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Vážení spoluobčané,

nejprve vám chci poděkovat, že jste se aktivně zapojili do dubnové výzvy Ukliďme Česko – Čistý Ladův 

kraj. Téměř dvě stovky dospělých i dětí uklízely okolí svého bydliště, školy nebo části Říčan. Jsem velmi 

ráda, že i díky vám město prokouklo do krásného teplého jara, na které jsme tak dlouho čekali. 

V květnu probíhá další celorepubliková výzva – Do práce na kole. Do této akce se aktivně zapojuje i řada 

zaměstnanců našeho úřadu, včetně vedení města. A proč to vlastně děláme? Pro někoho je jízda na kole 

samozřejmostí, pro mne je to vždy začátek sezóny, kdy vytáhnu z garáže kolo. Každý občan si také může 

vyzkoušet zdarma na 15 minut sdílené kolo. Stanovišť, kde si ho můžete vypůjčit je několik, např. na ná-

městí, na nádraží, na Jurečku či u nové cyklostezky. I tato služba přispěla k tomu, že se Říčany staly 

po čtvrté nejpřívětivějším místem pro život v České republice. Vyplývá to z žebříčku, který sestavila spo-

lečnost Deloitte. 

Chtěla bych se s vámi podělit o jednu dobrou zprávu. Zastupitelstvo na svém květnovém zasedání schvá-

lilo navýšení počtu autobusů MHD na šest vozů, a to od 1. 9. 2022. Znamená to, že v ranních a odpoled-

ních dopravních špičkách bude autobus jezdit každých 30 minut . Vedla nás k tomu skutečnost, že počet 

cestujících se neustále zvyšuje, což nás samozřejmě velmi těší. Zejména senioři jistě uvítají, že se budou 

moci dostat do obchodů v průmyslové zóně na Černokostelecké ulici, aby si v klidu obstarali nákupy. 

Díky posíleným linkám můžete nechat auto doma a po Říčanech cestovat v klidu a zdarma autobusem. 

Nejenže ušetříte, ale navíc ulehčíte dopravní zátěži našeho města. 

Přeji vám klidné cestování pěšky, na kole či naším autobusem.

Slovo úvodem

Jarmila Voráčková,
radní (Klidné město)
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Krátce z jednání Rady města Říčany 
14. 4. 2022
Rada přijala celkem 16 usnesení
 ● Rada schválila osazení dopravního značení směřují-
cího ke zvýšení bezpečnosti v obci Jažlovice v křižovatce 
ulic Zděbradská x Otická x Jažlovická x K Předboří

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

● Rada schválila uzavření darovací smlouvy na poskytnutí 
daru ve výši 15 000 Kč na pořádání maturitního plesu Masa-
rykova klasického gymnázia . Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

● Rada souhlasila s uvolněním částky 196 871,84 Kč 
včetně DPH z rezervy Rady města Říčany na vícepráce 
na realizaci Industriálního parku v Říčanech.  

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

Krátce z jednání Rady města Říčany 
21. 4. 2022
Rada přijala celkem 24 usnesení
● Rada odsouhlasila zahájení zadávacího řízení na ve-
řejnou zakázku – Oprava komunikace - ulice Družstevní 
a U Kina. Hlasy pro: 7, nepřítomno: 0

● Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo se společ-
ností HEROLD za cenu 690 000  Kč včetně DPH. Před-
mětem smlouvy je dodávka a instalace herních prvků 
včetně dopadových ploch pro hřiště Voděrádky. 

Hlasy pro: 7, nepřítomno: 0

● Rada souhlasila s přijetím dotace z rozpočtu Středočes-
kého Fondu kultury a obnovy památek na akci Městské 
kulturní slavnosti 2022 ve výši 100 000 Kč.

Hlasy pro: 7, nepřítomno: 0

● Rada města Říčany schválila uvolnění rezervy rady 
ve výši 170 000 Kč pro oddělení hospodářské správy, a to 
na nákup dvou automatických defi brilátorů.

Hlasy pro: 7, nepřítomno: 0

● Rada vzala na vědomí výsledky a zjištění provedeného 
dopravního průzkumu říčanské hromadné dopravy.

Hlasy pro: 7, nepřítomno: 0 

● Rada schválila uvolnění z rezervy RMŘ částku ve výši 
90 750 Kč včetně DPH na navýšení počtu sdílených jízd-
ních kol Nextbike o deset. Hlasy pro: 6, nepřítomno: 0

● Rada schválila uvolnění 150 000 Kč z rezervy RMŘ na zpra-
cování projektové dokumentace rekonstrukce části sociálního 
zázemí 2. ZŠ Bezručova. Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

● Rada vzala na vědomí podání žádosti o povolení  káce-
ní  čtyř jasanů na parkovišti Olivova a požaduje zajištění  
odborem správy majetku náhradní výsadby čtyř platanů 
v prostoru nově budovaného parkoviště a současně ne-
souhlasí s rušením žádného  parkovacího místa.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 0

Krátce z jednání Rady města Říčany
28. 4. 2022
Rada přijala celkem 18 usnesení

 ● Rada schválila návrh výmalby podchodu pod tratí 
na téma „Co říkáte na Říčany“ autorů Jany Jandáčko-
vé, Josefíny Jonášové, Filipa Jeřábka a souhlasí s jeho 
realizací. Hlasy pro: 5, nepřítomno: 1

Krátce z jednání Rady města Říčany 
5. 5. 2022
Rada přijala celkem 37 usnesení
 ● Rada vybrala dodavatele veřejné zakázky Zajištění slu-
žeb odpadového hospodářství ve městě Říčany, a to spo-
lečnost Marius Pedersen a.s., za cenu 276 539 432,87 Kč 
bez DPH (cena kalkulovaná za období od 1. 9. 2022 do 31. 
12. 2030).  Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

 ● Rada města Říčany vybrala dodavatele veřejné zakáz-
ky „Rekonstrukce komunikace Otavská“, kterým je HES 
stavební, s.r.o.,  s nabídkovou cenou 5 685 231,95 Kč 
včetně DPH. Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

 ● Rada schválila uzavření smlouvy se spolkem Rozum 
a Cit, z. s.,  jejímž předmětem je poskytnutí dotace 
ve výši 50 000 Kč na podporu pěstounským rodinám 
v Říčanech.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

 ● Rada schválila uzavření smlouvy se společností  
Oblastní charita Kutná Hora, jejímž předmětem je po-
skytnutí dotace ve výši 47 500 Kč na podporu klientů 
z Říčan.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

 ● Rada schválila uzavření smlouvy o poskytnutí dotace 
ve výši 50 000 Kč na podporu Domácího Hospice Dobré-
ho pastýře, který poskytuje mobilní hospicovou péči kli-
entům z Říčan. Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

 ● Rada schválila uzavření smlouvy s Komunitním cen-
trem Říčany, o.p.s., jejímž předmětem je poskytnutí  dotace 
ve výši 50 000 Kč na provoz společnosti poskytující sociální 
služby občanům Říčan. Hlasy pro: 5, nepřítomno: 1

 ● Rada schválila uzavření dodatku ke smlouvě o veřej-
ných službách v přepravě cestujících s ČSAD Benešov 
s.r.o. Předmětem dodatku je navýšení vozového parku 
o další tři vozidla, prodloužení doby trvání smlouvy o dva 
roky, tj. do 31. 8. 2025 a úpravu ceny služeb za naftu 
(o 1,38 Kč/km).

 Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

Krátce ze zastupitelstva 11. 5. 2022
Zastupitelstvo přijalo celkem 20 usnesení
● Zastupitelstvo souhlasilo s uzavřením veřejnoprávní 
smlouvy s tanečním spolkem Studio DANCE EB, spo-
lek, jejímž předmětem je poskytnutí individuální dotace 
ve výši 60 000 Kč za účelem reprezentace ČR na ME 2022 
pořádané v Chorvatsku ve městě Zadar a zároveň schváli-
lo uvolnění částky 60 000 Kč z rezervy rady na individuál-
ní dotace na reprezentaci.

Hlasy pro: 17, nepřítomno: 4

● Zastupitelstvo vydalo podle § 6 odst. 5 písm. c) záko-
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na č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), v souladu s § 54 odst. 2 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), v souladu s § 13 vyhlášky č. 500/2006 
Sb., o územně analytických podkladech, územně pláno-
vací dokumentaci a způsobu evidence územně plánova-
cí činnosti, za použití § 171 a následujících zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, v souladu s § 35 odst. 2 a § 
84 odst. 2 písm. y) zákona č. 128/2000 Sb. (o obcích) 
opatření obecné povahy, kterým se vydává změna č. 5 
územního plánu Říčan ve znění, které je obsahem pří-
loh materiálu. Dokumentace obsahuje návrh (textovou 
a grafi ckou část) a odůvodnění (textovou a grafi ckou 
část). Hlasy pro: 18, nepřítomno: 3

● Zastupitelstvo souhlasilo s pořízením změny ÚP Říčan 
týkající se umístění ČOV Kuří a schválilo obsah této změ-
ny v přiloženém znění. Změna bude pořízena zkráceným 
postupem a úhradu nákladů provede žadatel.

Hlasy pro: 18, nepřítomno: 3

● Zastupitelstvo schválilo uzavření veřejnoprávní smlou-
vy s FK Radošovice, z. s., jejímž předmětem je poskytnutí 
individuální dotace ve výši 4  000 000 Kč na rekonstruk-
ci kabin ve sportovním areálu FK Radošovice, a zároveň 
schválilo uvolnění částky 4 000 000 Kč z FRM.

Hlasy pro: 17, nepřítomno: 4

● Zastupitelstvo stanovilo v souladu s ust. § 67 a § 68 zá-
kona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů počet členů zastupitelstva na volební 
období 2022-2026 na 21 členů.

Hlasy pro: 16, nepřítomno: 5

● Zastupitelstvo schválilo uvolnění částky 2 000 000 Kč 
z rezervy FRM a převedení fi nančních prostředků do roz-
počtové položky na provoz Říčanské MHD. Částka 
2 000 000 Kč bude použita k úhradě nákladů spojených 
s rozšířením počtu vozidel přepravy a zajištění navýšení 
četnosti spojů Říčanské MHD.

Hlasy pro: 17, nepřítomno: 4

POZVÁNKY 
PRO VEŘEJNOST

ZASTUPITELSTVO
středa 8. června

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

Z OČÍ DO OČÍ v Kuří
pondělí 13. června

 Setkání starosty Davida Michaličky s občany se 
uskuteční od 18 hod. v obecním domě v Kuří. 

NA KÁVU ČI NA PIVO 
SE STAROSTOU
středa 15. června

 V restauraci U Anežky. 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.

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ 
MARVÁNKU
čtvrtek 16. června

 Pohodová akce pro celou rodinu . Začátek v 16.30 
hod.

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ 
KANALIZACE
středa 22. června 

 veřejné projednání vodovodu, kanalizace lokalita 
Ryba – koncertní sál Staré radnice v 18 hod. 

Future City Tech
čtvrtek a pátek 23. a 24. 6.

 Program pro celou 
rodinu si můžete 
užít v areálu ZÓNY 
SVOBODY od 16.30 
do 21 hod. Dozvíte 
se novinky v oblasti 
dopravy (přijďte se 
zeptat na témata týka-
jící se přímo Říčan), 
můžete se svést auto-
nomním vozem bez 
řidiče. Připraveno je 
občerstvení, koncerty 
a dílničky pro děti.

Diamantová svatba
Manželé Vlastimila a František Šlingrovi si řekli své 
ANO 7. května 1962 v Praze. Celých 60 let však žijí 
zde v Říčanech. Diamantovou svatbu oslavili v plné 
spokojenosti a zdraví. Manželům Šlingrovým přišel 
za město poblahopřát starosta David Michalička.
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Práce na MŠ Větrník pokračují podle harmonogra-
mu. Hotovo by mělo být do konce června, tak, aby 
v září mohly nastoupit první děti. Dokončena je do-
dávka a montáž technologie pro výdej jídel, osazeny 
jsou zelené stěny a treláže pro popínavé rostliny 
na uliční fasádě. Probíhá vybavení školky nábytkem 
a instalace venkovních hracích prvků. 

Unikátní dominantou centrálního vstupního prostoru 
jsou čtyři vzrostlé kmeny stromů kotvené do podlahy 
a do  nosné konstrukce pagody. 

V prostoru atria byla v úrovni podlahy prvního patra in-
stalována pochozí síť, kterou děti mohou využívat k do-
vádění. Na síť se vstupuje brankami v zábradlí ochozu. 
Ty budou uzavřeny a děti si budou moci v síti hrát jen 
za dohledu učitelek.   

Práce na unikátní školce Větrník 
pokračují podle plánu 

Pokračují práce na kompletní rekonstrukci uli-
ce Bílá. Po dokončení řadu dešťové vody, vodo-
vodu a kanalizace pokračují práce na finálním 
povrchu komunikace Bílá a boční komunikace 

pod MŠ Větrník, včetně vybudování chodní-
ků a doplnění veřejného osvětlení. Rozsáhlá 

rekonstrukce komunikace Bílá vyjde rozpočet 
města na cca 12,5 milionu Kč.

7

Zelená stěna na fasádě začala kvést. Krása...

Každá třída ve školce má svoji barvu.
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Situace na Komenského náměstí se po zrušení regulace zhoršila.

Zjednodušení parkovacího systému
JEDNA ZÓNA, JEDNA CENA PRO VŠECHNY ŘÍČAŇÁKY – 100 KČ NA ROK
Vedení města připravilo zjednodušení parkovacího 
systému, neboť z podnětů a připomínek občanů 
jasně vyplynulo, že lidem vadí komplikovanost zón 
a rozdílnost cen. Proto plánujeme pouze JEDNU 
ZÓNU A JEDNU CENU PRO VŠECHNY ŘÍČAŇÁ-
KY – 100 KČ ZA ROK. Zavedena bude pouze jedna 
placená oblast a v ní pouze jeden tarif (plus Masary-
kovo náměstí, kde zůstane zachováno pravidlo, že 
platíme všichni). Plánované zjednodušení parkování 
pozdrželo rozhodnutí kraje, které padlo na základě 
podnětů dvou občanů Říčan. Nutno připomenout, 
že toto rozhodnutí vykazuje mnoho nestandardních 
prvků i zásadních pochybení.

Parkování bez regulace
V březnu došlo z rozhodnutí Odboru dopravy Krajského 
úřadu Středočeského kraje k zneplatnění dopravní značek 
a bylo pozastaveno placené parkování. V důsledku toho 
se dopravní situace poměrně rychle vrátila do stavu před 
zavedením systému a většina ulic se znovu zcela zaplnila. 
A to zejména kolem nádraží a v centru města. Nárůst po-
čtu zaparkovaných vozidel je znát na první pohled. Více 
aut v ulicích potvrdily i dopravní průzkumy (graf nahoře). 
Ty probíhaly v pěti etapách, během kterých se sčítala za-
parkovaná auta (první šetření proběhlo již v červnu 2020). 
Výsledky jasně ukazují, že po zavedení systému v srpnu 
2021 se doprava zklidnila, vozů znatelně ubylo. Letos v 
březnu, kdy bylo v celých Říčanech možné opět parkovat 
bez regulace, se čísla vrátila zpět.  Počet parkujících aut je 
nyní stejně vysoký jako před zavedením regulace.

Přeplněné bylo i Masarykovo náměstí 
Z důvodu rozhodnutí kraje nemohla být regulována do-
prava ani na Masarykově náměstí, kde pár dnů po zrušení 
placeného parkování vznikaly kolapsové situace. Odbor 
dopravy města v nejrychlejším možném čase na náměstí 
opět stanovil přechodné dopravní značení, aby se situace 
vrátila do původního stavu a došlo ke zklidnění. Na ná-
městí se opět platí a díky tomu zde většinou místo pro za-
stavení opět najdete. 
Parkovné lze zaplatit v automatech, ale také pomocí 
aplikace MPLA nebo SMS platbou na čísle 90230.

V centru města je po zrušení regulace 
ZNOVU denně o 325 aut VÍCE.
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Každodení parkování u nádraží po zastavení parkovacího systému.

Referendum ukázalo, že většina Říčaňáků není 
zásadně proti regulaci parkování. 
Přesto vedení města vzalo kritické hlasy v úvahu a systém 
zásadně zjednodušuje. Aut je totiž v našem městě moc. 
Každý může posoudit, jak se možnost zaparkování v cent-
ru a u nádraží změnila po dočasném pozastavení regulace 
parkování. Městská policie Říčany provedla 27. 4. 2022 
na parkovišti u nádraží průzkum. Z výsledků vyplynulo, 
že 41 % dotazovaných řidičů přijelo z okolních obcí.

O své peníze nikdo nepřijde
Tam, kde dojde ke snížení ceny ročních karet (například 
z 1 000 Kč na 100 Kč ročně), je v plánu adekvátní prodlou-
žení platnosti anebo (v případě zájmu) vrácení části ceny 
roční karty. Nový ceník se připravuje. O své peníze tedy 
v žádném případě nikdo nepřijde. Cílem města není vydě-

lávat na svých občanech, jde o zlepšení podmínek k parko-
vání právě pro domácí obyvatele.

Parkování v ul. Nádražní nebylo v rámci tohoto průzkumu 
detailně hodnoceno. Zde je parkovací kapacita naplněna 
denně na 100 %, vozidel zde stojí více, než umožňují obec-
né pravidla silničního provozu. S uvolněním regulace se 
zde navyšuje počet vozidel, která parkují nejen v rozporu 
pravidly silničního provozu, a také na hranici samotné 
průjezdnosti komunikace.

Po zavedení parkovacího systému u nádraží 
zaparkovalo o 30 % více Říčaňáků než dnes, kdy 

je systém z rozhodnutí kraje pozastaven 
(data ze sčítání Městské policie a průzkumu 

ze dne 21. 3. a 27. 4. 2022).  

Dopravní průzkum zaměřený na monitoring par-
kovaní v centru města provedla městská policie 
shodnou metodikou dvakrát. Nejprve dne 21. 2. 
2022, kdy regulace parkování platila a následně 
znovu dne 21. 3. 2022, kdy již bylo dopravní zna-
čení částečně zneplatněno. Parkovací místa však 
zůstala na komunikaci vyznačena, stání na ta-
kových místech ani po částečném zneplatnění 
značení není hodnoceno jako přestupek.

Z dopravního průzkumu Městské policie Říčany 
po zrušení poplatku za parkování vyplynuly mj.:

● Nárůst parkujících vozidel 
na Masarykově náměstí. 
● Nárůst parkujících vozidel i v lokalitě u spor-
tovní haly a zimního stadionu – ul. Škroupova, 
Dvořákova.
● Nárůst parkujících vozidel na Komenského 
nám. (21. 3. byla parkovací kapacita naplněna).
● Nárůst parkujících vozidel v ul. Bezručova, 
a to jak v části u nádraží, tak u nemocnice.

Parkoviště nedaleko OC Albert po pozastavení regulace parkování.

Parkoviště nedaleko OC Albert s regulací parkování.
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Říčanská sídliště se postupně revitalizují
Obyvatelé čtyř největších 
říčanských sídlišť – Olivovna, 
Komenského náměstí, Na Kavčí 
skále a v lokalitě Haškova  – byli 
osloveni a zapojeni do procesu 
revitalizace již v květnu 2019. 

Co se na říčanských sídlištích 
od té doby změnilo? Obecně je většina obyvatel ve svých 
lokalitách s životem spokojena. Podle průzkumu, který 
úřad vyhodnotil před rokem, poukazovali tazatelé na ne-
dostatek parkovacích míst, špatný stav chodníků, cest 
a komunikací. Chyběla jim místa k odpočinku a zeleň. 
Někde byla předmětem kritiky i péče o zeleň, nečistota 
a chybějící kontejnery na bioodpad. Na průzkum město 
zareagovalo a zahájilo nápravu. Drobnější věci jsou hoto-

vé, ty náročnější se připravují. Mnohé se bude realizovat 
již v tomto roce.  
V brzké době dojde na všech sídlištích, kterých se revi-
talizace týká, k částečné obměně mobiliáře. Rozmístěny 
budou nové lavičky, koše a stojany na sáčky na psí exkre-
menty. Lavičky budou instalovány na zpevněném mlato-
vém povrchu. Jejich přesné rozmístění bylo možné připo-
mínkovat prostřednictvím zástupců SVJ či BD. Zájemci 
na sídlištích také převzali do výpůjčky kompostéry. Vy-
produkovaný kompost pak bude uživatelům volně k dis-
pozici. Technická správa města se letos na jaře věnovala 
generální údržbě dřevin a živých plotů. Pružně reaguje 
také na požadavky ohledně úklidu, odvozu listí či jiného 
odpadu z veřejného prostranství. Již v počátcích OTS zaří-
dilo odvoz nepotřebného inventáře, někde se již nehodila 
klepadla či šňůry na prádlo.

Sídliště Haškova
Připravujeme veřejnou zakázku na opravu povrchu 
ulice Haškova a rozšíření přilehlé parkovací plochy. 
Vloni došlo k lokálním opravám obrusné vrstvy této 
majetkově komplikované místní komunikace.

● Součástí této opravy byla také úprava řešení likvidace 
dešťových vod z vozovky. Voda se již nesplavuje do ulic 
Šrámkova a Halasova. Tímto opatřením je odvedena 
do uličních vpustí kanalizačního řadu v ulici Haškova 
a páteřního kanalizačního řadu v ulici Edvarda Beneše. 
● Opravili jsme povrch ulice Halasova a postavili bez-
bariérové napojení na chodník u trafostanice.
● Zpevnili jsme povrch pro popelnice a ohradili stání 
pro tříděný odpad. Nový povrch dostala ulice Halasova

Po loňské úpravě křižovatky projde ještě letos opravou celý povrch Haškovy ulice včetně rozšíření parkoviště. 
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Sídliště Olivovna 
Aktuálně jsme vybrali zhotovitele na opravu přístu-
pového chodníku k sídlišti podél ulice Bezručova 
od ulice Boženy Němcové po Dukelskou).

● Ihned po dokončení bytového domu Oliva chce měs-
to začít s rekonstrukcí ulice Verdunská včetně výstavby 
chodníku.
● Chystáme postupnou výměnu lamp veřejného osvět-
lení, začne se neúspornými „koulemi“ v okolí základní 
školy U Říčanského lesa.
● Obyvatele panelových domů určitě potěšil nový po-
vrch spojovacích chodníků. Starý zvlněný a popraskaný 
● asfalt nahradila vsakovací betonová dlažba. 
● Již v minulých dvou letech jsme na sídlišti Olivovna 
rozšířili parkoviště pro dalších 30 aut. 
● Průjezd aut mezi domy, na který si obyvatele stěžova-
li, jsme omezili změnou dopravního režimu v souvislosti 
s ulicí Školní. 
● Na sídlišti a přilehlém sportovišti město zasadilo 
na tři desítky nových stromů.
● Na konci ulice Bezručova jsme realizovali první stání 
na separovaný odpad řešený gabionovými koši osázený-
mi rychle rostoucí nenáročnou bobkovišní. 
● Lokálně nechala technická správa města opravit 
asfalt na komunikacích v sídlišti, větší opravy se při-
pravují.

Na sídlišti Olivova došlo ke zklidnění dopravy

Nový spojovací chodník je velmi využíván 

Na sídlišti 
a přilehlém 

sportovišti město 
zasadilo na tři
desítky nových 

stromů.
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Sídliště Na Kavčí skále 
Aktuálně chystáme rekonstrukci chodníku Do-
mažlická podél celého sídliště.

● Současně připravujeme zpevnění plochy vedle byto-
vých domů Na Kavčí skále, kde parkují vozidla, zasako-
vací dlažbou.
● Stavební povolení je vydáno také na zpevnění dosa-
vadního stání na separovaný odpad. Nově v provedení 
z gabionů, obdobně jako na konci ulice Bezručova, který 
již funguje cca rok.
● Několik desítek let staré prolézačky plánujeme vy-
měnit za nové dětské prvky. Již dvakrát bylo toto hřiště 
námětem v hlasování v Překvapte Říčany. Pokud máte 
konkrétní požadavek na jejich podobu, kontaktujte ka-
terina.lauerova@ricany.cz  
● Vyšlapaná cestička od ulice Marie Pujmanové přes 
louku směrem ke školce získala mlatový povrch na žá-
dost místních. 
● V ulici Domažlická jsme zřídili čtyři nová hrazení z ta-
hokovu kolem stání na separovaný odpad. Přemístěním 
stání jsme uvolnili několik parkovacích míst do té doby 
obsazených kontejnery na odpad. Pokud se obyvatelé 
shodnou, lze u kovových ohrádek vysadit popínavou 
zeleň. 
● Spojnici před školkou a sídlištěm jsme opatřili novým 
asfaltem a na něj pro radost těch nejmenších nastříkali 
zábavné hry.

Vyšlapanou cestičku jsme na žádost obyvatel opravili. 

Nové lípy na sídlišti Kavčí skála

Město realizovalo nový „veselý“ chodník před školkou.

