zašifrovaný vzkaz:

Pohledejte. Ale rychle!
Karmínový Uzurpátor.
Jistě se vám povede přijít na to, kde
jsme po chvíli luštění objevili další šifrovanou zprávu. Ukázalo se, že dostat
zpátky klíče nebude jednoduchý úkol.
Kromě všemožných šifer si na nás
Karmínový Uzurpátor přichystal také
poznávání dopravních značek, práci
s mapou a cvičení na orientaci ve městě. Když už vše vypadalo beznadějně,
dostali jsme na zloděje klíčů telefon.
Protože musel odejít do práce a nemohl nám klíče vrátit sám, nechal pro
nás vzkaz na záznamníku. Klíč od klu-

Drahé a laskavé!
Šíleně ídeální doba obdiv hodně přeje
iluzím. Sabotáže, hádanky, … Lahodné. Elementární důvody elektrolýzy
jsou trochu epochální.
Váháte? Klíče opustily rozhodně exteriéry šrajtofle, obdivuji vaši ěnergii.

bovny jsme našli u zahrady Aizen.
Protože odtud je to do klubovny co
by kamenem dohodil, zbylo nám ještě dost času pustit si očekávaný film.
Světlušky zhlédly Ponyo z útesu nad
mořem od studia Ghibli a pokud jste
tento film ještě neviděli, doporučujeme uspořádat domácí promítání.
Moc jsme si spolu celý den užili, nejen
závěrečné promítání, ale i předcházející hru po městě. Počasí bylo krásné
a šifry a rébusy nám procvičily znalosti před dubnovým Závodem Vlčat
a Světlušek. Už se těšíme na další setkání!
Anna Vařeková Barbie

A jdeme do finále – činnost
v Mraveništi vrcholí!
V Mravenčí školičce se děti nemohly nabažit témat jaro
a Velikonoce. Noví kamarádi se rychle zapojili do dětských
her. A ještě nějakého kamaráda by uvítali, neváhejte nás
kontaktovat.
Keramika stále jede. Během května nabízíme tyto kurzy
(Bezručova 441/23):
ČTVRTEK 5. května, 19. května 18:30 – 21:00
SOBOTA 7. května, 21. května 9:00 – 11:30
MUMSPACE (prostor pro mámu – neseďte s dětmi sama
doma, přijďte mezi nás) přináší další zajímavá témata:
3.5. - Muzikální setkání s Maruškou a Terkou
10.5. - Tanec s dětmi s Katkou Prouzovou
17.5. - WellnessMe - strava, pohyb a cirkadianni rytmus se Zuzkou Klofandovou
24.5. - Aromaterapie - jak sbalit lékárničku
na cesty
31.5. - Základní principy homeopatie,
aneb jak na dětské rýmičky a jiné neduhy
s Helčou Koritákovou
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR skřítka Tvořílka
a víly Tanculky 11. – 15.července 2022
Skřítek si pro děti připravil spoustu kreslení, malování, tvoření nejen v keramické dílně. Víla Tanculka naučí své malé
kamarády různé moderní tance. Bližší

informace naleznete na našem webu. Probíhají i další oblíbené kurzy jako jsou například kresba a malba, cvičení pro
batolata, tvořivá dílna a mnoho dalších. 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.
O víkendu před prázdninami 25.-26. června se bude konat
v Říčanech a v bikeparku Tehov 5.ročník BIKEFESTIVALU
ŘÍČANSKÉ ŠLAPAČKY. Akce je určena hlavně pro děti, které budou moci
změřit síly v jízdě na pumptracku, trialových závodech a dětských závodech
horských kol. Přihlásit se mohou amatéři i registrovaní jezdci. Určitě nebudou chybět borci z našeho cyklistického
klubu MTB&Trial Mraveniště Říčany.
V areálu bikeparku bude letos i expozona. Návštěvníci zde najdou prodejní
stánky s cyklistickým vybavením, testovací elektrokola zdarma k otestování
na připravené trati. Nebude chybět ani
občerstvení a hudba. Naprostou lahůdkou bude spanilá jízda historických velocipedů směrem k Tehovu se startem
v Říčanech u rybníku Marvánek. Sledujte www.ricanskeslapacky.cz

Nina Šafránek
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Moranu nesem s velikým nosem
Moranu jsme vynesli a zimu vyhnali.
Návštěva chráněné dílny Lemniskáta
S našimi velkými předškoláky jsme navštívili chráněnou dílnu Lemniskáta (www.lemniskáta.cz) v Praze. Děti si mohly
vyrobit vlastní velký sešit A4 a také nahlédnout do tajemství
řemeslné práce s papírem. Zapojily se tak do procesu výroby pod vedením zaměstnanců dílny a zároveň se dozvěděly
mnoho zajímavostí o papíře, dřevu, lese, zvířátkách, a to díky
paní Vlastě, která velmi krásně provedla nás všechny cestou
papíru od počátku až k samotnému výrobku.
Prožili jsme krásné propojení s řemeslem a také se všemi,
kdo v dílně našli své zaměstnání. Společenství Pramínku má
teď nové přátele a těšíme se na další spolupráci. Na konci
naší návštěvy jsme společně zazpívali: „Pěkně děkujem Ti
matičko Zem, že nám vždycky dáváš, co potřebujem…”
A bylo vskutku zač děkovat.
Jarní vlnění
V prvních měsících nového roku proběhla hned tři setkání
s vlnou pro ty, kdo se chtějí věnovat plstění a zpracování ovčí
vlny. 5. března jsme se propojili s waldorfskou mateřskou
školkou Maitrea a sešli jsme se ve velkém počtu v jejím krásném prostředí. Celý den jsme pracovali s jehlou a tvořili jsme
postavičky pro toto jarní období.

2. dubna jsme se věnovali složitějším figurkám s nožkami
a náramně nás to bavilo. Bylo to setkání pouze dopolední,
ale výsledek byl báječný.
3. dubna se den rozdělil na dopolední a celodenní skupinku,
odpoledne se k nám ještě přidaly dvě ženy. Téma bylo tentokrát mokré plstění, a to především v ploše ̶ podložka, podsedák, kobereček…a objevila se i potřeba vyrobit si malou
taštičku. Anežka, absolventka letního vlněného tábora, si ji
mohla dopřát, zkušenost ji vedla samostatnou cestou.
Těšíme se na teplé dny, kdy budeme vlnu i prát a česat
a většina setkání se odehraje venku u domečku nebo jurty,
v prostředí Pramínku. Bude tak možnost vzít s sebou i děti
různého věku. Informace budou včas na stránkách www.lesníklubpraminek.cz.
Jana Šilarová, koordinátorka a průvodkyně

Pramínek oslavil 11. narozeniny
V pondělí 4. dubna slavil Pramínek 11. narozeniny. Přesně
před 11 lety jsme přivedli děti do tepee, prošli les, uvařili polévku a řekli si, že by to mohlo fungovat. Upřímně nás těší, že
Pramínek pramení. Děkujeme, že jste šli nebo jdete s námi,
a máváme z lesa.
Tým Lesního klubu Pramínek

LÉTO V KOLOVRÁTKU 2022
(PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR)
Půldenní docházka
1975 Kč (395 Kč/den)
Celodenní docházka
2800 Kč (560 Kč/den)
Sourozenci půldenní docházka
3450 Kč (dvě děti) (690 Kč/den)
Sourozenci celodenní docházka
4900 Kč (dvě děti) (980 Kč/den)
V ceně je stravné + pitný režim.

Prázdniny téma:
1. týden 4. 7. – 8. 7. Kuchaři
2. týden 11. 7. – 15. 7.
Táborníci
3. týden 18. 7. – 22. 7. Rybáři
4. týden 25. 7. – 29. 7.
Hudebníci
5. týden 1. 8. – 5. 8.
Pohádkový svět
6. týden 8. 8. – 12. 8.
Týden řemesel
7. týden 15. 8. – 19. 8.
Piráti a malé mořské víly
8. týden 22. 8. – 26. 8.
Výtvarníci
9. týden 29. 8. – 31. 8.
Svět dinosaurů

Máte-li zájem, přihlaste k nám vaše
děti (i mladší dvou let) na DOTOVANÉ ŠKOLNÉ již na příští školní
rok. Dále můžete využívat i naše
permanentky, kdy dáváte své dítě
do školky pouze dle vaší potřeby,
třeba i pouze dvě dopoledne v týdnu.
Těší se na vás Z. a J. Jonákovi
a tety z Kolovrátku
Pro více informací ohledně
naší školky navštivte stránky
www.facebook.com/skolkakolovratek,
nebo nás kontaktujte:
tel. č. 602 484 921
p. Jonáková
tel. č.: 605 555 009
MŠ Kolovrátek
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Zprávičky ze školičky Kuřátko
Jaro ťuká na vrátka
Děti láká sluníčko ven k prvním
jarním výpravám a objevům.
Smysly nastražit, opatrně našlapovat! To se malým objevitelům
vyplácí, a tak jejich pozornosti
neunikly proměny přírody do jarní podoby. Jejich zvídavost také
podnítil program Muzea Říčany
– Šťourové v lese. Podle pravidla
„chránit vše živé“ děti to, co v zemi
vyšťourají a prozkoumají, opatrně
zase vrátí. V přírodě se tihle malí
Šťourové přirozeně učí a zároveň
si hrají. Běhají po lesních pěšinách, pouští si vlastnoručně vyro-

bené dřevěné lodičky na potůčku,
experimentují s přírodními materiály a jejich schopností se potopit
nebo udržet na hladině, vaří z dostupných přírodnin v lesní kuchyni, a ještě mnoho dalšího…
Jana Hrubešová
Možná se letos k Vašim
dětem do školky přidá
i náš kamarád Karel,
který se s dětmi vždy
radostně vítá. On však
má již výhodu, dobře nás
zná, má nás už rád a my jeho
a do školky dojde i bos.

Nabídka pracovních pozic v mateřské škole pro školní rok 2022/2023
Do naší Mateřské školy Kuřátko v Říčanech – Kuří hledáme:
Možnost dalšího vzdělávání
Platové ohodnocení dle tabulkového tarifu
Pro pedagogy: Náborový příspěvek a příspěvek na dopravu do zaměstnání
Co požadujeme:
Pro pedagogy: ◗ plnou kvalifikaci
dle legislativy, pracovní zkušenosti z pozice učitel/ka mateřské
školy výhodou ◗ Laskavý, trpělivý

a vstřícný přístup k dětem
◗ Svědomitý a zodpovědný postoj
k práci ◗ Komunikační dovednosti a profesionální vystupování
v týmu i s rodiči ◗ Schopnost
spolupracovat v týmu
V případě zájmu pošlete
životopis na email:
reditel@mskuratko.ricany.cz,
nebo volejte na tel.
606 553 595.

inzerce

1) učitele/učitelku mateřské
školy na částečný úvazek (0,58),
nástup nejlépe 1. 9. 2022
2) provozní na celý úvazek (30 h
úklid + 10 h hospodářka), nástup
srpen 2022
Co nabízíme:
Rodinnou atmosféru malé školy
Přátelský a spolupracující tým
Nové a moderní zázemí
Možnost stravování
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Olympijské hry v Zahrádce
Konečně
začalo jaro a my
jsme
mohli
po téměř dvou letech opět uspořádat velikonoční dílny pro naše děti
a jejich rodiče. Děti si spolu se svými rodiči nebo i prarodiči mohly
ve svých třídách vyrobit různé jarní
a velikonoční dekorace. Námětů
na výrobky bylo mnoho, a tak si
všichni mohli odnést domů např.
velikonoční věnečky, různě nazdobená vajíčka, zápichy do květináčů
a další jarní dekorace, které určitě
udělají radost a parádu každému.
Všechny výrobky byly moc pěkné
a nápadité. Jsme velmi rádi, že
se po dlouhé odmlce mohly dílny
znovu konat. Zúčastnila se velká
spousta rodičů nebo prarodičů našich dětí a pomohli nám tak navodit
příjemnou velikonoční atmosféru.
Na začátku dubna úspěšně zakončily kurz bruslení, kterého se pravidelně účastnily již od listopadu, děti
z posledního, předškolního ročníku.

S pomocí skvělých a zkušených instruktorek se některé z nich prvně
seznamovaly s ledovou plochou, jiné
zase postupně zlepšovaly své dovednosti na bruslích. Nejzábavnější byla
pro naše předškoláčky právě poslední dubnová hodina, kdy na ně čekala
na ledě „opičí dráha” plná hravých

úkolů. Všechny připravené úkoly děti
zvládly a hodinu si náramně užily.
Tímto bychom rádi poděkovali slečnám instruktorkám za jejich práci
a trpělivost a zároveň městu Říčany
za organizaci této aktivity pro naše
děti.  
Kolektiv MŠ Zahrádka

Jóga a divadélko v MŠ Motýlek
V dubnu jsme ve školičce Motýlek začali s dětmi cvičit jógu. Aktivnější děti
se při cvičení jógy zklidní a naučí se
koncentrovat, tišším dětem jóga pomůže vybudovat sebevědomí. Cvičení
nejenže zlepšuje zdraví, pružnost, ale
pomůže dětem i s trénováním rovnováhy, které v tomto období rozvíjí.
Jednou týdně přichází do školičky
lektorka jógy, která dětem představí
ásany hravou formou a cvičení je speciálně uzpůsobeno jejich schopnostem. Nejznámější sestava je Pozdrav
slunci, která protáhne většinu svalů
v těle. Děti tedy pozdravily sluníčko
a vyzkoušely si pozice inspirované přírodou a zvířaty, pozice se učí formou
vyprávění příběhů. Vyzkoušeli si tak,
jaké je to být horou, stromem, kočkou,
lvem či kobrou. Díky tomuto způsobu
cvičení se rozvíjí jejich představivost.

Děti si cvičení opravdu užily a těší se
na další lekce.
Do školičky zavítalo Duhové divadlo
s představením, které se jmenovalo
Jarní pohádka. Herci zapojili i maňásky a loutky, které kreativně začlenili

do pohádky. Hlavní postavou byl beránek Josífek, který se ztratil své mamince, a tak se vydal na dlouhou cestu, aby svou maminku ovečku znovu
našel. Na jeho putování ho provázel
zvědavý kohout a spousta dalších zvířátek. Představení bylo interaktivní,
děti beránkovi radily, kde maminku
hledat, zároveň si ho mohly pohladit. Nechyběly ani veselé a chytlavé
písničky, které si děti zpívaly a pohupovaly se do rytmu hudby. A jak to
v pohádkách bývá, vše dobře dopadlo.
Beránek svou maminku našel a možná i proto, že mu tak dobře poradily
děti. Ještě celé odpoledne povídaly
o tom, jak se jim pohádka líbila. Duhové divadlo nás opět navštíví v dubnu, a to s pohádkou O neposlušných
kůzlátkách.
skolka-motylek.eu
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Otevírá ve školním roce 2022/2023 6. třídu
s rozšířenou výukou matematiky
Písemná přijímací zkouška (zařazovací řízení) se koná
ve středu 1. června 2022 v 9.00 v budově 1. ZŠ, Masarykovo náměstí 71 (budova za kostelem). Zkoušky
probíhají formou matematického testu. Testu se neúčastní žáci, kteří již byli přijati na osmiletá gymnázia
a odevzdali tam zápisový lístek. Žáci si přinesou psací
a rýsovací potřeby.
Přihlášky s kopií vysvědčení za 1. pololetí pátého ročníku musí být dodány nejpozději 20. 5. 2022 do 12.00
hodin do schránky na hlavní budově školy nebo elektronicky na zarazovacirizeni@g.zs-ricany.cz.
Budou přijímáni pouze žáci, kteří mají jako cizí jazyk
angličtinu. Přihlášku lze vyzvednout v hlavní budově
školy nebo stáhnout ze stránek školy (www.zs-ricany.
cz). Případná upřesnění a změny sledujte na těchto
stránkách.
Žáci naší školy podávají přihlášky prostřednictvím
svých třídních učitelů.
O zařazení žáka do této třídy rozhoduje ředitel školy
na základě výsledků zařazovacího testu, hodnocení
v 5. ročníku (vysvědčení) a kapacitních možností školy.
Náhradní termín nevypisujeme.
Další informace na tel. čísle 323 602 794.
Pavel Bednář, ředitel školy

Ohlédnutí za činností školní družiny
Naši prvňáčci se zúčastnili řemeslné dílničky
s názvem Truhlář Tonda. Pod vedením lektorky říčanského muzea se žáci seznamovali se
dřevem. Prohlíželi, hladili i očichávali jednotlivé
druhy dřeva. Jmenovali předměty, které se ze
dřeva vyrábějí, a nástroje, které se při výrobě
používají. Poté dostali plátek dřeva, z kterého
vyráběli knoflík. Pečlivě smirkovali, zkusili si
i vrtání a řezání. Z podařeného výrobku měli
všichni velkou radost.

Příjezd návštěvy ze zahraničí se blíží
Už se nám to blíží. Na konci května nás čeká týdenní
návštěva 14 žáků a dvou učitelů z Maria-Sibylla Merian
Realschule z partnerského města Borkenu. Vyhlížíme
ji vlastně už od roku 2020, ale do jejího příjezdu nám
neustále zasahoval covid. Věříme, že tento rok to vyjde.
13 osmáků a jedna sedmačka z naší školy si již na podzim vyměnili s borkenskými dětmi tzv. Steckbriefy (základní informace o sobě a svých zájmech), v říjnu nás
navštívil pan učitel Koehler, aby seznámil rodiče i děti
s borkenskou školou, a od ledna děti obou škol vzájemně komunikují i na společných odpoledních online setkáních. Angličtina zatím převažuje nad němčinou, ale
snad němčina po týdenním pobytu borkenských dětí
v rodinách našich žáků získá navrch. Tak už odpočítáváme týdny a dny do příjezdu návštěvy ze zahraničí
a doufáme, že společně strávený týden tady u nás přinese plno nových pozitivních zážitků. Rádi se s vámi o ně
v jednom z dalších Kurýrů podělíme.
Zuzana Havlíková, vyučující NJ

Jednoho březnového odpoledne se z našich
prvňáčků stali stavitelé města. Navštívil nás
lektor Malé technické univerzity s kufrem plným
kostiček a už to začalo: postavit podle plánku
silnice, potom důležité stavby. Práce ve skupinkách, vzájemná spolupráce a úžasný výsledek!
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Ve středu 23. března 2022 se školní družina
druháčků vydala po stopách výroby čokolády
do Chocotopie Průhonice. V továrně na čokoládu žáci poznali historii výroby čokolády,
od parních strojů přes průmyslovou revoluci
až po moderní výrobu. Na kakaové plantáži se
podívali, jak kakaové stromy rostou, a setkali se
se živými papoušky Choco a Coco. V herní zóně
si dopřáli zábavu – skluzavky, labyrinty s prolézačkami. Nakonec si vyrobili vlastní čokoládu
a navštívili čokoládový obchod. Bylo to příjemně
strávené sladké odpoledne.

Ve čtvrtek 24. března 2022 se konala keramická dílna na téma „Ptáček“. Nejdříve paní lektorka dětem ukázala, co všechno mohou s hlínou
zažít a jak hlína probouzí v dětech smysly.
Odpověděla na otázky: Studí nebo hřeje hlína?
Voní hlína? Co vše můžeme otisknout do hlíny?
Můžeme do keramické hlíny malovat? Vydává
keramika po výpalu zvuky? Potom už žáci nabrali hlínu do dlaní, zapojili svoji fantazii a dali jí
tvar ptáčka. Keramické odpoledne si žáci velmi
užili, odcházeli z dílny spokojeni a těšili se ze
svých výtvorů.

texty.kuryr@ricany.cz
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Erasmus+ na Bezručovce
Naše 2. Základní škola Bezručova, která
je zapojena do programu Erasmus+ Partnerství škol, na konci dubna přivítala v Říčanech své projektové partnery z Belgie
a Litvy. Týdenní společné projektové aktivity provázelo
mimořádně hezké slunečné počasí a dobrá nálada. Z každé
školy přijeli tři učitelé a šest žáků, kteří měli možnost poznat naše město Říčany, navštívit Říčanské muzeum, odhalit zkameněliny v geoparku, užít si lesa u Jurečku, podívat
se do hlavního města Prahy a zažít s našimi českými žáky
společnou práci nad projektovými aktivitami. Po milém
přijetí vedením města Říčany jsme se vydali do naší školy,
abychom partnerům představili všechna místa ve škole,
uvedli je mezi naše učitele a žáky a připravili se na úkoly
dalších dnů. Žáci měli společnou výuku angličtiny na téma
Our countries, kdy se dozvídali a vzájemně vyptávali na vše
zajímavé ze svých zemí. Nejoblíbenější téma bylo národní
jídlo a zvyky a tradice související nejen se stravováním.
Naše české děti si pro žáky z partnerských škol připravily
v Kahoot aplikaci zábavné kvízy v angličtině s otázkami
ze zeměpisu, dějepisu a všeobecného přehledu týkající se
Evropy a partnerských zemí z našeho projektu. Učitelé
z partnerských škol se zájmem sledovali výuku angličtiny
v našich třídách, ocenili dobré vybavení školy a obecně
přátelskou atmosféru na naší škole. Jedním z hlavních projektových úkolů bylo zpívání projektové písničky. Všichni
partneři složili svou část textu písně ve svém národním jazyce a refrén v angličtině. Projektová písnička byla o všem,
co program Erasmus pro žáky i učitele znamená. Zpívali
jsme o poznávání jiných evropských kultur, o učení se cizím
jazykům a jejich výuce, o navazování přátelství, o důvěře,
o nekonečných možnostech, zkušenostech a o radosti ze
společné práce na projektových aktivitách. Díky pěveckému sboru a školní kapele Troufalost pod vedením pana učitele Martina Mužíka jsme s partnery projektovou písničku
sezpívali a připravili na závěrečné koncertní vystoupení,
na kterém excelovaly oba naše školní pěvecké sbory, škol-

ní kapela a velmi nadané děti z hudebních tříd. Závěrečný
koncert byl krásným vyvrcholením celé akce, která přinesla
mnoho dobrého do našich životů, nová přátelství, zážitky
a zkušenosti, dobré pocity ze smysluplné společné práce
kolegů a kolegyň, učitelů a učitelek a samozřejmě žáků ze
všech partnerských škol.
Poděkování za aktivní účast v projektových aktivitách
patří šikovným žákům z Bezručovky: Evičce Ludvíkové,
Báře Minářové, Štěpánovi Andrlemu, Ondrovi Bílému,
Robertovi De Heij, Františkovi Mužíkovi, Anežce Pačesové, Marušce Melotíkové, Filipovi Černému a Vaškovi Trpálkovi. Děkujeme Městu Říčany za podporu a vřelé přijetí
na radnici.
Jan Šindelář, ředitel školy a vedoucí projektu
Margita de Heij Kolářová, učitelka angličtiny
a koordinátorka projektu
Zápis do 1. ročníku
V letošním roce jsme po dvou netradičních letech
přivítali u zápisu do prvního ročníku kromě zákonných zástupců i děti. Zákonní zástupci v drtivé
většině využili možnost přivést svého potomka,
aby se ve škole porozhlédl a seznámil se se školním prostředím. Jelikož si během elektronického
zápisu rezervovali přesný čas návštěvy školy, vše
probíhalo v naprostém klidu a pohodě. U žádných
stanovišť se netvořily fronty a rodiče se svými
dětmi opouštěli školu během chvíle. K zápisu
se v letošním roce přihlásilo 119 dětí. Budoucí
prvňáčci si během zápisu prošli motivační částí,
kdy pedagogičtí pracovníci sledovali, jak ovládají
např. barvy, pravolevou orientaci, řečové schopnosti apod. Je dobře, že se zápis vrátil k normálu.
Všem, kteří zápis připravovali
a účastnili se jej patří velký dík.
Vaše Bezručovka
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základní škola u Říčanského lesa
CO NÁS ČEKÁ V MĚSÍCI KVĚTNU
11. – 12. 5. proběhne zápis do přípravné třídy. Kritéria naleznete na stránkách naší školy.
V květnu se naši druháci chystají na školu v přírodě.
Páťáci vyrazí do Chval na výstavu Myši patří do nebe. Společně s 8. ročníkem plánují výpravu Po stopách romantiků.
Druhý stupeň se těší na cyklistický kurz a na Hrdličkovo
muzeum.
Zúčastní se webináře e-bezpečí a Klubu zvídavého žáka.
Pomalu si chystají, společně s třídními učiteli, školy v přírodě, exkurze a projekty. Deváťáci pracují na svých absolventských pracích.

BUMBÁC BALL
Nafukovací míč, síť a nadšení – nic víc není k hraní Bumbácballu potřeba. Proto je tato hra mezi žáky tolik oblíbená.
V hodinách tělocviku jsme si uspořádali miniturnaj v této
hře. Pod heslem „Není důležité vyhrát, ale pobavit se“, jsme
si užili skvělé dopoledne.

COOKING S RYANEM
Praktická výuka u nás ve škole provází různé výukové předměty. Sedmáci ji zažili na vlastní kůži v rámci hodiny anglického jazyka.
Žáci se pustili do vaření pod vedením rodilého Američana
Ryana. Vařili typické americké jídlo. Víte, které to bylo?

HADI A PLAZI
Klub zvídavého žáka je někdy pěknou divočinou. Tentokrát
si zvědavci z naší školy mohli poslechnout zajímavé informace o hadech a plazech. Ti nejodvážnější se pak s těmito
tvory mohli pomazlit.
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Návštěva mineralogické expozice Národního muzea v Praze
V úterý 5. dubna 2022 vyrazili vášnivý geolog a pedagog Petr Havránek se svou kolegyní bioložkou Editou
Mikoláškovou a dětmi z Klubu zvídavého žáka 3. ZŠ
U Říčanského lesa na expozici mineralogické sbírky
Národního muzea v Praze. Sešlo se 32 zvídavých žáků
z 8. a 9. ročníku. Do muzea jsme se dopravili vlakem.

texty.kuryr@ricany.cz
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Žáci měli nejdříve v muzeu rozchod, aby si mohli sami
prohlédnout vše, co je v muzeu zaujme. Pan učitel rozdal žákům pracovní listy vztahující se k minerálům.
Žáci tyto listy poctivě vyplňovali a jejich znalosti budou
následně vyhodnoceny. Poté jsme měli domluvenou komentovanou prohlídku mineralogické sbírky. Prohlídku doplňoval svými vynikajícími odbornými mineralogickými znalostmi pan učitel Havránek a doplňovala ho
kolegyně Mikolášková znalostmi z oblasti chemie. Žáci
tak propojovali znalosti z obou oblastí a svými zvídavými otázkami nešetřili. Dozvěděli se, že některé minerály jsou samotnými chemickými prvky, jiné sloučeninami s chemickým vzorcem, kde se v přírodě naleznou,
v jaké podobě, jakou mohou mít soustavu, proč mají
určité zbarvení, které a proč jsou tak drahé a vzácné.
Udělali si tak představu o různých druzích minerálů,
a také o tom, jak vypadají některé chemické prvky. Žáci
vystavené vzorky hodně fotili, obdivovali tak krásné,
blýskavé, barevné a krystalicky uspořádané minerály,
které chtěli mít alespoň na fotce. (Edita Mikolášková)

POMÁHAT JE LIDSKÉ
U nás ve škole vedeme děti k ohleduplnosti,
spolupráci a toleranci k odlišnostem. Snažíme
se děti pravidelně zapojovat do školních akcí. Ať
je to zápis budoucích prvňáčků, kde provází děti
přicházející k zápisu po stanovištích, nebo připravovat pro svoje spolužáky projektový den Slavnosti
učení. Programů je mnoho. Vedeme žáky ke zvídavosti a diskusi nad různými tématy. Tato nelehká
doba nám ukázala, že jdeme správným směrem.
Naši žáci uspořádali již dvě sbírky pro ukrajinské
uprchlíky. Většinu akce zorganizovali. Zdatně
asistovali při převozu sbírky na potřebná místa. Se
stejnou houževnatostí se snaží pomáhat spolužákům z Ukrajiny, kteří již navštěvují naši školu. Bez
pomoci učitelů by to šlo také nešlo. Pomáhat je
lidské a ve škole U lesa to dobře víme. Děkujeme
našim žákům a zaměstnancům!
Iveta Truhlářová, zástupkyně ředitele

ZŠ Nerudova – „Březen – za kamna vlezem,
duben – ještě tam budem“
Tak toto lidové rčení určitě neplatí pro žáky
naší školy. V těchto měsících se začínají konat
nové akce, ale i ty, na kterých jsme z důvodu
Covidu 19 v minulých letech nemohli být. Ze
sportovních akcí to je zejména účast na 6. ročníku turnaje v kuželkách, který pořádala tradičně po dvouleté přestávce ZŠ z Kostelce nad
Černými lesy. Družstvo našich žáků předvedlo
bezvadnou reprezentaci a tento turnaj vyhrálo.
Moc děkujeme za vzornou účast. V rámci přípravy na změnu vzdělávání v oblasti informatiky nezaháleli ani vyučující, kteří se ve dvou
seminářích seznámili s novými možnostmi
výuky v oblasti robotiky a programování. Tyto
semináře byly plně hrazeny z prostředků Nadace O2.
Na konci dubna se žáci 2. stupně opět zapojí
do sportovních aktivit, tentokrát to bude minigolf v Praze – Junior minigolf masters. Ze
sportu se zcela určitě těšíme i na meziškolní
lehkoatletické závody, které by se měly uskutečnit na začátku června.
V rámci Úklidu Země proběhl úklid v okolí školy, záhonky jsme připravili na jarní výsadbu.
V průběhu března naši žáci uspořádali humanitární sbírku školních pomůcek a potřeb Sluníčko pro Ukrajinu. Děkujeme všem dárcům,
školní potřeby z této sbírky jsou předávány dětem v říčanských adaptačních skupinách.
Jitka Macháčková, ředitelka školy
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Český den proti rakovině 2022
Přijďte si koupit žlutou kytičku od studentů
gymnázia a podpořte s námi sbírku
Ligy proti rakovině  
Kdy: středa 11. 5. od 8:00 do vyprodání
Kam: před budovu Gymnázia Říčany,
Komenského nám.

muzeum a podívali se i do města Cork. V průběhu měsíce března měli možnost zažít např. oslavu známého dne
sv. Patrika, patrona Irska. Počátkem měsíce jsme byli
velmi potěšeni zprávou Jana Maška, který na studijní
stáži velmi úspěšně reprezentoval naší školu. Spolu se
svým italským spolužákem se účastnil irské celostátní
soutěže „Building the future” viz. CIF Challenge - Construction Industry Federation. Zadáním bylo navrhnout
rezidenční bytovou zástavbu, která zohledňuje principy
udržitelnosti, zabývá se tématikou změny klimatu, řeší
bytovou krizi a je inovativní. Honza na projektu pracoval
v rámci předmětu Construction Studies, měl navrhnout
budovu a v programu Blender a Floorplanner vymodelovat její návrh. Se svým spolužákem spolupracovali
přímo s firmou Flynn Construction a mezi 105 projekty
(ze 44 škol) v rámci celého Irska obsadili druhé místo.
Na www stránkách naší školy v sekci Aktivity, podsekci
Práce žáků si můžete Honzův návrh prohlédnout.
M. Dvořáková

Dobročinná sbírka pro Ukrajinu

V pondělí 4. dubna se na našem gymnáziu uskutečnila dobročinná sbírka pro Ukrajinu. Od 8 do 16 hodin
dobrovolníci z řad studentů přebírali věci od lidí, kteří
se rozhodli pomoci. Přispět mohl kdokoliv donesením
hygienických potřeb, trvanlivých potravin a dalších
užitečných věcí. Vybrala se spousta potřebných věcí
a zapojili se nejen žáci a profesoři, ale i široká veřejnost.
Děkujeme všem, kteří se zapojili, a snad se nám při další
podobné akci bude dařit stejně úspěšně. Věci byly převezeny na říčanskou faru, odkud poputují tam, kde je bude
zapotřebí. 
Anna Sechserová, C2

Dny evropského filmu

ERASMUS+_studenti našeho gymnázia
v Irsku

Od konce měsíce ledna se naši dva studenti účastní tzv.
dlouhodobé mobility programu ERASMUS+ v Irském
Dublinu. Navštěvují školu New Cross College. V Irsku
se velmi dobře aklimatizovali a vytvořili řadu nových
přátelství. Studium jim přijde oproti studiu na naší škole poměrně lehké, soustředí se tedy především na zlepšení svých jazykových dovedností. Oběma studentům
se líbí, že některé předměty jsou méně teoretické a rádi
navštěvují např. hodiny Wood technology – práce se
dřevem. V rámci výuky měli již možnost dobře poznat
Dublin a okolí, navštívili Pheonix Park, EPIC a GPO
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V rámci exkurzního dne se dne 12. dubna třída septima,
C1 a C3 sešli v Praze v pasáži u kina Světozor. Třídy se
společně s Ondřejem Danielem z Ústavu světových dějin FFUK vydali na několik míst okolo Václavského náměstí, která historicky souvisí s rozličnými menšinami
žijícími v Praze. Většina příběhů souvisela s devadesátými léty a věnovala se problematice rasistické trestné
činnosti. Z obchůzky se třídy vrátily do pasáže a po půlhodinovém rozchodu, stráveném mnohými v přilehlé
Františkánské zahradě, se přesunuly do malého sálu
kina Světozor. Promítán byl německý (a německy) film
Ivie jako Ivie pojednávající o dvou nevlastních německých sestrách, jejichž otec pocházel z Afriky a ani jedna ho nikdy řádně nepoznala. Vzájemně se potkaly až
v okamžiku, kdy se mladší ze sester chce dostat na otcův
pohřeb a přeje si, aby starší sestra odjela s ní. Zauzlení
nastane ve chvíli, kdy po seznámení se s přáteli starší
sestry mladší sestra vytvoří dosud neexistující problém
rasové diskriminace a všichni se vzájemně rozhádají.
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Názory, které bylo možné v sále po skončení filmu zaslechnout, byly různé.
Žáci septimy

Druháci si svou exkurzi odprezentovali sami

Studenti druhého ročníku si den exkurze užívali v Praze
na trase mezi Starým Městem, Malou Stranou, Královskou zahradou a své putování zakončili u Bílkovy vily.
Zastávky zejména ve Vrtbovské zahradě a v chrámu sv.
Mikuláše určitě stály za to!
    I. Zarachovská

sedělo dvanáct a na druhé s námi z Německa komunikovala sympatická rodilá mluvčí Johanna. Porovnávali
jsme české a německé znění dalších přísloví a vůbec nás
zajímaly rozdíly a shody, čemu se Češi a Němci smějí,
co rádi jedí nebo jak se oblékají. Jsou před námi ještě
dvě podobná setkání a už se těšíme. Mimochodem přísloví s vrabcem a holubem za západní stranou hranice
zní: Lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem
Dach. 
Jana Hejnová, Sexta

Literární rallye C4 a V8

Exkurze do čistírny odpadních vod (ČOV)
Říčany

Žáci primy jako první navštívili na konci března nově
zrekonstruovaný areál čistírny odpadních vod. Při prohlídce jsme se dozvěděli, že ČOV je jeden z producentů
CO2, který zapříčiňuje skleníkový efekt. Za to ale vyčistí
vodu, která přichází do čistírny z celých Říčan. Průvodci nás seznámili s celým procesem čištění vody a ukázali
nám dispečink, díky kterému kontrolují chod čistícího
procesu. Byli jsme překvapeni, že čištění odpadních vod
má co do činění nejen s biologií a ekologií, ale i s chemií,
fyzikou, matematikou. Uvědomili jsme si, že čištění vod
není jen chemické, ale je možné vodu čistit biologicky,
tedy šetrně k životnímu prostředí. Pozorovali jsme postup čištění vody, při kterém se spotřebovává hodně
elektrické energie. Vyfiltrování jednoho kubického metru vody stojí přibližně 4 Kč.. Díky této exkurzi jsme si
uvědomili, že je potřeba šetřit vodou, zbytečně neznečišťovat odpadní vodu a být tak šetrnější k životnímu
prostředí.
Všechny nás to moc bavilo a doufáme, že i vy budete mít
možnost navštívit ČOV Říčany.
   Žáci primy

Dne 29. března jsme se spolu s paními profesorkami Dvořákovou a Zarachovskou vydali do Pražského literárního
domu. V úvodu jsme byli seznámeni se spisovateli, kteří
píší a psali v německém jazyce, kteří žili a působili na území dnešní České republiky. Do této skupiny patří nejen
Franz Kafka, ale i další známí a mezinárodně uznávaní autoři jako jsou Max Brod, Franz Werfel, Egon Erwin Kisch
a Rainer Maria Rilke. Poté jsme pracovali ve skupinách.
Každá dostala svou vlastní mapu s úkoly v německém jazyce. Díky různorodým úkolům jsme následně v Praze objevovali místa spjatá s autory pražské německé literatury.
Po návratu jsme společně vyhodnotili naše objevy a ukázali
si fotografie, které jsme pořídili. V závěru nám byla nabídnuta možnost zúčastnit se kulturních a vzdělávacích
akcí, odborných přednášek a různých výstav a besed pořádaných Pražským literárním domem, což by se někomu
mohlo hodit k budoucímu studiu. Celý program byl velice
zajímavý, všichni si den moc užili a komu není literatura
lhostejná, určitě se vrátí.
Tereza Znamenáčková, C4