Stanoviště na separovaný odpad byla opatřena hrazením z tahokovu.
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Chytré vodoměry 
Říčany plánují rozšířit komfort pro klienty napojené na městský 
vodovod, a to zaváděním „chytrých“ vodoměrů.
Elektromagnetické vodoměry díky mimořádné citlivosti dokážou zachy-
tit spotřebu vody s přesností na pár kapek. Měření je prováděno konti-
nuálně a každá změna se okamžitě počítá. Vodoměr umožňuje sledo-
vat spotřebu vody v domácnosti, aniž by bylo nutné fyzicky kontrolovat 
zabudované zařízení. Vše probíhá na dálku, majitel nemusí být doma 
a nikoho nemusí pouštět do bytu či domu, neboť signál z vodoměru lze 
zachytit na desítky metrů.
Za instalaci chytrého vodoměru nebudete platit nic – náklady uhra-
dí město. Pouze v případě zájmu o  instalaci podružného měřidla 
bude společnost 1. SčV a. s. účtovat poplatek.

Sídliště Komenského náměstí 
Právě probíhá výstavba parkoviště mezi gymnáziem 
a pivovarem, které výrazně zvýší kapacitu pakova-
cích míst i pro tuto oblast. V rámci stavby vznikne 
také propojka pro pěší ke Komenského nám. a Štefá-
nikově ulici.

K realizaci je připraven projekt na opravu ulic Družstev-
ní a U Kina. 
Na Komenského náměstí proběhla oprava dlouhého 
chodníku ke stavebnímu úřadu.
Oblíbeným se stal nově upravený prostor u pingpongo-
vého stolu.
V souvislosti se stavbou školy připravujeme nový park.
Součástí nové školy budou i podzemní garáže.
U stanoviště separovaného odpadu v ulici Plynární 
jsme provedli jen drobné úpravy spočívající v realiza-
ci nového hrazení z tahokovu navazujícího materiálo-
vě na stávající. 
Radost už dělá i pěší mlatová propojka od gymnázia 
k úřadu.  
Možná ještě tento rok dojde k demolici budovy starého 
kina, která je ve špatném stavebně-technickém stavu. 
Aktuálně probíhá poptávka fi rem. 

 Podrobnosti najdete na webu města
https://info.ricany.cz/mesto/revitalizace-ricanskych-
-sidlist

Upravili jsme okolí pingpongového stolu. Opravíme i ulici U Kina.

Opravený chodník na Komenského náměstí



Informace z radnice

14 texty.kuryr@ricany.cz

Opravujeme, investujeme...

ULICE ŠKROUPOVA, SOKOLOVSKÁ, 
ZAHRADNÍ A V DOUBÍ
V plánu je také oprava komunikací Sokolovská, Za-
hradní a V Doubí. Ulice dostanou nový kvalitní povrch 
z asfaltobetonu. Souběžně bude realizováno i kom-
pletní odvodnění dotčených ulic, a to kombinací vsaku 
do perforovaného potrubí a dešťových uličních vpustí 
umístěných mimo komunikaci v zelených pásech podél 
komunikace. 

CHODNÍK V KUŘÍ
Stavba nového chodníku v ulici Květná úspěšně 
pokračuje. Uzavírka ulice potrvá až do poloviny 
července. Chodník bude realizován v délce od ulice 
Rooseveltova až na hranici obce. Na investici 
ve výši téměř čtyř milionů korun se podařilo získat 
dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj.

CHODNÍK A ULICE KE HŘBITOVU
Město plní svůj slib a pokračuje v rekonstrukcích chodníků a ulic. Opraveny jsou chodníky v uli-
cích Nerudova, U mostu a Olivova (v úseku od ulice Fibichova k Jeronýmově). Opravit potřebuje 
i úsek od Masarykova náměstí. Velmi očekávanou stavbou je i chodník ke hřbitovu v ulici K Solné 
stezce. Zároveň bude opraven i povrch vozovky a těšit se můžeme na nové veřejné osvětlení. 

Práce již byly zahájeny v ulici Škroupova.
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Zaměřeno na dětská hřiště, 
aneb co bychom pro děti neudělali
LÁZEŇSKÁ LOUKA
Na hřišti na Lázeňské louce připravujeme výměnu herní 
sestavy. 

UMĚLÝ TRÁVNÍK NA HŘIŠTI NA VYSOKÉ
Na hřišti Na Vysoké byla dokončena úprava povrchu a po-
kládka umělého travního koberce.  Umělý trávník jsme 
nemuseli kupovat – využili jsme koberec z ragbyového 
a fotbalového hřiště u Lázeňské louky, které dostalo nový 
povrch vhodný pro intenzivní tréninky malých i velkých 
sportovců. 

LANOVÉ MOSTY NA KOLOVRATSKÉ
Velkou radost budou mít děti na hřišti u Kolovratské ulice. 
Mohou se těšit na lanové mosty s vysokou věží.

TRAMPOLÍNA NA STRAŠÍNSKÉ
Na hřišti u sokolovny byla 7. května nainstalována nová 
nafukovací trampolína. Od té doby je v neustálém obleže-
ní výskajících dětí. 

A JEDEME…
Půjčení šlapacích autíček na dopravním hřišti na Jizerské 
je možné zdarma. Je nutná pouze záloha ve výši 100 Kč.

Takto podobně bude vypadat naše říčanské hřiště. Už se těšíme…
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Nové centrum humanitární pomoci
Od úterý 10. května začalo v Říčanech fungovat nové 
Centrum humanitární pomoci v ulici Na Obci 2049. 
Výdejní místo na faře na Masarykově náměstí bylo 
přestěhováno. Tímto velmi děkujeme za poskytnutí 
prostor.

Provozní doba nového centra je od pondělí do pátku od 
9 do 16 hodin. V tuto dobu také můžete do centra nosit 
pomoc pro ukrajinské maminky a děti ubytované na Ří-
čansku. Potřeba jsou především potraviny a drogerie.

POMOC DOSTANOU POTŘEBNÍ
Na začátku května vyjely do Onokivské oblasti dvě dodáv-
ky s humanitární pomocí. Jednalo se především o potravi-
ny, kterých mají místní lidé nedostatek. Díky přímé spo-
lupráci se samosprávou regionu máme jistotu, že  pomoc 
dostanou ti, kteří ji opravdu potřebují. 
Velmi DĚKUJEME všem obcím, které se do sbírky zapo-
jily: Jevany, Oleška, Malotice, Tehovec, Černé Voděrady, 
Louňovice, Senohraby a Všestary.

POMÁHÁME ČESKÝM DĚTEM 
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
MěÚ Říčany (konkrétně odbor soci-
álně právní ochrany dětí) uspořádal 
tradiční bazárek na podporu českých 
dětí ze sociálně znevýhodněného 
prostředí. „Bazárek se opět vydařil 
a kanceláře i chodby našeho odboru 
byly naplněny věcmi pro děti i dospě-
lé“, vysvětluje vedoucí odboru Blanka 
Spolková. „Od našich úžasných dárců 
a partnerů jsme dostali oblečení, 
obuv, hračky, sportovní potřeby, 
knížky a další potřebné věci. Opět si 
jako první mohly ze všech krásných 
věcí vybírat děti, které se samozřejmě 
zaměřily na hračky. Výběr nových 
bot nebo tepláků na léto přenechaly 
dospělým,“ dodává s úsměvem paní 
Spolková. „Chci velmi poděkovat 
všem dárcům, s některými spolupra-
cujeme již několik let. A také svým 
skvělým kolegyním. Těší nás, že 
bazárky pomáhají a na podzim uspo-
řádáme další.“

Vážíme si toho, že se stále zapojujete do sbírek, 
přestože i na vás dopadají každodenní starosti 
a zdražování. Bez vás bychom to nezvládli. 
Naším cílem je pomoci ukrajinským občanům za-
pojit se v rámci možností do běžného života a najít 
si práci. 
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Nenechte si ujít Future City Tech v Říčanech
Future City Tech zní hodně futuristicky, jako sci-fi  
nebo vzdálená budoucnost. Opak je však realitou. 
V řadě evropských měst se již dnes používají tech-
nologie, které zlepšují kvalitu života ve městě a ještě 
před několika lety účinkovaly jen ve sci-fi  fi lmech. 
Autonomní vozidla, inteligentní dopravní systémy, 
sdílené služby, elektromobily s rozumným dojezdem 
a chytrým nabíjením. Příkladů je mnoho. 

Ve spolupráci s PowerHUB, CzechInvestem a Minister-
stvem dopravy uděláme na dva dny z Říčan místo, kde se 
sejdou odborníci z celé Evropy. Nebude se jednat pouze 
o zajímavou odbornou konferenci, ale hlavně zde budou 
představeny konkrétní technologie a dopravní systémy.

Akce se koná 23. a 24. června
Po celé dva dny bude v Říčanech jezdit autonomní shuttle 
bus, který si může každý občan vyzkoušet, stejně jako au-
tonomní vozidla v logistice a další samoobslužná vozítka. 
Tady na nás bude čekat příjemné překvapení v možnosti 
vyzkoušet tyto technologie opravdu všemi smysly. 

Nicméně celá akce nebude jen o unikátních autonomních 
vozidlech. Je to hlavně o tom si vyzkoušet a podívat se zblíz-
ka na technologie, které nám mohou pomoci zlepšit dopra-
vu ve městě. Každý den čelíme obrovskému návalu tranzit-
ní dopravy. Je téměř neřešitelným problémem jak zamezit 
autům z okolních obcí, aby používali Říčany jako průjezdní 
místo pro svou cestu do Prahy nebo jako parkoviště. 

Jedním z řešení je multimodální doprava, vhodné alterna-
tivy k osobním autům, které budou stejně pohodlné jako 
jízda vlastním autem a zároveň budou využívat sdílené do-
pravní prostředky – MHD, elektrokola, koloběžky sdílené 
shuttle busy.

V rámci FCT takovou službu spustíme:  CITYA zajišťuje 
dopravní obslužnost jako poptávková sdílená doprava 
za cenu jen o něco vyšší než MHD a výrazně levnější než 
využití vlastního auta. Chcete se dostat do Prahy na kon-
krétní čas o víkendu? Stačí zadat svoji adresu, podívat se 
kde v okruhu pár metrů je nejbližší vyzvedávací bod a ob-
jednat si konkrétní čas (či jet hned teď), ať už z Říčan či 
okolí  a dostat se do divadla či nákupního centra v Čest-
licích, Štěrboholích nebo na Chodov. Aplikace CITYA je 
velmi jednoduchá na obsluhu a umožňuje využití sdílené-
ho shuttle busu, který Vás přiveze na nejbližší místo vaše-
ho určení.  Každý občan Říčan dostane nejen možnost vy-
zkoušet jízdu zdarma, ale CITYA ji bude poskytovat min. 
po dobu tří měsíců po skončení akce a pokud o ni bude 
zájem, zavedla by ji trvale. Proč jet někam autem, když vás 
tam svezou. Sledujte stránky a sociální sítě města Říčany, 
abyste si mohli stáhnout kupóny pro jízdy zdarma v rámci 
CITYA. Skrze aplikaci CITYA si pak budete moci i rezer-
vovat i místo v autonomním vozidle AuveTech a společně 

s vašimi dětmi si vyzkoušet tuto žhavou technologickou 
novinku a nechat se svézt shuttle busem bez řidiče. 

Future City Tech není určen jen pro odborníky, ale ze-
jména pro občany Říčan a okolí, neboť si budete moci 
vyzkoušet a podívat na vlastní oči jaké jsou technologie, 
jaké plány připravuje ŘSD nebo další organizace a bude-
te mít možnost toto i ovlivnit. Každý z návštěvníků bude 
mít možnost hlasovat, které technologie jej zaujaly, které 
by dávalo smysl nasadit i v Říčanech a které ne. Po celou 
dobu konání akce bude připraven na ploše zajímavý pro-
gram i pro děti, vč. dílen a stánků s občerstvením a kultur-
ním programem. 

 V rámci Future City Tech můžete pomoci i dobré věci, 
protože jedním z hlavních partnerů bude i Centrum 
paraple. Sledujte naše sociální sítě a mezitím si můžete 
rezervovat testovací jízdu v autonomním shuttle busu 
Auvetech na stránkách www.futurecitytech.cz

POZVÁNKA Future City Tech
24. 6. od 16.30 do 21 hod.
Program pro celou rodinu si můžete užít v areálu 
ZÓNY SVOBODY

Těšit se můžete na sérii koncertů:
● Koncerty Big Band ZUŠ Říčany (16.15 - 16.50)
● Holokrci a Milan Pitkin (17.00 - 18.00) 
● Aréna (18.30 - 19.30)
● Green Day Revival Praha (20.00-21.00)

Připraveny jsou kreativní 
dílny pro děti:
● Výroba autíček z recyklo-
vatelných materiálů     
● Kreslení a volná tvorba 
+ vytvoření společného 
obrazu                                               
● Třpytivé tetování pro děti
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Tradiční taneční kurzy pro mládež v Říčanech vedli 
manželé Ivan a Jana Vítovi od roku 1986. Přesto, že si 
během tohoto období udělali dvanáctiletou pauzu (pra-
covní pobyt v zahraničí), jde o obdivuhodnou řádku 
let. Taneční v Říčanech a Vítovi zkrátka patřili k sobě. 
Sezonu 2022/23 však už Vítovi nepovedou. „Byly to 
nádherné časy, ale v nejlepším se má skončit,“ vysvět-
lují Vítovi. „Snažili jsme se kurzy vést na profesionální 
úrovni, a to vyžadovalo čas, zodpovědnost a spoustu 
energie. I když rozhodně nepatříme do starého železa 
a taneční kurzy pro dospělé povedeme dále, předáváme 
vedení mladší generaci – konkrétně Honzovi Berán-
kovi. Asi se nám bude po mladých pánech a slečnách 
ve slavnostních šatech stýskat, ale na druhou stranu se 
už těšíme na volné víkendy s vnoučaty.“

Vezmeme to hezky od začátku – jak jste se dostali k tanci 
a jak jste se seznámili?
Nečekejte nic originálního. Seznámili jsme se na taneční 
soutěži. Já, jako rozený Říčaňák, jsem zde absolvoval ta-
neční. Tanec se mi zalíbil, takže jsem pokračoval v taneč-
ním kroužku. To bylo asi v roce 1972 a zrovna probíhala 
rekonstrukce Labutě, takže tancovat se chodilo do sálu 
„do sportu“. Mimochodem šlo o prestižní, velký sál. 
Tento prostor je dnes rozdělen a funguje tam restaurace 
a diskotéka. Po několika letech jsem kroužek začal vést, 
pak se stal asistentem tanečního mistra pana Matyáše 
z Kolína. To už se svou ženou Janou. A nakonec jsme 
taneční vedli. V době pauzy, která se nakonec protáhla 
na dvanáct let, se o mladé tanečníky staral pan Kota. 
V roce 2002 jsme se vrátili ze zahraničí a také na taneční 
parket.

Je v Říčanech o taneční zájem?
Obrovský. Na začátku ledna se vypisují nové kurzy na 
září a v únoru je již vyprodáno. Dříve se v kurzech učilo 
až 65 párů, ale poslední roky jsme drželi maximum 55 
párů, aby tanečníci měli větší komfort a výuka byla efek-
tivnější.

Platí to jenom v Říčanech, nebo jsou taneční český feno-
mén?
Říčaňáci bezesporu tanec milují a chodí tančit. Ale ta-
neční kurzy pro mládež v takovém měřítku jsou sku-
tečně českým fenoménem, který nemá nikde obdoby. 
Jen snad na Slovensku, v Polsku, trochu v Rakousku.
Tradice tanečních vznikla v 19. století, respektive se pojí 
se vznikem polky kolem roku 1830. Byla to doba obro-
zení, kdy se česká střední vrstva vzmáhala, začala chodit 
do společnosti bavit se a vznikla potřeba umět tančit. Má-
lokdo ví, že jeden z prvních tanečních mistrů byl vášnivý 
tanečník Jan Neruda.

Jsou dnešní mladí lidé nadanější na tanec, než dříve?

Určitě jsou sebevědomější a nebojí se zeptat, když něčemu 
nerozumí. Jsou cílevědomější a chtějí se učit. Dříve byla 
ostuda, když k páru přišel asistent a začal jej opravovat. 
Dnes naopak asistenty sami  vyhledávají. Také jsme zvlá-
dali naučit více prvků než v minulosti.

V kurzech však nejde jen o tanec…
Pro většinu mladých lidí je to první vstup do společen-
ského světa. Chlapci si pořídí první oblek, děvčata krásné 
šaty. Je to pro ně velký nezvyk, protože do té doby chodi-
li oblékaní úplně jinak.  Je hezké být při tom, když se učí 
základy společenského chování a mění se v mladé dámy 
a gentlemany. 

Nesetkali jste se někdy s nevhodným chováním?
Šlo jen o pár výjimek, kdy už šla nějaká drzost  přes čáru. 
V drtivé většině jsme vše společně zvládli a z kurzů jsme 
odcházeli pozitivně naladěni. Hezké je, že se k nám ně-
kteří hlásí i po letech. Manželka má výbornou paměť. 
Pamatuje si, v kterém ročníku dívka byla a jaké měla šaty. 
Některé páry se seznámily právě v tanečních a po čase je 
potkáme s kočárkem. Upřímně musíme konstatovat, že 
jsme u tanečních tak dlouho vydrželi právě kvůli těm mla-
dým lidem.

Asi se nám bude stýskat
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Krásné setkání s Olgou a Miroslavem 
Hudečkovými
Vernisáž výstavy soch Olgy a Miroslava Hudečkových 
s názvem CARPE DIEM přilákala tolik návštěvníků, 
že koncertní sál byl zcela zaplněn. Všechny přítomné 
dojala úvodní slova manželů Hudečkových a samo-
zřejmě nechyběl ani jejich osobitý humor. Nádherným 
zážitkem byl i malý koncert Václava Hudečka (hous-
le), Lukáše Klánského (klavír) a recitace Martiny 
Hudečkové. O tvorbě manželů Hudečkových promlu-
vil František Novotný.

Výstava CARPE DIEM je průřezem celoživotní tvor-
bou Miroslava a Olgy Hudečkových. Námětem k je-
jich tvorbě je život sám a vše, co v něm společně pro-
žili. Jejich společná obsáhlá výstava v prostorách 
Městské Galerie Říčany jistě potěší všechny, kteří tvor-
bu manželů Hudečkových sledují a obdivují jejich ne-
utuchající elán a tvořivost – a to navzdory vysokému 
věku a všem úskalím, kterým museli v životě čelit.
„Co nevytvoříte v čase, který je vám vyměřen, nikdo to 
za vás již nevykoná.“ – oblíbený citát Jana Ámose Komen-
ského, kterým se Hudečkovi řídí již spoustu let.

Výstavu děl manželů Hudečkových si můžete 
prohlédnout v Městské Galerii Říčany ve Staré 
radnici až do 15. června (Po, St 13 – 17; Út, Čt 
13 – 17; So 9 – 12).
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Májové slavnosti potěšily děti i dospělé
Bohatý umělecký i zábavný program, skvělá atmo-
sféra, příjemné počasí. Takové byly letošní říčanské 
Májové slavnosti v sobotu 7. května na Lázeňské louce. 

Děti si užívaly obří klouzačku i tvořivé dílničky, vyráběly 
náramky z přírodních materiálů a mnoho dalšího.  Někte-
ré si nechaly naplést barevné copánky. 

Labužníci ochutnávali různé delikatesy, mnozí  se osvěžili 
lahodným mojitem, jiní dali přednost sladkým perníč-
kům. 

Příznivci dobré hudby zase sledovali program na pódiu, 
který trefně a s humorem uváděl moderátor odpoledne 
Zdeněk Sekanina. Byl také hlavním porotcem v soutěži 
O nejlepší říčanský májový koláč. Oceněné dámy převzaly 
originální keramické mísy.

Velké díky patří všem účinkujícím 
a v neposlední řadě i pořadatelům akce. 

Labužníci ochutnávali různé delikatesy

Moderátor Z. Sekanina uvádí pěvecké vystoupení NaLaděno ZUŠ Říčany

Oblíbená hudební skupina Malina Brothers

Děti se s nadšením účastnily Fun Activity

Taneční číslo TŠ Twist Říčany

Příznivci dobré hudby sledovali kapelu JazzM  a později i koncert zpěvačky 
Pavlíny Jíšové
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Přednášky – psychické problémy žáků

Účast žákovských zastupitelů na Dračích 
lodích v německém Borkenu
Žákovské zastupitelstvo, spolu s říčanskými Sokoly, na-
vštívilo ve dnech 5. – 8. 5. 2022  partnerské město Borken 
v Německu, kde se zúčastnilo závodů na dračích lodích 
v 15. ročníku soutěže Dragonboats Cup. Závodilo se v tra-
sách na 200 a 2000 metrů. Děti závod úspěšně dokončily 
a byly jim předány krásné medaile. Dále také navštívily 
rock and roll show, na které vystoupily i říčanské rokenro-
listky. Děti dále hrdě reprezentovaly naše město a setkaly 
se se zástupci z dalšího německého partnerského města 
Grabow. Akci kolektivně vyhodnotily jako velmi zdařenou 
a domů si dovezly krásné zážitky a plno inspirace.

Anna Marion Andrášková, Místostarostka ŽZ

Žákovské zastupitelstvo (ŽZ) začalo realizovat v KC 
Labuť projekt o psychických problémech žáků a stu-
dentů na říčanských základních školách a gymnázi-
ích. Projekt obsahoval přednášky pro druhý stupeň 
ZŠ (6. – 9. ročník). Tuto přednášku vedla zaklada-
telka terapeutického centra Modré dveře Kateřina 
Siveková, která dětem představila anonymní službu, 
kam mohou přijít s jakýmkoliv problémem co se jim 
právě děje. Služba se nazývá krizová pomoc a může ji 
vyhledat každý, nejen nezletilí.

Co vás na krizové pomoci čeká? Odborník vám poradí, co 
s daným problémem dělat, jak ho řešit, nebo vám doporu-
čí domluvit si další návštěvy, když jedna není dostačující 
vzhledem k závažnosti problému.
Samozřejmě přednáška nebyla pouze o krizové pomoci. 
Na začátku se žáci podívali na krátké video, kde bylo ukázá-
no, proč by psychické problémy neměli ignorovat, ale měli 
by je začít řešit. Také měli prostor zeptat se na otázky týka-
jící se problémů, které je zajímají. Nejčastější témata byla: 
deprese, porucha přijmu potravy, problémy doma nebo 
ve škole a podobně. Na úplném konci byl prostor na otázky 
ohledně Modrých dveří, i k celkovému průběhu přednášky.
Co se týká ohlasů nejen na přednášky, ale i třeba na pří-
spěvky, které pravidelně vychází na instagramu ŽZ, 
tak jsou velmi pozitivní. Občas slýchám, jak to někomu 
opravdu pomáhá, nebo že už konečně ví, za kým/kam má 
zajít, když má nějaký problém.
V již zmíněných příspěvcích na instagramu ŽZ, které 
vycházejí každý pátek na instagramu@zz_ricany, se 
věnujeme nejčastějším problémům, o kterých se bo-
hužel tolik nemluví. Vyšlo už pět příspěvků na téma 
sexuální obtěžování, panické záchvaty, úzkost, depre-

se a porucha přijmu potravy. Budeme rádi, když nás 
tam podpoříte a informace se dostanou k více lidem.
A pamatujte, není ostuda vyhledat odborníka a začít tak 
řešit svoje problémy. I doktoři chodí k doktorovi.

Daniela Klimentová
Zastupitelka ŽZ
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Žijeme Říčany
MASARYKOVO NÁMĚSTÍ ZDOBÍ NOVÁ SOCHA
Prostor před Starou radnicí na Masarykově náměstí zdobí 
krásná socha s názvem KVĚT. Městu ji věnovali manželé 
Hudečkovi (autorkou je paní Olga). Upravený parčík se 
záhony květin a lavičkami lidé často využívají lidé k odpo-
činku. Nyní budeme mít zase o důvod více „zastavit se“. 
Manželům Hudečkovým velmi DĚKUJEME.

DO VODĚRÁDEK BEZPEČNĚJI
Říčany s místní částí Voděrádky propojila nová travna-
tá cesta podél komunikace Voděradská. Ta je ve správě 
Středočeského kraje, který podél vysázel i nové stromy. 
Městu bohužel nepaří nutné pozemky podél komunikace, 
aby mohlo postavit třeba mlatový chodník či asfaltovou 
cyklostezku. Díky souhlasu vlastníků pozemků a ochotě 
zemědělce, který podniká na přilehlých polnostech, však 
loni vznikla z iniciativy radnice zatravněná cesta, kterou 
již mnozí běžci, chodci i cyklisté  využívají, aby nemuseli 
riskovat na úzké krajnici.

KOUZELNÁ 
ZAHRADA 
U HUSOVY 
KNIHOVNY
Krásný projekt 
na úpravu zahrady 
u Husovy knihovny 
v Těršípově domě 
byl zahájen. Dopo-
sud byla využívána 
pouze přední část. 
Po dokončení se 
návštěvníkům ote-
vře „pohádkový“ 
prostor až k Mlýn-
skému rybníku. 
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NESMÍME ZAPOMENOUT,  ZVLÁŠTĚ 
V TÉTO DOBĚ

S úctou a pokorou starosta David Michalička a místosta-
rosta Pavel Matoška položili věnec k pomníku padlých 
za druhé světové války. Hymnu zazpívala operní pěvky-
ně Miroslava Časarová. Letos se nás tento pietní akt do-
tkl mnohem naléhavěji. Nejde jen o dávnou vzpomínku. 
Nesmíme zapomenout, že mír není samozřejmostí a že 
ve válce na Ukrajině (ale i v dalších konfl iktech po celém 
světě) umírají lidé.