Lepší vrabec v hrsti

S Johanou z partnerského města Grabow mají žáci V6
a C4 možnost si zpestřit výuku
německého jazyka prostřednictvím on-line výuky, kterou jsme rozdělili do tří bloků v průběhu měsíce února
a března.
Lepší vrabec v hrsti…
Pokračování věty, ve které figuruje holub, jistě všichni
známe. Jenomže v češtině. Jak stejné přísloví zní v němčině, o tom byla řeč během online hodiny němčiny sexty
Říčanského gymnázia. Na jedné straně obrazovky nás
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Jaro v Základní umělecké škole Folklorika Čechy
Po dlouhé době různých omezení se konečně s jarem
probouzí také příliv všemožných kulturních akcí,
slavností, divadel a společenských událostí. Stejně
tak v naší škole se děje mnoho nového, a proto jsme
se rozhodli vás o tom informovat.
Máme obrovskou radost, že naše kolínské taneční oddělení dosáhlo v okresním kole soutěží MŠMT v Čelákovicích na skvělé výsledky. Vyslali jsme do boje 4
choreografie a všechny dostaly ocenění. Nejmladší
děti dokonce zlaté pásmo s návrhem na postup. Nyní
čekáme, zda se podaří nominovat i do krajského kola
ve Slaném.
V lednu jsme uspořádali interní koncert v sále na Staré radnici a také jeden menší třídní koncert klavíristů
v hudebně ZŠ u lesa, kde probíhá výuka většiny našich
oborů. Všechna vystoupení a také záznam z taneční
přehlídky můžete vidět na našem youtube kanálu zuš
Folklorika.
Práce našeho výtvarného oboru zdobí chodbu v přízemí Staré radnice na náměstí v Říčanech. Obrázky
pravidelně obměňujeme, již brzy za jarní a velikonoční
tématiku. Zde se patří poděkovat skvělé spolupráci s říčanskou radnicí, která nám prostor zapůjčila.
A teď k důležitým termínům, které nás v nejbližší době
čekají. Mnoho rodičů se nás ptá, kdy budou talentové
zkoušky. Termíny zkoušek jsou stanoveny na pondělí
16. a 23. 5. v ZŠ U říčanského lesa, vždy od 15 do 18
hodin. Přihlášku pro své děti můžete již nyní posílat
online, je k vyplnění na https://cechy.zusfolklorika.
cz. V příštím školním roce budeme vyučovat ve všech
čtyřech oborech – hudebním, tanečním, výtvarném a li-
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terárně-dramatickém. Pokud si nejste jistí výběrem zaměření či hudebního nástroje pro vaše dítě, rádi s vámi
vše probereme při talentových zkouškách. K talentovým zkouškám se můžete dostavit také bez předchozího online vyplnění přihlášky. Ke vzdělávání přijímáme
děti od 5 do 18 let. Co se týká výuky hudebního oboru,
jsme schopni vašim dětem nabídnout výuku na většinu
hudebních nástrojů, například klavír, flétna, kytara,
klarinet, saxofon, zpěv a další.
30. 5. uspořádáme v KC Labuť od 18:00 koncert, na kterém vystoupí většina našich žáků.
Závěrečnou akcí školního roku a zároveň tou největší je Folklorika Fest 2022, který se již tradičně koná
ve Starém Hrozenkově. Tento velký multižánrový festival je určen pro všechny žáky sítě Základních uměleckých škol Folklorika a jejich hosty. Jedná se o týdenní
akci, kde se na kempech, workshopech a následně
také samotných vystoupeních setkají žáci z celé ČR
a Slovenska a budou mít také možnost prezentovat své
schopnosti na jednom pódiu s těmi nejlepšími v daném
oboru. Podrobnosti naleznete na: https://fest22.zusfolklorika.cz/
V příštím roce také plánujeme otevřít hudebně, pohybově a dramaticky zaměřený kroužek pro děti od 3 do 4
let se zapojením anglického jazyka. Více informací včas
zveřejníme na našich webových stránkách.
K získání více informací o Základní umělecké škole
Folklorika Čechy se na nás můžete obrátit telefonicky
či emailem. Obecné informace naleznete na www.zusfolklorika.cz.
Veronika Aneltová
Zástupkyně ředitele

texty.kuryr@ricany.cz
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ZUŠ Říčany – co se stalo v dubnu
a co plánujeme na květen?
Zápis do ZUŠ Říčany
Přihlašovaní dětí k talentovým zkouškám do ZUŠ Říčany, a to znamená i do poboček ve Strančicích, Mnichovicích a Mukařově, stále probíhá. Veškeré informace naleznete na www.zusricany.cz. Přijďte, těšíme se na vás!
Soutěže, soutěže, soutěže
Co se týká soutěží, máme za sebou jeden z nejnáročnějších
měsíců ve školním roce. Do okresních a krajských kol soutěže MŠMT a dalších soutěží a přehlídek se zapojilo téměř
400 žáků ze ZUŠ Říčany.
Soutěžili jsme téměř ve všech hudebních zaměřeních – hra
na dechové nástroje, hra na bicí nástroje, zpěv, smyčcové
soubory a orchestry a v tanečním oboru. Pozadu nezůstali ani klavíristé a velkou radost máme z našich pěveckých
sborů.
Dařilo se nám opět v dechových nástrojích, kde jsme vybojovali sedm postupů do ústředních kol.
1. ceny s postupem do ústředního kola získali a v ústředním kole v Praze si zahrají:
Hra na příčnou flétnu – Johana Kořínková a Kristýna Josefína Plechatá (ped. Barbora Kořínková)
Hra na klarinet - Agáta Jedličková (ped. Petr Sinkule)
Hra na fagot - Vojtěch Anelt (ped. Lukáš Kořínek)
Hra na saxofon - Kristýna Stocková, (ped. Tomáš Remek)
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Hra na tenor - Martin Jaroš, Amálie Plešingrová (ped. Jiří
Odcházel)
Velkou radost máme i z postupu Komorní orchestru ZUŠ
Říčany do ústředního kola v Olomouci. Soutěž proběhla
v ZUŠ v Mladé Boleslavi a za celou dobu trvání této soutěže
tam nikdy nesoutěžilo tak velké těleso. + foto orchestru
Dirigent orchestru je Jiří Odcházel, umělecká vedoucí Jitka
Adamusová a asistentka orchestru Veronika Mráčková.
Potěšil nás i pěvecký sbor na Celostátní přehlídce pěveckých sborů v Lounech, kde náš přípravný sbor Ladíme pod
vedením sbormistryně Lucie Novákové získal první cenu
a absolutní vítězství ve své kategorii. + foto sboru
Na mezinárodní soutěži Broumovská klávesa získal náš žák
Matěj Korytář ze třídy Petra Malínka 3. cenu a hned v zápětí
na Karlovarské růžičce 1. cenu.
Ani mezinárodní klavírní soutěž Beethovenovy Teplice se
neobešla bez naší účasti. 1. cenu získal opět Matěj Korytář
ze třídy Petra Malínka a 2. cena získala Rozárka Poláková ze
třídy Michala Rezka.
Mnoho našich kolegů získalo ocenění poroty za pedagogickou práci a ocenění získala i ZUŠ Říčany.
Není možné v tomto omezeném publikačním prostoru
uvést všechna jména soutěžících a pedagogů, je ale možné
jim všem poděkovat za skvělou práci a za výbornou reprezentaci naší školy.

texty.kuryr@ricany.cz
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Pozvánky na naše květnové akce
Koncert pěveckých sborů - středa 4. května 2022 od 18.00,
strančická synagoga.
Uslyšíte pěvecké sbory Ladíme a Naladěno ze ZUŠ Říčany
se sbormistryní Lucií Novákovou. Hostem koncertu bude
počernický pěvecký sbor Rokytka se sbormistryní Andreou
Čančarovou Houfkovou.
Koncert ke Dni matek – pondělí 9. května 2022, 17.30,
koncert našich nejmenších žáků pro maminky.
ZUŠ OPEN – výtvarná výstava na ČVUT v Praze – v rámci
ZUŠ Open pořádáme výstavu prací žáků výtvarného oboru
v technologické galerii fakulty strojní ČVUT v Praze.
ZUŠ OPEN - KDYŽ OPEN TAK ZUŠ OPEN – čtvrtek 26.
května 2022 od 16.30, Olivovna zahrada
Celonárodní týden uměleckého školství nazvaný ZUŠ OPEN
každá škola slaví jinak. My ho slavíme open-air koncertem
v Olivovně. Vezměte si deky nebo židle a přijďte s celou rodinou. Občerstvení bude zajištěno a vy můžete až do večera
poslouchat naše sólisty i soubory, vidět práci tanečního oddělení, podívat se, jak malíři malují v plenéru a pokochat se
hereckým vystoupením našich malých divadelních umělců.
Otvírání studánky sv.Anny – neděle 29.května 14.00, kaple
sv. Anny ve Strančicích.
Po dlouhé době se pokusíme oživit otvírání studánky a zajistit tím pro náš region dostatek vláhy na celý rok. Dětský
soubor Mikeš, děti z literárně dramatického oboru a pěvecký sbor Ladíme – my všichni jsme si pro tento den připravili
program, který věnujeme studánce.
Přijďte, těšíme se na vás!
Markéta Sinkulová, programový a kulturně –
výchovný pracovník ZUŠ Říčany

ZUŠ Říčany navázala spolupráci
se ZUŠ v Orlové
Orlovou na Karvinsku a středočeské Říčany spojily
zcela rozdílné výsledky v projektu, který porovnává
úroveň života ve městech.
ZUŠ Říčany se nechala inspirovat městem Říčany.
Tak jako vedení města Říčany oslovilo vedení
města Orlová a navázalo s městem spolupráci,
podobně chceme spolupracovat na bázi uměleckých škol.
Pan ředitel ZUŠ Orlová Andrej Vyoral navštívil 1.
dubna ZUŠ Říčany. Strávili jsme v naší říčanské
ZUŠce příjemné páteční odpoledne, nechyběla
prohlídka školy, výtvarného ateliéru a tanečního
studia s ukázkou taneční lekce (pan ředitel je
tanečník). Na pracovním obědě jsme zhodnotili
možnosti našich škol a našli mnoho společných
bodů, na kterých bychom chtěli spolupráci
vystavět. Pan ředitel strávil v našem regionu celý
víkend a do Orlové odjížděl zcela zrelaxovaný.
Do prázdnin nás čeká ještě návštěva  ZUŠ Orlová
a společný nástin aktivit, které bychom chtěli
v příštím školním roce uvést do praxe. Těšíme se
na novou spolupráci a chceme dokázat, že, i když
Orlovou a Říčany dělí čtyři a půl hodiny cesty
autem a více než dvě stě příček v Indexu kvality
života, se některé analýzy mohou mýlit…
Iveta Sinkulová, ředitelka ZUŠ Říčany

Více než 500 odborníků na environmentální výchovu a vzdělávání
z padesáti zemí světa se v polovině
března sešlo na týdenním kongresu WEEC (World Environmental Education Congress) v Praze.
Zástupci Muzea Říčany nechyběli
mezi nimi a vystoupili se dvěma
příspěvky. Navíc jednu praktickou
celodenní sekci, která se konala
v Geoparku Říčany, muzeum celou
zajišťovalo.
Česko bylo první středoevropskou
zemí, která tento kongres v jeho
téměř dvacetileté historii pořádala.
Program kongresu společně připravovali odborníci z českých i zahraničních univerzit, ekocenter, muzeí
a dalších organizací zabývajících se
environmentálním vzděláváním.

Foto: J. Halaš

Muzeum Říčany na Světovém kongresu
environmentálního vzdělávání

Na zahájení promluvili předseda
Senátu Miloš Vystrčil a ministryně
Anna Hubáčková. Vlastní program
pak sestával z desítek přednášek, pa-

nelových diskusí a seminářů zaměřených na sdílení zkušeností a hledání
nových cest pro teorii i praxi environmentální výchovy.

55

Ze života škol(ek)
Napříč příspěvky rezonovala aktuální témata jako změna klimatu nebo
udržitelný rozvoj. Ve vzdělávání se
proto prosazují metody, které podporují aktivní jednání žáků i učitelů
a učení pro reálný život.
Druhou polovinu kongresu účastníci
strávili v českých centrech environmentálního vzdělávání, kde si vyměňovali zkušenosti z praxe. V Geoparku Říčany jsme tak přivítali kolegy
mj. z USA, Skotska, Řecka, Belgie
nebo Maďarska.
Hned ze začátku zapůsobila slova
Miloše Vystrčila, který velmi civilně
vysvětlil, jak reagovat na skeptické
názory ohledně pro-environmen Více
než 500 odborníků na environmentální výchovu a vzdělávání z padesáti zemí světa se v polovině března
sešlo na týdenním kongresu WEEC
(World Environmental Education
Congress) v Praze. Zástupci Muzea
Říčany nechyběli mezi nimi a vystoupili se dvěma příspěvky. Navíc
jednu praktickou celodenní sekci,
která se konala v Geoparku Říčany,
muzeum celou zajišťovalo.
Česko bylo první středoevropskou
zemí, která tento kongres v jeho
téměř dvacetileté historii pořádala.

Program kongresu společně připravovali odborníci z českých i zahraničních univerzit, ekocenter, muzeí
a dalších organizací zabývajících se
environmentálním vzděláváním.
Na zahájení promluvili předseda
Senátu Miloš Vystrčil a ministryně
Anna Hubáčková. Vlastní program
pak sestával z desítek přednášek, panelových diskusí a seminářů zaměřených na sdílení zkušeností a hledání
nových cest pro teorii i praxi environmentální výchovy.
Napříč příspěvky rezonovala aktuální témata jako změna klimatu nebo
udržitelný rozvoj. Ve vzdělávání se
proto prosazují metody, které podporují aktivní jednání žáků i učitelů
a učení pro reálný život.
Druhou polovinu kongresu účastníci
strávili v českých centrech environmentálního vzdělávání, kde si vyměňovali zkušenosti z praxe. V Geoparku Říčany jsme tak přivítali kolegy
mj. z USA, Skotska, Řecka, Belgie
nebo Maďarska.
Hned ze začátku zapůsobila slova
Miloše Vystrčila, který velmi civilně
vysvětlil, jak reagovat na skeptické
názory ohledně pro-environmentálního chování: „Slušně se chová-

me, i když nás nikdo nevidí a i když
z toho pro nás neplyne žádná výhoda. Stejně tak je zřejmé, že bychom
se měli chovat odpovědně k životnímu prostředí a snižovat emise oxidu
uhličitého bez ohledu na to, co dělají
ostatní lidé, firmy nebo státy.“
Pro mne osobně byla důležitá reflexe
činnosti Muzea Říčany z pohledu
globálních trendů v oboru. Uklidnilo
mě zjištění, že témata i metody práce
se žáky, s učiteli i veřejností, které
každodenně aplikujeme při naší činnosti v Říčanech, jsou zcela v souladu
s aktuálními výzvami a metodami environmentální výchovy a vzdělávání
ve světě.
Jednou z metod, o které se čím dál
víc mluví, je místně ukotvené učení.
V posledních letech jsme zpracovali množství materiálů pro učení
na Říčansku o Říčansku. K dispozici jsou animace, prezentace, pracovní listy, texty, mapy, ale i celé
lekce nebo průvodce městem a krajinou. Vše je možné využít v rámci elektronické Regionální učebnici
Říčansko, umístěné na webu Muzea Říčany.
Jakub Halaš,
ředitel Muzea Říčany

Dějiny 20. století ukryté v příbězích pamětnic a pamětníků objevují v tomto pololetí žáci a jejich učitelé
ze sedmi škol na Říčansku. Do vzdělávacího projektu
Post Bellum Příběhy našich sousedů se zapojily žákovské týmy z 1. ZŠ Masarykovo náměstí Říčany, 2. ZŠ
Bezručova Říčany, ZŠ Kunice, ZŠ Světice, ZŠ Emila
Kolbena Strančice, ZŠ Mukařov a ZŠ T. G. Masaryka Mnichovice. Každý z týmů vyprávění zajímavého
člověka ze svého okolí nejen zaznamenal, ale dále ho
zpracovává a na závěr projektu představí veřejnosti.
V našem městě se žáci ptali Jana Petříčka (1927), Petra Kubeše (1945) a Dalibora Andrého (1948). Dostali
se tak k tématům druhé světové války, roku 1968 nebo
změny politického režimu v listopadu 1989. Oslovení muži mluvili také o svých kořenech a předcích,
například pan André o dědečkovi, prvorepublikovém
starostovi Říčan Eduardu Čížkovi. Nejstarší z pamětníků, syn legionáře, divadelníka a entomologa Jana
Petříčka st., dětem na závěr setkání řekl: „Já jsem zjistil jednu věc. Že jsem se málo ptal táty na nějaké věci,
na které se už dneska zeptat nemůžu. Nebojte se zeptat
se svých rodičů, oni vám rádi poradí, řeknou. A važte
si jejich rady.“ Všechny reportáže, životopisné texty
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Foto: Z. Havlíková

Příběhy našich sousedů na Říčansku

Tým žáků 9. ročníku 1. ZŠ Říčany s Petrem Kubešem, dlouholetým starostou
T. J. Sokol Říčany a Radošovice

a fotografie zveřejníme na webu https://www.pribehynasichsousedu.cz. Slavnostní závěrečná prezentace proběhne v pátek 10. června v Říčanech.
Renata Skalošová,
místní koordinátorka projektu

texty.kuryr@ricany.cz

Ze života škol(ek)

Future City Tech
Říčany 2022

23. - 24. června 2022





Autonomní vozidla a další technologie budoucnosti pro města
Jedinečná příležitost seznámit se s moderními dopravními řešeními
Předváděcí jízdy autonomních shuttle e-busů
Doprovodný program
www.futurecitytech.cz

Power for Ventures

57

Mezi námi

MIKROREGION

LADŮV KRAJ
Co odnesl duben a přinese květen
Máme uklizeno, aneb jak proběhl Čistý Ladův kraj
Chválíme všechny organizátory jarních úklidů obcí
- akce, která je už několik let součástí celostátního
projektu - Ukliďme Česko. Po dvou letech se opět uklízelo organizovaně ve větších skupinách. Vše se ještě
nestihlo vyhodnotit, protože akce budou probíhat
až do konce dubna. Už nyní ale víme, že ročník 2022
bude výjimečný. Zapojilo se všech 25 svazkových obcí,
včetně letos nové „ladovské“ obce Jevany. Většina
aktivistů napříč Ladovým krajem projevila nebývalý
elán a těšila se na znovuobnovení společných setkání
sousedů a přátel.
V Říčanech se uklízelo na mnoha místech, za všechny
zmíním např. okolí vlakového nádraží, kde sbíralo nepořádek i deset ukrajinských žen se svými dětmi. Spolu
s ostatními nashromáždili neuvěřitelných 150 kilogramů odpadků. Zapojili se také žáci ze Základní školy
Nemo, kteří čistili okolí dětského hřiště v Pacově.
Také na podzimní úklidy opět zajistíme obcím pytle
na odpadky a ochranné rukavice; u rukavic se snažíme
apelovat na jejich opakované použití, i takto šetříme naši
přírodu. Pokud budete chtít příště přiložit ruku k dílu
i vy, obvykle stačí sledovat obecní oznámení a vyzvednout si vše potřebné většinou na podatelnách.
Všem dobrovolníkům, kteří se zapojili, velmi děkujeme.
Vážíme si toho, že jim jejich okolí není lhostejné.
Zveme vás na pochod Cestou kocoura Mikeše a Pohádkové Hrusice
V sobotu 28. května proběhne pochod na Mikešově stezce a to není vše! Patnáctý ročník bude něčím jiný. Na zastaveních se budou opět sbírat razítka, za něž vás v cíli
čeká odměna. Letos se u toho budete navíc i nebývale
bavit.
Hned na startu v Hrusicích si vyzkoušíte staročeské
hrátky a místní spolky plánují hlavně pro děti na celé dopoledne i další překvapení. Žízniví a hladoví pochodníci
si tu svlaží hrdlo a posilní se na dlouhou cestu.
V Mnichovicích se budete moci vyfotit s postavičkami
z pohádek Josefa Lady a pro děti budou připraveny soutěže. Současně tu centrum ožije již tradičním Kramařením.
V Říčanech, tedy v cíli pochodu, konkrétně na Lázeňské
louce, bude od 14.00 do 17.00 hodin řádit vodník. Bude
to mít povoleno na akci „Dětské hrátky o století zpátky“.
Vystoupí tu např. i Ladův národopisný soubor z Hrusic,
s nímž si budete moct zatančit a zazpívat.
Ti, co na Mikešově stezce nasbírají všechna razítka, je
v cíli snadno vymění za zajímavé odměny („ladovskou“
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pláštěnku v kuličce, turistickou nálepku Ladova kraje či
drobnou hračku, omalovánku, apod.).
Tolik k pochodu, a to jsme ještě nezmínili Pohádkové
Hrusice - mini pochod po obci pro ty nejmenší. Celé dopoledne si děti budou moct procházet obec a po absolvování trasy a splnění tajného úkolu, si sami vymalují svůj
hrníček pro vodníka.
Celá trasa Mikešovy stezky by měla být v době pochodu
Klubem českých turistů již nově vyznačena a bude mnohem přehlednější (děkujeme). Jen dvanáct kreslených
tabulí je zatím původních, ale i zde se už chystá velká
renovace.
Těšíte se? Tak na viděnou
na startu v Hrusicích a v cíli.
Pozor – ten je sice tradičně
v Říčanech, nově ale na Lázeňské louce!
Hanka Bolcková
www.laduv-kraj.cz
facebook.com/laduvkraj
instagram.com/laduvkraj

texty.kuryr@ricany.cz
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Co všechno pro vás
můžeme udělat?
Byť už je princip fungování našeho dobročinného obchůdku jistě
všem říčanským dobře známý,
není od věci občas některé aspekty
připomenout. Tak tedy my všichni
z Koloběhu rádi:
Přijmeme zboží, které vám už neslouží, nechce se vám prodávat ho
přes internet nebo hodit do kontejneru, je zachovalé a funkční, je sezónní
(v létě opravdu nemůžeme přijímat
lyže) a vejde se k nám (objemnější
věci nabízíme pouze přes web a facebook). Naceníme, prodáme a výtěžek
dělíme poměrem 40 % na provoz organizace, 60 % na pomoc potřebným
z Říčan a okolí.
Prodáme levně, mnohdy i za symbolickou cenu, jde nám o to, aby věci
ještě sloužily. Umíme ale ocenit i výjimečnou kvalitu – starožitnosti a další
vzácnosti. Využíváme mj. speciální
mobilní aplikaci, která rozpoznává
různé druhy porcelánu a jeho signatury, informujeme se o původní ceně
u dárců, snažíme se k oceňování přistupovat zodpovědně, ale vždy jsme
o něco levnější.
Rezervujeme zboží, které se vám líbí
(třeba i za výlohou). Když je zavřeno, stačí zavolat/napsat na telefonní
číslo uvedené na dveřích obchůdku
a poklad, který vás zaujal, si na vás
počká. Máme seznam poptávaných
věcí: paní shání jakoukoli foglarovku,
pán vše, co má motýlí motiv, někdo
poptává cibulák, někdo staré odznaky. Stačí na sebe uvést kontakt v obchůdku a vyjdeme vám vstříc.
Pomůžeme těm, kdo jsou v tíživé situaci. Neposoudíme ji sami, od toho
máme garantky z OSVZ Říčany, Komunitního centra Říčany apod., ale
pokud se s nimi dotyční ve svém trápení spojí a ony nám garantují, že zde
je opravdu pomoci zapotřebí, pomůžeme! A víme, že naše/vaše pomoc
není zneužívána, je cílená, konkrétní
a rychlá.
Aktivizujeme seniory např. našimi
pondělními aktivitami (Trénink pa-

měti od 8:45 a od 10 hodin, Anglická konverzace nově v 11:15, třídílné
Kurzy ovládání chytrého telefonu
od 14 resp. 15 hodin), ale v rámci
POSEZ (pomoc seniorům a OZP) je
tu stále počítač s internetem k použití
zdarma, okopírujeme, naskenujeme,
vytiskneme dokument, poradíme
s lecjakým dotazem. A připravujeme
krásné výlety po vlasti naší.
Jsme místem naděje, pomoci a radosti. Přijďte.
Eva Hazdrová Kopecká, ředitelka
S KOLOBĚHEM NA VÝLET
Na prahu léta navštívíme renesanční
perlu Podorlicka - ZÁMEK ČASTOLOVICE. Prohlédneme si nádherně
upravené zámecké interiéry s malovanými kazetovými stropy, sbírky obrazů a zbraní, rozsáhlou šternberskou
knihovnu, arkádovou chodbu, Kapli
Božího těla, Rytířský a Tobiášův sál
s unikátní sbírkou obrazů českých
panovníků v životní velikosti. Projdeme se anglickým parkem s oborou bílých daňků a jelenů, Vodní
a Růžovou zahradou s kvetoucími
220 druhy vonných růží, navštívíme i zámeckou minizoo s domácími
i cizokrajnými zvířaty. Další naší zastávkou bude AFRICKÉ MUZEUM
Dr. EMILA HOLUBA v Holicích, kde

se tento proslulý lékař, vědec a cestovatel narodil. Prohlédneme si jeho
pracovnu, vzácné osobní předměty,
trofeje z odvážných afrických výprav
a dary od domorodých náčelníků.
V nové expozici s interaktivními prvky se seznámíme s životem v africké
vesnici, uslyšíme téct řeku Zambezi
a uvidíme i funkční model Viktoriiných vodopádů.
Martina Vavřincová,
zástupkyně ředitelky
KDY: středa 15. června, odjezd
7.00 z parkoviště u Penny
CENA: 450 Kč (senioři)/550 Kč
(běžná cena)
Kontakty pro rezervace: tel.
733 273 344, 739 989 672,
info@kolobeh-ricany.cz
Další informace a přihlášky
v obchůdku Koloběh
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Páni z Říčan ve středověku,
díl 7. – Cehnicové a Kavkové z Říčan
Jihočeská větev pánů z Říčan je doložena již od roku 1342, kdy se objevuje držitel tvrze Cehnice Rudolf
z Říčan, snad příslušník průhonické větve rodu. Podle uvedeného
sídla se jeho potomkům říká Cehnicové z Říčan.
Rudolfovi synové byli Oldřich, Svojše, Jan a Bohuslav (Bušek). Všichni
bratři měli vazby na blízký kostel
v Paračově. Bohuslav-Bušek z Říčan se prosadil jako hejtman krále
Václava IV. na hradě Mühlberg. Jeho
syny snad byli Karel a Bušek, z nichž
druhý se stal děkanem v Týně nad Vltavou.
Na počátku 15. století se jihočeští
páni z Říčan rozdělují. Zatímco část
odchází na Plzeňsko, kde si udrželi
přízvisko Cehnice, většina jihočeských pánů z Říčan se začíná označovat přízviskem Kavka. Cehnicové
se od třicátých let 15. století objevují
v kraji mezi Dobřany a Chotěšovem.
Jan Cehnice z Říčan se roku 1452 připomíná jako držitel městečka Stod.
S Cehnici se často setkáváme v různých jednáních, kterých se účastnil
chotěšovský klášter. Na počátku 16.
století drželi Cehnicové z Říčan dokonce dům v Plzni. Potomci středověkých Cehniců posléze žili po celých
Čechách a vymřeli až Ferdinandem
z Říčan roku 1817.
Patrně v roce 1415 získal Oldřich
Kavka z cehnické větve pánů z Říčan jihočeskou Štěkeň. Více však
víme o jeho synovi Zachařovi z Říčan a jeho manželce Kateřině, patrně
z rodu pánů ze Svojšína. Pan Zachař
působil ve službách Václava z Michalovic, generálního převora johanitů
– církevního rytířského řádu sv. Jana.
Zachař roku 1443 zprostředkoval
příměří mezi Budějovickými a Rackem z Rýzmberka a Václavem Zmrz-
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PRUH

Erby pánů z Bibrštejna, z Říčan, z Landštejna a ze Šternberka v erbovníku Codex Bergshammar z doby
kolem roku 1440, Digitální archiv Muzea Říčany. Za upozornění na tento rukopis děkujeme historikovi
Janu Škvrňákovi.

líkem ze Svojšína. Roku 1461 byla stran. Ještě roku 1479 se zúčastnil
manželka Zachaře z Říčan Kateřina sjezdu šlechty na píseckém hradě,
obviněna, že ukradla klenoty a jiné kde je dodnes vymalován ve velkém
předměty, které patřily zesnulému sále jeho erb. Zachařovým synem byl
Václavu Zmrzlíkovi ze Svojšína. Za- Mikuláš Kavka z Říčan, jehož syn Hechař se ohradil, že Václav Zmrzlík je ralt získal Cehnici a později dokonce
jeho ženě daroval. Spor o klenoty se rozsáhlé panství s vodním hradem
stal exemplárním případem a slavný Švihov. Část jeho potomků měla
právník Viktorin Kornel ze Všehrd jej majetky také na Moravě (Vizovice,
použil ve své knize „O právích země Brumov). Kavkové vymřeli ve druhé
české knihy devatery“.
polovině 18. století.
Na konci šedesátých let 15. století Tím se definitivně uzavírá stručný
přemlouvali Rožmberkové Zachaře přehled o výsledcích výzkumu Muzea
k tomu, aby se po boku zelenohorské Říčany a lze doufat, že v kompletní
jednoty zapojil do boje proti Jiřímu podobě bude výzkum publikován forz Poděbrad. Starý, unavený
a nemoc-OKRAJ
mou odborné knižní monografie.
MINIMÁLNÍ
ný pan Zachař se ovšem
války účastINVERZNÍ
nit nechtěl, a to na žádné z bojujících
Jan Boukal

Výletní hra s mobilem
Za pokladem do středověkých Říčan

Jak vypadaly Říčany v době vlády Karla IV.? To se dozvíte, když se
necháte vést zábavnou geolokační aplikací Geofun. Stáhněte si ji
v Google Play nebo App Store a najděte hru Za pokladem do středověkých Říčan. Doporučujeme už předtím, než se vydáte do terénu.
Hra se spustí po příchodu na start – ten je u říčanského hradu. Při
hraní není potřeba mít připojení k internetu, pouze musíte mít povoleMINIMÁLNÍ
OKRAJ úkoly se aktivují po příchodu
no zjišťování aktuální
polohy. Jednotlivé
POZITIV
na určené místo na trase. Hra je vhodná pro rodiče s dětmi od 8 let.

texty.kuryr@ricany.cz
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Střípky z MASky
REGIONÁLNÍ ZNAČKA ZÁPRAŽÍ
ORIGINÁLNÍ PRODUKT®
Letošní výstavy regionálních produktů
v rámci veletrhu cestovního ruchu Euroregion Tour 2022
s podtitulem „Má vlast“ se za značku Zápraží originální
produkt® zúčastnila paní Světlana Fašinová se svými
výrobky „Háčkované pohlazení“. Paní Světlana zde prezentovala a prodávala nejen své certifikované výrobky, ale
zároveň zde propagovala regionální značku z Říčanska,
za což velice děkujeme.

Foto archiv MAS

Velice praktické zasouvací dveře v nové
skautské klubovně v Říčanech

Foto: Světlana Fašinová

Veletrh EuroregionTour 2022

FINANČNÍ PODPORA REGIONU
A DOTAČNÍ VÝZVY MAS
Všech 30 projektových žádostí o podporu investic do zemědělství a vzdělávání na Říčansku přijatých do 7. výzvy
PRV prošlo administrativní kontrolou a jsou připraveny
k věcnému hodnocení. MAS předpokládá, že výběrová komise bude jednotlivé projekty hodnotit na přelomu dubna
a května a žadatelé budou do konce května vyrozuměni
o výsledcích finálního výběru k registraci na SZIF. Termín
registrace je stanoven nejpozději k 31. 8. 2022.
U pana Davida Procházky, který díky podpoře realizované
přes MAS pořídil přívěs na balíky sena a slámy, proběhla
kontrola ze strany Státního zemědělského intervenčního
fondu (SZIF) a u realizovaného projektu nebyly shledány
žádné nedostatky. Výdaje projektu dosahují výše 550 tis.
Kč a dotace pro žadatele činí polovinu. Druhá kontrola ze
SZIF se týkala Žádosti o platbu říčanských skautů – Junáka. Vybavení do nové skautské klubovny bude podpořeno částkou ve výši necelých 400 tis. Kč. Věříme, že oba
projekty budou nejpozději do konce června žadatelům
proplaceny.

SOCIÁLNÍ PRÁCE V REGIONU
MAS Říčansko byla spolu s dalšími třemi místními akčními skupinami ve Středočeském kraji, zástupci sociálních
odborů a krajského úřadu, přizvána na setkání pořádané
Centrem pro komunitní práci (CPKP). Cílem tohoto setkání bylo sdílení zkušeností z realizace sociální práce
na obcích a hledání cest k její profesionalizaci, včetně jejího ukotvení v právním systému ČR. Toto pozvání chápeme mj. jako ocenění naší práce a potvrzení skutečnosti, že
komplexní a flexibilní forma pomoci, kterou místní akční
skupina v sociální oblasti v uplynulém období poskytovala, se osvědčila a může být inspirací pro ostatní. Zároveň
nás těší, že po konci financování projektu z fondů EU
převzal záštitu nad touto úspěšně započatou aktivitou
dobrovolný svazek obcí Ladův kraj, konkrétně paní Lucie
Procházková z Farní charity Mnichovice.
Tým MAS Říčansko přeje čtenářům krásné a slunečné
květnové dny.

Turnaj v kuličkách
Turnaj je určen pro každého bez ohledu na věk nebo
zkušenosti. Výsledky se započítávají do národního
žebříčku Českého kuličkového svazu. Kuličky je možné si půjčit. Hrajeme podle oficiálních pravidel ČKS.
Národní
Turnaj se koná v neděli 15. 5. 2022 od 14.00
na ku- týden m
šťastném manželství? Jak
ličkovém hřišti v parku Por. Koreše v Olivově Toužíte
ulici.poPro
spravedlivě role? Co dělat, když se c
a druhá
strana nechce poslouchat? N
tři nejúspěšnější hráče jsou připraveny drobné
ceny.
te, že manželství je přežitek?
Slavnostní bohoslužba k Mezinárodnímu dni rodiny
Na tyto otázky se budeme sn
Budeme mluvit o rodině podle Bible a vyprošovat
odpovědi na Semináři o man
manželé Grohmanovi. Zve
požehnání pro naše rodiny a naše vztahy. Provázejí
kteří žijí v manželství nebo vztahu, a

Lis na balíky a seno

Foto: David Procházka

toho pravého partnera teprve hledaj

Sobota 19. 2. 2022 od 19
Neděle 15. 5. 2022 od 9.30, koncertní sál Kdy:
na Staré
Kde: Club CéBéčko, Masaryk
radnici v Říčanech, Masarykovo náměstí 83/1.
městí (nad optikou)

Pořádá Církev bratrská v Říčanech.
www.cbricany.cz
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Starosta Josef Stupecký mezi muži z Radošovic, kteří narukovali v době mobilizace 1938

Foto: archiv Muzea Říčany

Sedmdesát sedm let po skončení druhé světové války máme
stále možnost zeptat se přímých
účastníků, co se dělo v našem
městě v květnu roku 1945. Mezi
Říčaňany najdeme pamětníky
bojů u železniční trati, svědky hrdinství Vincence Zemana a Jana
Rýdla, kteří dokázali vyjednávat
s německými vojáky usazenými
ve škole na náměstí… i aktéry
drobných příběhů, které se tehdy
odehrály. V Radošovicích zažila konec války jako šestnáctiletá
Karla Stupecká.
Pochází z hospodářství nedaleko
staré návsi s kapličkou. Její tatínek
Josef Stupecký, sedlák a povozník,
byl odveden do první světové války a jako zajatec se ocitl v Rusku.
V zajateckém lágru nezůstal, pracoval na statku a dostal se ke koním, vozil například i poštu. Když
se po válce vrátil, oženil se, brzy
ale (už ve třiatřiceti letech) ovdověl. S pomocí příbuzných se staral o čtyři děti, z nichž Karla byla
nejmladší. Ve třicátých letech se
stal starostou Radošovic. Na tatínka, vysokého a pohledného muže,
vzpomíná nejmladší dcera s láskou
a obdivem.
Když vychodila v Říčanech měšťanku, měla nastoupit na obchodní
školu v Praze – tu ale za protektorátu Němci zavřeli a poslali ji pracovat do kožešnictví v rámci Winterhilfe, zimní pomoci pro vojáky
na frontě. Během války se stihla
vyučit dámskou krejčovou v Londýnské ulici. Po roce 1948 se učila
těsnopis ve Státním těsnopisném
ústavu a studovala stavební průmyslovku. Pracovala v Pražském
stavebním podniku jako dispečer,
později i vedoucí provozu dopravy.
U paní Dolejškové, u které se v první polovině čtyřicátých let učila,
pěstovali v předzahrádce činžovního domu tulipány: „A já pořád
říkala: pro Američany. Nakonec
jsem je dala Rusům, protože tady

Foto: archiv Karly Stupecké

Říčanské rozmanitosti:
Vzpomínky na jaro 1945

Ustupující německé ozbrojené síly v centru Říčan v květnu 1945

přijeli.“ Pomáhala taky stavět barikády, kvůli kterým lidé rozebrali
dláždění. „Ta šéfová byla dobrá.
Řekla: Ty seš voblečená moc lehce,
vem si na sebe… dala mi šaty, pumpky, svetr, kabát a kulicha toho svého
manžela, tak jsme mohli stavět barikády. Tam po nás dokonce střílely
Němky, které ještě zůstaly ve vilách
nedaleko,“ vypráví paní Stupecká.
Do Prahy pak pro ni přijel otec.
„Nejdříve šel do Karlína k babičce a když jsem tam nebyla, tak šel
k Dolejškový na Vinohrady, to
všechno pěšky, nic nejezdilo. A my
jsme se starali o ty tulipány a já
najednou slyšela… Tatínek chodil
s holí. Takže to byl krok, krok a ťuk
(hůlka). Tatínek jde… Tak on jel
z Radešovic (nákladním vlakem,
protože jiné nejezdily) zkontrolovat, jestli jsem v pořádku a já si ně
ani nevzdechla. Za celou dobu revoluce.“
Sestra Lída Karle vyprávěla, že jim