ZVONIČKA V PACOVĚ
Historická zvonička v Pacově se rozeznívá každý den v 18 
hodin  „na klekání“. Zvonění má na starosti elektronické 
zařízení. Ohlasy lidí jsou kladné, a proto osadní výbor zva-
žuje, že se zvonička bude oznamovat i každé poledne.

KANCELÁŘ CZECHPOINT JE TU PRO VÁS
Kancelář CzechPoint na Masarykově náměstí bude od 
1. června za příznivého počasí pro klienty otevřena nejen 
z prostoru budovy Staré radnice, ale i z parčíku na náměs-
tí. Těší se na vás. Kancelář bude otevřena v úředních hodi-
nách –  PO: 7.00 - 12.00 a 12.30 – 18.00, ÚT: 7.00 -12.00 
a 12.30. – 15.00, ST: 7.00 - 12.00 a 12.30 – 18.00, ČT: 7.00 
-12.00  a 12.30. – 15.00, PÁ: 7:00 – 11:00.  

ZVEME NA PROCHÁZKU
Okrašlovací spolek v Říčanech se pustil do úklidu okolí 
„lůmku“ v blízkosti Thomayerovy ulice. Dobrovolníci 
vyhrabali starou trávu, odstranili části nevhodných ná-
letových dřevin a sesbírali odpadky. Oddělení technické 
správy města následně zajistilo odvoz a likvidaci materi-
álu. Okrašlovacímu spolku DĚKUJEME za spolupráci. 
Zároveň zveme na procházku do míst, kde jste třeba ještě 
nebyli.
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Po dvouleté přestávce vynucené proticovidovými 
opatřeními jsme letos zase mohli začít organizovat 
společné akce zaměřené na péči o veřejné prostory 
na Strašíně. Den Země jsme oslavili brigádou, při 
které jsme uklízeli odpadky v příkopech okolo silnic, 
vyčistili jsme prostranství přilehlé k dětskému hřišti 
i odpadky okolo hřbitova a kontejnerových stání. Za-
plnili jsme dva kontejnery, které nám zajistil měst-
ský úřad. Uklízet přišlo 18 dospělých a 10 dětí. 

Na tuto snahu o zvelebování naší obce navázala další 
brigáda, při které jsme po obvodu dětského hřiště sá-
zeli stromky a keře, abychom nahradili uhynulé rost-
liny. Celkem jsme zasadili sto kusů různých stromků 
a keřů – od poměrně vzrostlých javorů po malé keříky 
svídy. Přišlo 20 dospělých a 5 dětí – všichni vyzbrojení 
rýči, krumpáči a lopatami. Nejmladším účastníkem byl 
tříletý Rufus. Díky za pomoc! Velmi zdatnou pomocí 
byla i nejstarší účastnice, která oslavila 67. narozeniny. 
Důležití byli všichni, kteří přišli – bylo milé vidět tolik 
pracovitých pomocníků.
Osadní výbor Strašín srdečně děkuje všem, kteří přišli 
a věnovali svůj volný čas společné práci.

Helena Lacinová

Jarní aktivity dobrovolníků na Strašíně 

Po dvouleté covidové přestávce se s velikou ra-
dostí slétly strašínské čarodějnice k tradiční jarní 
slavnosti, na kterou pozvaly i místní drobotinu. 
Na deseti stanovištích byly pro děti připravené 
nejrůznější hry a soutěže. Po vyplnění jednotlivých 
zábavných úkolů si každý dětský účastník odnesl 
odměny. Hezkým zážitkem bylo i představení lout-
kového divadla. Na památku čarodějnického dne 
dostalo každé dítě malovanou perníkovou medai-
li. Na závěr odpoledne čarodějnice zatančily spo-
lečný taneček a potom zapálily hranici. Čarodějný 
den na Strašíně si užily nejen děti, ale byl to zá-

žitek i pro dospělé. Příjemné odpoledne pokračo-
valo koncertem muzikantů Duo Amoroso a zábava 
se protáhla až dlouho do noci. Nejen děti, ale i or-
ganizátoři se těší na další ročník. 
Děkujeme všem, kteří nám pomohli akci zreali-
zovat, zvláště pak osadnímu výboru za finanční 
příspěvek, strašínským mužům za přípravu dře-
va a hřiště, dobrovolným čarodějnicím za výkon 
a osobní statečnost, i dalším milým spolupracov-
níkům, kteří se každoročně starají o občerstvení 
návštěvníků.

Helena Lacinová

Čarodějnice na Strašíně
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Platba místního poplatku ze psů

Informace z radnice
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Vážení občané, 
místní poplatek ze psů na rok 2022 lze platit v hoto-
vosti na pokladně Městského úřadu Říčany v budově 
A na Masarykově nám. čp. 53 u paní Frýdlové (tel. 
323 618 161, e-mail: vera.frydlova@ricany.cz) v tyto 
pracovní dny:

 

 
Poplatek je splatný v hotovosti na pokladně do 30. 6. 
2022. V případě, že poplatek za rok 2022 nebude zapla-
cen do 30. 6. 2022, bude držitelům psů zaslána složenka 
Města Říčany s vyznačením výše a druhu poplatku a vari-
abilním symbolem. Platbu nutno provést pod přiděleným 
variabilním symbolem!

Ve stručnosti z nové obecně závazné vyhlášky č. 2/2020 
města Říčany o místním poplatku ze psů:

Poplatku podléhají psi starší tří měsíců. Poplatek ze psů 
platí držitel obci příslušné podle svého místa přihlášení 
nebo sídla. Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba, 
která je přihlášená nebo má sídlo na území České repub-
liky.

Ohlašovací povinnost

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku písemně, úst-
ně do protokolu nebo datovou zprávou, která je opatřena 
uznávaným elektronickým podpisem, nebo která je ode-
slána prostřednictvím datové schránky vznik své poplat-
kové povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy se pes stal starším 
3 měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího 3 měsíců. 
Stejným způsobem a ve stejné 15 denní lhůtě je poplatník 
povinen ohlásit také zánik své poplatkové povinnosti (např. 
úhyn psa, jeho ztrátu, darování nebo prodej).
Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od po-
platku osvobozena. Důvod pro osvobození musí poplat-
ník správci poplatku prokázat.
Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplat-
ník povinen tuto změnu správci poplatku oznámit do 15 
dnů ode dne, kdy tato změna nastala.
Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen 
současně sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo 
název právnické osoby, trvalý pobyt nebo sídlo, rodné 
číslo nebo IČO.

Sazba poplatku

Sazba poplatku činí za kalendářní rok:
za psa chovaného v obytných domech (činžovních a pane-
lových) 
 
  

Splatnost poplatku

Poplatek je splatný nejpozději do 30. 6. příslušného ka-
lendářního roku. Vznikne-li poplatková povinnost po datu 
splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne mě-
síce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková po-
vinnost vznikla.

Osvobození

Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je osoba ne-
vidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci 
jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služ-
by, osoba, která je držitelem průkazu ZTP a ZTP/P,  osoba 
provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, 
osoba provozující útulek pro zvířata, osoba, které stanoví 
povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis, 
(např. se jedná o lovecké psy, policejní psy, psy záchraná-
řů, kteří složili příslušné zkoušky stanovené zvláštními 
předpisy), osoba provozující chovatelskou stanici, kdy 
osvobození se vztahuje na psy ve stáří od 3 do 6 měsíců.

Od poplatku na dobu 1 roku je osvobozen držitel psa, 
který doloží, že psa získal z útulku. Vznik nároku na osvo-
bození od placení poplatku je poplatník povinen správci 
poplatku prokázat.

V případě, že nemáte svého pejska u nás přihlášeného, 
učiňte tak u paní Frýdlové. Tiskopis přihlášky najdete také 
na našich webových stránkách. Při přihlášení obdržíte 
identifi kační známku pro svého psa.

Věra Krejčová,
 vedoucí fi nančního odboru

PONDĚLÍ A STŘEDA 
od 7.30 – 12.00 hod., 13.00 – 18.00 hod. 

ÚTERÝ A ČTVRTEK 
od 7.30 – 12.00 hod., 13.00 – 15.00 hod.

PÁTEK 
od 7.30 – 11.00 hod.

 ● 1 000 Kč za psa chovaného v rodinných 
domech
              
● 70 Kč za psa, jehož držitelem je osoba 
starší 65 let                    

● 200 za druhého a každého dalšího psa, je-
hož držitelem je osoba uvedená v písm. 
a) 1 500 Kč písm. 
b) 1 050 Kč písm. 
c) 300 Kč
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MĚSTO ŘÍČANY HLEDÁ 

NOVÉ KOLEGY, KTEŘÍ NÁM POMOHOU DÁLE ZLEPŠOVAT 
PODMÍNKY PRO ŽIVOT VE MĚSTĚ

1.  SPRÁVCE VODOHOSPODÁŘSKÉHO MAJETKU  

Požadujeme: SŠ vzdělání s maturitní zkouškou a praxi v oboru, nebo VŠ vzdělání  

 

2.  REFERENT ODDĚLENÍ STAVEBNÍHO ÚŘADU – SPECIÁLNÍ 
STAVEBNÍ ÚŘAD

Požadujeme: Vyšší odborné vzdělání nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním  
programu 

3.  PROJEKTOVÝ MANAŽER – 
ODDĚLENÍ INVESTIC MĚSTA ŘÍČANY 

Požadujeme: Vyšší odborné vzdělání nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním  
programu

4.  PRACOVNÍK TECHNICKÉ SPRÁVY 
Požadujeme: základní vzdělání a manuální zručnost
Bližší informace na tel. č. 602 767 155 Michal Svoboda, vedoucí oddělení technické správy
 

Bližší informace k výběrovým řízením najdete na https://info.ricany.cz/mesto/volna-pracovni-
mista-r1426 Kontakt: Jana Žďárská, Vedoucí personálního oddělení, tel. 602 162 037   
jana.zdarska@ricany.cz 

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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 Schválený Upravený Skutečnost  % plnění
 rozpočet rozpočet k 30. 4. 2022 k uprav.
 v Kč v Kč v Kč rozpočtu

Plnění rozpočtu 
města

PŘÍJMY

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

325 754 500,00 379 354 830,00 107 970 467,48 28,46

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

152 420 454,00 154 057 048,11 49 662 214,06 32,24

Kapitálové příjmy (příjmy z prodeje majetku) 2 100 000,00 2 100 000,00 4 767 514,80 227,02

Přijaté dotace 116 159 008,00 121 371 702,88 45 691 937,34 37,65

Přijaté splátky půjček 60 000,00 60 000,00 20 000,00 33,33

Rozpočtové příjmy 
běžného roku celkem

596 493 962,00 656 943 580,99 208 112 133,68 31,68

Přebytek hospodaření za minulý rok 274 695 820,17 368 215 304,94 368 215 304,94 100,00

Zůstatek pokladny cizí měny 0,00

Úvěr 0,00 0,00 0,00 0,00

Příjmy celkem vč. přebytku hospodaření 871 189 782,17 1 025 158 885,93 576 327 438,62 56,22

VÝDAJE 

Běžné (provozní) výdaje 451 420 877,86 489 895 759,94 141 258 778,34 28,83

Rozpisové rezervy 13 599 522,74 31 741 293,05 0,00 0,00

Běžné výdaje celkem 465 020 400,60 521 637 052,99 141 258 778,34 27,08

Kapitálové (investiční) výdaje 309 137 779,68 362 718 502,79 40 691 170,65 11,22

Rezervy na investice 71 993 601,89 122 370 667,15 0,00 0,00

Investiční výdaje celkem 381 131 381,57 485 089 169,94 40 691 170,65 8,39

Rozpočtové výdaje běžného roku 
celkem

846 151 782,17 1 006 726 222,93 181 949 948,99 18,07

Splátky úvěru 25 038 000,00 18 432 663,00 5 521 327,09 29,95

Výdaje vč. splátky půjčky 871 189 782,17 1 025 158 885,93 187 471 276,08 18,29

rozdíl příjmy - výdaje (BV s kons.) 0,00 0,00 388 856 162,54
Podrobné čerpání rozpočtu najdete na www.ricany.cz - radnice - město a samospráva - finance a majetek města - aktuální informace o čerpání rozpočtu města

Infocentrum v létě
V červnu začíná astronomické léto. Čekají nás dlouhé ve-
čery a krásné počasí, které je jako určené pro pobyt v pří-
rodě. A tak jsme vymysleli na léto program nejen pro vaše 
děti a nejen pro Říčaňáky. Ve spojení s ČT Déčko a Aso-
ciací turistických informačních center (ATIC) jsme se za-
pojili do letní hry pro děti. Hra bude „odtajněna“ prvního 
července, takže detailní informace se od nás dozvíte až 
v příštím čísle Kurýru, ale už nyní vám můžeme prozradit, 
že ve hře Spravte to TO! půjde o hledání ukrytého „pokla-
du“ a plnění úkolů. Děti za svoje úspěchy dostanou drob-
né odměny přímo v našem informačním centru. A abyste 
se s nimi mohli do hry zapojit i o víkendu, nebo aby mohli 
za vámi přijet vaši blízcí z jiných koutů naší krásné země, 
tak budeme mít od začátku června až do konce září ote-
vřeno po celé víkendy. Přijďte se za námi podívat, a i když 

nebudete s dětmi soutěžit, můžete si koupit suvenýr, 
drobný dárek, nebo se příjemně ochladit v horkých letních 
dnech. Vaše kolegyně z informačního centra

28 texty.kuryr@ricany.cz
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Zastupitelé

Na začátku byla 
společná myšlen-
ka - chránit naše 
město před masiv-
ní výstavbou a ži-
velným rozvojem. 
Od roku 2010 je 
mi ctí být součástí 

týmu Klidného města. Již dvanáct let 
si vážíme vaší důvěry a poctivě a pro-
fesionálně investujeme do kvality ži-
vota místních obyvatel. Jde nám jen 
o Říčany.

Nejsme a nebudeme celostátními po-
litiky. Nikdo nám neplatí kampaně, 
ani nemusíme poslouchat stranické 
centrály. Neměníme každé čtyři roky 
dres a za nikoho se neschováváme. 
Jsme stále jen Klidné město. A to je 
pro mě důležité.

Poprvé jsem kandidoval a byl zvolen, 
když mi bylo 29 let. Jako neuvolněný 

zastupitel  jsem se věnoval sportu 
a volnému času mládeže. V běžném 
zaměstnání jsem vedl fi rmu na obno-
vitelné zdroje energie a pak řídil sta-
vební divizi mezinárodní fi rmy. 

Podruhé, to se psal rok 2014, jsem 
přislíbil Vladimíru Kořenovi, že když 
znovu vyhrajeme volby, pomohu mu 
přímo na radnici. Potřeboval stavaře, 
který by aktivně dohlížel právě na vý-
stavbu ve městě. Odbahnili jsme ryb-
níky, postavili školku, opravili hlavní 
silnice. Spoluzakládal jsem pouliční 
street food festival či letní kino. Velmi 
mě potěšilo úspěšné zavedení senior 
taxi a také školních a městských au-
tobusů.

Potřetí, v roce 2018, jsem již jako 
dvojka kandidátky Klidného města 
spoluvytvářel vizi pro budoucnost 
Říčan. A opět jsme získali vaši důvě-
ru. Postavili jsme cyklostezku z Kolo-

vrat až do Mnichovic, nachystali no-
vou školu. Pak přišel COVID a další 
komplikace. Starosta Kořen na konci 
roku 2020 odstoupil a zastupitelé 
jednohlasně zvolili na jeho pozici 
mě. Je dobře, že jsme problémy ustáli 
a naše město je nyní ve skvělé kondi-
ci. Mám třeba radost, že jsme se letos 
konečně pustili do revitalizace okolí 
Marvánku. Snad se vám líbí.

Do čtvrtého období jdu s velkou 
odpovědností a pokorou jako lídr 
kandidátky Klidného města. Jsme 
stále stejní, držíme značku i postoje, 
snažíme se, aby naše město bylo ještě 
lepším místem pro život. Nejsme ce-
lostátní politickou stranou, jde nám 
jen o Říčany. Tady jsem se narodil 
a přeji si, abychom zde žili všichni 
spokojeně.

David Michalička,
starosta (Klidné město)

Měníme Říčany k lepšímu. Již dvanáct let

V souboji veřejný 
prostor vs. agre-
sivní reklama 
jsme nejen v Říča-
nech dlouho taha-
li za kratší konec 
provazu. Stejně 
jako kdekoli jin-

de platí – svět bez jasných pravidel 
a jejich dodržování přináší bezohled-
nost, chaos a frustraci. V případě re-
klamy pak jako bonus leckdy i nevkus 
či dokonce zdravotně-bezpečnostní 
rizika.

Leckdy je opravdu těžké pochopit, 
proč tam, kde „zkušeným“ stačí 
za dvě hodiny vztyčit nelegální ko-
vovou konstrukci v ochranné zóně 
komunikace a vypnout na ni reklam-
ní banner o ploše 3×2 metry, trvá 
příslušnému úřadu řádově měsíce 
ve správním řízení přimět takového 
majitele černou reklamu odstranit. 
Nakonec nezbývá, než brát tento fakt 
jako nutnou daň za to, že žijeme (díky 
bohu) stále ještě v právním státě.

Aby nedošlo k omylu, nikdo zde 
nechce bojovat proti reklamě jako 
takové, tím méně zpochybňovat její 
funkci a význam v současném svě-
tě (samotného mě živí již 25 let). 
Nicméně, je úkolem města, aby re-
klamě vymezilo prostor a leckdy i do-
poručilo její formu. Díky skvělé práci 
MÚ nyní připravujeme novou agen-
du, která nejen zohlední dodržování 
všech pravidel, ale bude rovněž pozi-
tivně motivovat zadavatele reklamy či 
majitele domů, na jejichž fasádách se 
reklamní poutače objevují.

V rámci platného územního plánu 
Říčan (i návazných regulačních plá-
nech) jsou pravidla pro umístění re-
klamy (hlavě billboardů a obdobných 
zařízení) ve veřejném prostoru jasně 
defi novaná. Stejně tak silniční zákon 
přesně upravuje ochranné pásmo 
od osy vozovky, ve kterém nesmí být 
reklamní nosič umístěn. V tomto 
ohledu tedy stačí pouze dohlédnout 
na jejich dodržování. U výloh, re-
klamních štítů a podobných zařízení 

je situace odlišná. Právo na označení 
například vlastní provozovny je zce-
la nezpochybnitelné. Přesto, stačí se 
projít městem a rozdíly v přístupu 
uvidíte na první pohled. Řešení ně-
kterých výloh, štítů je vkusné a ná-
padité, zatímco jiné působí zcela 
opačným dojmem. A to je škoda. Celá 
řada měst se proto pokouší i tuto 
svou tvář zlepšit a kultivovat. Ne di-
rektivní cestou příkazů, ale naopak 
pozitivní motivací – radou, osvětou či 
fi nanční podporou vhodných řešení. 
Pro zájemce se připravují přehledná 
pravidla a manuály, které osvětlují 
problematiku a nabízí doporučení. 
A to je inspirace i pro nás. Chceme 
nejen zbavit město nelegální rekla-
my, ale především budovat pozitivní 
vztah všech zainteresovaných stran 
k veřejnému prostoru – jednomu 
ze stěžejních atributů města. Záleží 
na nás všech, jak bude vypadat a co 
bude jeho součástí. A v Říčanech se 
v tomto ohledu blýská na lepší časy. 

Michal Anelt, radní (Klidné město)

Veřejný prostor patří nám všem, braňme ho před přemírou reklamy
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Zastupitelé

V poslední době 
z a z n a m e n á v á m 
především z řad 
mých „kolegyň“ 
maminek zvý-
šenou poptávku 
po sportovních 
akcích pro děti. 

Po covidových lockdownech, kdy děti 
byly izolovány a prakticky bez sportu, 
je logicky zvýšená potřeba děti inten-
zivně začleňovat zpět do kolektivu 
a podporovat pohybové aktivity. Sna-
žíme se tyto žádosti maminek i ta-
tínků vyslyšet, a tak k již tradičnímu 
„Dětskému dni – Ladovské hrátky 
o století zpátky“ na Lázeňské louce 
Město Říčany pod vedením místosta-
rostky Hanky Špačkové letos připra-
vilo i další akci. Jedná se o festival 
sportu, tance a pohybu „SPORT-
FEST“, který se uskuteční v sobotu 

25. června na sportovišti U říčanské-
ho lesa a měl by se konat každoročně. 
Věřím, že ten „svůj“ sport si vybere 
snad každé dítko, protože v nabídce 
je od fl orbalu, parkouru, volejbalu, 
karate, atletiky, přes rugby, fotbal, 
gymnastiku, taekwondo, až po judo, 
streetdance, praktický pohyb a spor-
tovní tanec. Už teď se na děti moc 
těšíme.
A když  jsem zmínila sportovní tanec, 
ráda bych pogratulovala říčanskému 
Studiu Dance EB k úžasným titu-
lům Mistryně České republiky 2022, 
I. Vicemistr České republiky a také 
k bronzové trofeji. Úspěšné závodni-
ce jsou tak  vzorem pro spoustu dívek 
v našem městě. Budou Říčany i celou 
ČR reprezentovat v červnu na  Mis-
trovství Evropy ve třech kategoriích, 
na což jsme jim v průběhu minulého 
zastupitelstva uvolnili dotaci. Celé-

mu týmu Terezky Broukalové, taktéž 
maminky a členky Klidného města, 
držíme palce.
Jsem také ráda, že se nám na květno-
vém zastupitelstvu podařilo poskyt-
nout dotaci města Říčany na rekon-
strukci kabin ve sportovním areálu 
FK Radošovice. Objekt je ze 70. let 
minulého století a vzhledem k velmi 
početné členské základně z řad na-
šich dětí si obnovu zaslouží. O další 
dotaci ve výši 70  % výdajů FK Rado-
šovice žádá Národní sportovní agen-
turu. Zbylá část rekonstrukce bude fi -
nancována vlastními zdroji, půjčkou 
a sbírkou.

Přeji všem malým říčanským spor-
tovcům hodně úspěchů. 
                                                                                                     

Jana Doleželová, 
zastupitelka (Klidné město)

Na květnovém 
jednání zastupi-
telstva jsme ozná-
mili změnu názvu 
našeho zastupitel-
ského klubu – tak, 
aby byl v souladu 
s názvem uskupe-

ní, pod kterým budeme v následují-
cích měsících vstupovat do komunál-
ních voleb. Nově tedy už jen Změna 
pro Říčany – STAN.
Změna názvu vůbec neznamená, že 
bychom hájili vaše zájmy jinak než 
v průběhu minulých čtyř let.  Naopak, 
pořád si stojíme za svým – ať už jde 
o převody bytů na Komenského ná-

městí, zahájená a pokračující jedná-
ní s vedením města a Českou poštou 
o budoucnosti a podobě jejích služeb 
v Říčanech nebo právní pomoc při 
přípravě některých důležitých doku-
mentů. Stejně tak neměníme svůj ná-
zor na to, že přespolní má nyní nefér 
nálepku nepřítele, co může za ucpané 
silnice a málo míst ve školách a žádná 
pozitiva. Ona negativa jsou totiž jen 
jednou stranou mince. Tou druhou 
je fakt, že tu tenhle nepřítel může být 
také klientem nebo zaměstnancem. 
Proto chceme ještě před komunální-
mi volbami otevřít prostor pro jed-
nání s okolními obcemi o společné 
hromadné dopravě i nových školách 

mimo náš katastr. Nesmírně důležitá 
je pro nás i komunikace s krajem, kte-
rý by nejen z pozice vlastníka většiny 
komunikací ve městě nebo zřizovate-
le gymnázia neměl být naším soupe-
řem, ale naopak partnerem. A vstříc-
né a profesionální jednání hejtmanky 
Petry Peckové, která je mimochodem 
také ze STAN, našemu městu dveře 
nezavírá.
V takové práci pro Říčany vidíme 
smysl a chceme v ní přirozeně pokra-
čovat a zúročovat tak své zkušenosti 
i dobrou praxi našich kolegů. 

Zdeněk Hraba, 
zastupitel a senátor 

(Změna pro Říčany – STAN)

Naše říčanské děti a sport - od tance až k fotbalu

Změna v Říčanech – Změna pro Říčany

Na Masarykově 
náměstí v par-
číku před Sta-
rou radnicí je 
umístěna krásná 
socha nazvaná 
KVĚT, kterou 
darovali svému 

městu manželé Hudečkovi. Dobře 
se doplňuje s památníky padlých. 

Je to opravdu důstojné místo. Díky.
Otevřením centra humanitární 
pomoci v ulici Na Obci pokra-
čuje naše solidarita s těmi, kte-
ří teď nemohou žít ve své vlas-
ti, ve svém domově, protože je 
z nich vyhnala ruská agrese. Díky.
Proč:
V rozpočtu na rok 2021 bylo schvále-
no mimo jiné parkování pro domácí 

za 6,4 mil. Kč a pořízení přechodu 
ulice Říčanská a Mozartova řízeného 
semaforem za 5,25 mil. Kč. Parková-
ní pro domácí se rozběhlo, a jak to do-
padlo, všichni víme. Přechod přes Ří-
čanskou ale ještě nebyl ani zahájen. 
Lidé se mě ptají, proč to tak dlouho 
trvá. Nevím, ptám se také, proč?