Němci na samém konci války málem vyrazili vrata. Když utíkali před
Rudou armádou, ujížděli přes jejich
dvůr dozadu: „Tady byla soukromá
cesta, později jsem tam vysadila les,
aby tam nikdo nemohl.“ Bratr Honza se stal členem revoluční gardy
(v tomto případě skupiny mladíků,
kteří hlídali bezpečnost v obci).
Když Rusové přišli, vystěhoval
Josef Stupecký dcery na půdu:
„A řek‘, abychom vytáhly žebřík…“
Ve stodole měli tehdy vlastní koně
zarovnané slámou. V maštali byli
koně, které nachytali na louce,
když je předtím vypustili jiní vojáci.
„Ty jsme měli pojmenovaný, to bylo
krásný. Jezdila jsem na Růžence, ale
měli jsme i Kapku, ten byl malý, měli
jsme Maršála, ten měl fousy. Než
si je odvedli, tak jsme je tady krmili a starali se o ně,“ zavzpomínala
pamětnice. K rodině Stupeckých se
v Kurýru ještě vrátíme.
Renata Skalošová
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Větší drogerie i další zelené plochy
v CONTERA Parku Říčany
CONTERA Park Říčany hlásí několik novinek. Ve zrekonstruované budově TERRA se opět otevírá
drogerie Rossmann, z bývalého
skladu léčiv se stávají moderní
kanceláře, obchodní a skladové
prostory a celý areál získá další
zelené plochy. K dispozici pro veřejnost je i letos 40 nových osmirychlostních sdílených kol.
„Díky intenzivním stavebním pracím, které v říčanském sídle společnosti CONTERA probíhají, se
postupně mění bývalá budova drogerie Rossmann na objekt TERRA
a přední část budovy S, dříve sklad
léčiv Sanitas, v moderní kancelářské a obchodní prostory. Většina
prací bude hotova na konci května
a postupně se sem nastěhují noví
klienti,“ přibližuje dění v areálu
Dušan Kastl, výkonný ředitel společnosti CONTERA.
Budova TERRA, která zaujme původními architektonickými prvky,
prosklenou fasádou a zelenou střechou, poskytne obchodní plochy
a kancelářské prostory. V přízemí se
znovu otevře drogerie Rossmann,
která nabídne rozšířený sortiment,
a přibude zde prodejna s chovatelskými potřebami Spokojený pes.
Své kanceláře v druhém patře budovy najde i samotná CONTERA.
„Nová prodejna v Říčanech bude
naší vlajkovou lodí. Navzdory
tomu, že je Spokojený pes především e-shop, chceme mít velký
showroom, kde budeme moci ukázat širší sortiment zejména hraček,
pelechů, obojků, vodítek a postrojů, zkrátka věcí pro chlupáče, které
si chovatelé rádi zkusí před nákupem,“ říká marketingový ředitel
Spokojeného psa Tomáš Haškovec.
V budově S připravuje CONTERA
moderní kanceláře a uplatní zde
koncept tzv. „small business units“.
To jsou obchodní prostory sloužící
pro menší a střední firmy, které
spojují kancelář, obchodní mís-
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to, showroom a skladové zázemí.
Velká část jednotek v přízemí má
již své nájemce, postupně se sem
nastěhují firmy Intercars, Safibra,
Tabák Invest a Epiroc. V budově
S poskytne CONTERA kancelářské
prostory, showroom a další zázemí
o celkové výměře téměř 6 000 m2
také svému největšímu nájemci
říčanského parku, velkoobchodu
s elektronikou FAST ČR.
Šetrnost a moderní technologie
Díky rekonstrukci jsou obě zmíněné budovy šetrnější k životnímu prostředí. Počítají například
s využitím tzv. „šedé vody“, tedy
splaškové odpadní vody, kterou lze
následně upravit a využít k zalévání
zeleně či splachování. Výrazně se
tak ušetří voda pitná. Na budovách
by měly být fotovoltaické panely,
v areálu přibudou nové dobíjecí
stanice pro elektromobily a další
revitalizace se dočká i zdejší zeleň.
První rozsáhlá výsadba proběhla již
na podzim 2021.
Budovami TERRA a S rekonstrukce CONTERA Parku Říčany nekončí. Dojde i na renovaci budovy
Q, původně výtopnu a kotelnu,
kde se spaloval odpad z výroby nábytku Interiér. V roce 2014 prošel
objekt revitalizací a nyní je v plánu
přestavba budovy na již zmíněné
„small business units“. Své sídlo
tu bude mít společnost Remmers,

která využije jak kancelářské, tak
skladové prostory. Nového vzhledu
se dočká také okolní parter budovy,
současné manipulační plochy nahradí CONTERA zelení.
„CONTERA Park Říčany se postupně stává místem, kam stojí
za to přijet za kvalitními službami
a pohodlnými nákupy. Návštěvníky o tom chceme přesvědčit v úterý 11. května, kdy se zde koná znovuotevření prodejny Rossmann.
Drogerie si pro zákazníky připravila slevu 20 % na veškerý sortiment a téhož dne oficiálně otevře
také prodejna Spokojený pes,“
zve Říčanské i přespolní návštěvníky Tomáš Kotlovský, projektový
ředitel CONTERY. Přijet mohou
třeba na některém ze 40 nových,
tentokrát osmirychlostních sdílených kol, které jsou ve městě
k dispozici.
Nová kola budou lépe vyhovovat
náročnějšímu terénu v Říčanech
a stanou se tak důležitým prvkem
městské mobility. CONTERA dlouhodobě podporuje systém sdílených
kol, který na území města provozuje firma Nextbike. Přímo v parku se
nacházejí dvě stanoviště s obrandovanými koly, která je možné vyzkoušet třeba na říčanských cyklostezkách nebo cestou z CONTERA
Parku propojkou na nádraží.
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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 nemovitosti? Pošlete mi
svůj dotaz k problému, který řešíte.

Otázka: Dobrý den, je
pravda, že se při prodeji bytu s garážovým stáním musím
garážové stání nabídnout ostatním lidem v domě?

Jaroslav B.
Odpověď: Dobrý den, nemusíte. Od 1.7.2020 platí novela
zákona, podle které už tato povinnost není. Dříve to tak
skutečně bylo a byla to komplikace při prodeji. Pokud jste
nemovitost koupili a nyní uvažujete o prodeji, nyní již nemusíte svůj podíl na nemovitosti žádnému ze spoluvlastníků nabízet. Pouze pokud byste zdědili podíl na nemovitosti, pak platí předkupní právo pro ostatní spolumajitele

po dobu prvních 6 měsíců, od doby, co podíl na nemovitosti nabyli do svého vlastnictví.
Otázka: Dobrý den, zdědil jsem peníze po otci a chci se
zeptat, zda si mohu koupit byt do svého výlučného vlastnictví, pokud jsem ženatý? Rudolf Š.
Odpověď: Ano, možné to je a existují 2 způsoby, jak to
udělat.
1. zúžení společného vlastnictví manželů, které bude mít
podobu notářského zápisu
2. souhlas manželky s nabytím do výlučného vlastnictví - spočívá v sepsání prohlášení, že manželka je
s koupí obeznámená a že koupi financujete výhradně
z vlastních prostředků mimo SJM (dědictví). Tento dokument musí být přílohou kupní smlouvy a musí mít
úředně ověřené podpisy. Stejně jako u jakékoliv jiné
dokumentace v realitních transakcích, i zde doporučuji, abyste svůj záměr probrali se zkušeným právníkem.
Vaše dotazy k realitní problematice můžete posílat
na e-mail: jana.karlachova@re-max.cz
nebo volejte tel. 606 792 574
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Vzpomínka

Dne 22. května
2022 si připomeneme 100.
výročí narození
našeho tatínka,
pana Jiřího Šatopleta, říčanského rodáka, který
je znám veřejnosti především jako divadelní ochotník. Narodil
se v rodinném domku na Masarykově náměstí
čp. 68, kde dnes můžete navštívit příjemnou
kavárnu. Divadelní spolek Tyl Říčany vedl od roku
1960 až do své smrti v roce 1994. Za jeho působení se soubor účastnil významných přehlídek
amatérského divadla, jako je např. Divadelní
festival Jiráskův Hronov. Děkujeme Říčaňákům
za vzpomínku na tatínka i divadelníka.
Za rodinu Jiří Šatoplet ml.

Vzpomínka

Dne 16. května uplyne 30 let, co nás opustil pan
Miroslav Lehovec. Prosím, věnujte s námi tichou
vzpomínku.
Děkuje rodina Andrlíkova
a teta Jana Hozová
Dne 6. dubna2022 uplynulo 15 let, co nás opustila paní Anička Bozděchová, rozená Marešová,
z Říčan.
Za rodinu sestra Libuše

Blahopřání

Dne 27. 4. 2022 uplynulo 65 let ode dne, kdy
si své ANO řekli Anna a Stanislav Stojánkovi
z Říčan.
Hodně zdraví a lásky do dalších let
přeje celá rodina.

Diamantová svatba
7. 5. 1962 - 7. 5. 2022
Za 60 let, co jste spolu, zažili jste mnoho
radosti, štěstí, ba i smůly... Navzdory překážkám
stojíte stále pevně při sobě v nekonečné lásce
a důvěře.
Všechno nejlepší k výročí sňatku a ještě
mnoho krásných společných let
manželům Vlastimile
a Františkovi Šlingrovým
přeje dcera Dana s rodinou

Humanitární sbírka

Tradiční jarní humanitární
sbírka pro Diakonii Broumov
se uskuteční ve čtvrtek 12. 5.
2022 od 12,00 do 17,00 hodin
u kostela na Masarykově náměstí v Říčanech. Jako obvykle
můžete přinést oblečení (neroztrhané, s funkčními zipy), lůžkoviny, ručníky,
utěrky, deky, péřové přikrývky, polštáře, spacáky,
záclony, hračky, hygienické a toaletní potřeby,
prací a čistící prostředky, školní i sportovní
potřeby. Pokud nám přidáte k darovaným věcem
10 Kč, použijeme část jako příspěvek na odvoz
sbírky a podporu Diakonie, zbytek na naši další
činnost.
Sbírkou podpoříme nejen potřebné lidi u nás, ale
také uprchlíky z Ukrajiny a současně organizaci Diakonie Broumov, sociální družstvo, která darované
věci převezme.
Děkujeme za vaši pomoc.
Marie Junková, Farní charita Říčany

MASOPUST V RYBĚ
19.2.2022 se v lokalitě „Ryba“ uskutečnil
již třetí ročník Masopustního veselí. Povolení k taškařicím nám slavnostně udělil
pan starosta David Michalička. Dbali jsme
samozřejmě dobrých mravů i slušného vychování. Medvěd neopomenul s hospodyněmi tančit, aby zdraví a plodnost v našich
domech do nového období přivolal. Dobrého jídla i pití bylo dosti. Závěrem jsme pak
u hospůdky na Marvánku spálili basu a s ní
snad i vše zlé, co Rybou za poslední rok
proletělo…
Vendula Zemanová
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INZERCE

Designové bazénové tvarovky z dlažeb
Vytvořte si krásné prostředí okolo
bazénu podle vašich představ a přání.
Díky speciální výrobě, s kterou spolupracujeme, vám vyrobíme bazénové
standardizované i speciální tvarovky
do vnějších a vnitřních prostorů, jež
vynikají absolutní mrazuvzdorností
a téměř nulovou nasákavostí. Materiály pro bazénové tvarovky a okolí bazénu jsou vybaveny protiskluzem, aby
nedocházelo ke zbytečným úrazům.
Další možností výroby z 2cm dlažby
jsou schody pro bazény v designu přírodního kamene, které kromě designu
s krásnou přední hranou disponují
také protiskluzem, což ocení rodiče
s malými dětmi.
Zákazník má možnost výběru
z velkého množství typů hran, kde je
možné i navrhnout samostatný design
přední hrany. Nevzhledné plastové
nebo roštové žlaby, jež se stále častěji
používají k odvodnění plochy, nahrazujeme krycími rošty z keramické
dlažby ve stejném designu, jako je
okolní dlažba. Díky tomu celý prostor
bazénu působí elegantně a celistvě.

SPA & WELLNESS
KOUZELNÝ
NAVŠTIVTE NÁS

PODZIM
A NECHTE SE HÝČKAT!
MASÁŽE, KOSMETIKA,
MANIKÚRA, PEDIKÚRA,
PRIVÁTNÍ SPA

739 341 082 I RECEPCESPA@AQUAPALACE.CZ

aquapalace.cz
67

Názory

„Městská“ v Říčanech
Nechápu, proč se Radnice brání vytvoření okružní jízdy oproti stávajícím systému – jízdám tam a zpět.
Např. vezme-li se linka č. 2 + 7 (jezdí jedním autobusem), najede 5+5
a 3+3 km, čili 16km. Okruh by najel

14 km a dopravil na více míst, hlavně
k nákupní zóně: Masarykovo nám.
– Na Růžku, Štefánikova, Park A.
Švehly až na Pastelkov a pak Pacov – Březské rozcestí, Pacov – ZŠ
NEMO, Mozartova, (dále po Mozar-

tově a Bílé) nově zřídit zastávku Lidl
(nejlépe na jejich parkovišti), U podjezdu, U trati, Srnčí a po Na vysoké,
Březinově a Říčanskou na Wolkerovu, Masarykovo nám. a Masarykovo
nám. – Na Růžku.
M. Kotrba

autobusy posíleny o další spoje, aby
se takt zkrátil na půl hodiny. Jestliže
dám na hromadu všechny názory občanů, nelze dojít ke shodě. Někomu
prostě trasa vyhovuje zcela, někdo
se přizpůsobí a samozřejmě někomu
nevyhovuje. Jízdní řády musíme tedy

přizpůsobit většině obyvatel Říčan.
Váš podnět předám, protože konečnou verzi změn ještě nemáme. Jak
se bude jezdit po prázdninách, závisí
i na odsouhlasení zastupitelstvem.

Odpověď na „Městskou“
Vážený pane Kotrbo, děkujeme
za váš názor. Radnice se nebrání
úpravám v jízdních řádech. Naopak
se chystá omezení právě linky č. 7
tak, aby autobus zajížděl i do průmyslové (nákupní) zóny. Plánujeme
změny od 1. 9. 2022 s tím, že budou

Jarmila Voráčková, radní

Dotaz ohledně třídění odpadu
V dubnovém čísle Kurýru je zajímavý
článek „Co jste o třídění možná nevěděli“. V čtvrtém odstavci je uvedeno,
že do žluté patří i nápojové kartony

a plechovky. Je to nějaká novinka
nebo apríl či co. Opravdu do žluté
se mají dávat i plechovky i nápojové
kartony? Jsem zmatena! Dosud se

to třídilo jinak, kartony do oranžového a kovy do šedého. Může mi autor
článku upřesnit tento způsob třídění?
L. Hlaváčová, Říčany

Vážená paní Hlaváčová, ano je to tak,
moderní třídicí linky už umí nápojové
kartony a nápojové plechovky z papírového odpadu vyselektovat. Takže je
možné vše házet do jedné nádoby. Ale

nádoby na kovy budou na místech separovaného odpadu fungovat i nadále. Do nich můžete vhazovat ostatní
kov, a pokud budete chtít, i nápojové
plechovky.

Děkujeme, že k třídění odpadu
přistupujete zodpovědně.
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Helena Vlnařová, referent odboru
Kancelář starosty
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Překvapte Říčany
Tato rubrika představuje náměty Říčaňáků v podobě, ve které je přihlásili do pébéčka Překvapte Říčany.
V tomto období odborníci na úřadě posuzují proveditelnost předložených námětů.
Pokud projekty postoupí, v červnu jim můžete dát svůj hlas v hlasování na Řídím Říčany,
nebo přes Portál občana města Říčany.

Překvapte Říčany – Psí park

Překvapte Říčany VI. - hřbitov

Louka u Kavčí skály je vhodná pro psy moc, čmuchů tady
mají dost. Pejsci už se znají, nikoho neomezují a radost
mají. Ze spádového okolí (bytovek Na kavčí skále, sídliště
Olivova a okolích domů) pejskaři sem chodí, nejdou daleko, ale nohy je přec bolí. Aby se navzájem lidé i družili, tři
lavičky s koši by na loučce stačily...
Podporu levnému záměru dejte, hlasujte a tak dobrý pocit mějte.
Eva Havelková

Vážení spolu občané,
s ohledem na skutečnost, že v Radošovicích nemáme hřbitov (lépe řečeno od r. 1972 je zde „zrušen“ - s ohledem na bývalou věznici) a náhradní
v Pacově je již na hraně kapacity, navrhuji
1. obnovu původního hřbitova – stále je veden
jako pohřebiště pozemek 129/2 2742 m2 vedle
„benzinky“. Zde není možné pohřbívat do země
(výnos Ministerstva zdravotnictví), ale je zde možné udělat urnový háj a rozptylovou loučku. V této
první fázi, a hlavně do jednoho roku, by bylo možné udělat zeď s urnovými místy (kolumbárium).
Navíc pro tento projekt je výhodné, že vedlejší
pozemek patří městu (122/26, 452m2) a vznikne
plocha vhodná pro parkoviště.
2. Rozšíření hřbitova v Pacově (pozemek 169/2),
který má velikost pouze 1398m2 včetně parkoviště, ale vedlejší pozemek (168/3, 460m2) je veden
jako ostatní komunikace, kde je případně možné
udělat parkoviště. Přímo za hřbitovem je pozemek
v majetku města (470/7, 2204m2), ale je bohužel vedený jako „orná půda“ a změna územního
plánu asi nebude do jednoho roku – zřejmě tedy
nebude možné tento projekt zařadit do letošního
VI. ročníku.
M. Kotrba, Radošovice

Překvapte Říčany –
Podchod pod nádražím
Tak jako je předzahrádka a plot do ulice vizitkou domu
a jeho obyvatel, tak i nádraží, letiště či přístav jsou vizitkou města. Každý cestovatel se ve svém cíli prvně
setká s místem, kde vystupuje. Několikrát jsem slyšel, že Říčany mají být českým TOP městem. Platí to
i o nádraží?
Říčanské nádraží je možné pozitivně vnímat jen na nástupištích. I zde jsou rezervy. Záměrem v programu
„Překvapte Říčany“ nechci řešit nádražní budovu,
ale východy z nádraží. Jakmile náš cestovatel sejde
do podchodu, setká se s všudypřítomnou špínou, opadanou omítkou, poškozenou malbou, špatným osvětlením, bicykly na řetězech a zápachem.
Překvapme své návštěvníky příjemným prostředím
na nádraží a hezkými východy z něj.
Podchod pod nádražím a rondel je možné nasvítit moderními LED světly, omítku je možné opravit a nově
vymalovat, čmáranice na zdech, špínu a zápach je
možné odstranit, bicykly parkovat mimo podchod. Pokud Říčany docílí toho, že i nádraží a východy z něj
se stanou dobrou vizitkou města, bude nutné o hezké
prostředí i pečovat, uklízet a průběžně udržovat.

Daniel Šulc

Daniel Šulc
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Klub šachistů Říčany 1925
www.sachyricany.cz

Titul mistra ČR obhájil

Již v dovětku minulého čísla jste si
mohli přečíst, že Jáchym Šmolík se
stal podruhé za sebou mistrem České republiky. Tentokrát v té nejváženější žákovské kategorii do 16 let.
Dá se říci, že tuto kategorii Říčany
ovládly, protože na 9. místě skončil
ještě Martin Le Anh Dung. Fantastický úspěch! Současné české mládežnické špičce vévodí Jáchymovské duo
z Říčan. Jáchym Němec ani M ČR
nehrál, protože prostě dva vítěze mít
nemůžeme.
Výborný výsledek zaznamenal i Jan
Síleš, který skončil na 14. místě v kategorii do 14 let. Adam Mrázek pak
skončil 23. Mezi děvčaty byla nejúspěšnější Laura Sehnoutková na 11.
místě v kat. H 16. V kat. D 14 skončila
Veronika Myšková na 18. místě a Tereza Dufková na 28. místě.
MČR se hrálo ve dnech 12. – 19. 3.
v Luhačovicích, v Městském domě
kultury Elektra. MČR mládeže se
zúčastnilo 196 hráčů z 52 klubů ČR.
Součástí bylo i MČR amatérů, kterého
se zúčastnilo dalších 182 hráčů. Celkově tedy ohromná účast. Nejlepší výsledek na MČR amatérů zaznamenal
Tobias Pressler, který skončil na 32.
místě a připsal 52 FIDE bodů. Ostatním se tolik nedařilo.
Týdenní akce byla zpestřena o akci
v rámci roku ženského šachu, velmi
příjemný čtvrteční večer si užily ženy
a dívky. Od 18 hodin se konala simultánka s WGM Olgou Sikorovou.
Bezmála tři hodiny trvala „dívčí válka“ devatenácti dívek a žen. A jak to
dopadlo? Jediná Monika Strnadová
z Říčan dokázala WGM Olgu Sikorovou porazit. Každá dívka a žena si odnesla malý dárek a Monika ještě navíc
obdržela od pořadatele turnaje knihu.
M ČR juniorů. Ve čtvrtek 10. března
se konalo desetidenní MČR juniorů.
Hrálo se v Esprit hotelu ve Špindlero-
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vě Mlýně. Ke 12 nejlepším juniorům
z ČR se v sobotu připojí svým uzavřeným turnajem 10 nejlepších juniorek.
Oba turnaje se hrály systémem každý
s každým. Na MČR se probojoval Ma-

touš Hlavina. Jako 10. nasazený splnil
očekávání a celkově skončil na 9. místě. Mezi juniorkami jsme zastoupení
neměli.
Jaroslav Říha

pořádá

Memoriál Františka Říhy
6. ročník

Pořádaný jako krajský přebor
v Rapid šachu
Klub
šachistů
1925
Termín:
neděle
8. květnaŘíčany
2022 v 9:30
hod.,
www.sachyricany.cz
prezentace od 8:30 hod.
Místo konání: sál KC Labuť, 17. listopadu 214, Říčany
Startovné: žáci, studenti, hendikepovaní
a senioři 50 Kč, předem přihlášení hráči 100 Kč,
nepřihlášení 200 Kč
Přihlášky: nejpozději do 5. 5.
na riha.sachy@volny.cz,tel.: 603 569 813 a v kopii
na mariejirouskova@centrum.cz
Akce je pořádaná za grantové podpory města Říčany.
Jaroslav Říha, Klub šachistů Říčany 1925
texty.kuryr@ricany.cz
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Rokenrol v Říčanech - TŠ TWIST Říčany
Dvacet let výchovy dětí, soutěžení,
zkušeností
Rokenrol v Říčanech může zkoušet
každý, ale stabilita Twistu je dlouholetá.
Zakladatelé a hlavní trenéři:
Zuzana Boháčková (inženýrka ekonomie) – bývalá reprezentantka ČR
v latinskoamerických tancích. Hlavní
choreografka TŠ Twist, nejvyšší možná odborná a pedag. licence.
Jiří Boháček (učitel češtiny) – bývalý
reprezentant ČR (ČSSR) v akrobatickém rokenrolu, zakladatel tohoto
sportu. Hlavní vedoucí oddílu, nejvyšší možná odborná a pedag. licence.
Člen Výkonného výboru národního
sport. svazu.
Klíčoví trenéři TŠ TWIST:
Kristýna Kohoutová (učitelka) – trojnásobná mistryně světa, nejvyšší trenérská licence.
Šárka Michaljaničová (studentka) –
reprezentantka ČR, nejvyšší trenérská
licence.
Tereza Valtrová (studentka) – mistryně světa, tr. licence.

Karolína Muranová (inženýrka ekonomie) – dvojnásobná mistryně světa,
nejvyšší tr. licence, nyní na mateřské
dovolené.
Michaela Knorrová (pedagožka) – reprezentantka ČR, nejvyšší tr. licence,
nyní na mateřské dovolené.
Tereza Malá (ekonomka) – mistryně
světa, tr. licence.
Veronika Šundová (studentka) – reprezentantka ČR, tr. licence.
Aneta Kučerová (studentka) – reprezentantka ČR, tr. licence.
Elen Prokešová (studentka) – reprezentantka ČR, asistentka.
Máme na 200 aktivních členů od 4 let.
Návaznost věkovou i výkonnostní.

20 let pravidelných letních soustředění, dvakrát ročně pořádáme mezinárodní taneční soutěž.
Spolupracujeme s MŠMT, Středočeským krajem, NSA, ČSAR, WRRC
a s městem Říčany. Vystupujeme
na akcích, např. plesy města Říčany,
Open gate, fotbalistů, gymnázia, dětském dnu, atd.
Soutěž v Praze - sedm zlatých pro TŠ
TWIST
Na mezinárodní soutěži v Praze 2.
dubna jsme zvítězili v sedmi kategoriích. Získali jsme definitivně nominaci
za ČR na MS v rokenrolu 21. a 22.
května, které se koná v Budapešti.
Víme, že Českou republiku budou reprezentovat z TŠ TWIST
párová formace TWISTER - 13 osob
dívčí formace MADONNA (do 14 let)
- 15 osob
MADONNA LADIES (od 14 let) – 20
osob
Všichni se těšíme na maďarská klání.
Jsme hrdí, že budeme moci zase reprezentovat naši zemi. ěstu Říčany děkujeme za schválení dotace na provoz
a mezinárodní soutěže.
Jiří Boháček

Úspěšný měsíc duben
V dubnu jsme absolvovali několik
závodů ve sportovní gymnastice
i v teamgymu.
Ve Vršovicích se konal Memoriál V.
Straky - do bojů se zde zapojila tři
říčanská družstva teamgymu. Pro
mnohé to byl díky covidovému období
vůbec první závod, a přesto vše zvládli
na jedničku a z vršovické sokolovny
odvezli jedno zlato a starší družstva
pak dvakrát stříbro.
Závody ve sportovní gymnastice jsme
v měsíci dubnu absolvovali v Sezimově Ústí, Bělé pod Bezdězem, Karlových Varech a Dobříši. I zde jsme
sbírali medailové úspěchy a z těchto
krásných měst ČR jsme dovezli celkem šest zlatých, pět stříbrných a dvě
bronzové medaile. Do konce dubna
nás čekají ještě závody v Brně a Jihla-

vě (ty absolvujeme ale až po uzávěrce
tohoto čísla).
Kurzy rekreační gymnastiky jsou v plném proudu, těšíme se, že konečně
můžeme udělat ukázkové hodiny pro
rodiče v každém kurzu, o což nás v posledních letech ochudila pandemie.
Do některých kurzů nám nastoupili
noví malí kamarádi z Ukrajiny, kterým
se v tělocvičně moc líbí. Jsme rády, že
zapadli do naší party a můžou si užívat
pohybu s úsměvem. Jen nás mrzí, že
přijmout, vzhledem k omezeným kapacitám, můžeme jen ty nejrychlejší.
Na léto máme připravené termíny
příměstských táborů, které pořádáme
již desátým rokem. Pokud máte zájem
a ještě nemáte rezervovaná místa pro
své děti, neváhejte. Nabídku a více informací naleznete na gymnastikaricany.webooker.eu.
J. Jechová a B. Bernardová
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29. 5. 2022
SPORTOVNÍ HALA ŘÍČANY

ZAČÁTEK V 15 H

VÍCE NA WWW.SOKOLRICANY.CZ

JAZ
72

SOKOL ŘÍČANY
A RADOŠOVICE

VŠESTRANNOST//ATLETIKA//TENIS//ROKENROL

JARNÍ
ATLETICKÉ
ZÁVODY

O D L O Ž E N Ý Z Á V O D SOKOLSKÁ AKADEMIE

Ze sportu

POŘÁDÁNO S PODPOROU MĚSTA ŘÍČANY

15. 5. 2022

SOKOL ŘÍČANY
A RADOŠOVICE

NA SOKOLSKÉM HŘIŠTI V ŘÍČANECH

VEŘEJNÉ ZÁVODY
PRO ROČNÍKY 2007-2016
DISCIPLÍNY 2015-2016:
HOD, SKOK Z MÍSTA, SLALOM, ČLUNK. BĚH
DISCIPLÍNY 2007-2014:
HOD/VRH, SKOK DALEKÝ, 50/60 M PŘEK., BĚH 300/500 M

REGISTRACE A PROPOZICE NA WWW.ATLETIKA-RICANY.CZ
texty.kuryr@ricany.cz
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Rugby Club Mountfield Říčany
www.rugbyricany.cz, www.twitter.com/rugbyricany, www.facebook.com/rcricany
MUŽI
Říčany stále neporaženy
Ragbisté Říčan dál vévodí českému
klubovému ragby. V pěti odehraných
kolech nejvyšší soutěže nepoznali
hořkost porážky a s předstihem si zajistili místo v play-off, které je na programu v druhé polovině května.
Trenér Němeček chce v závěru základní části soutěže připravit tým
na boje o medaile. „Play off máme
zajištěné a jsme krůček od toho, abychom získali výhodu domácího prostředí pro vyřazovací zápasy. Mohlo
by se zdát, že poslední dvě kola základní části nebudou tak náročná
jako byl třeba zápas se Spartou, ale
musíme k nim přistoupit zodpovědně
a se stoprocentním nasazením, abychom se dobře připravili na play-off.“

Michal Schlanger v souboji s obranou Sparty

ŽENY
Mimořádná dotace pro české
ženské ragby
Speciální projekt Národní sportovní
agentury, cílící na rozvoj ženského
kolektivního sportu, pomůže i ragby.
Celkem 150 milionů korun rozdělí
NSA mezi sedm olympijských sportů:
fotbal, basketbal, házenou, volejbal,
ragby, pozemní hokej a vodní pólo.
Česká rugbyová unie chce finance použít na rozvoj organizační infrastruktury, technického a regeneračního
zázemí a v neposlední řadě na trenéry.

CENTRUM MLÁDEŽE
Projekt Sportovního centra mládeže nadále podporuje Středočeský
kraj
Velký podíl na úspěších říčanského
mládežnického ragby má projekt Sportovního centra mládeže, který díky zásadní podpoře ze strany Středočeského
kraje pomáhá mladým talentovaným
ragbistům zlepšovat své individuální
i týmové dovednosti. Díky podpoře
kraje se na výchově hráčů podílí špičkoví trenéři ať již z prostředí ragbyového,
jako jsou Miroslav Němeček či Tomáš
Kohout, tak z prostředí jiných sportů.
Mladým ragbistům tak předávají zkušenosti bývalí olympionici Jan Kobián
(boby), Sandra Kazíková (plavání)
a Pavel Frinta (zápas). Středočeský
kraj podpoří Sportovní centrum mládeže při RC Říčany i v letošním roce.
DĚTI
Největší středoevropský festival
ragby dětí a mládeže proběhl
v Praze a Říčanech
PYRF, neboli Prague Youth Rugby
Festival, se již několik let koná v Praze
a v Říčanech. Spolupráce klubů umožňuje uspořádat v jeden den na různých
místech turnaje různých věkových
kategorií, což činí festival jedinečnou
událostí. Ne náhodou si na PYRF našly cestu i zahraniční týmy z Německa,
Lotyšska či Litvy. Říčanské týmy se
účastnily turnajů všech věkových kate-

gorií, nejlépe se dařilo hráčkám a hráčům do deseti let, kteří vyhráli turnaj
na hřišti smíchovské Tatry.
MLÁDEŽ
V Říčanech PYRF kategorií do 14
let a dívek do 18 let
Na stadionu Josefa Kohouta jsme
uspořádali turnaj kategorií do 14 let,
náš výběr v něm prohrál ve finále s Tatrou a získal tak druhé místo. Představily se také dívky do 18 let, naše děvčata
skončila na třetím místě. Turnaj se
organizačně i sportovně vydařil, rádi
jsme v Říčanech uvítali i týmy ze zahraničí. „Byla to skvělá zkušenost. Nejcennější bylo vítězství v semifinále proti
týmu z Heidelbergu,“ hodnotil Marek
Fořt, jeden z trenérů kategorie U14.
UDÁLOSTI
Chystá se dětský den
Po třech letech se na stadionu Josefa
Kohouta znovu uskuteční ragbyový
Dětský den pořádaný naším klubem.
Událost, která v minulosti přilákala i tisícovku dětí ze širokého okolí,
byla dvakrát zrušena kvůli pandemii
covidu. Letos se mohou děti i rodiče
těšit na obnovení této tradice. Dětský
den se uskuteční v sobotu 11. června. Na účastníky čekají dovednostní
soutěže, skákací hrady, šišatý míč
a samozřejmě i něco dobrého na zub.
Naposledy se Dětský den na ragbyovém hřišti konal v roce 2019
POZVÁNKA NA RAGBY - STADION JOSEFA KOHOUTA
14. května | den ženského ragby turnaje Elitní a první série 7s, turnaj
dívek U15 a U17
Foto: Jiří Koliš, Martin Flousek
a archiv RCMŘ, Mediální komise
RC Mountfield Říčany

POZVÁNKA NA RAGBY - STADION JOSEFA KOHOUTA
02. 04. 2022	RC Mountfield Říčany - RC Sparta Praha
od 14:00
16. 04. 2022	RC Mountfield Říčany - RC Slavia Praha
od 14:00

extraliga muži
extraliga muži

Rozvoj ragby dětí a mládeže je podporován dotacemi města Říčany
www.facebook.com/ragbydetiamladezercricany
Sportovní centrum mládeže finančně podporuje Středočeský kraj
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Sport Academy chystá poslední turnaj
sezóny. Léto bude ve znamení kempů
Jaro je v plném proudu a nás čeká vyvrcholení letošní sportovní sezóny. Už
14. května se účastníci florbalových
tréninků Sport Academy sejdou v hale
Na Fialce v Říčanech, aby si to v tomto
školním roce naposledy rozdali na jarním turnaji Sport Academy. Hrát se
bude v mladší (1. až 4. třída) a starší
(5. až 9. třída) kategorii. Pokud nějaká
tréninková skupina nesestaví své družstvo, spojíme ji dohromady s jinou, aby
si všichni perfektně zahráli. „Na turnaje se vždy těším hlavně proto, že
na nich vznikají nová kamarádství. Pro
holky a kluky je turnaj navíc vyvrcholením tréninkového cyklu, kterého se
vždy nemohou dočkat. Všechny Na Fialku srdečně zvu,” říká šéftrenér Sport
Academy Oliver Hradický.
Po turnaji už se veškerá pozornost celé
naší akademie obrátí k letním kempům. Letos připravujeme hned čtyři.
Všechny jsou týdenní, příměstské
a začínají vždy v pondělí v 8 hodin ráno
a končí v pátek odpoledne. Program
pro děti připravujeme od 8 do 17 ho-

din. Tři kempy pro holky a kluky z 1. až
9. třídy základní školy se konají v hale
Na Fialce v Říčanech a začínají v pondělí 11., 18. a 25. 7. Čtvrtý kemp je pro
nás úplnou novinkou, proběhne v prostorách ZŠ Sulice a sportovat zde
budou předškoláci a školáci od čtyř
do sedmi let.
„Na léto se moc těším, kempy jsou
pro nás vždy nejzábavnějším obdobím
roku. S trenéry i našimi svěřenci si
vždy užijeme spoustu srandy a u dětí
vidíme obrovskou radost z pohybu.”
říká manažer Sport Academy Daniel
Menhart. Náplní všech kempů je pře-

devším florbal, fotbal i mnoho dalších
sportů v hale i venku. Školáky na prvních třech kempech čeká i návštěva
bazénu. Těšit se můžete také na své
oblíbené trenéry z kroužků. Kdo k nám
nechodí, trenéry i nové kamarády pozná hned první dopoledne při seznamovacích aktivitách.
Kempy jsou otevřené začátečníkům
i pokročilým, členům naší akademie
i všem dalším zájemcům z řad dětí. Přihlašovat se můžete na https://academy-sport.cz/camp/. Těšíme se na vás.
Vít Voltr

Fuego na jaře
Dne 13. dubna
proběhl opět nábor tanečníků,
tentokrát po pokračovacích kurzech, a my tak mezi
sebou můžeme přivítat nové členy.
Pokud jste nábor nestihli a chtěli
byste se připojit, přijďte jakýkoliv
pátek mezi 16:30 a 18:00 na Taneční studio v Sokolské v Říčanech.
Zároveň jsme začátkem dubna zahájili před létem „poslední kolečko“ tanečních kurzů. Pokud byste se chtěli
zapojit v průběhu, není to vůbec problém. Pro jakékoliv dotazy pište na facebook anebo email info@fuego.cz.
Poslední březnový víkend proběhla
v KC Labuť soutěž Říčanské taneční jaro. Poprvé pod hlavičkou SUT
(Svaz učitelů tance) a úplně poprvé
v Říčanech se představila kategorie
SOLO a SYNCHRO (resp. DUO).
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Tedy nová kategorie pro dívky toho
času bez partnera, tančící buď samy
anebo ve dvojici s další dívkou. V této
kategorii jsme měli svá želízka v ohni,
a to včetně vicemistryně republiky pro
rok 2021 Lucky Glogarové. Ta spolu s Kačkou Koudelkovou posbírala
v kategorii DUO Mládež a Dospělí
všechny myslitelné (i nemyslitelné)
medaile, když ve své kategorii zvítězily úplně ve všech tancích. Na svou
první soutěž vyrazila i Viky Budská,
která v našem klubu tančí teprve

tři měsíce (přišla po podzimním tanečním kurzu). A nutno říct, že se jí
v těžké konkurenci dařilo – vytančila si na své první soutěži finálové 4.
místo! V neděli pak proběhla soutěž
Pro-Am, tedy profesionál – amatér,
soutěž pod hlavičkou Czech Pro-Am
Dance Union, ve které nás reprezentovaly Janina Vladarzová, Lenka Volná a Petra Nováková. I jim patří dík
za vzornou reprezentaci klubu.
Na závěr školního roku bychom určitě chtěli uspořádat tradiční Fuego
taneční akademii, která se kvůli koronavirovým hygienickým opatřením
poslední dva roky nemohla uskutečnit. Podrobnosti o čase a místě konání
vám napíšeme v dalším čísle. Již teď
se ale můžete těšit na nabitý program,
stejně jako se těšíme my, až budeme moci opět předvést, co jsme zase
zvládli zlepšit.
Vaše Fuego
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Nové vedení fotbalového klubu FK Říčany
Na přelomu března
a dubna letošního roku
Městský soud v Praze
rozhodl o změnovém zápisu do spolkového rejstříku a tím de
facto potvrdil změny ve fungování FK
Říčany.
Tyto změny byly ale odstartovány již
v prosinci loňského roku, kdy bylo
na členské schůzi FK Říčany v restauraci
„U Jermařů“ zvoleno nové vedení klubu.
Zároveň byl rozšířen počet členů výkonného výboru klubu z tří na sedm osob
tak, aby v něm měly své zástupce všechny kategorie od přípravky až po dospělé
a došlo k vyšší transparentnosti, větší
názorové rozmanitosti, lepší komunikaci a akceschopnosti statutárního orgánu
klubu. Byli též zvoleni noví členové kontrolní komise s tím, že tento nezávislý
kontrolní orgán již plní svou základní
funkci a průběžně dohlíží na činnost výkonného výboru. Akcelerátorem změny
je nová vize podporovaná většinou členů klubu, která zahrnuje jak sportovně
strategické cíle, tak změny v základním
fungování klubu. Vize FK Říčany je jakýmsi hodnotovým poselstvím, postojem nového vedení k fungování klubu.
Další směřování fotbalového klubu
FK Říčany dokumentuje úvodní pasáž
Klubové vize: „My, FK Říčany chceme
být klubem založeným na vlastní hráčské základně s vlastním programem
výchovy hráčů, trenérů a realizačních
týmů. Chceme udržovat spíše rodinnou
atmosféru klubu, ale zároveň se snažit
pracovat na vysoké organizační úrovni,
s úzkou vazbou a silným vztahem na region města Říčany. Chceme být klubem
zdravé ekonomické úrovně, důvěryhodným pro své partnery a fanoušky. Chceme v maximální možné míře fungovat
transparentně, vést otevřený dialog se
všemi zainteresovanými skupinami
a pracovat ku prospěchu našeho regionu. V této souvislosti klub FK Říčany
deklaruje, že se bude vždy vyhýbat jakékoliv formě korupce.“
Jako jednu z prvních věcí nové vedení
klubu vytvořilo tříletý strategický plán,
kde jsou uvedeny krátkodobé i střednědobé cíle, které se týkají úprav pronajatého areálu, oblasti kvality tréninkového
procesu, obnovy základního vybavení,
vnitřní a vnější komunikace, zajištění

financování klubu/sponzoringu apod.
Namátkou se jedná třeba o zajištění kvalitní údržby travnatého povrchu hřiště/
umělé zavlažování, opravy a rekonstrukce některých součástí pronajatého
areálu, sjednocení klubového oblečení
hráčů všech kategorií, podporu kvalitního tréninkového procesu (vzdělávání
trenérů/trenér brankářů) až po založení
sportovních tříd v Říčanech (spolupráce
s městem a s dalšími sportovními kluby).
Závěrem bych nejprve rád poděkoval
Milanu Čížkovi za dlouholetou práci

odvedenou v pozici předsedy výkonného výboru FK Říčany, ostatně rod
„Čížků“ bude ve vedení klubu i nadále
reprezentovat syn Ondřej, a dále vyjádřil
přesvědčení, že naše společenství, naši
členové, celá naše fotbalová rodina má
vůli, entuziasmus i potenciál vytvořit
z FK Říčany fotbalový klub, na který budeme společně právem hrdi. Pro splnění
výše uvedených strategických cílů klubu
je třeba zajistit dostatečné zdroje na jejich financování. Nad rámec příspěvků
od členů klubu, dotací od Národní sportovní agentury a města Říčany jsou nedílnou součástí finančních zdrojů klubu
i příjmy z reklamy a sponzoringu. V této
souvislosti tedy nabízíme možnost pronájmu reklamní plochy v areálu hřiště
i jiné formy prezentace či sponzoringu.
Bližší informace naleznete na www.
fkricany.cz nebo přímo u předsedy Výkonného výboru Jana Suse
(+420 607 130 052) či předsedy
Kontrolní komise Tomáše Kořána
(+420 603 438 403).