 Karla Egidová, 
zastupitelka  (ODS – SPOLU) 

Poděkování
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Zastupitelé

Už se nám to zase 
blíží, na podzim 
nás čekají ko-
munální volby 
do městského za-
stupitelstva, a tak 
se rozdají karty 
na další čtyři roky. 

Před 12 lety jsme jako říčanská ODS 
dostali do vedení Říčan Klidné město 
v čele s Vladimírem Kořenem. Odmě-
nou nám však po čtyřech letech plod-
né spolupráce bylo pohrdání a poni-
žování, které v následujících letech 
pokračovalo. Jistým zadostiučiněním 
je, že mnohé naše nápady úspěšně 
dříve čí později KM realizovalo. 
Po diskusích jsme se letos jako ří-
čanská ODS rozhodli kandidovat 
SPOLU. A to doslova. Chceme lidi 
spojovat, nikoliv rozdělovat, chceme 

v Říčanech pohodovou tvůrčí atmo-
sféru, ne dohadování a posmívání. 
Chceme společně posunout Říčany 
dál. Na kandidátce máme nejen ko-
legy z TOPky a KDU-ČSL, ale i za-
pálené Říčaňáky, kterým na životě 
v Říčanech záleží.
Máme přesah do velké politiky jako 
před 12 lety, kdy jsme kolegům 
z Klidného města otevírali dveře 
na ministerstva. Bohužel na to naši 
koaliční partneři rychle po volbách 
2014 i 2018 zapomněli. My však tr-
pělivě a postupně pracovali a některé 
věci se (i navzdory) Městu povedly. 
Díky Krajskému úřadu se staví tě-
locvična u gymnázia, nevzdali jsme 
boj o výstavbu obchvatů Říčan před-
stavitelům KM navzdory, kteří raději 
město dopravními opatřeními téměř 
zneprůjezdnili, aby donutili lidi au-

tem přes město nejezdit. Docílili tím 
jen ucpání města, resp. ulic a nako-
nec od svých nápadů „pokus omyl“ 
ustoupili.
Rádi bychom dále s Krajským úřa-
dem pokračovali v krocích, jako je 
směna pozemků pod Mlýnským ryb-
níkem, nebo výstavba sídla záchran-
ky i správy silnic v areálu vedle při-
vaděče do Říčan, či zajistili dostatek 
vody přivaděčem přímo ze Želivky.
Chceme přinést městu profesiona-
litu, odpovědnost a také kontinuitu 
a hrdost na město, kde se nám všem 
dobře žije. Navázat na to dobré, ale 
změnit přístup k řešení problémů, 
které chceme řešit profesionálně 
a koncepčně.

Miloslav Šmolík, 
zastupitel a krajský zastupitel

 (ODS – SPOLU) 

Spolu změnu zvládneme!

Reakce na příspěvek Karly Egidové
Investiční akce Semafor Říčanská – 
v současné době je zpracována pro-
jektová dokumentace v nejvyšším 
stupni, je vydáno stavební povolení, 

zajištěny potřebné smlouvy o služeb-
nostech a smlouva do VZ na realizaci 
schválena, podklady pro vypsání VZ 
OKS budou předány v nejbližších 

dnech (tzn. příští týden). S realizací 
počítáme v létě 2022.

Alice Štěpánková, 
hlavní architekt města
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VOLEBNÍ PREZENTACE 
V KURÝRU

Každý subjekt s kandidátkou 
do zastupitelstva města Říčany 
má nárok v nadcházejících dvou 
číslech Kurýru celkem na jednu 
stranu volební prezentace zdar-

ma v sekci Volby. Tedy buď celou 
stranu v jednom ze dvou čísel 

(červenec/srpen nebo září), nebo 
půl strany v každém z nich. 

Prezentace 
musí být dodaná do termínu uzá-
věrky a dodána jako hotové tis-

kové pdf v odpovídajícím formátu 
nejpozději ve středu nadcháze-
jícího týdne. Větší počet stran 

volební inzerce nad rámec tohoto 
prostoru bude placen  v souladu 

s ceníkem Kurýru.



Osadní výbory
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Bezpečnost a infrastruktura

Z knihy událostí
14. dubna, 19.40
Operátor městského kamerového dohlížecího systému 
prověřuje a vyhodnocuje záznam kamery v místě nové-
ho podchodu v ulici U Trati. Zde došlo k čerstvé výmalbě 
a následně takřka ihned k novému poškození sprejerský-
mi výtvory. Skupinka pachatelů je ze záznamu kamer 
identifi kována, jelikož dva dny před událostí skupinku 
strážníci kontrolovali v rámci prověřování jiné události, 
kdy docházelo k narušování veřejného pořádku. Celá udá-
lost je oznámena Policii ČR a to včetně totožností osob 
podezřelých ze spáchání trestného činu.

18. dubna, 11.43
Autohlídka strážníků si v ulici Říčanská všímá jedoucího 
vozidla Volkswagen. Vozidlo vykazuje známky technické 
nezpůsobilosti pro provozu na pozemních komunikacích. 
Z důvodu ohrožení bezpečnosti a plynulosti provozu na po-
zemních komunikacích a to zejména dalších účastníků 
provozu na pozemních komunikacích, se strážníci rozho-
dují vozidlo zastavit. Na pokyn k zastavení řidič nereaguje. 
Posádka však začíná uvnitř vozu hrát zajímavá škatulata. 
Řidič přesedá na zadní sedadlo, spolujezdkyně na místo 
řidiče a až poté strážníkům zastavují. Strážníci zjišťují, že 
vozidlo nemá platnou technickou kontrolu a není pojiště-
no. Při kontrole dokladů „původního řidiče“ vychází naje-
vo, proč došlo k předání řízení vozidla jiné osobě. Původní 
řidič, má soudem uložen zákaz řízení všech motorových 
vozidel do srpna letošního roku. Navíc vykazoval znám-
ky ovlivnění alkoholem nebo jinou návykovou látkou. 
Na místo tak byla přivolána hlídka Policie ČR, jelikož řidič 
byl podezřelý ze spáchání trestného činu. Provedený test 
na přítomnost alkoholu u řidiče, ale i „zaskakující“ řidičky 
je negativní, avšak k podrobení se orientačnímu vyšetření 
na ovlivnění jinou omamnou nebo psychotropní látkou, 
oba odmítají. Ve věci dále šetří Policie ČR.

17. dubna, 21.22
Na základě žádosti Policie ČR strážníci prověřují oznáme-
ní o agresivním zákazníkovi v jedné z prodejen obchodní-
ho řetězce v ulici Černokostelecká. Na místě je zjištěno, že 
se jedná o muže, který obtěžoval obsluhu obchodu, je vul-
gární a odmítá opustit prodejnu. Strážníci situaci uklidňu-
jí a muže vyvádí ven na ulici. Když se strážníci snaží ověřit 
mužovu totožnost, jelikož u sebe nemá žádný doklad, muž 
začíná být agresivní i na strážníky. Nebezpečně zkracuje 
vzdálenost a naznačuje fyzický útok. Na zákonné výzvy 
strážníků nereaguje. Nakonec musí proti muži strážníci 
zakročit a to za použití donucovacích prostředků. Ná-

sledně je předveden na služebnu policie, kde je zjištěna 
jeho totožnost a provedena orientační dechová zkouška 
na přítomnost alkoholu. Zkouška byla pozitivní s výsled-
kem 2.38 promile. Chování ale zejména jednání muže, je 
kvalifi kováno jako přestupkové a bylo strážníky dořešeno 
uložením pokuty.
 

1. května, 02.36
Strážníci společně s policií prověřují oznámení o poškozo-
vání zaparkovaných vozidel v ulici Jiráskova. Zde strážní-
ci kontaktují oznamovatele a jsou zjištěni další svědci celé 
události. Na místě se nachází i muž, který poškodil vozi-
dlo Ford. U vozidla ukopl zpětné zrcátko. Ke svému činu 
se na místě doznává a nepopírá jej. Na vině je pravděpo-
dobně ovlivnění alkoholem, jelikož provedená orientační 
zkouška na přítomnost alkoholu je u muže s pozitivním 
výsledkem. Celou událost si k dalšímu řešení na místě 
přebrala hlídka Policie ČR.

7. května, 04.18
Hlídka strážníků přijímá od svědka oznámení o poškoze-
ní elektrického rozvaděče v ulici Černokostelecká nezná-
mým mužem. Oznámení je ihned předáno operátorovi 
městského kamerového dohlížecího systému, který vy-
hodnocuje pořízený záznam. Na záznamu je celá událost 
viditelná. Šetřením v místě události se strážníkům daří 
zadržet pachatele. Ten je navíc strážníkům dobře znám 
díky místní znalosti. Pachatel uvádí, že v rozčílení, velmi 
silnou ranou pěstí udeřil do rozvaděče, kdy plastový kryt 
úder nevydržel a došlo k jeho poškození. Celá událost je 
pro přestupkové jednání strážníky oznámena příslušné-
mu správnímu orgánu k dořešení.

9. května, 07.40
Operátor městského kamerového dohlížecího systému 
v ranních hodinách zaznamenal na kameře v místě no-
vého podchodu v ulici U Trati dva sprejery, jak poškozují 
nově vymalovaný podchod pod tratí. Operátor obratem 
předal událost hlídce strážníků v terénu, která po krátké 
době vysledovala oba pachatele. Pohyb pachatelů byl zjiš-
těn na dalších kamerách umístěných v okolí, což pomohlo 
k jejich odhalení. Strážníci pachatele omezili na osobní 
svobodě a předali je pro podezření ze spáchání z trestného 
činu Policii ČR k provedení dalších úkonů a opatření.  

Jindřich Joch
                                                                   zástupce vedoucího 

Městské policie Říčany

Městská policie Říčany
Komenského nám. 1619/3, 251 01 Říčany

e-mail: mestska.policie@ricany.cz

Tel. 323 618 150 
Mob. 725 022 765
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Bezpečnost a infrastruktura

Vážení přátelé hasičstva,
v následujících řádcích vám popíšu, co se stalo a co nás 
čeká.  Začnu netradičně našimi výjezdy, protože jich 
nebylo mnoho a velký dík patří vám všem. Větší počet 
požárů byl vždy spojen s pálením čarodějnic a letos 
jsme neměli na tento den ani jeden výjezd, což je jas-
ný náznak toho, že se většina z vás chovala ohledupl-
ně a věnovala čas prevenci vzniku a rozšíření požárů. 
Od posledního článku jsme 2. 5. drželi zálohu na HZS 
stanice Říčany, 10. 5. v nočních hodinách jsme vyjeli 
k ohlášenému požáru rodinného domu, 14. 5. nám byl 
ohlášen požár dřevěného přístřešku a 15. 5. jsme vy-
jeli na pomoc při provzdušnění rybníka, protože byly 
ohroženy ryby z důvodu nedostatku kyslíku ve vodě.  

Máme za sebou i soutěže a začal bych naším potěrem. 
V sobotu 23. 4. jsme vyrazili na soutěž v požárních útocích 
Memoriál do Čelákovic. Zastoupení jsme měli ve všech 
kategoriích, v mladších dokonce dvě družstva a pro mno-
ho z nich to byla první velká útoková soutěž. V den soutě-
že měla narozeniny i naše členka Nikolka, a proto nesměl 
chybět dort a menší narozeninová oslava. Poté přišly 
na řadu samotné závody a nervozita by se dala krájet, pro-
tože pro někoho to byly první zkušenosti a po delší odmlce 
to byla pořádná větší soutěž. V konečném součtu mladší 
vybojovali 11. a 10. místo, starší 6. místo a dorost skvělé 1. 
místo. Chtěli bychom poděkovat kolegům z Veleně a Kříž-
kového Újezdce, kteří nám pomohli doplnit týmy. Ještě 
jednou všem velké díky a gratulace. Soutěžili i dospělí, a to 
po tříleté pauze, kdy kvůli covidu nebyl náš velmi oblíbený 
Floriánek. Letos jsme se ale zúčastnili bohužel jen v jed-
nom družstvu. Soutěž je zaměřená na odbornou přípravu 
jednotky dle bojového řádu JPO (Jednotky požární ochra-
ny) a pro letošní rok bylo vybráno šest témat. Jedno z té-
mat bylo záchrana a transport pacienta z nepřístupného 
terénu, kde jsme měli za úkol slanit se k pacientovi poskyt-
nout první pomoc a na určené stanoviště jej pomocí no-
sítek dopravit. Velmi zajímavá a přínosná byla disciplína, 
kterou organizovalo samotné HZS. Stanoviště bylo přímo 
na stanici HZS Říčany a měli jsme za úkol vést útočný 
proud na střechu. Nebylo to o teorii, ale hlavně o pra-
xi, a proto jsme museli složit žebřík, uvázat a zajistit jak 
žebřík, hasiče tak i samotnou proudnici. Zajistit natažené 
vedení, a jakmile byla voda dopravena až na střechu, kde 
byl uhašen fi ktivní požár, byl zásah ukončen. Následovalo 
sbalení veškerého vybavení a poté jsme si vyslechli zpět-
nou vazbu na průběh zásahu. Následně jsme se přesunuli 
na další stanoviště, a tak to bylo až do cíle, kde jsme ode-
vzdali kartu družstva a čekali na vyhodnocení. Výsledkem 
je druhé místo a děkujeme družstvu za účast a těšíme se 
na další ročník. 

Na začátku května jsme měli tu čest a byli jsme pozváni 
na Den záchranářů v Kolíně, kam jsme s naší Scanií vyra-
zili 8. 5. Děti i dospělí tak mohli nahlédnout do vybavení, 
které běžně vozíme na zásah. Nejvíce však zaujaly naše 
menší komentované prohlídky kabiny, kde jsme dětem 
vysvětlovali a ukazovali, jaký materiál si hasiči připravují 
již při cestě k zásahu a co se k čemu používá. Tyto prohlíd-
ky samozřejmě doprovázelo plno otázek dětí i dospělých. 
Odpovědí se ujali naši tři dorostenci, kteří se v tuto chvíli 
připravují do výjezdové jednotky. Nicméně i my jako hasi-
či jsme zde měli plno zábavy. Hned z rána jsme si postupně 
prohlédli zásahovou techniku jiných jednotek. Především 
nás zaujala speciální zásahová technika, kterou přivez-
li například profesionální hasiči ze záchranného útvaru 
v Hlučíně (konkrétně hasičský speciál Triton) nebo podni-
kový hasiči Správy železnic (vyprošťovací automobil a je-
řáb). Zaujalo nás také mobilní operační středisko, které 
na ukázku přivezli středočeští záchranáři. Kolem 12:30 
jsme se následně přesunuli k zimnímu stadionu. Zde jsme 
odpoledne měli za úkol zajišťovat tvorbu pěny pro děti. 
Pro naši jednotku byla akce ukončena kolem čtvrté hodiny 
odpoledne, kdy jsme se vrátili zpět na základnu.
Na závěr bych vás rád pozval na den s IZS v Říčanech, 
který se koná v úterý 21. 6. 2022 na Masarykově náměstí 
v Říčanech.  

David Pojezný, jednatel SDH Říčany

Co nového u hasičů
www.sdhricany.cz
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Kosatec sibiřský
Iris sibirica

Kosatec sibiřský snad ani nejde 
na vlhkých loukách přehlédnout. 
Pozornost upoutá vysokým vzrůs-
tem a nádhernými, modře zbar-
venými květy. Bohužel větším 
uměním je ho vůbec zahlédnout. 
Od poloviny 20. století z naší příro-
dy výrazně mizí.
 
Kosatce jsou rostlinami severní po-
lokoule. V Evropě, v Asii a v Severní 
Americe jich nalezneme kolem 280 
druhů. 
U nás dnes roste sedm původních 
druhů. Dobře známý a na Říčansku 
běžný je mokřadní kosatec žlutý (Iris 
pseudacorus). Ale kosatce v Čechách 
obývají i suchá a teplá stanoviště jako 
například kosatec nízký (Iris pumi-
la).
 
Kosatec sibiřský se celkově vyskytuje 
v mírném pásu od západní Evropy 
po Sibiř až na úroveň Mongolska. 
V Česku roste hlavně na vlhkých lou-
kách, roztroušeně od nížin do pod-
hůří.
 
Kosatec sibiřský tvoří typické trsy. 
Tak jako všechny kosatce, vyrůstá 
z podzemních oddenků. Úzké dlouhé 
listy jsou nanejvýš centimetr široké. 
Dutý stonek, který nese květ, bývá 
zřetelně delší než listy a dorůstá výš-
ky až 120 cm. Květy nevoní, obvykle 
jsou bledě modré až modrofi alové 
s výrazným bílým vnitřním žilková-
ním. Vykvétají od května do června. 
Plodem je trojpouzdrá tobolka, která 
koncem léta dozrává, na vrcholu se 
otevírá a uvolňuje hnědá zploštělá 
semena.
 
Pro původně běžný druh nastaly těž-
ké časy s nástupem komunistické 
kolektivizace zemědělství. Místa, 
kde rostl, byla systematicky odvod-
ňována meliorací a často rozorána. 
Bohaté populace tak zůstaly hlavně 

v nepřístupných vojenských prosto-
rech. Dnes už jako zákonem chrá-
něný a silně ohrožený druh celkově 
neubývá. Jedno z mála míst nedaleko 
Říčan, které zůstalo nenarušené, je 
vlhká louka u Vojkova. Kosatec sibiř-
ský tam stále roste.
 
Jako okrasná rostlina se vysazuje 
v zahradách, kde snáší i poměrně 

suché prostředí. Prodávají se také vy-
šlechtěné odrůdy nebo kříženci s bílý-
mi, růžovými a modročernými květy.

Jakub Halaš

PŘÍRODA 
Říčanska
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Včelaři a spolková činnost - zamyšlení

  Spolek – myšleno dělat věci společně? Být členem 
spolku není rozhodně jen tak. S každým členstvím se 
pojí práva a povinnosti. Členové mají povinnost hradit 
příspěvky, naplňovat jeho zájmy, hájit dobré jméno

a dodržovat stanovy, případně jiné dohody. Co se týká 
pobočného spolku, což je i naše ZO ČSV Říčany (Základní 
organizace Českého svazu včelařů), tak přejímá práva 
a povinnosti spolku hlavního, v případě včelařů je to ČSV 
(Český svaz včelařů), který mimochodem letos slaví již 150 
let od svého založení. Ten sdružuje na 98 % včelařů, tj. 1 099 
základních organizací, 51 000 členů s 602 000 včelstvy.
 Členové si volí Výbor (předseda, místopředseda, jednatel, 
pokladník, nákazový referent a možno i další členové) ze 
svých řad. Má na starosti mnoho administrativních úkolů 
zajišťujících chod spolku  a zvolení členové tráví svůj 
volný čas jejich plněním. Zajišťuje léčiva, dotace pro členy 
a komunikuje s nimi prostřednictvím důvěrníků (vybraní 
včelaři, pomáhající ostatním ve své obci) a zajišťuje 
distribuci léčiv.

V nejednom případě řeší Výbor i přestupky problémových 
členů, kteří bohužel jsou i mezi námi včelaři.

Stejně tak je k dispozici pro zprostředkování právní či 
pojistné pomoci svým členům. Výbor se též snaží zajišťovat 
vzdělávání nových včelařů odbornými přednáškami 
anebo obyčejným posezením s neformálním povídáním si 
o včelách. Další prací včelařského spolku je věnování se 
propagaci včel a jejich nejdůležitějšímu poslání – opylování 
rostlin. Tato činnost spočívá v zúčastňování se různých 
akcí pro veřejnost, jako jsou v našem městě Říčanské 
městské slavnosti na jaře a na podzim akce Příběh 
potravin, pořádaná Výzkumným ústavem živočišné výroby 
v Uhříněvsi, v Netlukách, cílená na rodiny s dětmi, kde je 
zábavnou formou osvětlen koloběh potravinového řetězce.
 Navštěvujeme školy a školky s povídáním o včelách 
a jejich důležitosti pro život. V sezoně i s ukázkou živých 
včel, umístěných ve speciálně pro tento účel zhotoveném 
proskleném úlku a i s dalšími názornými pomůckami 
ilustrujícími chov včel a práci kolem nich. Dále pořádáme 
tzv. „Včely na plotě”, spočívající v mobilním umisťování 
výukových cedulí o životě včel na různá oplocení poblíž 
cyklostezek, frekventovaných pěších cest s přítomností 
včelaře, odpovídajícího na všetečné otázky.
V době rojení (přirozeného rozmnožování včel) je zřízena 
tzv. Rojová pohotovost, kdy obětaví členové spolku 
vyrážejí sundávat roje z možných i nemožných míst. To 
je však složitá záležitost nejen z fyzického hlediska ale 

i zákonného, neboť roje neznámého původu se z důvodu 
možných nemocí a jejich šíření musí likvidovat.
Naší snahou je zajišťovat včelí pastvu sázením 
nektarodárných a pylodárných dřevin na veřejných 
prostranstvích, díky fi nanční podpoře města Říčany 
a některých okolních obcí. Všechny tyto aktivity probíhají 
v době, kdy má včelař nejvíc práce u sebe na včelnici. O to 
víc je záslužné, že se zodpovědnější členové spolku těchto 
akcí zúčastňují. Bohužel, je to hrstka stále stejných lidí. 
Náš říčanský včelařský spolek má na 150 členů, stále se 
nám hlásí noví zájemci. S řadou z nich vede Výbor vstupní 
pohovor, kde je o činnosti spolkového života informujeme, 
ale ve většině případů po přijetí za člena spolku je již 
nevidíme. Bohužel, v poslední době i na výroční členské 
schůze, konané 1× ročně, chodí čím dál tím méně členů. 
Je to trend, který je vidět v celé společnosti. Málokdo chce 
pracovat pro své okolí a ti, kteří tomu věnují svůj volný čas 
a snaží se, nakonec vidí, že to většinu členů vůbec nezajímá. 
Je to velká škoda. Včely si zaslouží osvětu a kdo jiný nežli 
včelař by jí měl dělat?

Vaši říčanští včelaři na www.vcelyricany.cz

Český svaz včelařů, z. s.
Základní organizace Říčany
založeno 13. 9. 1908 
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Co žije u Srnčího paloučku
Rybníček za tratí blízko Srnčího paloučku je každé jaro 
oblíbeným místem pro žáby i pro děti, které sem chodí 
pozorovat nejprve žabí vajíčka a pak hejna pulců. Nej-
běžnějším druhem žab, který se tu vyskytuje, je skokan 
hnědý. Klade vajíčka ve shlucích na vodní rostliny. Voda 
do tohoto rybníčku sice přitéká přes les, ale pramení 
na polích nad Tehovem. Proto je plná živin pocházejících 
z hnojiv a rybníček je tak už letos v květnu porostlý řasa-
mi a sinicemi. Po přívalových deštích v roce 2013 se zcela 
zazemnil bahnem odneseným z polí. Od jeho vybagrování 
v roce 2020 s nadějí očekáváme, zda si nově vymodelova-
nou vodní nádrž oblíbí nejen skokani, ale také čolek hor-
ský. Ten se tu v minulosti vyskytoval, lze se s ním setkat 
v malých tůních nebo zahradních jezírkách v okolí. Pul-
ce skokanů je zatím možné v malých počtech pozorovat 
pouze v postranních tůňkách, které byly na potoce nově 
vybagrovány. 

Rozmanitý život 
Rybníček v minulosti sloužil k zalévání blízkých stromko-
vých školek, které byly založeny bratry Thomayerovým. 
Dnes je útočištěm různých vodních živočichů, jako jsou plo-
vatky nebo znakoplavky a bruslařky. K vodě sem létá pro po-
travu také např. konipas horský. V rybníčku loví také užovka 
obojková. Slepýši a ještěrky mohou využít úkryty, které jim 
na Srnčím paloučku připravují dobrovolníci z Okrašlovacího 
spolku.

Dokud bude pokračovat současné hospodaření na polích 
nad Tehovem, tak se zlepšení kvality vody nejspíš nedočká-
me. Můžeme si tak jen nechat vyprávět od místních pamětní-
ků a představovat si lepší budoucnost: 
„Tady dole je taková louka (…). Tam se říká Srnčí palouček. 
A za tím paloučkem býval pěkný kus potoka a na tom potoce 
obrovský množství raků. Co my jsme se nachytali raků! To 
byli raci potoční, ale jaký mackové. Pak tam je ten rybníček 
u Thomayerky, ale to je nový, to tam udělali kvůli zalévání, 
na ty raky to ale nemělo vliv. Raci zmizeli současně s obrov-
ským množstvím průmyslových hnojiv používaných v země-
dělství.“ (Vladimír Broukal * 1946) 
Další vzpomínky na místa i tipy na to, co s dětmi v Říčanech 
a okolí dělat venku dnes, najdete v publikaci, kterou pro vás 
připravujeme v Muzeu Říčany.

Kateřina Čiháková ve spolupráci 
s Okrašlovacím spolkem
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Každý se někdy ocitne ve slepé uličce a neví jak z ní ven. Po-
třeba odborné pomoci lidem, kteří si neumí sami pomoci 
nebo ztrácí psychickou stabilitu, je čím dál větší. Kam může 
člověk jít, když se ocitne v krizi? Odpovědi nejen na tyto otáz-
ky zodpoví kampaň věnovaná psychosociální službě  krizová 
pomoc.
 