Ples FK Říčany se opravdu vydařil

Dne 9. 4. se v kulturním centru Labuť konal ples fotbalového
klubu FK Říčany. Tak,
jak sliboval plakát,
který zval k účasti
na akci, kdo se plesu
zúčastnil, zažil skvělou atmosféru a plno
zábavy. Všech více
než 160 návštěvníků
plesu mohlo ocenit
profesionální výkon
kapely UNIGENA, která je schopná v takřka originální kvalitě zahrát prakticky
vše, na co si vzpomenete. Celým plesem skvěle provázel Aleš Fidler, fotbalový hráč FK Říčany, který dokonce o jedné z přestávek zazpíval dvě písničky
takovým způsobem, že doslova ohromil celý sál. O první přestávce vystoupil
„virtuóz v kopačkách“ Daniel Pražák, mistr světa ve freestyle fotbalu. Některé
triky popíraly základní poučky fyzikálních zákonů a i Danielem vybraní hosté,
shodou okolností naši fotbalisté, měli s napodobením předvedených triků
určitý problém… Děkujeme i taneční skupině TŠ TWIST, která jako vždy skvělým způsobem zatančila a pobavila celé auditorium. Vrcholem akce byla půlnoční tombola. Všech 20 cen bylo opravdu hodnotných, vždyť ceny od sponzorů orientačně dosáhly úhrnem takřka 100 tis. hodnoty – všem sponzorům
patří nesmírný dík a respekt. Zřejmě nejvíce některé účastníky plesu pobavil
třicetikilový divočák. Po půlnoci se zábava skutečně rozproudila a končila až
v brzkých ranních hodinách. Ples fotbalistů FK Říčany se prostě povedl.
Tomáš Kořán
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Dračí dorostenci jsou fináloví,
mužská rezerva hlásí postup
Uplynulý měsíc přinesl Drakům
spoustu sportovní radosti. Soutěže
pod hlavičkou Českého florbalu vrcholí a dochází tedy na lámání chleba. Týmy všech našich kategorií se
pohybují v horních příčkách tabulek. V tuto chvíli je však potřeba
vyzdvihnout výkon dorosteneckého
týmu, který se probojoval do finále
2. ligy dorostenců a mužské rezervy
TTB, ta si zajistila postup do vyšší
soutěže.
V 2. lize dorostenců bylo přibližně
od půlky podzimu rozhodnuto, jak
bude vypadat tabulka po ukončení
základní části. Liga byla výkonnostně
velmi nevyrovnaná a Dračí dorostenci měli prakticky jednoho soupeře,
který se jim mohl rovnat. Tým Tatranu B sice Draci v prvním zápase přetlačili po nájezdech, ale v dalších dvou
zápasech mu již bohužel podlehli.
Když k tomu přičteme dvě škobrtnutí
s týmem Předvýběr.cz Mladá Boleslav, tak se to vše rovná konečnému
druhému místu po základní části. Tím
si však říčanští borci zajistili účast
v play-off 2. dorostenecké ligy, kde
se utkali s druhým nejlepším týmem
z druhé skupiny dorostenecké ligy.
V semifinále sehráli Draci dvojzápas
s týmem Floorball Club Falcon, který
pro ně byl novým a neznámým soupeřem. Říčanští navíc šli do semifinále
v oslabené sestavě, bez zraněné brankářské jedničky Ondry Kukola. Kluci
se však semkli a v prvním semifinále
předvedli divácky atraktivní florbal
a porazili soupeře poměrem 7:3. Dru-

hý zápas byl spíše podívanou pro fanoušky defenzivního florbalu, skóre
bylo dlouho vyrovnané. Do finále však
postupoval tým s lepším součtem,
takže pro uživení naděje na postup
musel Falcon vyhrát alespoň o čtyři
branky. To se jim naštěstí nepodařilo
a říčanští dorostenci tak mohli slavit
postup do finále 2. ligy dorostenců.
V něm se utkají s vítězem druhého semifinále, kterým je tým T.B.C Králův
Dvůr. Držíme klukům palce a věříme,
že přivezou do Říčan zlato.
Mužská rezerva šla do letošní sezóny s cílem držet klidný střed tabulky.
Draci začali sezónu rozpačitě, výraznou prohrou s hlavním rivalem o čelo
tabulky, týmem Mobydick Praha.
Poté ale nastala jízda, kterou pravděpodobně nikdo neočekával. Říčanští
borci se hladce probojovali do čela
tabulky, porazili v odvetě Mobydick

a za celou sezónu zaznamenali pouze
dvě porážky a v 18 utkáních zvítězili. S výrazným náskokem se umístili
na prvním místě PH+SČ soutěže
mužů a příští rok budou předvádět
své florbalové umění ve vyšší soutěži.
Den florbalu
Rádi bychom pozvali všechny příznivce říčanských Draků na tradiční
Den florbalu. Ten se bude konat 18.
června 2022 na venkovním hřišti
na Pacově. Přijďte si zkusit florbal
a seznamte se s aktivitami našeho
klubu. Můžete se těšit na florbalové
soutěže, miniturnaje a další aktivity.
Více informací se objeví na našich
webových stránkách fbcricany.cz, facebooku a instagramu.
Za klub FBC Draci Říčany
Tomáš Tichý

JUDO CLUB KYKLOP ŘÍČANY
COVID NÁS NEZLOMIL – MAKÁME DÁL
Navzdory Covidu – 19 a pro sportování velmi nepříznivým rokům
2020 a 2021 náš judistický klub
v Říčanech funguje na plný plyn.
Nezaznamenali jsme žádný velký
úbytek členské základny a ti, co
skončili v září 2021, byli nahrazeni novými zájemci o judo. Po všech
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omezeních jsme se s velkým elánem
pustili znovu do práce a již se opět
objevují krásné výsledky na závodech. Zapojili se i naši nováčci
a z toho máme velkou radost.
V Benešově se 2. a 3. dubna konaly krajské přebory všech věkových

kategorií, z Říčan se zúčastnilo 22
závodníků a zde je jejich medailové
umístění:
U9 – Damián MIKO – 3. místo
U11 Matyáš PŮDA, Anežka
a Bětuška RŮŽKOVI – 3. místo
U13 – Marek ŠPLÍCHAL, Viktor MA-
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LENA a Adéla MANHARTOVÁ - 3.
místo
U15 – Josef VČELÁK - -2. místo
U18 – Pavel ŠPLÍCHAL – 2. místo
Velmi pěkné a stabilní výkony podává dorostenec Pavel Šplíchal, který
byl zařazen do Střediska talentované
mládeže pro Prahu a Středočeský
kraj, účastní se všech kempů a momentálně je nominován na mezinárodní turnaj v Budapešti 30. 4. – 2. 5.
2022, kde nás bude reprezentovat.
Antoine Thirouard bude 30. 4. 2022
startovat na MČR juniorů v Hranicích na Moravě.
V létě pořádáme pět týdnů soustředění a táborů. Všechny informace o naší
činnosti naleznete na našich stránkách www.judo-kyklop.cz.
Ve Sportovní hale v Říčanech budeme
17. a 18. září 2022 pořádat další ročník JUDO CUPU Říčany, kde změří
své síly závodníci z celé republiky.
Velmi děkujeme městu Říčany za finanční podporu naší činnosti.
Alena Mairichová

Reportáž ze šampionátu Taekwon-Do
Město Říčany hostilo již po sedmnácté mezinárodní šampionát Taekwon-Do ITF Best of the Best ,který se
konal 9. 4. 2022 od 10 hod. ve sportovním kulturním centru Na Fialce.
237 sportovců se svými týmy ze 17
klubů reprezentovalo Českou republiku, Slovensko, Rakousko a Slovinsko. Mladší žáci, starší žáci, junioři
a senioři se utkali v kategoriích sportovního zápasu, cvičení sestav jednotlivců i týmů, silového přerážení,
speciálních technik a modelového
sparingu. Ve 120 kategoriích závodníci obdrželi celkem 500 medailí a 90
pohárů. Soutěž zahájil zakladatel
Československého Taekwon-Do, mezinárodní instruktor pan Miroslav
Galbač, prezident České federace
Taekwon-Do ITF mistr Vladimír Machota 7. Dan společně s radním města
Říčany, panem Petrem Auředníkem.

Hlavním partnerem šampionátu bylo
Město Říčany, Středočeský kraj, Národní sportovní agentura a poděkování patří tradičním partnerům - Lenner
Motors, prodejce vozů Hyundai a Peugeot, Pivovarská restaurace Uhříněves, pan Tomáš Jílek, pekařství

Frydrych Ant., pan David Frydrych,
Super 2001 s.r.o., pan Petr Kubíček,
Kovorytectvi, pan Stanislav Tvrdý,
autodoprava Jirásek, Penzion Touha,
pan Daniel Louček a hotel Oáza.
Lída Machotová
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Nominace na Evropu v kapse, STEP CUP
Říčany za rohem
Rekordní úspěch zaznamenaly
tanečnice DANCE EB na kvalifikačních kolech, kde soutěžily v kat.
pom pon tanec s třásní a baton.
Na mistrovství Evropy do chorvatského Zadaru bude z Říčan
vyjíždět dosud největší výprava
a to 45 tanečnic! Začátek sezony
se nám velice vydařil, trenéři a tanečníci nepolevili již od covidového období a teď sklízí úspěchy.
CMA kvalifikace:

senior pom 2.místo
(nominace na ME)
l Velká formace kadetky pom
z kat.hobby přesunuty do profi
a 1.místo (nominace na ME)
l Velká formace děti pom 1.místo
l Malá formace kadetky pom
z kat.hobby přesunuty do profi
a 1.místo (nominace na ME)
l Defilé

Pohárová soutěž Děti v akci:
l Velká formace kadetky pom
1.místo
l Malá formace kadetky pom
1.místo
l Velká formace děti pom 1.místo
l Disco dance děti 1.místo
l Disco dance junioři 2.místo
l Mix senior 1.místo
l Trio senior pom Anička,Lili,Áďa
1.místo
l Duo baton Eliška a Áďa 3.místo
l Mix

senior profi (pom a baton)
1.místo (nominace na ME)
l Solo junior profi pom Anička
3.místo
l Solo senior profi pom Lili
4.místo
l Solo baton kadet hobby Zuzka
2.místo
l Solo baton junior Pája, přesun
z kat.hobby do profi a 2.místo

Před námi další soutěže v plném proudu a my jsme odhodlaní rvát se o další medaile!
Mezi ně patří i naše tradiční ŘÍČANSKÁ SOUTĚŽ - 5. STEP CUP
ŘÍČANY, která se koná 30.4.2022
ve sportovní hale. Celostátní stepařská soutěž, která má i zahraniční
soutěžící. Držíme našim stepařům
palce. Děkujeme městu Říčany za její
finanční podporu a za dotační podporu na provoz studia.

Nový Mistr ČR v saunových ceremoniálech
Zájem Čechů o saunování roste.
Potvrdil to jubilejní desátý ročník
festivalu zážitkového saunování SaunaFest 2022, který se konal
v první polovině dubna v největším
Saunovém světě v ČR, v Aquapalace
Praha. Opět představil hvězdy světového formátu i unikátní ceremoniály.
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Saunafest letos navštívilo přes 2000
fanoušků pravidelného prohřívání, kteří měli možnost zhlédnout
více než 100 saunových ceremoniálů, z toho přes 40 soutěžních. Kromě českých saunérů se představily
i špičky světového formátu z 12 zemí
světa. Vyvrcholením festivalu bylo

finále, které prozradilo jména letošních finalistů – za jednotlivce to je
Veronika Švandová, mistrem ručníku se stala Sarah Matilda Rysková
a speciální diváckou cenu si odnesl
Milan Maďar. Vítězové budou Českou republiku reprezentovat na světovém mistrovství.
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Oddělení pro dospělé

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

Oddělení pro děti

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

www.knihovna.ricany.cz

Otevírací doba:

Oddělení pro dospělé: pondělí až pátek od 8.30 do 18.00, sobota 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, pátek od 12.00 do 17.00 a první a třetí
sobotu v měsíci od 8.30 do 12.00.

Ohlédnutí za dubnovými
besedami

Ve čtvrtek 7. dubna 2022 jsme uspořádali v oddělení pro děti na Komenského náměstí besedu o Velikonocích.
Anna Sirovátková a Šárka Landkammerová z římskokatolické farnosti
Říčany nám vyprávěly velikonoční
příběh o smutku a radosti, jak ho
možná neznáte. Dozvěděli jsme se, co
se slaví na Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílou sobotu. Besedu navštívilo
více než 45 dětí, rodičů i jednotlivců.
Akce se všem moc líbila a Anně i Šárce
mnohokrát děkujeme za poutavé vyprávění.
V úterý 12. dubna proběhlo autorské
čtení a beseda s bývalým dlouholetým ředitelem pražské ZOO Petrem
Fejkem. O pořad byl značný zájem,
vzbuzoval velká očekávání. Protago-

nista nezklamal. Poslechli jsme si vyprávění o nelehkých začátcích v roce
1997, kdy pražská ZOO prožívala
vnitřní krizi a přestávala být pro veřejnost atraktivní. Petrovi Fejkovi se
podařilo vše během několika let vyřešit a všechny parametry o řád zvýšit.
Zvládl překonat i devastující povodeň,
která ZOO postihla v roce 2002 a přes
počáteční naprostý zmar nakonec
ZOO paradoxně posílila. Zajímavým
závěrem pořadu byl kvíz, kdy návštěvníci rozpoznávali zvuky zvířat a ptáků.
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Na co se můžete těšit
v květnu
Výstava „Příběh říčanského
hradu“
každý den od 14 do 18 hod.
Přijďte prožít příběh říčanského 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 vizualizace 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.

Geoodpoledne
každou neděli od 14 do 16 hod.
Otevíráme geopark! Rýžování drahokamů, průzkum jeskyně, vykopávání dinosauřích kostí, hledací hra
a spousta dalších aktivit na vás čekají
každé květnové a červnové nedělní
odpoledne.

Historické kořeny rusko-ukrajinského konfliktu
úterý 3. května 18–20 hod.
Ruská agrese vůči Ukrajině bývá většinou interpretována jako důsledek snahy
hochů z KGB obnovit sovětské pořádky.
Kořeny konfliktu a ruské imperiální nostalgie jsou ale mnohem hlubší a sahají
do samých počátků nejen politických,
ale i kulturních a náboženských dějin
východní Evropy. Přednáška se pokusí
představit nejen pro pozadí konfliktu
klíčové historické body, ale i rozdílné
kulturní vzorce, které tvoří podhoubí
rozdílného vnímání vlastní identity
a postavení ve světě. Přednáší historik
Jan Andrle. Výdělek ze vstupného bude
využit na nákup materiálů a pomůcek
do výuky českého jazyka v dětských
adaptačních skupinách.

Cyklus workshopů „Vyrobte si to sami“
– chleba a drogerie
čtvrtky 12. května a 26. května
18–20 hod.
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Oblíbený cyklus workshopů pokračuje v květnu výrobou chleba a o dva
týdny později také domácí drogérií.
Vstupné na tyto workshopy nebo
na celý cyklus můžete zakoupit v e-shopu muzea.

Přírodovědná vycházka
na Vojkovskou louku

sobota 14. května 10–12 hod.
Věděli jste, že v těsné blízkosti Říčan
kvetou na jaře stovky orchidejí? Dnes
už je na Říčansku můžete obdivovat
jen v poslední lokalitě – na mokřadní louce u Vojkova. Tato louka byla
letos po mnohaletém úsilí oficiálně
navržena pro vyhlášení jako zvláště
chráněné území (přírodní památka).
Účastníci vycházky si vyzkoušejí
odchyt a určování motýlů, kobylek
a čmeláků. Doporučujeme s sebou
holínky nebo sandály, mokro v botách zaručeno.

Za mláďaty na Dvorek

neděle 15. května 15–17 hod.
Přijďte se na Dvorek seznámit s našimi mláďátky! Děti si budou moci
zvířátka nakrmit a pohladit, což je
skvělá příležitost zejména pro ty,
které nemají možnost zvířata samy
chovat. Program doplní interaktivní
povídání o rozmnožování domácích
zvířat, zajímavosti o mláďatech a aktivity pro děti i dospělé. Během akce

si můžete s dětmi vyzkoušet naši noMINIMÁLNÍ
OKRAJ
vou výukovou
pomůcku Lesogramy.

Poslední
rodinné
INVERZNÍ
středověké odpoledne!

neděle 29. května od 14 do 17 hod.
Během odpoledne si můžete ve spolupráci s lektorkou postavit svůj
vlastní hrad a vyzkoušet si, jak se
ve středovém hradu žilo. V rámci
výstavy o hradě máte poslední šanci
odlít si pečeť pánů z Říčan z pravého
vosku.