Pečovat o své psychické zdraví je stejně důležité jako se starat 
o to fyzické. Proto přichází nezisková organizace MODRÉ 
DVEŘE s osvětou, která si klade za cíl různými cestami krizovou 
pomoc přiblížit. Kampaň detailněji vysvětlí, proč je dobré psy-
chickou krizi ošetřit včas, s jakými problémy může člověk přijít, 
jak krizová pomoc probíhá, komu je určena apod.
 
V rámci osvětové kampaně dne 18. 6. otevře říčanské centrum 
MODRÉ DVEŘE své prostory veřejnosti. V souvislosti s dnem 
otevřených dveří bude možné se seznámit s odborníky na krizo-
vou intervenci.
 
 Johana Homolová
 Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú.
Tyrše a Fügnera 105, Říčany
www.modredvere.cz 
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Pro seniory

Kulturní akce v Senior Domu Marta

SENIORCENTRUM ŘÍČANY
Letošní první výlet v dubnu pro seniory i ostatní zájemce 
o poznávání krás naší vlasti se podařil – zámek Zákupy je 
jedna z nejhezčích památek u nás a má bohatou historii. 
Úžasná byla i paní průvodkyně, a počasí jako by si řeklo, že 
k té pohodě přispěje rovněž. V odpoledních hodinách jsme 
si prohlédli i Juliinu vyhlídku u Mimoně a všem ji vřele do-
poručujeme, je z ní pěkný pohled na oblast Ralska. Těšíme 
se na další jednodenní zájezd, který proběhne v červnu – 
viz níže. Na viděnou nejen na této akci se těší

Irena Moudrá, předsedkyně správní rady

Program  na měsíc červen:

7. června 2022

ZÁMEK KRÁSNÝ DVŮR (ŽATECKO)
Komentovaná prohlídka zámku Krásný Dvůr

a dalších pamětihodností 
na Žatecku. 

Příspěvek účastníků: 550 Kč 
(zahrnuje dopravu, vstupné, 

pojištění, tištěný materiál). Odjezd: 7:45 h aut. zastáv-
ka K Žel. stanici,

7:55 h aut. zastávka Masarykovo nám. 
V rámci zájezdu budou mít

možnost účastníci se zúčastnit losování 
o 10% slevu z dalšího zájezdu.

V dubnu jsme v Senior domu Marta 
přivítali pana Vladimíra Pecháčka ze 
Staropražských pardálů. Pan Pechá-
ček zpíval známé hity Karla Hašlera, 
staropražské a lidové písně a naši kli-
enti se k němu se zpíváním připojili.

Při té příležitosti jsme v Domově udělali 
grilovací odpoledne, a i když se počasí 
moc nevydařilo, všichni jsme si tento den 
moc užili. 

Také nás navštívila paní Viktorie se svým 
pejskem Božánkem, který se připravuje 
na zkoušky z canisterapie. Tato návštěva 
se klientům moc líbila, bylo to příjemné 
zpestření a my se budeme těšit na další 
návštěvu.
Na začátku května se v SD Marta usku-
tečnil šachový turnaj ve spolupráci s Klu-
bem šachistů Říčany. Pro naše hráče to 
byly příjemně strávené chvíle v milé spo-
lečnosti a my pevně věříme, že se turnaj 
bude příští rok opakovat. Naše poděko-
vání patří všem účastníkům a také panu 
Říhovi a jeho kolegům, kteří se podíleli 
na organizaci.

Jiřina Trnková
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Celoživotní vzdělávání Na Fialce
Srdečně zveme na zimní semes-
tr 2022/23. V případě zájmu 
se můžete přihlašovat již nyní. 
Opět je připraven zajímavý pro-
gram a věříme, že si vyberete.
I v tomto semestru budeme sdílet 
zážitky cestovatelů z celého světa 

od Madeiry po Amazonii. Dále jsou 
připraveny přednášky nového cyklu 
„Dějiny evropského umění a kultury“. 
Přednášet bude historička Václava 
Kofránková. Začneme od antického 
dědictví a budeme se zabývat vývojem 
malířství, sochařství i architektury 
v Evropě.  Třetí cyklus Zdeňka Svobo-

dy „Aktivní senior“ je zaměřen na té-
mata, která seniory v dnešním rychle 
se měnícím světě určitě zaujmou.
Přihlášku na celoživotní vzdělávání 
najdete na www.nafi alce.cz nebo pří-
mo na recepci centra Na Fialce. Kon-
takt: Centrum Na Fialce, Mánesova 
2530/3a, Říčany, tel.: 323 606 157

Bruslařský klub seniorů za-
končil sezonu listopad 2021 - 
duben 2022. Senioři si užívali 
krásná sportovní pondělní do-
poledne. Děkujeme Městské-
mu úřadu Říčany, paní Haně 
Špačkové a manželům Al-
trichterovým. Těšíme se opět 
na podzim.

Za seniory děkuje Hana 
Doskočilová, Říčany

Bruslařský 
klub seniorů

Celoživotní vzdělávání na Fialce

Nemocnice AGEL Říčany pro Vás připravuje 
akci prevence DEN ZDRAVÍ pro dospělé 

i seniory

Termín: 7. září 2022 od 13:00

Místo: Komenského náměstí v Říčanech  
Program: měření tlaku, zjištění hladiny cukru 

v krvi, hygiena rukou, ukázka obvazové techniky, jak 
řešit různá drobná řezná poranění, odborné poradny 
(výživa, prevence kardiovaskul. onemocnění a diabe-

tes melitus aj.), ukázky resuscitace a nácvik první 
                  pomoci, fyzioterapie a ergoterapie

Vstup: zdarma

Doprovodný program pod heslem 
„Celá rodina si hraje pro zdraví“. 

ekají na Vás soutěže, testy paměti, tvořivé workshopy. 
Přijďte celá rodina, některé soutěže budou párové 

(dospělý/senior + dítě). Malá odměna jistá. 

A chystáme i malé překvapení pro šachisty. 
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 Dobrodružství sv. Jiří v Klecanech aneb naše 
říčanské světlušky a vlčata na Závodu světlu-
šek a vlčat

V sobotu 23. 4. 2022 se nedaleko města Klecany 
něco děje. Začíná zde základní kolo závodu pro 
světlušky a vlčata a sjíždí se zde hlídky z Líbez-
nic, Klecan, Mnichovic, Čelákovic a nechybí ani 
dvě chlapecké a tři dívčí hlídky z Říčan. Na dob-
rodružnou výpravu se vydává celkem 30 hlídek. 
Tyto odvážné družiny musí překonat strach, 
aby pomohli sv. Jiřímu zachránit krásné město 
Kyrénu a v něm panující princeznu, před straš-
livou nestvůrou. Říčanské hlídky vše zvládly. 
Světlušky z družiny Slonů skončily na 4. místě 
(1. nepostupové) a kluci z hlídky Samurajů vy-
bojovali krásné 6. místo. A jaké dobrodružství 
prožili, vám popíše devítiletý člen družiny Sa-
murajů David.
„Já a mých šest kamarádů jsme dostali mapu 
a vyrazili jsme na cestu. Abychom zachránili 
princeznu, museli jsme vyluštit šifry, správně si 
zabalit batoh na jednodenní výpravu nebo pro-
běhnout překážkovou dráhu v lese.  Nejvíc mě 
bavilo týmové poznávání zvířat a rostlin. V cíli 
nás čekal sv. Jiří, který s nestvůrou bojoval a na-
konec díky nám vyhrál. Pak už jsme jen hráli hry 
a skákali na trampolíně. Byl to super den! “

Za říčanské skauty Jana a David Rajtorovi
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Posledních pár míst zbývá na cyklis-
tickém příměstském táboře s Cestou 
integrace. Pondělí – pátek v sedle 
kola, výlety po krásných stezkách 
v blízkém i vzdálenějším okolí Říčan, 
super partička dětí, koupání a celo-
táborová hra zaměřená na chytání 
zombie, které pomalu, ale jistě ovlá-

dají naší planetu a podmaňují si státy, 
města, vesnice. 

Příměstský tábor má základnu v Klu-
bu Cesta (Na Obci 2049) v Říčanech. 
Čeká tě nabitý celodenní program se 
spoustou her, úkolů, výzev a dobro-
družství. Startujeme v 8:30 a končí-

me 16:30. 2× svačina, oběd a pitný 
režim zajištěny. Cena 3 000 Kč. 
Více info na www.cestaintegrace.cz, 
marketa.hubinkova@cestaintegra-
ce.cz.

Markéta Hubínková, vedoucí CPP 
Cesty integrace

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

Zombie příměstský tábor na kole 15. – 19. srpen  
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Nezisková organizace Komunitní 
centrum Říčany o.p.s. se zabývá 
poskytováním sociálních služeb 
našim spoluobčanům v Říčanech 
a přilehlém okolí ve Středočeském 
kraji. V terénu nás poznáte díky slu-
žebním vozům s vyznačeným logem 
Komunitního centra Říčany.
Poskytujeme tři druhy sociálních slu-
žeb, které pokrývají značnou oblast 
situací, do kterých se z různých příčin, 
může dostat kdokoli z nás.
Asi nejrozšířenější je služba osobní 
asistence pro seniory a osoby se zdra-
votním postižením. Službu poskytuje-
me v přirozeném domácím prostředí, 
kde pomáháme s chodem domácnos-
ti, stravou, hygienou a péčí ve zdravot-
ní oblasti. Dále pomáháme v jednání 
s úřady a pomoci se zprostředkováním 
fi nanční podpory. Tato terénní for-
ma služby umožňuje dopravu klien-
tů v rámci potřeby a pracovní doba 
pokrývá všechny dny, včetně svátků, 
od ranních do večerních hodin.  Při vy-
užití aktivizační služby pro seniory do-
chází sociální pracovnice ke klientům 

a pracuje s nimi různými technikami 
na zlepšování paměti, či jednoduše 
pomáhá udržovat sociální kontakt, 
nezbytný k udržení důstojného života. 
Díky této službě lze trénovat sebeob-
sluhu, nebo mít v pracovnici oporu 
při vyřizování nejrůznějších úředních 
záležitostí. 
V poslední době je velmi potřebná po-
moc rodinám s dětmi. Služba „Spolu 
doma“ pomáhá zdarma klientům 
v krizových situacích, jako jsou ne-
funkční vztahy, výchova dětí, dopady 
probíhajícího rozvodového řízení, 
zatížení dluhy, hrozba ztráty bydle-
ní apod. Hlavním cílem je umožnit 
dětem setrvat a vyrůstat ve fungující 
rodině. Smyslem této činnosti je za-

chování vhodného domácího prostře-
dí a rodinných vazeb, které jsou z růz-
ných příčin narušeny či ohroženy
Práce Komunitního centra, jakožto 
neziskové organizace, je zcela závislá 
na fi nanční podpoře, jak ze státního 
rozpočtu a Evropských sociálních 
fondů, tak i na podpoře nadací, měs-
ta Říčany a dalších organizací a osob 
vnímajících sociální zodpovědnost 
za naše znevýhodněné spoluobčany. 
Získávat peníze touto formou je ne-
lehké, a proto patří veliké poděkování 
každému, kdo Komunitní centrum 
fi nančně podporuje. Bez těchto pří-
spěvků by činnost sociálních služeb 
nebyla možná. Jsme velmi zavázáni 
za jakýkoli příspěvek na chod orga-
nizace. Pokud se chcete i vy stát pat-
ronem Komunitního centra Říčany 
a podpořit nás v naší práci, ozvěte se 
nám. Veškeré informace o naší or-
ganizaci, kontakty i návod, jak nás 
podpořit, naleznete na internetových 
stránkách www.kcricany.cz.
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Oslavili jsme mezinárodní den lesních školek – divadlem 
Na začátku května jsme se přidali k připomenutí Meziná-
rodního dne lesních školek, který jsme oslavili divadlem. 
Do Pramínku za námi přijel s vtipným představením O zdra-
vém semínku bývalý lektor Robert. Děkujeme srdečně Jitce, 
Robertovi a jejich zelenině za veselé divadlo. A také děkuje-
me všem divákům, že přišli. 

Červnový sraz bývalých Pramínků
S koncem školního roku nás čeká tradiční Svatojánská slav-
nost. V tomto čase se loučíme s našimi předškoláčky. Za 11 
let působení to je již skoro 100 Pramínků, Kapiček a Světý-
lek. Ti nejstarší z nich nyní studují na středních školách!  
Rozhodli jsme se proto uspořádat sraz „absolventů“ Pra-
mínku a jejich rodičů, který se uskuteční ve středu 15. června 
v 16.30 hod. v Pramínku. Chtěli byste také přijít? Rádi vás 
i vaše děti přivítáme! Jsme zvědaví, jak se někdejším Pramín-
kům daří a jak vzpomínají na čas strávený v lesní školce. 

Lesní zpravoděj
Na  jaře jsme s radostí vydali první číslo Lesního zpravodě-
je. Chceme touto cestou informovat o tom, co je u nás v lese 
nového, co chystáme a čím žijeme.  K jeho odběru se můžete 
přihlásit na našem webu:  https://www.lesniklubpraminek.
cz/lesni-zpravodej/.  Právě vychází druhé číslo. 

Společenství přátel Pramínku
Již od počátku sledujeme, že Pramínek posiluje a vytváří 
nová přátelství – utváří komunitu. Rozhodli jsme se proto 
přivést k životu společenství přátel, kteří znají náš příběh, 
sdílí náš přístup a chtějí s námi jít společnou cestou. Více se 
o společenství přátel Pramínku dozvíte na našich stránkách 
www.lesniklubpraminek.cz. 

Přejeme vám radostný červen.
Za Lesní klub Pramínek Irena Honsová

Lesní klub Pramínek je projektem 
ZO ČSOP Ekocentrum Ří-
čany. Od roku 2011 nabízí 
předškolní vzdělávání dě-
tem od 3 do 7 let v prostře-
dí lesa. Je členem Asociace 
lesních mateřských škol 
a též certifi kovaným les-
ním klubem.
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MŠ Kolovrátek
Milí rodiče, pokud se nedostalo 
vaše dítě do státní MŠ, můžete 
se nám kdykoliv ozvat a přijít se 
k nám nezávazně podívat do „Ko-
lovrátku“.

Ve školním roce 2022/2023 ote-
víráme opět třídy s dotovaným 
školným. Co to znamená dotova-
né školné? Že vy budete platit část 
školného a druhou částí je státní 
příspěvek.
Počet dotovaných míst je ale také 
omezen, pokud byste chtěli jakéko-
liv informace, ozvěte se, rádi vám 
vše vysvětlíme.

Do našeho kolektivu přijímáme děti 
i mladší dvou let.
Také vám chceme nabídnout pří-
městskou školku s rozmanitým 
programem po celé prázdniny. Mů-
žete k nám dát vaše dítko třeba jen 

na dva dny, ale i na celý měsíc, dle 
vaší potřeby. Letní příměstská škol-
ka není jen pro děti z Kolovrátku, 
ale pro všechny, kdo by měl zájem.

Všem přejeme krásné léto.
Těší se na vás Z+J Jonákovi 

a tety z Kolovrátku

LESNÍ ŠKOLKA  RODINNÉ DOPOLEDNE LESNÍ DRUŽINA LETNÍ TÁBORY

Pro více informací ohledně 
naší školky nás kontaktujte: 

tel. č. 602 484 921 
(p. Jonáková – majitelka MŠ)

tel. č. 605 555 009 
(MŠ Kolovrátek)

www.facebook.com/skolka-
kolovratek
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Máme tu ko-
nečně krásné 
počasí, všechno 

kvete, roste a i lidé se na sebe více 
usmívají. A tak si děti ze zelené 
třídy řekly, že by mohly udělat ra-
dost i babičkám a dědečkům, třeba 
ve Stacionáři Olga v Říčanech. Při-
pravily si pro ně vypichování věnců 
z látek, zápichy do květináčů nebo 
zahrádky a malování na sádrové 
odlitky. Každý si mohl vybrat, co 
chtěl. Babičky i dědečkové byli milí 
a přátelští a děti byly nadšené, že 
mohly pomoci, poradit. Cítily se tak 
velmi důležitě. Stejně tak i senioři, 
kteří si výrobky navzájem předvá-
děli. Věříme, že se společné tvoření 
babičkám a dědečkům líbilo a už se 
těšíme na další setkání.

Společné setkání proběhlo i u nás 
na zadní zahradě, a to při zahradní 
slavnosti, na kterou byli pozváni ro-
diče všech našich dětí. Ty společně 

s paními učitelkami nacvičily pásmo 
básniček a písniček, které pak věno-
valy svým maminkám ke dni matek. 
Zároveň jim předaly kytičku a vlast-
noručně vyrobený dáreček. Nechy-
bělo ani následné občerstvení, o které 
se postarali naši rodiče. Počasí nám 

přálo, takže se celá zahradní slavnost 
vydařila a všichni si ji užili.
Nyní už se těšíme, až budeme moci 
vyrazit na výlety za zábavou a pozná-
ním, které máme na květen a červen 
naplánované.

Kolektiv MŠ Zahrádka

Akce pro seniory a naše maminky

 Čarodějnice v MŠ Motýlek
 Na konci dubna v Motýlku proběhl 
čarodějnický rej, při kterém děti roz-
víjely svou tvořivost a učily se rozli-
šovat rozdíly mezi dobrem a zlem. 
Maminky dětem připravily kostýmky 
čarodějů a čarodějnic, aby děti moh-
ly přijít do školky v čarodějnických 
maskách a kostýmech. Společně 
si čarodějové a čarodějky zatančili 
na košťatech i bez nich na kouzelné 
diskotéce. Zahráli jsme si čichovou 
hru, nasbírali bylinky a pojmenovali 
je a pak se s dětmi bavili, zda jim voní 
či nevoní. Bylinky a přírodniny jsme 
smíchali a uvařili lektvar na vyléčení 
neduhů s přáním zdraví nám všem. 
Děti si vyrobily kouzelnickou hůlku, 
díky které mohly vše, co nechtějí, od-
kouzlit pryč, což je motivem těchto 
oslav.  Grafomotorickou hrou byla 
výroba pavouků v pavučině. Procvi-
čovali jsme koordinaci ruka - oko, 
uvolněné tahy ruky a správné držení 

pastelek. Poté jsme si pověděli o tom, 
jak jsou pavouci užiteční. Na závěr 
dne všechny děti dostaly Řád zlatého 
klobouku a diplom.

Divadélko
Užili jsme si s dětmi další divadélko, 
tentokrát s pohádkou O neposluš-
ných kůzlátkách. Zapojujeme divadlo 
do programu školky pravidelně, pro-
tože divadlo je skvělým prostředkem 
pro sdílení radosti mezi všemi zúčast-

něnými, pochopením důležitosti vzá-
jemné spolupráce a respektováním 
se navzájem. Rozvíjí také fantazii, 
představivost, tvořivost, ale i upevňu-
je schopnost se soustředit a uvolnit se. 
Děti i tentokrát rády spolupracovaly 
a děj jim přinesl poselství, že je dobré 
mít důvěru ve své schopnosti, protože 
kdo čelí překážkám z pozice dobra, 
vždy je přemůže.

Léto
Těšíme se na děti i během léta. V čer-
venci budeme procházet s dětmi po-
hádkami. Srpen bude cestovatelský, 
vodou, vzduchem i po souši se vydáme 
s dětmi za dobrodružstvím. Místa už 
se plní, pokud máte zájem, přihlášku 
najdete zde: skolka-motylek.eu Kdo 
váháte, přijďte se podívat, den otevře-
ných dveří máme stále, stačí napsat či 
zavolat. 

Kolektiv MŠ Motýlek
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Rádi bychom vám představili letní tábor, který se 
uskuteční v Říčanech.
Naší základnou je škola u Slunečnice. Pro vaše děti 
je připraven pestrý program plný pohybu, hádanek 
a dobrodružství. Na středu je naplánován celodenní 
výlet, na kterém si děti zahrají únikovou hru „Jungle“ 
nebo „Zlobr“. 
Dále máme na programu plavání v bazénu na Fialce. 
Také pro děti chystáme prohlídku geologického parku 
i s programem. Během týdne budeme hrát tematické 
hry, díky kterým naši lovci pokladů budou získávat 
šifry k nalezení bájného pokladu. Na konci týdne vyra-
zíme pro poklad, ve kterém každé dítě najde odměnu.
 
Úspěchy v olympiádách
V Olympiádě z českého jazyka se umístila na krásném 
6. místě v krajském kole, které proběhlo 25. 4. v Klad-
ně, Anna Domkařová z 9. C.
V Matematické olympiádě uspěla v krajském kole na 8. 
místě v kategorii Z9 Lucie Glogarová z 9. C.
V krajském kole Geologické olympiády v Berouně 
se umístili žáci 8. C  Jiří Šetlík na 6. místě a Barbora 
Podzimková na 12. místě. Oba tuto těžkou olympiádu 
zvládli bez přípravy v geologickém kroužku.
Outdoorový pobyt 8. ročníků
Koncem dubna vyrazili žáci 8. ročníků na outdoorový 
pobyt na Vysočinu do střediska Březová u Rokytnice 
nad Rokytnou. Ubytování bylo v dřevěných srubech 
a obsáhlý program byl úžasný, tým vedoucích nás zvlá-
dal skvěle.
Na programu bylo plno různých aktivit – např. paintball 
arena, lezecké stěny, překážková lanová dráha v obla-
cích, skok do prázdna apod. Každému se líbilo něco jiné-
ho, ale většina se shodla, že ten skok byl nejlepší.
Měli jsme dobře rozvržený program do skupin, v me-
zičasech jsme hráli různé hry a bavili se. Také jsme se 
zapojili do různých soutěží a skákali na bungee tram-
polínách nebo stříleli z luku. Každá aktivita byla úžas-
ná, přesto se na některé více lidí neodvážilo. 8. C  si také 
pro nás ostatní připravila noční bojovku se záchranou 
učitelů. 
Jediné, co by se dalo celému pobytu vytknout, bylo po-
někud chladné a nepřívětivé počasí. I přesto jsme si to 
užili naplno a za pár dní jsme toho stihli zažít víc než 
za celý rok.

Za všechny Markéta Baťková 
a Barbora Kovářová, 8. A

Letní příměstský tábor DOMINO – Lovci pokladů

Ukliďme Říčany!
Po celé jaro probíhá v celé ČR akce Ukliďme 
Česko. I naše škola se zapojila do tohoto bohu-
libého projektu pod názvem „Ukliďme Říčany“. 
Žáci druhého stupně se dne 8. 4. 2022 zapojili 
do akce, která probíhala v koordinaci s muzeem 
Říčany. S rukavicemi,  pytli, odvahou a odhodlá-
ním se vydali žáci ve skupinkách a pod vedením 
svých třídních učitelů do blízkého i vzdáleněj-
šího okolí školy a sbírali věci, které do přírody 
opravdu nepatří. Někdy se opravdu nestačili 
divit. Kromě běžných papírů, plastů, skleněných 
lahví a plechovek, se objevily i „unikáty“ – 
mikrovlnka, bojler, tablet, varná deska, batohy 
a tašky, dioptrické brýle, mnoho pneumatik 
… Je s podivem, že se tyto věci v našem okolí 
objevují. Vždyť tu máme dostupné popelnice 
i sběrný dvůr! Zkušenost je nepřenosná, a žáci 
druhého stupně zažili opravdu něco nevídaného. 

Jana Kolková 

Milí deváťáci,
pro někoho je 30. červen obyčejný den, ale pro 
vás je tento den přeci jen něčím výjimečný. Před 
devíti lety jste na této základní škole dostali své 
první vysvědčení. Nyní nastal čas vám rozdat 
i to poslední.  Po devíti letech zde každý z vás 
zakončí svůj příběh. Příběh plný kamarádství, 
zábavy, společných zážitků, ale i společných 
průšvihů a někdy i zbytečných hádek. Ale 
po každém konci následuje nový začátek. Pře-
jeme vám úspěšné studium na školách a hodně 
štěstí na další cestě životem.
Vaši třídní učitelé 
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S karimatkami, spacáky a oblíbenou knihou 
přišli v pátek 6. května do školy žáci, kteří si 
nechtěli nechat ujít Čtení ve spacáku. Lite-
rární „přespáčko“ jsme připravili pro členy 

čtenářského klubu, který na druhém stupni naší školy vzni-
kl v roce 2017. Těší nás, že jsme po „covidové pauze“ mohli 
znovu otevřít dveře školní knihovny. Z pátku na sobotu v ní 
nocovalo 20 nadšených čtenářů z 6. a 7. tříd. 

Vše odstartovala v šest večer první soutěž. Žáci se rozběhli 
po škole hledat indicie, které je přivedly na stránky časopi-
su ABC. Hostem našeho večera byl totiž pan Zdeněk Ležák, 
šéfredaktor „ábíčka“ a autor komiksových knih s historickou 
tématikou. Zdeněk Ležák se podělil o své spisovatelské zkuše-
nosti, ale především nás nechal nahlédnout pod pokličku no-
vinářské práce a přiblížil na konkrétních ukázkách, jak se dělá 
časopis pro mládež, který už letos oslaví své 65. narozeniny. 
Zdeněk Ležák obohatil naši školní knihovnu o výtisky svých 
knih, ale především s sebou přinesl pořádnou dávku fantazie 
a inspirace pro všechny, kteří zkoušejí psát vlastní texty nebo 
kreslit komiksy. Posilněni pizzou a dobrotami od maminek, 
pustili jsme se do hry Přines si svoji knihu, na kterou jsme byli 
dobře vybaveni, protože nikdo z nocležníků si dnes nezapo-
mněl svoji oblíbenou knížku. Jak se však ukázalo, nebylo úpl-
ně snadné prolistovat se v ní k úryvku, který s vtipem a podle 
zadání na hracích kartách připomíná třeba projev prezidenta, 
radu pro maturanty nebo název nového šamponu. U této hry 
jsme se rozhodně nenudili.  A pak vyčistit zuby a spát. To se 
snadno řekne, ale hůř udělá. Do spacáků se nikomu nechtělo, 
a tak jsme ještě v improvizovaném kinosálu zvládli jeden fi lm 
na přání. Někteří stihli i přečíst pár stránek v knížce půjčené 
od kamaráda, než nás konečně všechny přemohla únava. Není 
divu, že se ráno nikomu nechtělo vstávat, ale přesto jsme společ-
nými silami připravili tousty a usmažili palačinky jako sladkou 
tečku za čtenářským ponocováním. Už teď se těšíme na jeho 
příští pokračování. 

Iva Mašková, Lenka Syslová a čtenáři z Bezručovky

 DĚTI Z BEZRUČOVKY POMÁHALY DĚTEM
Nemůžeme popřít, že účinkování v přímém přenosu byla pro 
naše děti úplně nová zkušenost. Michal Horák nám nabídl, 
abychom s ním a jeho kapelou vystoupili v pořadu ČT Pomá-
háme dětem. Jeho důvěry si moc vážíme. A i když termín byl 
na Bílou sobotu, charitativní akce především ve prospěch dětí, 
mají v našich srdcích obrovskou důležitost. Přestože komorní 
sbor Bezručovky skladbu Plány jdou zpíval už mnohokrát, „13 
statečných“ se dva měsíce 3x v týdnu před školou scházelo, 
protože nechtěli nic ponechat náhodě. Natáčením jsme strávili 
celý den a odnášíme si z něj spoustu zážitků, nejen přímo z na-
táčení, ale také z chvílí, kdy jsme různě čekali, až na nás přijde 
řada. S Michalem Horákem a jeho úžasnou kapelou jsme si 
skvěle zazpívali různé rádiové „hitovky“.  Zjistili jsme, že kromě 
Michala a bandu je velký sympaťák i mimo pódium také Tomáš 
Klus, velmi milá a příjemná je i Dasha a má svou doprovodnou 
kapelu mimořádně „našlapanou“ skvělými muzikanty, kteří 

před zahájením přímého přenosu všechny bavili pohodovým 
jazzem… Zkrátka životní zážitek!

Martin Mužík
 OFFICE ARENA 2022
V průběhu jara 2022 proběhl další ročník soutěže Offi ce Arena. 
Někteří naši žáci měli zájem se této soutěže zúčastnit. Jak již 
název napovídá, šlo především o znalosti kancelářského balíku 
od společnosti Microsoft. Ve školním kole bylo potřeba zvlád-
nout test, během kterého mohli žáci využívat aplikace word, ex-
cel či powerpoint. Úspěšní řešitelé postoupili do krajského kola, 
kde naši školu více než úspěšně reprezentoval Dalibor Kotek. 
Zadání práce nebylo vůbec lehké. Podle přesně dané struktury 
bylo potřeba vytvořit článek pro školní časopis, zpracovat ta-
bulky a grafy v excelu a vytvořit prezentaci pro představení pro-
jektu. A jaké bylo téma? Organizace akce ke stoletému výročí 
narození Emila Zátopka. S velice kvalitním projektem Dalibor 
obsadil ve Středočeském kraji skvělé druhé místo a skončil tak 
těsně před branami celostátního fi nále, ve kterém žáci měli do-
táhnout projekt do konce a daná škola poté rozhodla, jestli bude 
realizován. Ačkoliv se nás toto netýkalo, tak i na poli IT naše ško-
la zaregistrovala ohromný úspěch. David Beneš

SPORTOVNÍ KEMP 
Po několika letech se hrstka vybraných atletů a atletek vydalo 
na přípravný kemp na atletickou soutěž Pohár rozhlasu. Ten 
se tentokrát konal v Chocni. Na naše atlety čekal náročný pro-

gram. Náplní bylo seběhávání štafet, trénink nízkého startu 
z bloků, zlepšování techniky skoku dalekého a skoku vysokého 
či učení se techniky vrhu koulí. Došlo rovněž na běhání úseků, 
hraní brännballu či odpočinkové fáze v parku, jehož součástí 
byla chůze po slackline či základy acrojógy.
Jestli kemp budeme moci hodnotit úspěšně uvidíme 11. května, 
kdy ve Staré Boleslavi proběhne okresní kolo již zmiňovaného 
Poháru rozhlasu. A jak se kemp dětem líbil?
„Celkově jsem si kemp moc užila. Jsem ráda za skvělý kolektiv. 
Bylo to tu super.“
„Za ty tři dny tady na kempu jsem se naučil hodně. Zjistil jsem, 
že mě atletika velice baví a možná se jí začnu více věnovat.“
„Program je tady nabitý a rozhodně nemohu říci, že by mě ak-
tivity neunavily.“ 
„Areál a okres byl vybrán skvěle!“ 

David Beneš

Čtení ve spacáku 



Ze života škol(ek)

ZÁKLADNÍ ŠKOLA u ŘÍČANSKÉHO LESA

 

ČARODĚJNICE V DRUŽINĚ
Ve čtvrtek 28. dubna se slétli do tělocvičny naší školy malé 
čarodějnice a čarodějové. 
Užili si tancování a plno her, které si pro ně připravily vy-
chovatelky - kouzelnice.
Velký slet všech čarodějů se velmi vydařil. Posuďte sami.

Zuzana Pcalová

DEN MAMINEK
Napsat mamince první vzkaz psacím písmem už je kus vel-
ké jazykové dovednosti, kterou prvňáčci zvládají. A vyrobe-
ná květina v srdíčku, vždy originální pro tu mou, jedinou…  
co dodat. H. Dušková       

UKRAJINŠTÍ ŽÁCI V ŘÍČANSKÝCH ŠKOLÁCH
Je na místě nejistota, obava, starost o vzdělávání dětí v sou-
vislosti s větším počtem dětí z Ukrajiny? Sníží se úroveň 
vzdělávání na říčanských školách? Budou komplikované 
vztahy mezi spolužáky? Nikoli; nevěřím na černé scénáře. 
Při rovnoměrném rozdělení dětí do tříd říčanských škol, 
na kterém se shodli ředitelé škol s městem Říčany a škol-
ským odborem, dokáží školy pracovat se všemi žáky tak, 
aby hned na počátku rozptýlily nejistotu z neznámého, no-
vého a komplikovaného.  Po roce 1989 zažívaly školy zvláš-
tě ve větších městech příliv dětí vracejících se emigrantů ze 
všech koutů světa. Krátce na to přivedla do českých škol 
děti utečenců nešťastná válka v Jugoslávii. Obdobně nyní 
se dokážeme vyrovnat s  výzvou, kterou je začlenění dětí 
z jiného jazykového prostředí. Valná většina dětí z Ukrajiny 
se připravuje již nyní v adaptačních skupinách na budoucí 

výuku v českém jazyce.  Na naší škole plánujeme z kra-
je školního roku sociální adaptaci dětí; vybavujeme třídy 
po stránce materiální. Výuka některých předmětů bude při 
vyšším počtu žáků dělena. Např. při výuce angličtiny nebu-
deme mít v žádné ze tříd více, než 20 žáků, tedy obdobně, 
jako doposud. Specializované třídy a skupiny zažijí nadále 
výuku i v ještě menších skupinách. Zkrátka výuka, ale ani 
vztahy mezi dětmi se s příchodem ukrajinských dětí do tříd 
nikterak nenaruší, ani nesníží ve své rozmanitosti, pestrosti 
nebo výkonu. Nic takového nepředpokládáme a nic takové-
ho ani nepřipustíme.  

Dalibor Dudek, ředitel

 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PORNO
Myslíte, že tato slova nejdou k sobě? Vážně ne? Víte, že prv-
ní pornografi cký snímek děti v ČR vidí průměrně v 10 letech 
a ve 13 už mají nakoukány celé hodiny takového materiálu? 
Chcete se dozvědět víc? Chcete zjistit, jak o sexualitě s dět-
mi mluvit? Přijďte na besedu pořádnou školním metodi-
kem prevence, která se uskuteční v pondělí 13.6. od 17:30 
do 19:00 ve škole. Sledujte FB školy, kde se o akci dozvíte 
bližší více. Vojtěch Vytiska, metodik prevence

48 texty.kuryr@ricany.cz
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  SPOLUPRÁCE S ŘÍČANSKÝM MUZEEM
V tomto školním roce měla třída 1. A možnost třikrát využít 
programy nabízené říčanským muzeem.  Poprvé v době ad-
ventu si děti mohly vyrobit vlněné vánoční ozdoby, podruhé 
jsme se spolu s lektorem vypravili do blízkého okolí školy 
hledat stopy zvířat v zimní přírodě a potřetí jsme navštívili 
prostory muzea a nedalekou zříceninu s aktuálním progra-
mem o říčanském hradu.  Vždy se jednalo o profesionálně 
připravený program, který děti mnohému naučil a zajímal. 
Muzeum připravuje také workshopy pro nás pedagogy. Je-
jich hlavní myšlenkou je propojenost teorie s praxí – v pří-
rodě, v dílně i ve třídě. Zkoušeli jsme principy zážitkové 
a badatelské pedagogiky přímo v přírodě, vyráběli pomůc-
ky vhodné pro danou výuku a sdíleli příklady dobré praxe. 
Muzeum připravilo také regionální učebnici Říčanska. 
Vynikající metodickou podporu pro seznámení se místem 
svého bydliště nebo své školy. Chtěla bych velmi ocenit 
a poděkovat za skvělou spolupráci muzea se školou, vysoce 
odborné vedení workshopů i možnost setkávat se s lektory 
přímo ve škole a jejím okolí.  H. Dušková
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Jarní akce ve 4. ZŠ Nerudova
Po dvouletém omezení různých aktivit z důvodu proti-
kovidových opatření jsme se opět mohli pustit do mimo-
školních činností, které zpestřily a doplnily výuku a také 
přispěly k socializaci žáků. Do školy opět zavítalo divadlo 
Fórum Praha s představením „Tak to prostě je!“ pro žáky 
2. stupně. Herci interaktivní formou seznamovali žáky 
s pojmy předsudek, sterotyp, diskriminace. Do hraní růz-
ných rolí byli zapojeni i žáci, kteří si vyzkoušeli, jaké je to 
být cílem předsudků a stereotypů zakořeněných ve spo-
lečnosti a jak proti nim bojovat. Na další divadelní před-
stavení jeli žáci 7. a 9. ročníku do Prahy. V Divadle Minor 
pro ně opět ožila nově adaptovaná Foglarova „Záhada 
hlavolamu“. 

V minulém vydání Říčanského kurýru jsem psali o tom, že se 
žáci 2. stupně zúčastnili turnaje Junior minigolf masters Pra-
ha. Po zpracování výsledků jsme měli radost, že dva zástupci 
naší školy postoupili do fi nále a budou soupeřit s žáky ze škol 
z Prahy a okolí. Doufáme, že budou opět úspěšní. 
Po dvouleté pauze bylo zase uspořádáno oblastní kolo do-
pravní soutěže v Nymburce. Vyslali jsme dvě družstva žáků 
1. i 2. stupně. Druhostupňoví už mají s těmito závody zkuše-
nosti a prvostupňoví je jeli získávat. Výsledky nás také velmi 
potěšily: mladší žáci skončili na 2. místě a starší žáci byli čtvr-
tí. Soutěžící zde mohli uplatnit své poznatky a dovednosti 
získané při absolvování programu dopravní výchovy, který 
pořádá Cesta integrace. Žáci 4. a 5. ročníku na dopravním 
hřisti trénovali praktickou jízdu na kole. Cvičili se také v te-
oretických znalostech a dovednostech, které jsou nezbytné 
pro bezpečný pohyb v běžném dopravním provozu. Nako-
nec jim byl vystaven Průkaz cyklisty garantovaný BESIPEM. 
Po kovidové pauze znovu začala i výuka plavání v bazénu 

Na Fialce. Deset lekcí budou letos absolvovat nejen žáci 
prvního stupně, ale i šesťáci, kteří o tento výcvik v minulých 
dvou letech přišli. Všechny třídy školy při mimoškolní čin-
nosti pravidelně využívají programových nabídek dětského 
oddělení Husovy knihovny, které jsou vhodným doplňkem 
výuky českého jazyka a literatury a přispívají k rozvoji čtenář-
ské gramotnosti. V průběhu dubna žáci absolvovali program 
s velikonočními tématy. 
Duben je také doba přijímacího řízení na střední školy a uči-
liště. Letos nám vycházejí pouze čtyři deváťáci, všichni byli 
přijati na učební obory, které si vybrali. Pevně věříme, že 
budou v dalším studiu úspěšní a po vyučení najdou vhodné 
pracovní uplatnění. 
V posledních dvou měsících školního roku nás čekají důleži-
té sportovní události – meziškolní závody v lehké atletice a již 
tradiční T- mobile Olympijský běh, takže v hodinách tělesné 
výchovy už všichni pilně trénují.   Blanka Veselá
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Institut Cervantes - kousek španělské kul-
tury v Praze
V prvním dubnovém týdnu navštívila skupina kvartá-
nů a část druháků, kteří se učí španělštinu, Instituto 
Cervantes v Praze. Jedná se o nejvýznamnější španěl-
skou instituci zabývající se výukou španělského jazyka, 
kultury a tradičních tanců s pobočkami po celém světě. 
Institut také organizuje letní tábory, výstavy, promí-
tání fi lmů, besedy se španělsky mluvícími spisovateli 
a jinými umělci.  e velké posluchárně se nám ochotně 
věnovat rodilí mluvčí. Jako první s námi, samozřejmě 
ve španělštině, mluvila samotná ředitelka institutu Lui-
sa, dále přišel pár slov prohodit usměvavý a sympatický 
profesor Juan, který nám popisoval svoji práci a násled-
ně nám kladl otázky, za jejichž zodpovězení rozdával 
drobné odměny. S Petrou, která se stará o oddělení kul-
tury, jsme strávili nejvíce času, provedla nás i expozicí 
o lidském přístupu španělských diplomatů během holo-
kaustu a ukázala nám celou budovu a učebny. Prohlídku 
institutu jsme zakončili v knihovně Carlose Fuentese, 
kde jsme dostali prostor na prohlídku knih, DVD pře-
hrávačů, učebnic a jiných vzdělávacích materiálů. Celou 
exkurzi jsme si moc užili a už se nemůžeme dočkat další.

S. Hajná, K. Kusá, kvarta

Den Země na Gyri
Dne 21. dubna připravili studenti a profesoři gymná-
zia opět po tříleté pauze akci ke Dni Země. Studenti si 
za pomoci profesorů přichystali pro žáky z blízkých zá-
kladních škol stánky s různými zábavnými a naučnými 
aktivitami o planetě Zemi, o přírodě a její ochraně. 
Návštěvníci se mohli podívat i na Foucaultovo kyvadlo, 
které dokazuje rotaci Země, mohli si vyrobit vlastní hor-
ninu, naučit se rozpoznat pravé fosilie od fosilních stop, 
zamyslet se nad spotřební módou a jejím dopadem na ži-
votní prostředí, udělat si biologický kvíz, seznámit se 
s náhradou plastových lahví, která se dá i sníst a dalším 
využitím plastů, pokusit se určit, jak dlouho se jaká lát-

ka v přírodě rozkládá a zkusit si i další aktivity. Všechna 
stanoviště měla velký úspěch, ale jasným favoritem bylo 
stanoviště chemie, kde nadšenci sledovali různé pokusy 
a dokonce si i některé bezpečné vyzkoušeli. Všichni jsme 
si tento den užili a návštěvníci si kromě sladkých odměn 
odnesli i svoje výtvory a spoustu zajímavých informací.

A. Sechserová, C2

Poděkování
Děkujeme panu starostovi za možnost využití pozemku 
v majetku Města Říčany k uskutečnění projektového 
Dne Země.

Exkurze v rámci výuky německého jazyka
Ve dnech 21. – 22. 4. absolvovali studenti gymnázia 
Říčany německojazyčný výlet. Navštívili dvě německá 
města Regensburg a Passau a rakouský Linz. V Regen-
sburgu je čekala komentovaná prohlídka historického 
centra. Po příjezdu do Passau se uskutečnila bojovka, 
pomocí které se zorientovali po městě (Stadtrallye). 
Druhý den poznali studenti Passau i z jiného pohledu. 
Byli na projížďce lodí, po níž se přesunuli do Lince, kde 
navštívili muzeum budoucnosti Ars Electronica. Všem 
studentům se výlet velmi líbil, a proto bychom chtěli 
poděkovat paním profesorkám Dvořákové a Větrovské 
za jeho organizaci a už se moc těšíme na další školní vý-
let.     M. Popsimov, septima

Exkurze do Ústavu anorganické chemie
Dne 29. dubna jsme se v rámci chemického semináře 
vydali na exkurzi do Ústavu anorganické chemie v Řeži 
u Prahy. Dozvěděli jsme se různé informace o struktuře 
a vlastnostech boranů, které se zde zkoumají. Také jsme 
si zde zahráli únikovou hru s chemickou tematikou. 
Hráli jsme ve dvou týmech a rychlejší tým vyhrál trička. 
Exkurzi jsme si moc užili. Děkujeme panu profesoru V. 
Strnadovi, že nám exkurzi zorganizoval.

N. Škardová, septima
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ZUŠ Říčany –  květen byl opravdu 
náročný 

Taneční akademie (26. 4. 2022)
Již tradiční a velmi oblíbená akce našeho tanečního 
oddělení. Skvělá atmosféra, strhující energie, pouta-
vé choreografi e. Celou fotoreportáž najdete na našich 
webových stránkách.

Koncertíky pro mateřské školky (27. 4. 2022)
S dětmi z mateřských školek jsme strávili krásný čas 
na dopoledních koncertech. Představili jsme jim všech-
ny nástroje, které na naší základní umělecké škole vyu-
čujeme. Doufáme, že si s námi děti užily dopoledne plné 
zábavy a zároveň si odnesly i spoustu nových znalostí 
a poznatků.

Přehlídka mladých talentů – Mladé pódium
na konzervatoři v Teplicích (30. 4. 2022)
Naší ZUŠ reprezentovala úspěšná výprava z houslové 
třídy Hany Kutmanové a Jitky Adamusové. 
Koncert pěveckých sborů (4. 5. 2022)
Krásná akce ve strančické synagoze. Společně na jed-
nom koncertu vystoupil náš sbor Ladíme a komorní pě-
vecký sbor NaLaděno pod vedením sbormistryně a naší 
pedagožky zpěvu Lucie Novákové. Jako host vystoupil 
počernický pěvecký sbor Rokytka pod vedením sbor-
mistryně Andrey Čančarové Houfkové. 

Návštěva partnerské hudební školy v Borkenu 
(5. 5. - 8. 5.2022)
V Borkenu bylo skvěle, jako vždy.  Na akci Rocking Sto-
nes se představilo naše taneční oddělení pod vedením 
Ivany Sikorové.
Harfový festival a seminář Praha (6. 5. - 8. 5. 2022)
Seminář s ukrajinskou profesorkou harfy Veronikou Le-
mishenko a tradiční Harfový festival, na němž nechybě-
ly naše harfi stky.

Ústřední kolo soutěže MŠMT – obor orchestry 
(13. - 14. 5. 2022)
Komorní orchestr ZUŠ Říčany získal v ústředním kole 
soutěže MŠMT v oboru hra orchestrů 2. místo. Gratulu-
jeme a máme radost!

Markéta Sinkulová
Programový a kulturně – 

výchovný pracovník ZUŠ Říčany

Srdečně zveme na červnové akce! 
13. června od 17.30 v KC Labuť vystoupí naše 
literárně-dramatické oddělení v představení 
s podtitulem „Rádio hlásí – nebuď labuť a poleť 
se s námi podívat do Labutě!“.  Plakát připojit
15. června proběhne vernisáž výstavy prací na-
šich absolventů výtvarného oddělení ve výstav-
ním sále Staré radnice
20. a 21. června nás čekají absolventské 
koncerty. 20. června proběhnou dva sólové ab-
solventské koncerty po sobě – jeden od 17.30, 
druhý od 19 v koncertním sále Staré radnice. 
Den poté, 21. června v 17.30, se sejdeme v KC 
Labuť na orchestrálním absolventském kon-
certě. Hostem večera bude komorní orchestr 
ZUŠ Iši Krejčího v Olomouci. Sólisté budou naši 
nejvýraznější absolventi Filip Hošek, Matyáš 
Maňas, Veronika Pažitková, Michaela Suchá, 
Martin Suchý, Magdaléna Škardová a Karolína 
Týblová. 
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Reportáže ze života mateřských škol
Proč se mají děti na jaře umazat od bláta a co všechno 
vymyslí, když ve školce vymýšlet mohou? 
V rámci projektu Rok v tvořivé zahradě připravuje Muze-
um Říčany sérii reportáží na téma polytechnická výchova 
a environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) 
v mateřských školách na Říčansku. Reportáže jsou do-
stupné na YouTube kanálu Muzea Říčany a inspiraci 
z nich mohou čerpat nejen pedagogové, ale také rodiče 
menších dětí. Spolu s nadšenými učitelkami vás v nich 
provádíme základními principy metody tvořivé hry. 
V MŠ U Slunečních hodin jsme s kamerou nahlédli 
do blátivé kuchyňky, kterou děti rády využívají. Kuchyň-
ku po zimě neopravuje školník nebo rodiče, ale samy děti. 
Navrhují, co a jak by se mělo opravit, zabrousit, očistit – 
a také to hned pod dohledem paní učitelek realizují. Pra-
cují s opravdovými nástroji, kuchyňku staví z velkých dře-
věných palet – ne z „prefabrikované“ stavebnice. Mohou 
navrhovat různá řešení a samy hned ověřují jejich funkč-
nost. Něco nedrží tak, jak má? To je dobře – tím se totiž 
děti naučí spoustu věcí o konstrukcích staveb. Vidí také, 
že údržba dá spoustu práce a mají ke kuchyňce pak úplně 
jiný vztah než k plastovým kuchyňkám z obchodu. 
V MŠ Světice děti tvořily z vrbových proutků. Co vyrábě-
ly? Cokoli, co jen chtěly. Paní učitelky jim zajistily dostatek 
materiálu a učily je pracovat s nožíky a škrabkami – a ne-
přinesly jim žádné vzorové výrobky, věnečky, kytičky nebo 

ptáčky, které se jim zalíbily na Pinterestu. Děti mohly tvo-
řit podle vlastní fantazie to, co se líbí jim. Samy musely 
vymyslet, jak proutky svázat, upevnit nebo ozdobit, aby 
jejich výrobek byl funkční. A co je na tom baví nejvíc? Ho-
tové výrobky neputují na nástěnku. Děti si s nimi mohou 
hrát, dále je upravovat – nebo třeba schovat a odpoledne 
je darovat mamince. Je to jen na nich.
V MŠ Mnichovice se děti věnovaly práci s tak oblíbeným – 
a přitom tak málo využívaným – materiálem: hlínou a vo-
dou. Vyrobily si parádní „blátíčko“, ze kterého mohly tvo-
řit a experimentovat s jeho vlastnostmi. Samy tak objevily 
některé fyzikální jevy – všimly si třeba toho, jak se voda 
odpařuje a bláto se mění zpět na sypkou hlínu. 
Pokud byste se chtěli o metodě tvořivé hry dozvědět více, 
navštivte www.tvorivahra.cz. Jsme i na Facebooku.  

Petra Skřivánková, Muzeum Říčany
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Na jaře jsme pochodovali 
Tak je to za námi. Po dvouleté pauze proběhly v dubnu 
a květnu dva turistické pochody, které organizuje Ladův 
kraj spolu s obcemi a místními zájmovými skupinami či 
organizacemi. Všem dobrovolníkům ještě jednou sklá-
dáme obrovský dík! Pokud jste na turistické pochody za-
vítali, věříme, že se vám putování za razítky po stezkách 
líbilo. Víme, stále je co zlepšovat a pracujeme na tom. 
Konkrétně s panem Zenklem z Mnichovic, iniciátorem 
projektu Mikešovy stezky, připravujeme její revitalizaci. 
Už příští rok se má dočkat velkých změn. Nebude to jen 
nové značení a cedule, ale i nové trasy a odbočky na stez-
ce. Více se dozvíte už brzy. 

Je libo inspiraci na výlet či akci
Pokud si budete chtít prohlédnout fotografie z proběh-
lých pochodů, třeba jako inspiraci pro váš výlet, najdete 
je lehce na webu Ladova kraje. Stejně tak tam můžete, 
v kalendáři akcí objevit zajímavou kulturní či společen-
skou událost z celého našeho mikroregionu, tedy z 25 
obcí na jihovýchod od Prahy. Kalendář pravidelně ak-
tualizujeme a akce z regionu umisťujeme i na ladovský 
facebook a instagram. Žádná zajímavá událost by vám 
tedy neměla uniknout. 