Sezona 2022
v Geoparku Říčany
Každý rok je to stejné – objeví se sněMINIMÁLNÍ OKRAJ
ženky a bledulky, pak krokusy a krátce po nichPOZITIV
se obří vážka Meganeura
vrací na své místo v geoparku. Je to
jasné znamení, že sezona se blíží,
a tak celý tým muzea stříhá, hrabe,
napouští jezírko, vymetá pavouky,
čistí a omývá… a neuklízí se jen v geoparku, ale i na Říčanské hájovně, jejíž
údržba není o nic snazší.
Letos geoparková sezona začala ještě dříve než jindy, protože jsme zde
už v polovině března hostili kolegy
v rámci mezinárodního kongresu
WEEC (World Environmental Education Congress). O týden později

texty.kuryr@ricany.cz
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přijeli na exkurzi zahraniční studenti
přes Erasmus a první narozeninová
oslava o pár dní později už nenechala
nikoho na pochybách – na duben se
s letošní sezonou čekat vskutku nebude.
Výuku jsme zahájili programy Za trilobity a dinosaury s osmými třídami
1. ZŠ Říčany. Od té doby je v geoparku prakticky každý den výukový program pro školkové děti, žáky nebo
studenty z celého Říčanska a občas
i z Prahy či vzdálenějších krajů. Učíme také učitele, zejména to, že neživá
příroda není žádná nuda – letos při
dvou příležitostech – během jarní
(14. 5.) nebo letní (25. 7.) školy pro
pedagogy. Geopark rádi využívají
také pedagogové z 1. ZŠ se svými
žáky – pro geologický kroužek, k výuce nebo trávení přestávek na čerstvém vzduchu v příjemném prostředí. Ruch říčanského náměstí sem
vůbec nedoléhá.
Květen, to je čas, kdy už je venku dostatečně hezky a teplo, aby
k nám ráda zavítala i široká veřejnost. Také letos plánujeme uspořádat mnoho oblíbených geoodpolední, větší víkendové tematické
akce (amatérská burza minerálů
v červnu, prehistorická akce o trilobitech a dinosaurech v červenci
a akce o sopkách, zemětřeseních
a tsunami v srpnu) a jednodenní
geologické tábory. Navíc kromě



Letní jednodenní
příměstské
tábory v muzeu

Potřebujete v létě zajistit pro své děti program
na celý týden, nebo jen
na několik dnů? Připravujeme už třetím rokem
oblíbené
jednodenní
tábory. Od 11. července
do 26. srpna ve všední
dny od 8 do 16.30 hod.
se střídají každý týden
stejná témata – Den s řemesly, Den v mikrosvětě, Den dobrodruhů,
Den se zvířaty a Den v geoparku.
S našimi zkušenými lektorkami si mohou děti užít zábavu v malé skupině se svými vrstevníky, a přitom se i něco naučit. Program probíhá v muzeu, v Geoparku Říčany, na muzejním Dvorku i v terénu.  Tábory jsou určeny pro děti od 7 do 12 let. Děti si sebou nosí svačiny, obědy
zajišťujeme v restauraci.
Jak dítě na tábor přihlásit? Je to jednoduché. Vyplňte na webu Muzea
Říčany online přihlašovací formulář, zaškrtněte, o které termíny máte
zájem, a vyčkejte na potvrzení.
letních prázdnin probíhá každou
třetí sobotu v měsíci řezání a broušení kamenů v geoparkové dílně,
na které se může zaregistrovat
každý zájemce z řad široké veřejnosti. Geopark si můžete užít také
soukromě – rádi uspořádáme narozeninovou oslavu pro vaše děti
nebo i teambuildingovou akci pro
mládež či dospěláky.

V tomto roce přineseme ještě jednu
velkou novinku. Díky podpoře ze
Středočeského kraje připravujeme
audio, video a textové materiály pro
návštěvníky geoparku. Přijďte se
k nám podívat dříve, než se vážka
zase na konci října schová před zimou. Těšíme se na vás!
Jana Švandová

Ze sbírek muzea: fotografie evakuovaných
železničářů z Haliče za 1. světové války
Zajímavá sbírková fotografie má
cosi společného s aktuální situací.
Fotografie byla pořízena 20. února
1915 na říčanském nádraží a zachycuje skupinu zaměstnanců Rakouských státních drah. Ti byli evakuováni z Východní Haliče – jedné
z korunních zemí tzv. Předlitavska,
rozkládající se na území dnešního
jihovýchodního Polska a západní
Ukrajiny – před postupující ruskou
armádou. Jak nás informuje polský nápis na vagónu (polština byla
jedním z úředních jazyků Haliče),
jedná se o návěstní mistry (syg-

nalomistrze) železničního ředitelství ve Lvově (Dyrekcja kolejowa
Lwow). Tito návěstní mistři měli
na starosti kromě obsluhy železničních návěstidel také telegrafní
a telefonické spojení na železnici,

na což upomínají vystavené telegrafy a telefon v popředí. Fotografie
vznikla zjevně u příležitosti příjezdu
do cílové destinace evakuace, jíž
byly právě Říčany. Fotka je o to zajímavější, že o této skupině utečenců, kteří na nějaký čas nalezli v Říčanech útočiště, jinak nic nevíme.
Další zajímavostí je, že snímek jaksi
mimoděk připomíná, že před rokem
1918 příslušely Říčany a dnes západoukrajinský Lvov do jednoho a téhož státu a jejich obyvatelé tak byli
v zcela doslovném smyslu spoluobčany. 
Jan Andrle
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Nový muzikál Jana Svěráka v předpremiérách
ve Voděrádkách
Humorná nadsázka, originální autorská hudba i hledání odpovědí
na nelehké životní otázky. Nový divadelní muzikál Branický zázrak v režii
Jana Svěráka zahájí sezónu Letní
scény ve Voděrádkách. Čtyři předpremiérová uvedení s živým orchestrem
se uskuteční 2., 3., 9. a 10. 5. Muzikál
se do Voděrádek zase vrátí o prázdninách od 11. 7.
Libreto muzikálu z pražské periferie
napsal filmový režisér Jan Svěrák
a písně k němu složil zpěvák Tomáš
Klus. Pro Jana Svěráka je uvedení
muzikálu divadelní prvotinou: „Začal jsem psát nový scénář, a dlouho
jsem nechtěl uvěřit tomu, že mi pod
rukama nevzniká film, ale divadelní
muzikál. Já divadlo nikdy nedělal!
A kdo by měl složit všechny ty nové
písně? Snad jedině Tomáš Klus by
mohl…“ A Tomáš Klus jako zázrakem zrovna mohl a nejen, že mohl,
on si příběh tak zamiloval, že pro něj
během několika měsíců složil šestnáct nový písní. „Nic lepšího jsem asi
v životě neudělal. Snad proto, že jsem
poprvé nepsal jenom o sobě.“
Mystický příběh z dnešního Braníka
vypráví o písničkáři, který se nechce
smířit s mizejícím mládím a slávou.
Když mu zmizí i kolo z garáže, rozhodne se najít viníka a získat zpět, co
mu patřilo. Tak se dostane až k místním bezdomovcům, v jejichž lesíku
se údajně za úplňku zdají mocné sny.
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Stráví s nimi magickou noc, která mu
přinese nečekané probuzení, v němž
najde vše, co hledal.
Jan Svěrák v muzikálu spojuje působivé kontrasty: prostředí bezdomovců a pozlátko popularity slavného
zpěváka, dekorace z recyklovaných
materiálů a výtvarné projekce. Civilní reálie pražské periferie a zápletka s ukradeným bicyklem vytvářejí
v kombinaci se vznešenými tóny živé
hudby třaskavou směs. Humorná
nadsázka má sílu s lehkostí předávat
poselství, která si divák může odnést
ve svém srdci.
Hrají Tomáš Klus, Veronika Khek
Kubařová, Martin Dejdar, Šimon Bílina, Radka Pavlovčinová nebo Dušan Kollár.
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Kultura v Říčanech
V květnu 2022
do 15.6.

Město Říčany
Městská galerie,
Stará radnice

Výstava „CARPE DIEM“
Výstava soch Olgy a Miroslava Hudečkových.
Průřez jejich celoživotní tvorbou.

do 17.7.
Muzeum
14.00 - 18.00		
		

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

1.5. neděle
KC Labuť
10.00		

PETRANA - praštěná čarodějnice
Pohádka o trochu líné, ale hodné čarodějnici.

2.5. pondělí

Home of AV
Branický zázrak
20.00
Letní scéna Voděrádky
Předpremiéra muzikálu Jana Svěráka a Tomáše Kluse.
		
Účinkují Tomáš Klus, Veronika Khek Kubařová, Martin
		Dejdar, Šimon Bilina a další.

2.5. pondělí

KC Labuť
20.00		

Partička
Nový termín přeloženého představení.

3.5. úterý
Muzeum
18.00		
		

Historické kořeny rusko-ukrajinského konfliktu
Přednáška o klíčových historických bodech pro pozadí
konfliktu a rozdílných kulturních vzorcích obou národů.

3.5. úterý

KC Labuť
19.00		

První říčanská veřejná tančírna
Příjemné prostředí, kvalitní taneční hudba. Neformální oblečení.

3.5. úterý

Home of AV
20.00
Letní scéna Voděrádky
		
		

Branický zázrak
Předpremiéra muzikálu Jana Svěráka a Tomáše Kluse.
Účinkují Tomáš Klus, Veronika Khek Kubařová, Martin Dejdar,
Šimon Bilina a další.

4.5. středa

KC Labuť
20.00		

LACO DECZI + CELULA NEW YORK
Koncert jazzové legendy, trumpetisty a skladatele.

5.5. čtvrtek

KC Labuť
19.30		

Kat a blázen
Komedie J.Wericha a J.Voskovce v podání DS Divná Bára.

6.5. pátek
KC Labuť
20.00		

Aréna + Markýz John
Společný koncert rockových skupin.

7.5. sobota

Město Říčany
14.00
Lázeňská louka
		

Májové slavnosti
Pohodové odpoledne s příjemnou hudbou. Soutěž o nejlepší
říčanský májový koláč. Jarmark, program pro děti.

8.5. neděle

Memoriál Františka Říhy
6. ročník pořádaný jako Krajský přebor v Rapid šachu. Přihlášky
nejpozději do 5.5. na riha.sachy@volny.cz, tel. 603 569 813.
Branický zázrak
Předpremiéra muzikálu Jana Svěráka a Tomáše Kluse.
Účinkují Tomáš Klus, Veronika Khek Kubařová, Martin Dejdar,
Šimon Bilina a další.

Klub šachistů Říčany 1925
8.30
KC Labuť
		
9.5. pondělí
Home of AV
20.00
Letní scéna Voděrádky
		
		

ŘEKNI ŘÍČANY

VARIANTA S
YMBOL

3/3

Třetím způsobem zobrazení sloganu je textová
varianta doplněná symbolem písmene Ř.
Názorné použití je znázorněno v koláži
v závěru této kapitoly.
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10.5. úterý

Home of AV
20.00
Letní scéna Voděrádky
		
		

Branický zázrak
Předpremiéra muzikálu Jana Svěráka a Tomáše Kluse.
Účinkují Tomáš Klus, Veronika Khek Kubařová, Martin Dejdar,
Šimon Bilina a další.

11.5. středa

KC Labuť
19.30		

Quasi trio
Nový termín přeloženého koncertu z cyklu „Kruh přátel hudby“.

12.5. čtvrtek
Muzeum
18.00 - 20.00		
		

Cyklus workshopů „Vyrobte si sami“ - Kváskový chléb
Na e-shopu muzea si můžete zakoupit buď jednotlivé
workshopy nebo celý cyklus za zvýhodněnou cenu.

14.5. sobota
Muzeum
10.00
Vojkov
		
		

Přírodovědná vycházka na Vojkovskou louku
Vycházka na orchidejovou mokřadní louku. Přístup po značené
trase od Olivovny nebo od autobusové zastávky Tehovec - Mototechna.
Více na www.muzeumricany.cz

14.5. sobota
KC Labuť
19.00		

26. CELOREPUBLIKOVÉ SETKÁNÍ BEATLEMANIAKŮ	
The Backwards, The Shower. Moderuje Jirka Svátek.

15.5. neděle
Muzeum
15.00 - 17.00	Dvorek
		

Za mláďaty na Dvorek
Přijďte se seznámit s mláďátky, která si děti budou moci
nakrmit a pohladit.

15.5. neděle

TJ Sokol Říčany
Jarní atletické závody
a Radošovice Sokolák	Závody pro děti od 5 let (běh, hod, skok). Více na
		
www.atletika-ricany.cz.

18.5. středa
KC Labuť
20.00		

Neřež TRIO
Koncert největších hitů skupiny Neřež i původních písní kapely Nerez.

21.5. sobota
Muzeum
Řezání a broušení kamenů
14.00 a 17.00
Geopark Masarykovo nám.
Leštění a broušení minerálů pro dospělé a děti od 10 let.
		Rezervace nutná na e-mailu: jana.svandova@muzeum.ricany.cz.
21.5. sobota

Okolí Masarykova nám.
		
		
		
		

BUSKING ART & FOOD FEST		
V zahradách kolem říčanského náměstí, u hradu i na hrázi
Mlýnského rybníka budou vytvořena zákoutí s umělci různých
dovedností. Nebude chybět ani výborné jídlo a pití v podání těch
nejlepších stánků a foodtrucků. 		

22.5. neděle		
7.55		
		
		
		

Nedělní pochod s Irenou
Turistický pochod na trase Bohušovice nad Ohří - Terezín - Litoměřice
trasa 10 km. Odjezd z Říčan vlakem v 7.55 hod. Další informace
www.kct-ricany.cz. Přihlášky na tel. 606 680 150, nebo
na e-mail: irenkotkova@seznam.cz.		

23.5. pondělí
Home of AV
19.00
Letní scéna Voděrádky
		

Manželský poker		
Komedie Marca Camolettiho v podání Divadla Palace.
Účinkují Jiří Langmajer, Daniela Šinkorová a další.

24.5. úterý

KC Labuť
19.30		

Filmové melodie II.
Jarní koncert Říčanského komorního orchestru.

25.5. středa

KC Labuť
19.30		

Tomáš Vrána - klavír
Nový termín přeloženého koncertu.

26.5. čtvrtek
Muzeum
18.00 - 20.00		
		

Cyklus workshopů „Vyrobte si sami“ - Domácí drogerie
Na e-shopu muzea si můžete si zakoupit buď jednotlivé
workshopy nebo celý cyklus za zvýhodněnou cenu.

28.5. sobota

Ladův kraj
9.00		
		
		

Pochod Cestou kocoura Mikeše z Hrusic do Říčan
a minipochod Pohádkové Hrusice. 15. ročník turistického
putování po stezce inspirované knihou Josefa Lady,
po cestě soutěže s postavičkami Josefa Lady.

28.5. sobota

Dětský den - Ladovské hrátky o století zpátky
Veselý den plný her pro děti.		

14.00 - 17.30

28.5. sobota

Město Říčany
Lázeňská louka

Home of AV
19.00
Letní scéna Voděrádky
		

Prachy !!!		
Brilantní fraška v podání Divadla Palace.
Hrají: Vanda Hybnerová, Ondřej Vetchý a další.		
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29.5. neděle

TJ Sokol Říčany a Radošovice
Městská sportovní hala

Sokolská akademie		
Tradiční přehlídka vystoupení oddílů všestrannosti i sportu.

29.5. neděle
Muzeum
14.00 - 17.00		
		
		

Rodinné středověké odpoledne		
Ve spolupráci s lektorkou si můžete postavit svůj hrad,
vyzkoušet si, jak se ve středověkém hradu žilo a vyrobit
si pečeť z pečetního vosku. 		

31.5. úterý

KC Labuť
19.00		

První říčanská veřejná tančírna		
Přijďte se pobavit, procvičit taneční kroky či odložit zbytečná kila!

31.5. úterý

Plnou parou
Komedie plná záměn a zmatků. Hrají: Lenka Vlasáková,
Miroslav Etzler, Jan Dolanský a další.

Home of AV
19.00
Letní scéna Voděrádky
		

Kulturní a sportovní kalendář Ladův kraj 2022			

do 13.5.	ZUŠ Říčany

Synagoga Strančice
		

Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Říčany-Strančice
Příjďte se podívat na práce žáků. Otevřeno ve všední dny
od 10 do 15 hod.

4.5. středa	ZUŠ Říčany
Koncert pěveckých sborů		
18.00
Synagoga Strančice
Uslyšíte pěvecké sbory Ladíme a Naladěno ze
		ZUŠ Říčany se sbormistryní Lucií Novákovou. Hostem
		
koncertu bude počernický pěvecký sbor Rokytka.
14.5. sobota
Průhonický park
14.00		

Provázení po sbírkách - dřevité a rané bylinné pivoňky
Sraz ve 14 hod u vstupu do Průhonické botanické zahrady.

15.5. neděle
Společnost Regio Štiřín
Pražské kytarové kvarteto		
17.00	Zámek Průhonice	Rak - Ravel - Franck - Debussy - Sommer.
		Zámek v Průhonicích. Více na www.regio-koncerty.cz.
18.5. středa	ZUŠ Říčany
18.00
Synagoga Strančice
		
		
		

Májový koncert		
Na koncertě uslyšíte děti z hudebního oboru z pobočky
ve Strančicích, představí se trumpetový soubor a premiéru
bude mít Strančický dechový soubor pod vedením kapelníka
Jakuba Jírů.		

26.5. čtvrtek	ZUŠ Říčany

KDYŽ OPEN TAK ZUŠ OPEN		
Open-air koncert ZUŠ Říčany pořádaný v rámci celonárodního
týdne uměleckého školství. Vezměte si deky nebo židle
a přijďte s celou rodinou. Občerstvení bude zajištěno.

27.5. pátek	Zámek Berchtold

LEE DAVIDSON A OTTO HEJNIC BAND		
Koncert gospelového zpěváka.		

28.5. sobota	Zámek Berchtold
11.00
Kunice
		

Velký dětský den a výstava veteránů
Vystoupení ZUŠ Velké Popovice, Michal Nesvatba,
dílničky, soutěže, písničky s tancováním. 		

28.5. sobota

Průhonický park
14.00		

Provázení po sbírkách - zahradní kosatce
Sraz ve 14 hod u vstupu do Průhonické botanické zahrady.

28.5. sobota

Mnichovické kramaření
Prodejní stánky, občerstvení, dětský kolotoč,
dobročinný bazar, antikvariát. Taneční a sportovní vystoupení.

16.30	Zahrada Olivovny
		
		
Kunice

14.00

Město Mnichovice
Masarykovo nám.
v Mnichovicích

29.5. neděle	ZUŠ Říčany
14.00
studánka sv. Anny Strančice
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Otvírání studánky sv. Anny
Oživení tradice otvírání studánky, které bývalo v minulosti
významným obřadem. Vystoupí Dětský soubor Mikeš,
děti z literárně dramatického oboru a pěvecký sbor Ladíme.

inzerce.kuryr@ricany.cz
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Historie v obrázcích
Prosíme vlastníky historických fotografií (od 19. století do doby po listopadu 1989), kreseb nebo malovaných obrazů s regionální tematikou o zapůjčení či darování muzeu. Zapůjčené předměty budou po naskenování v pořádku vráceny majiteli. Přispějete tak k dokumentaci podoby města a okolí.
Pro májový Kurýr jsme vybrali záběry z Jažlovic, které odkrývají svébytnost této vesnice, dnes části Říčan, v první polovině 20. století. Pohlednici
vydalo vinohradské nakladatelství dopisnic O. a H. Zunových kolem roku 1900. Jak asi místní rozpoznávají, někdejší hostinec „U České koruny“ se
nacházel v domě čp. 4 (dnešní tzv. hrad). Horní snímek zachycuje dnešní ulici Zděbradská, úsek za mostkem stoupající ke kostelu sv. Václava. Tento
záběr vznikl v roce 1944.
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