Co nás ale čeká v létě
Od července startujeme druhý ročník letní strategické 
hry. Jsme rádi, že vás loni bavila a proto ji obnovujeme. 
Můžete do ní zapojit své známé či rodinu i z jiných obcí 
a krajů, aby více poznali tento malebný kus země, tak jak 
jej popsal právě Josef Lada. Podrobnosti hry ještě ladí-
me, ale včas se vše dozvíte v Informačních centrech obcí 
Ladova kraje (Říčany, Mnichovice, Kamenice, Senohra-
by, Mukařov, Velké Popovice), kde bude k vyzvednutí 
hrací karta s pravidly nebo na našem webu, kde bude 
ke stažení. Pravidla budou jednoduchá, v určitém ča-
sovém horizontu navštívit všechny (nebo většinu) obcí 
Ladova kraje a zjistit zde odpovědi na otázky z tajenky. 
Po vyluštění pak výsledek zaslat a čekat na výhru. 

Představujeme nebo připomínáme i jiné než svazkové 
„ladovské“ stezky 
Na červen si dovolujeme doporučit první část naučné 
stezky Vodnické vycházky. Ta celá, i se svými dalšími 
dvěma částmi, vznikla před jedenácti lety z iniciativy 
MAS Říčansko o.p.s., Posázaví o.p.s. a obcemi On-
dřejov, Kaliště a Senohraby. Informační tabule jsou plné 
ilustrací Josefa Lady, jehož knížka Bubáci a hastrmani 
byla pro tento projekt velkou inspirací. 

První 3,5kilometro-
vá trasa vede z On-
dřejova do obce 
Kaliště a dozvíte 
se tu, např. jak 
funguje čistička 
odpadních vod, co 
to je koloběh vody 
či biotop louka, 
niva a les. Budete 
se učit určovat sto-
py zvířat a zjistíte, 
co je to potravní 
řetězec. První zastavení má název „Čistička odpadních 
vod“, druhé „Louky“, třetí „Údolní niva“ a poslední 
„Lesy, háje, remízky, liniová a rozptýlená zeleň“. Trasa 
končí v Kališti na návsi, kde je dětské hřiště. Pokračovat 
do druhé části stezky můžete, když přejdete po silnici 
do obce Lensedly, ale o té zase příště. 

Tak ať je vám v Ladově kraji hezky! 
Mějte pohodové letní dny! 

Hanka Bolcková 
www.laduv-kraj.cz 

facebook.com/laduvkraj 
instagram.com/laduvkraj 

Jaro a léto v Ladově kraji  
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Letní výlety
Středa 13. dubna byla pro nás ma-
lou a milou premiérou – za podpory 
Města Říčany jsme zahájili celoroční 
seriál výletů určený především pro 
říčanské seniory. Každý měsíc chce 
Koloběh nabídnout návštěvu zámku, 
parku či památkové rezervace. První 
cesta vedla do Přerova nad Labem 
a na zámek Loučeň. Počasí přálo vý-
letníkům opravdu mimořádně. Naši 
cestující navštívili jubilejní třicátý 
ročník výstavy Jaro na vsi v přerov-
ském skanzenu lidové kultury, která 
představila staré krajové zvyky a oby-
čeje polabského venkova spojené 
s jarem a Velikonocemi. Po dobrém 
obědě se vydali na loučeňský zámek. 
Výstava Velikonoce u Thurn Taxisů 
ukázala, jak slavila jarní svátky kní-
žecí rodina i lidé v podzámčí. Celo-
denní program zakončila procházka 
zámeckým parkem s unikátním laby-
rintáriem. Milou průvodkyní zájezdu 
byla paní Iva Dvořáková, výletníky 
bezpečně dopravil pan Jan Kupr. 
  Nadšené ohlasy výletníků nás pře-
svědčily, že prožili opravdu příjemný 
den. Máme za sebou již také návštěvu 
hradu a městečka Loket, chystáme 
se na prohlídku zámku Častolovice. 
A další zajímavá místa na nás čeka-
jí. Těšíme se, že i vy se s námi vydáte 
na cesty za zážitky.
 

Martina Vavřincová,
zástupkyně ředitelky

Ve čtvrtek 21. července navštíví-
me barokní zámek Krásný Dvůr  - 
chloubu šlechtického rodu Černí-
nů z Chudenic. Prohlídková trasa 
nás provede osmnácti místnost-
mi s dobovým nábytkem, kach-
lovými kamny, sbírkami hodin 
a porcelánu, uvidíme rozsáhlou 
černínskou knihovnu, cenná 
malířská díla českých a evrop-
ských autorů i unikátní barokní 
obrazový soubor psích portrétů. 
Projdeme se největším a nejstar-
ším krajinářským parkem v ČR 
se soustavou rybníků a kanálů, 
zpestřeným řadou zajímavých 
drobných staveb, jako je např. 
Panův templ, nádherný Novogo-
tický templ, Čínský pavilon, Glo-
riet, Lusthaus nebo 26 m vysoký 
Obelisk z tesaných pískovcových 
kvádrů.  Druhou naší zastáv-
kou bude město Kryry, odkud 
po obnovené 1 km dlouhé Křížo-
vé cestě Sedm zastavení bolesti 
Panny Marie dojdeme k zajímavé 
cihlové Schillerově rozhledně, 
u které se také nachází mohutný 
křemencový Havraní kámen s vy-
broušenými otisky dospělé a dět-

ské dlaně, které jsou symbolem 
naděje a touhy po zdraví, štěstí 
a lásce.   
 Cena výletu pro seniory 400 Kč. 
Bližší informace a rezervace 
v obchůdku Koloběh na Masary-
kově nám. 13/12.

S Koloběhem na výlet  
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Střípky z MASky
SETKÁNÍ ČESKÝCH MAS 
V NOVÉM MĚSTĚ NAD METUJÍ
Ve druhé polovině dubna se konala Val-

ná hromada zastřešující organizace všech místních akč-
ních skupin Národní sítě MAS České republiky. Aktivních 
členů v ČR je 169, na jednání nás bylo s platným hlasem 
122. Jako každý zapsaný spolek i Národní síť musí schva-
lovat výsledky hospodaření a výroční zprávu za uplynulý 
rok. Na programu bylo také zvolení nové kontrolní komi-
se a stanovisko k činnosti spolku. V rámci setkání proběhl 
i seminář pro MAS ohledně dotačních programů nového 
období a také fi nancování MAS po roce 2021. Tato setkání 
jsou velikým přínosem pro pracovníky MASek; vyměňuje-
me si zkušenosti, můžeme se vyvarovat chyb a především 
se inspirovat, jak se jinde stále aplikuje metoda LEADER.

FINANČNÍ PODPORA REGIONU A DOTAČNÍ 
VÝZVY MAS 
Pro zemědělce je práce na hospodářství celoroční záleži-
tost, s blížící se sezónou prací na poli probíhá také více 
kontrol na místě u podaných žádostí o platbu. Jedním 
z úspěšných žadatelů je Petr Zajíček, kde proběhla kont-
rola předposlední dubnový den. Z výzvy MAS je podpořen 
nákup nového traktoru s čelním nakladačem pro zajištění 
vlastního krmiva pro podnikatele věnujícímu se chovu 
zvířat, především skotu, koní a ovcí. Nový traktor za ne-
celé 4 mil. Kč byl z výzvy MAS podpořen dotací ve výši 1,2 
mil. Kč. 

Další kontrola projektu před proplacení proběhla ve Vel-
kých Popovicích v Brtnici, kde hospodaří pan Jaroslav 
Vorel, začínající mladý zemědělec. Pan Vorel si zakládá 
na ekologickém zemědělství a pořízením nového rozme-
tadla hnoje zefektivní svůj přístup k půdě a jejímu zúrod-
nění. Z výzvy MAS tak byl podpořen ve výši dotace 699 tis. 
Kč z celkové pořizovací ceny stroje za 1,2 mil. Kč.

Na Májových slavnostech na Lázeňské louce v Říčanech 
jste se mohli zastavit a nakoupit si drobné výrobky od dr-
žitelů regionální značky Zápraží originální produkt®. 

VZPOMÍNKA
Dne 17. června uplyne 10 let, co nás opustil 
pan Václav Brožík. Věnujte s námi prosím tichou 
vzpomínku. 

Děkuje rodina Andrlíkova, sestra Magda s rodinou 
a manželka Petra s rodinou

Foto archiv MAS – Žadatel Petr Zajíček – projekt „Traktor s čelním naklada-
čem“

Foto archiv MAS: Žadatel Jaroslav Vorel – projekt „Rozmetadlo hnoje“
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V ČR

Svátek Mraveniště
Konečně jsme mohli s dětmi po dvou letech absolvo-
vat celý školní rok. Děti v Mraveništi pilně do kroužků 
docházely, mnoho se naučily a vytvořily, proto bychom 
vás chtěli pozvat na Tvůrčí dopoledne v Mraveništi 
v neděli 19. června od 9 do 12 hodin – oslavíme s dětmi 
jejich hravost, kreativitu, radost a umění. Přijďte si vy-
zkoušet zajímavé výtvarné techniky, keramiku, výtvar-
né obory a další zajímavosti.

Akce roku
Bikefestival (Tehov) – Říčanské šlapačky
Svátek cyklistiky ve všech možných disciplínách – trial, 
horská kola, pumptrack, závody na dětských odrá-

žedlech, pro děti i tatínky/maminky, těšit se můžete 
na jízdu historických velocipedů.

Mraveniště v novém školním roce
Kurzy na nový školní rok budou vypisovány v průběhu 
srpna, hudební kroužky vypisujeme tradičně v první po-
lovině září. 

Více informací o všech pořádaných akcích a kurzech 
naleznete na www.mraveniste.ifno, materske-cent-
rum@mraveniste.info, nebo na tel. čísle 734 498 505. 
Nina Šafránek

Prázdniny v Mraveništi
Příměstský tábor Záchranáři

Příměstský tábor Z pohádky do pohádky
Příměstský tábor skřítka Tvořílka a víly Tanculky

Pobytový tábor Létobraní v Krkonoších
Příměstský tábor Na kolech (Tehov)

Více info o volných místech a termínech 
na https://mraveniste.webooker.eu/.
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Otakar Chmel. Ten, co si splnil 
svůj dětský sen
Narodil se 15. února 1879 do rodi-
ny oblíbeného říčanského řezníka 
Josefa Chmela, prvního náčelní-
ka zdejšího Sokola, a jeho druhé 
manželky Františky Petrážové. 
Z otcova prvního manželství měl 
šest sourozenců. Mezi jeho vlastní 
tři sourozence patřila Josefa, ma-
minka Vlasty Tískové, zdejší neza-
pomenutelné divadelní ochotnice, 
nebo starší a také hudebně talento-
vaný Václav, zvaný Váša.

Poměry, z kterých pocházel, byly 
skromné. Ve svém životopise píše: 
„Otec byl řezníkem, ale jen malým, ne-
boť pokud si pamatuji měli jsme na ná-
městí u radnice postavený pult a tam 
se hlavně v neděli a v sobotu maso 
prodávalo. Otec kupoval po vesnicích 
živé a vozilo se pak zabité do Prahy.“ 
Maminku Otakar popisuje jako velké-
ho dříče, tuto vlastnost po ní ostatně 
zdědil. 
Pěvecký talent prokazoval už jako ško-
lák a slibnou pěveckou budoucnost 
mu předpovídal i tehdejší řídící učitel 
Kamil Victorín (viz Říčanský kurýr č. 
6–9/2018). Spolu s jeho synem často 
koncertovali v kostele. Zpívání jej zcela 
pohltilo zvláště poté, co v jedenácti le-
tech navštívil Národní divadlo a zhlédl 
jedno z děl Bedřicha Smetany: „Opera 
Dalibor udělala na mne veliký dojem 
a já již tenkrát jsem si řekl, že já na jeviš-
ti Národního divadla budu zpívat a tato 
myšlenka se stala touhou, za kterou 
jsem šel neznaje překážek, které jsem 
musil překonávat.“ 
Stejně jako jeho sourozenci, i on opustil 
ve čtrnácti letech domov, aby se ve světě 
zdokonalil v rodinném řemesle a naučil 
se cizí řeči. Pracoval v Berlíně, ve Vídni, 
v Budapešti nebo v Krakově, zároveň 
si ale neustále zpíval. V osmnácti le-
tech byl zaměstnán v obchodě staršího 

bratra Václava, uzenáře a výborného 
barytonisty. I ten měl jak zpěvem, tak 
vzhledem předurčenou uměleckou 
dráhu, ale jeho mladá manželka mu to 
nedovolila, a tak zůstal u řemesla. Prý 
tohoto svého zákazu později litovala.
Otakar svému snu věnoval každou 
neděli. Tajně zpíval u barytonisty ND 
Františka Hynka a u kapelníka Adolfa 
Čecha, u něhož se učil operní partie. 
A pak se vypravil v doprovodu bratra 
Václava na zkoušku do Národního 
divadla, aby ukázal svůj talent šéfovi 
opery Karlovi Kovařovicovi. Ten s ním 
hned sepsal smlouvu na dvouleté an-
gažmá. Otakar si zapsal: „…třásly se 
mně nohy, ale odvahu jsem dostal, až 
když jsem slyšel přede mnou zpěváky, 
kteří byli slabí.“ Potřebné sebevědomí 
a odvaha mu nescházely, pomohly mu, 
aby se prosadil. Jeho první rolí ve zlaté 
kapličce byl v roce 1903 hlasatel v ope-
ře Lohengrin, následovali král Vladi-
slav v Daliborovi, Escamillo v Carmen 
nebo Valentýn ve Faustovi. Emanuel 
Kopecký v knize Pěvci Národního diva-
dla uvádí, že Otakar Chmel patřil mezi 
ty, „kteří s Wagnerovým hudebním 
odkazem úspěšně překročili hranice 
své vlasti“. Disponoval mohutným 
tmavým hlasem se vzornou deklamací. 

Oceňován byl také jako herec. Objevil 
se i ve fi lmu Prodaná nevěsta, který 
v květnu 1913 vznikl v přírodním diva-
dle v pražské Šárce. Bohužel se záznam 
nedochoval.
V Národním divadle (snad kvůli intri-
kám) mu nebylo prodlouženo angaž-
má, a tak po dvou letech odešel do Víd-
ně. Zde si vydělával nejen na živobytí, 
ale také na studium německého reper-
toáru, a přes divadelní agenturu získal 
angažmá v Berlíně. O jeho úspěchu se 
psalo v novinách a jeho rodina, i když 
ho dříve v pěvecké dráze nepodporo-
vala, na něj nakonec byla právem pyš-
ná. Mohl si vybírat, kam povedou jeho 
další kroky, a rozhodl se pro vídeňskou 
Volksoper. Po třech letech ve Vídni se 
vrátil do pražského Národního divadla. 
Onemocněl však ischiasem a zdravotní 
obtíže jeho angažmá zkomplikovaly. 
Od roku 1919 se snažil uplatnit v cizi-
ně. Pohostinsky koncertoval ve Vídni, 
v Miláně nebo v Mnichově. Jako Čecha 
ho však nikde nechtěli přijmout do stá-
lého angažmá, po světové válce se změ-
nily poměry. Nakonec se vrátil k řeznic-
kému řemeslu. Spolu s bratrem si ale 
udržovali kontakt s hudbou a divadlem 
častým vystupováním. Co se týká sou-
kromí, v roce 1914 se Otakar Chmel 
oženil s Clementine Krauss, s o dva 
roky starší krásnou rakouskou taneč-
nicí a zpěvačkou. V roce 1918 vystoupil 
z katolické církve. Zemřel před pěta-
šedesáti lety, 24. června 1957, v Praze. 
I dnes pro nás může být vzorem člově-
ka, který poctivou prací, pevnou vůlí, 
odhodláním a vytrvalostí dosáhl svého 
cíle. Šárka Vydrařová 

Jako zdroj informací k článku poslou-
žily kromě zmíněné publikace E. Ko-
peckého rukopisný životopis uložený 
v Muzeu Říčany, veřejně přístupné 
matriční záznamy, práce Miroslavy 
Veselé (Město Říčany, jeho historie, 
významné osobnosti a možnosti vy-
užití ve výuce vlastivědy) a Veroniky 
Kozelkové (Hudba v Říčanech včera 
a dnes).

Operní pěvec Otakar Chmel (1879–1957) na di-
vadelní fotografii z roku 1904   
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REALITNÍ PORADNA
Ing. Jana 
Karlachová
REMAX Alfa
Realitní makléřka 
pro Říčany a okolí

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

Otázka: Dobrý den, jaké existují možnosti, pokud mám 
nemovitost v exekuci?

  Děkuji,  Aleš Z.
Odpověď: Pokud už byla nařízená exekuce, bude s největší 
pravděpodobností existovat pravomocné a vykonavatel-
né rozhodnutí, což znamená, že vaše nemovitost půjde 
do dražby. Nemovitosti se v dražbě vyvolávají za dvě tře-
tiny znaleckého odhadu. Pokud vlastníte byt, jehož tržní 
hodnota je 3 miliony Kč, znalec exekutora jej může odhad-
nut klidně na 2,4 milionu Kč. Což znamená, že vyvolávací 
cena v dražbě bude 1,6 milionu Kč. Rozdíl ceny, za kterou 

se nemovitost prodá v dražbě a cenou, za kterou je mož-
no nemovitost prodat na trhu může být značný. Dražba 
sebou nese také náklady na organizaci dražby, to vše se 
zaplatí z výnosu z prodeje v dražbě a o to vám zbyde méně. 
Jestliže už vám exekuce nemovitosti reálně hrozí, doporučuji 
se obrátit na realitní kancelář, která je schopná Vaše závazky 
zaplatit a vykoupit nemovitost za férovou cenu, která bude 
výrazně vyšší, než kolik byste dostal v rámci exekuční dražby. 
Řešením může být také rychlý prodej bez výkupu nemovitosti. 

Otázka: Dobrý den, v jakých případech může pronajímatel 
vypovědět smlouvu na dobu určitou s tříměsíční výpovědní 
lhůtou před skončením nájemní doby? Máme smlouvu 
na rok, ale po pěti měsících jsme byli kontaktováni, že majitel 
chce byt prodat a my se máme vystěhovat.  H elena K.
Odpověď: Dobrý den, zamýšlený prodej pronajaté nemovi-
tosti jistě není důvod k jednostranné výpovědi. Tyto důvody 
upravuje občanský zákoník. Můžete se však s majitelem do-
hodnout na ukončení nájemní smlouvy dohodou za podmí-
nek, které pro Vás budou přijatelné (fi nanční kompenzace, 
přiměřená doba na vyhledání jiného nájmu apod.)

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

in
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aquapalace.cz

AQUAPALACE PRAHA HLEDÁ DO TÝMU

OBSLUHU RESTAURACÍ A BARŮ

NÁBOROVÉ DNY KAŽDÉ PONDĚLÍ 
A STŘEDU VŽDY OD 16:00 

V PROSTORÁCH HALY AQUAPARKU  
V KAVÁRNĚ CLARA 

(VSTUPNÍ HALA AQUAPARKU)

AQ

HLEDÁŠ FAJN BRIGÁDU?
POJĎ PRACOVAT K NÁM!

FBSUPERVISOR@AQUAPALACE.CZ

Více informací na e-mailu:
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Názory

Můj názor

Dojmy z vernisáže Carpe Diem

Jistě se všichni shodneme, že válka 
jako taková je věc hrozná, která do-
padá nejvíce na prosté lidi, zatímco 
ti, kteří ji vyvolali, si sedí v teple a bez-
pečí svých kanceláří.  Platí to i o sou-
časné válce na Ukrajině. Otázkou je, 
kdo tuto válku způsobil? Pokud se 
pamatuji, tak Ruská federace opako-
vaně žádala tzv. obranné společenství 
NATO, v čele s Amerikou, o záruky, 
že Ukrajina nevstoupí do NATO, 
čímž by se NATO ocitlo na samé hra-
nici Ruska. Odpovědi a požadova-

ných záruk se Rusko nedočkalo. Tím 
chci říci, že Vladimír Putin byl k tomu 
napadení Ukrajiny přinucen, pokud 
se nechtěl v dohledné době dočkat 
„obranných“ raket na té samé hrani-
ci Ruska. Kdyby se někdo ptal, proč 
by mu to mělo vadit, odkázal bych jej 
na šedesátá léta minulého století, kdy 
Chruščov umístil rakety na Kubu, 
na dostřel od Ameriky. Málem z toho 
byla světová válka, naštěstí Chruščov 
měl rozum a ustoupil. Proč to tenkrát 
Američanům vadilo a proč by to dnes 

nemělo vadit Rusům? Buďme spra-
vedliví. Kdyby západní společenství 
Putinovi požadované záruky dalo, 
válka by nebyla. 

P.S.: Kdyby náhodou redakce 
Kurýru, která příspěvky ráda 
cenzuruje,  přišla s námitkou, že 
toto téma se netýká Říčan, dovolím 
si nesouhlasit. Toto téma se týká 
všech, tedy i Říčan, což začínáme 
všichni pociťovat.
 Václav Macinauer
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Vernisáž k výstavě CARPE DIEM, 
která proběhla 29. 4. v Městské ga-
lerii v Říčanech, měla neopakovatel-
nou atmosféru. Celý sál byl prostou-
pen úctou, respektem, láskou,  byl 
zde cítit i hluboký duchovní přesah. 
Všichni, kteří se podíleli na progra-
mu, a hlavní aktéři manželé Hudeč-
kovi darovali část svého světla všem 
v sále. V této složité době jsou velmi 
povzbuzující setkání s lidmi, kteří 

dokážou ocenit krásu ve slovech, tva-
rech i hudbě.
 
Když jsem šla poděkovat a popřát 
manželům Hudečkovým, paní Hu-
dečková se na mne podívá a řekne: 
„A za koho tady jste? Vás neznám.“  
Hned odpovídám: „Jsem tady sama 
za sebe s přítelkyní. O výstavě jsem 
se dozvěděla z Kurýru.“ Paní Olze vy-
kvete na tváři krásný úsměv.
 

Poté jí podám ruku a přeji hodně štěs-
tí a pevné zdraví.
 Měla jsem silný pocit, že vernisáž 
nesmím zmeškat a intuice mne ne-
zklamala. Je báječné vyrazit tam, 
kam chcete, aniž by vám to někdo 
nařizoval.
 
 Přeji mnoho sil a nadšení do dalších 
podobných akcí.
  Alena Stellnerová
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V této rubrice představují sami navrhovatelé své náměty přihlášené do Překvapte Říčany
 V tuto chvíli je jejich realizovatelnost posouzena úřadem a můžete o nich hlasovat. 

Přehled všech najdete v příloze.

Hlasujte pro ně v Překvapte Říčany 
 Schody propojují ulici Černokosteleckou a ulici Říčanskou 
(dolů k Lihovaru).
Přestože oprava má být součástí rekonstrukce blízkého mos-
tu na ulici Černokostelecká, několik let se stále nic neděje.  
Přes ceduli zákaz vstupu tudy lidé stejně chodí. V případě 
úspěchu v hlasování by byly schody provizorně opraveny tak, 
aby mohly sloužit veřejnosti.

Děkuji za podporu v hlasování
V. Klimešová, Říčany

Udělejme něco s těmi schody!

POSEZENÍ U DUBŮ
U cyklostezky na Kolovraty, hned za propustkem 
pod ul. Říčanská je nádherné místo zvané U DUBŮ.  
Stojí tu alej pěti památkově chráněných dubů, o kte-
rých se můžeme něco málo dočíst i na ceduli u cyk-
loaltánu. Věděli jste ale, že stojíte na hrázi bývalé-
ho rybníka? Rozléval se kdysi na louce za altánem.  
Po hrázi rybníka vedla cesta přes potok do lomu 
Na Fabiáně… 

Ráda bych nějak zdůraznila historii tohoto místa a zá-
roveň zpřístupnila dubovou alej, která je v létě zarost-
lá ve vegetaci. Proto navrhuji  jednoduchý přírodní 
parčík, kde se bude udržovat pochozí stav vegetace 
po cestě kolem dubů a na louce za cykloaltánem, kde 
by se na „dně“ bývalého rybníka zřídilo veřejné ohniště 
s posezením. A pokud to památkáři dovolí, bylo by pár 
laviček i poblíž starých dubů, kde by také stála tabule 
s historií místa.

Helena Dušková

Překvapte Říčany
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Pomoc ukrajinským ženám a dětem na Říčansku

Re-Use = prostor ve sběrném dvoře prostor pro 
věci, které můžou ještě sloužit
Máte doma věci, které už nechcete, ale je vám líto je 
vyhodit, protože jsou funkční a někomu by se mohly 
hodit? Jsou to ale věci, které se prodat prakticky ne-
dají a dávat inzerát „za odvoz“ se vám nechce? Na-
vrhuji pohodlnou možnost, jak věci odložit a dát jim 
možnost si najít nového majitele.

CÍL: Vytvořit zakrytý prostor ve sběrném dvoře pro věci, 
které můžou někomu dál sloužit. Mít možnost tam zno-
vu použitelnou věc odložit. A mít možnost si odložené 
věci zdarma odnést.

SITUACE: Do sběrného dvora se každý den odvážejí 
věci, které by mohly někomu sloužit, které by mohly ně-
komu udělat radost. Ale jakmile se dostanou do sběrné-
ho dvora, v Říčanech zatím nebyla legální možnost, jak 
si tyto věci odnést. Viděla jsem tam krásné věci: dřevě-
né židle, neporušenou krásnou dlažbu, postýlku, kolo 
a mnoho a mnoho jiných. Jsou to přesně ty věci, co končí 
například odložené u popelnic.

ŘEŠENÍ: Koupí se veliký zastřešený lodní kontejner, 
který se vybaví z části policemi a část prostoru bude 
vyhrazena pro větší věci. Výhoda řešení ve sběrném 
dvoře je ta, že se zachytí i lidé, kteří tuto možnost 
neznají. Věřím, že díky tomuto opatření spousta věcí 
najde nové majitele. Věci se nevyhodí, znovu použi-
jí, ušetří se zdroje, nebudou se muset znovu vyrábět. 
Není to určitě konkurent Koloběhu, je to jeho doplně-
ní. Je to pro věci, které nejsou dost pěkné pro Koloběh, 
ale můžou dál sloužit.

VÝHLED: Projekt začíná minimalisticky, i když věřím, 
že i tak bude mít veliký dopad. A pokud se osvědčí a bude 
využíván, dá se krásně rozvíjet a vylepšovat. 

Irena Horáčková

Začátkem února jsem podala návrh na vytvoření ko-
munitního vnitrobloku u Koloběhu. Po vypuknutí 
války na Ukrajině jsem si uvědomila, že tento návrh 
může klidně počkat na příští rok. Inspiroval mě návrh 
Lukáše Shrbeného, který chtěl použít celý rozpočet 
pébéček na podporu Ukrajiny, což ale podle pravidel 
nelze. Rozhodla jsem se tedy změnit svůj původní ná-
vrh na projekt „Pomoc ukrajinským ženám a dětem 
na Říčansku“. Žije se nám tu opravdu dobře, máme 
to dokonce potvrzeno 1. místem v ČR. Přijali jsme 
k nám asi 550 žen a dětí, které mají za sebou těžkou 
zkoušku útěku z válečné hrůzy a nejistou budoucnost 
své země, rodiny a hlavně dětí. Dlouhá doba trvání 
války v nás pomalu otupuje odhodlání pomáhat, chá-
pat a také děkovat za hrdinství Ukrajinců, kteří bojují 
i za náš mír. 

Pokud dáte hlas tomuto projektu, umožníte fi nancování 
pracovních příležitostí pro ukrajinské ženy, mimoškol-
ních aktivit dětí i během prázdnin, vytvoření psycholo-
gického centra a mnoha dalších charitativních aktivit. 
Za případný hlas velmi děkuji. Ivana Drbohlavová

Překvapte Říčany
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Projektová dokumentace - rekonstrukce ulice Do Lehovic

Stínění rušivého veřejného osvětlení

V oblasti rybníků Marvánek, Rozpakov a Srnčí se 
v minulých letech hodně investovalo, což mělo pozi-
tivní vliv na estetickou stránku jejich okolí i na využi-
telnost pro nejrůznější venkovní aktivity - procházky, 
běh, kolo, brusle, koupání, otužování atd.

Kaňkou na kráse je však úsek ulice Do Lehovic od kři-
žovatky s ul. Golfová až k rybníku Rozpakov, kterým 
mnoho místních i přespolních musí projít, aby se dostali 
od Oázy na novou cyklostezku. Tento úsek o délce cca. 
270 m je spíše polní cestou, která se za deště mění v ba-
henní lázeň a za sucha v prašnou poušť. Tuto komunika-
ci využívají též lidé, kteří mají své chaty v blízkém okolí. 
Většinou jezdí auty, což stav ulice dále zhoršuje. Cesta je 
nyní plná výmolů. Malé děti na odrážedlech a začínající 
cyklisté mají problém se udržet v sedle, dospělí hrají klič-
kovanou mezi kalužemi.

Rádi bychom současnou situaci vyřešili kompletní re-
konstrukcí uvedeného úseku, kterou jsme původně na-
vrhovali. Technické provedení je však složitější a je ne-
zbytné nejdříve připravit projektovou dokumentaci tak, 
aby bylo jasné, jak fi nální řešení bude vypadat. Následně 
by došlo k realizaci rekonstrukce buď z rozpočtu města, 
nebo v příštím ročníku Překvapte Říčany.

Pokud vám náš návrh dává smysl, budeme rádi za vaše 
hlasy!

David Mužík a Tomáš Hais

Veřejné osvětlení (VO) se stalo kulturní normou po-
skytující určitý komfort a pro někoho pocit bezpečí. 
Reálné zlepšení bezpečnosti je ovšem diskutabilní 
a novější studie dokonce dokumentují zhoršení kri-
minality v důsledku svícení. Zároveň s sebou noční 
svícení nese významné náklady zdravotních rizik 
a poškozeného životního prostředí. 

Noční tma je jednou ze základních biologických potřeb 
stejně jako denní světlo, čistý vzduch a voda. Střídání 
noci a dne reguluje fyziologické procesy v našem těle 
(i všech ostatních organismů). Modré světlo blokuje 
tvorbu hormonu melatoninu, a tak brání spánku. Dlou-
hodobé narušování denního cyklu je spojeno se širokou 
škálou zdravotních problémů. Není náhoda, že narůstá 
prodej melatoninových tablet pro řešení nespavosti. Ne-
stíněná svítidla oslňují a tak zhoršují vidění a bezpečnost 
na komunikacích. Přesvětlené noční prostředí je kultur-
ní a vědeckou ztrátou. 
Manuály pro šetrné moderní osvětlování [např. 1] uvá-
dějí dávno známé principy: Svítit 1) jen tehdy a 2) tam, 
kde je to užitečné, 3) s minimální intenzitou, 4) bez mod-
rého a zeleného světla, tzn. používat jen teplé (oranžo-
vé) světlo s teplotou chromatičnosti 1800-2000 K. Bo-
hužel, většina VO tyto principy porušuje. Svítí do stran 
i do nebe a tedy do oken, do širokého okolí a lidem do očí. 

Svítí celou noc, ačkoli v rezidenčních oblastech v době 
19-07 hod je ulice 99 % času prázdná. Nová LED svítidla 
svítí bílým světlem o CCT 3000-5000 K se silnou modrou 
a zelenou složkou.
Cílem tohoto projektu je osadit stínidly stávající svítidla 
VO, která obtěžují obyvatele přímým světlem nebo ohro-
žují bezpečnost oslňováním. Výběr se provede na zákla-
dě žádostí obyvatel. Půjde o pilotní projekt, v rozsahu 
např. 100 – 200 tis. Kč, zahrnující design stínidel pro 
různé typy odstíněných svítidel. Zároveň projekt zvýší 
povědomí veřejnosti o veřejném svícení a problému svě-
telného znečištění.
[1] MŽP 2021 https://bit.ly/3L4ji1V

David Rajmon
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Chodník v ulici Dukelská (Bezručova - Černokostelecká)
Dukelská patří mezi frekventovanější ulice ve svém okolí 
– jako jedna z mála paralelních ulic propojuje Černokos-
teleckou přes Bezručovu až na Domažlickou. Úsek mezi 
Bezručovou a Černokosteleckou slouží mnoha lidem 
k cestě do podniků v okolí – například květinářství, re-
staurace nebo vinotéky. Stav ulice je ovšem zanedbaný 
– Dukelská jako jediná z místních ulic spojujících Bez-
ručovou a Černokosteleckou nemá chodník. Zelené pásy 
po jejím okraji jsou rozježděné od parkujících aut. Ty se 
v deštivém počasí rozbahní a lidé následně musí chodit 
vozovkou. Chodník by oddělil chodce od provozu i par-
kujících vozidel a celkově osvěžil prostranství. Šířka uli-
ce 11 metrů umožňuje vybudování chodníku, zachování 
obousměrného provozu i podélného parkování.

Ivo Háleček

Venkovní fitness v centru města
V rámci 6. ročníku Překvapte Říčany jsme připravili 
projekt, který dále přispěje ke zkvalitnění veřejného 
prostoru v našem městě. Řeč je o venkovním fi tness 
v centru Říčan. Fitparky se staly přirozenou součástí 
našeho každodenního života. Cvičení na venkovních 
fi tness strojích umožňují nejenom lidské tělo procvičit, 
protáhnout, zpevnit celé nebo některé jeho části, ale 
zároveň cvičení na venkovních fi tness strojích může 
mít rehabilitační účinek po náročných operacích a zra-
nění končetin. Výhodou oproti obdobným vnitřním 
zařízením je pobyt na čerstvém vzduchu. Navrhovaný 
venkovní fi tpark bude umístěn v centru města ve spor-
tovním areálu říčanských fotbalistů v těsném sousedství 
cyklostezky 0026 „Do Prahy na kole“. Sloužit by měl 
nejen jako doplněk při tréninku sportovců, ale mimo 
časy tréninků také široké říčanské veřejnosti včetně 
žáků škol a gymnázií v samém centru města. Projekt po-
čítá s instalací různých venkovních fi tness strojů, každý 

stroj bude opatřen informační cedulí s doporučením, 
jakým způsobem a jak dlouho na daném stroji správně 
cvičit. Výběr prvků do fi tness parku bude proveden tak, 
aby vyhovoval pokud možno co nejširšímu spektru bu-
doucích uživatelů a jejich potřebám. Venkovní posilov-
ny, street workout, agility a parkourová hřiště pomáhají 
navracet do veřejného prostoru život. Cvičí mladí i staří, 
zapálení sportovci i náhodní kolemjdoucí. Podpořte náš 
projekt v hlasování. Každý hlas se počítá. Ten váš může 
rozhodnout. Díky! Jan Vojta

Původně jsem chtěl navrhnout dopravní úpravy 
a stavbu malého parkoviště pro cyklostezku, ale 
okolnosti ukázaly, že existují místa, kde jsou a bu-
dou peníze potřeba více. Pravidla projektu Překvapte 
Říčany neumožňují, aby rozpočet jednoho návrhu 
překročil 2 miliony korun. Kdy, kam a na co peníze 
použít budou nejlépe vědět profesionální organizace 
tomu určené. Proto navrhuji darovat 2 miliony korun 
na sbírku SOS Ukrajina, kterou pořádá Člověk v tís-

ni. Několik lidí mi doporučovalo, aby návrh byl cílen 
na lokální podporu uprchlíků na říčansku. Myslím 
ale, že peníze jsou nejvíce potřeba přímo na Ukraji-
ně, kde skutečně zachraňují životy. Člověk v tísni je 
navíc organizace s třicetiletou zkušeností a jejich po-
moc je směřována jak na Ukrajinu tak na místa v Čes-
ké republice, a proto věřím, že by takto byly využity 
správně.

 Lukáš Shrbený

Darování části rozpočtu Překvapte Říčany VI na pomoc Ukrajině
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Renovace stěn podél schodiště a nátěr antigraffi ti
Obnova povrchu schodiště
 
Hlasujte: HLASOVÁNÍ proběhne od 1. do 15. června 
2022 přes zvací maily pro registrované v Řídím Říčany 
nebo přes Portál občana města Říčany nebo papírově 
v Infocentrech na náměstí a v Rondelu.

Navrhovatel: M. Novotná

Na konci ulice Bezručova na rohu s ulicí Sovova začíná 
malý lesík, kterým vede pěšina směrem k ulici Olivova 
a Malá Olivová, kde začíná Říčanský les. Tuto pěšinu 
využívají nejen obyvatelé přilehlého okolí (včetně sídliš-
tě) k procházkám, venčení psů, ke sportu (běhu a jízdě 
na kole), maminky s kočárky apod., neboť spojuje Bez-
ručovu ulici s Říčanským lesem. Jakmile však zaprší, je 
pěšina rozbahněná. V minulosti byla již jednou drobně 
upravena štěrkem, který je už dávno zašlapán. Navrho-
vaná úprava by spočívala především ve zpevnění cesty 
kamenivem (vysypání kamennou drtí), což je zcela pří-
rodní materiál, který je využíván na většině cest v Ří-
čanském lese, kde se osvědčil. Odvádí při dešti vodu 
z povrchu, takže by určitě každý ocenil, že projde lesem 
bez zabahněných bot. Navíc je úprava cesty investičně 
nenáročná s vysokým uživatelským komfortem. Kdo by 
se v lesíku rád pohodlně prošel i v deštivých dnech, pod-
pořte tento projekt.  

Markéta Vodáková

Návrh na úpravu pěší cesty vedoucí přes lesík spojující 
ulici Bezručova s ulicí Olivova

PODPOŘTE projekt č. 14 RENOVACE SEVERNÍHO VSTUPU 
DO RONDELU V ŘÍČANECH
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Klub šachist  í any 1925
www.sachyricany.cz

Zálohy máme stále 
nejlepší v kraji
Po dvou covidových letech se mohl 
uskutečnit 30. 4. krajský přebor 
družstev do 12 let. Pořadatelem byl 
náš klub, který dokázal postavit tři 
družstva. U ostatních klubů jsme za-
znamenali velký úbytek způsobený 
zásadním ztížením tréninků. Slože-
ní družstva bylo tradiční: pět hráčů 
do 12 let s tím, že musí být mezi nimi 
povinně jedna dívka. Družstvo dopl-
ňuje povinný mladší žák do 9 let.

Naše A družstvo zvítězilo před druž-
stvy Čelákovice a Lysá n/L. a postou-
pilo na červnové Mistrovství ČR, které 
se bude hrát v Jihlavě. B družstvo mělo 
velmi blízko k postupu, když skončilo 
na 4. místě.

Úspěšná sestava našeho áčka od první 
šachovnice: Slívová 5 b., Němec 4,5 
b., Kolář 5 b., Pešek 5,5 b., Sehnoutka 
6,5 b., Randák 5 b.
B družstvo hrálo v sestavě: Artamanov 
5,5 b., Zelenka 1 b., Gernert 4,5 b., 
Janšta 5,5 b., Hroník 1,5 b., Pešková 
5 b. 

Turnaj byl podpořen 
grantem Města Říčany.  

KP mládeže v Rapid šachu uspořádal 

7. 5. ŠK Lysá nad Labem. Rozdáva-

lo se 18 medailí ve třech kategoriích 

chlapců a dívek. Bojovalo se i o postu-

py na M ČR. Které se bude hrát v září 

v Harrachově. Nejvíce medailí (pět) 

odvezl náš klub, stejně jako domácí 

Lysá. Celkem hrálo 113 dětí.

V kategorii H14 zvítězil T. Pressler 

před J. Sílešem. Na M ČR postupuje 

i třetí v D 14 A. Zelenková.

V kategorii D 12 získala stříbro 2. 

L. Kopecká. V H12 byl nejlepší M. 

Němec na 8. místě a bez postupu na 

M ČR.

V kategorii H 10 obsadil T. Gernert 2. 

místo. Šestý Vít Sehnoutka na M ČR 

již nepostupuje.

KP v Rapid mužů se konal 8. 5. v Ří-

čanech. Turnaj se hrál jako Memoriál 

F. Říhy za účasti 83 hráčů všech věko-

vých kategorií a šachových úrovní. 

Vítězem se stal říčanský Mistr FIDE 

Jáchym Němec před dalšími mladý-

mi FM z Vlašimi. Jáchym se tak stal 

i krajským přeborníkem mužů i junio-

rů. Velkým a milým překvapením bylo 

celkově 6. místo našeho 16letého D. 

Hampla. Nejlepší juniorkou byla naše 

M. Strnadová. Nejlepší ženou WCM 

Turková ze Slovenska. Nejlepším se-

niorem J. Feirfeil z Jawa Brodce. 

Turnaj byl podpořen grantem Města 

Říčany.  

Mezinárodní úspěch
v dubnu vyrazila z Říčan výprava 21 

dětí v doprovodu čtyř trenérů na 41. 

ročník mezinárodní turnaj šachových 

nadějí do Frýdku Místku. Turnaje se 

zúčastnili po tříleté odmlce zástupci 

pěti zemí a náš klub byl vidět. V kate-

gorii do 15 let získal bronzovou me-

daili T. Pressler a v kategorii do 9 let 

získal stříbrnou medaili  Gernert O. 

Zajímavostí turnaje je i vyhodnocení 

soutěže pětičlenných družstev, kterou 

vyhrál BŠŠ Frýdek-Místek před KŠ 

Říčany 1925 a výběrem jihomorav-

ského kraje. 

Jaroslav Říha
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Rozvoj ragby dětí a mládeže je podporován dotacemi města Říčany
www.facebook.com/ragbydetiamladezercricany
Sportovní centrum mládeže finančně podporuje Středočeský kraj

Rugby Club Mountfield Říčany
www.rugbyricany.cz, www.twitter.com/rugbyricany, www.facebook.com/rcricany

MUŽI
Češi porazili Lotyše, Říčaňáci byli 
u toho
V seriálu Mistrovství Evropy porazili 
čeští ragbisté na hřišti Sparty Lotyše 
vysoko 54:17 (19:3). V sestavě do-
mácích nastoupilo šest hráčů říčan-
ského Mountfi eldu, Tomáš Adámek, 
Václav Calta, Tomáš Stránský, Jakub 
Havel, Kryštof Kohout a Samuel Du-
puy a také tři naši odchovanci aktuál-
ně hájící jiné klubové barvy, Martin 
Cimprich (Musselburgh RFC - Skot-
sko), Jakub Homer (Valence Romans 
Drome Rugby) a Jan Kučera (JIMI 
RC Vyškov). 

Češi byli v utkání jednoznačně lepším 
týmem, i když v úvodu zápasu půso-
bili poněkud upracovaně. „Ze začát-
ku jsme byli nervózní, padaly nám 
míče,” souhlasil s tímto hodnocením 
trenér Miroslav Němeček. Postu-
pem času ale domácí ragbisté výkon 
zlepšili a v závěrečných minutách 
předvedli několik nádherných průni-
kových akcí zakončených efektními 
pětkami.  „S Lotyšskem jsme uhráli 
dobrý výsledek, ale je vidět, že máme 
věci, které je třeba vylepšit,“ nebyl 
přesto úplně spokojen Miroslav Ně-
meček.

CENTRUM MLÁDEŽE
V kádru áčka se daří mladým 
odchovancům
I v letošní extraligové sezoně, ve kte-
ré mimochodem hráči Mountfi eldu 
vyhráli všechny zápasy základní čás-
ti, se daří mladým odchovancům klu-
bové akademie. V sedmi odehraných 
zápasech se jich představilo ve věko-
vém rozmezí 19-23 let čtrnáct. Trenér 
Němeček na mladé talenty hodně 
sází, již v loňské mistrovské sezoně 
měly Říčany soupisku plnou odcho-
vanců nastupující generace a nejinak 
je tomu letos.
Hráči formovaní ve sportovním cent-
ru mládeže při ragbyovém klubu v Ří-
čanech jsou i v čím dál větší míře opo-
rami mládežnických i seniorských 
reprezentací, příkladem je třeba Sam 
Dupuy, který loni úspěšně působil 
v české dvacítce, letos se již zařadil 
do reprezentačního áčka v utkání 
proti Lotyšsku.

MLÁDEŽ
Dívčí ragby v Babicích
V nedalekých Babicích se uskutečnil 
v květnu turnaj dívek do 15 a 17 let, 
ve kterém se dívky Říčan do 17 let 
umístily na druhém místě. Děvčatům 
do 15 let se tolik nedařilo a obsadily 
čtvrté místo. 
Ragby dívek se v Česku postupně roz-
víjí a zdaleka ne všechny tradiční klu-
by mají týmy v kategoriích do 15 a 17 
let. Na turnaji v Babicích se v obou 
věkových kategoriích představily jen 
Říčany a domácí Babice. 

DĚTI
V červnu hostíme celostátní turnaj 
dětí do 10 let
Vrchol soutěžní sezony kategorie dětí 
do 10 let se letos uskuteční v sobotu 
4. června v Říčanech. Přijďte se podí-
vat na umění malých ragbistů a rag-
bistek z celé České republiky, třeba 
pokud jen budete mít cestu kolem 
našeho stadionu po nové cyklostezce.
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Říčaňáci v národním dresu: zleva nahoře Martin 
Cimprich, Tomáš Stránský, Jan Kučera, Tomáš 
Adámek, Jakub Homer, Václav Calta, zleva dole 
trenér Miroslav Němeček, Kryštof Kohout, Jakub 
Havel a Sam Dupuy

Kryštofa Kohouta už lotyšští obránci nechytí, foto 
M.Flousek / rugbyunion.cz

Momentka z turnaje v Babicích

Sam Dupuy je velkou nadějí českého ragby, foto 
M.Flousek / rugbyunion.cz

POZVÁNKA NA RAGBY -
 STADION JOSEFA KOHOUTA

4. 6. 2022 | celostátní turnaj 
kategorie do 10 let
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 Jarní víkendy 
trávíme na zá-
vodech po celé 
ČR. Říčanské 

gymnastky obsazují všechny věkové 
kategorie. Naši základnu tvoří dívky 
ve věku 4 – 16 let. V odvětví teamgym 
u nás cvičí i několik chlapců. 
Družstvo Teamgymu - konktrétně 
Panteřice, se zúčastnilo svého prvního 
závodu v tomto roce na Poháru města 
Třebíče. Odbylo si zde zároveň pre-
miéru po vstupu do starší kategorie 
– Junior II. 9. místo ze 17 bylo velkým 
úspěchem a zároveň hnacím motorem 
do dalších tréninků.
Své závodní zkušenosti sbírají mezi 
nejmladšími i holčičky ve sportovní 
gymnastice narozené v 2016-14. Sé-
rie závodů v Brně, Jihlavě a Náchodu 
z holek dělá zkušené závodnice. Vozí 
krásná umístění a nechybí ani medai-
le. Ze všech třech závodů se podařilo 
dovézt stříbrné ocenění A. Jechové, 
další stříbro přidala ještě v Brně K. Šá-
lová a následoval bronz díky K. Synko-

vé, V. Prellové, N. Gregorové, N. Ku-
bíčkové, A. Müllerové a S. Vašutové. 
Závodu v Jihlavě se zúčastnila i starší 
děvčata, i tam jsme dosáhly medailo-
vých úspěchů: 
2. místo A. Skalová, 3. místo K. Šebes-
tová a L. Hartlová
V Doksech se 7. 5. uskutečnil již 57. 
ročník závodu „Dokská kladina“. Kde 
je kromě klasického gymnastického 
čtyřboje vyhodnocena v každé kate-
gorii ještě nejvyšší známka na kladině. 
A tak jsme kromě medailí za čtyřboj – 
zlaté E. Fitzpatrick, M. Pechmanová 

a A. Žvejkalová, stříbrné A. Rampul-
ková a K. Rašková, odvezly i dvě oce-
nění za nejvyšší známky na kladině – 
A.Žvejkalová a A. Rampulková
 8. 5. se v Týnci nad Sázavou uskutečnil 
Přebor Středočeského kraje ČASPV, 
kam nastoupila družstva v ktg. mladší 
žákyně – Fuchsová, Mančíková, Str-
zolková, Holdsworth a v ktg. starší žá-
kyně – Kuchařová, Brányiková, Marti-
šová. Obě družstva podala moc hezké 
výkony a shodně vystoupala ve svých 
kategoriích na 3. stupínek.
V rekreačních skupinách a všech na-
šich kurzech nyní probíhají ukázkové 
lekce pro rodiče dětí, které s námi cvi-
čí. Jsme moc rády, že máme po “covi-
dové pauze“ opět příležitost ukázat, 
co vše se děti během času stráveného 
v tělocvičnách naučily. 
Pokud ještě nemáte pro své děti pro-
gram na léto, vyberte si z nabídky 
termínů našich příměstských táborů – 
pár míst stále ještě zbývá. www.gym-
nastikaricany.webooker.eu

J.Jechová a B.Bernardová

Gymnastické jaro

I letos se podařilo 
bezvadně zor-
ganizovat již 20. 

ročník taneční soutěže v rokenrolu, 
opět s mezinárodní účastí.  O krásné 
ceny soutěžili tanečníci ze Sloven-
ska, Polska, Irska a České republiky. 
Partnerem akce bylo město Říčany, 
kterému tímto děkujeme za granto-
vou podporu. Velké poděkování letí 
i generálnímu partnerovi akce, kte-
rým je realitní kancelář Románek 
a partneři. Pan Románek osobně 
předával nejlepším párům a forma-
cím poháry a medaile. Děkujeme 
a těšíme se na další spolupráci.

Obětavým dobrovolníkům z řad rodi-
čů, kteří oddřeli spousty práce s pří-
pravou haly, úklidem, patří také velké 
poděkování. Na soutěži v Říčanech 
jsme získali spousty medailí a pohárů, 
ale jejich výčet by byl dlouhý.
Mistrovství Evropy a spousta 
vystoupení

TŠ Twist Říčany nyní vystupuje 
snad všude – od maturitních, škol-
ních, městských a dalších plesů až 
po Mistrovství Evropy v Budapešti. 
To se uskutečnilo 21. a 22. 5., tedy 
po uzávěrce listu, informace dodáme 
v dalším vydání. Každopádně „umí-
me“ tančit jak na mistrovství Evropy 
či na parketu v pražské Lucerně, tak 
třeba na říčanské Lázeňské louce, 

U Labutě, nebo třeba v Ondřejově či 
Mnichovicích.
Příměstský tábor na konci prázdnin
Oblíbený příměstský tábor TŠ TWIST 
plánujeme letos opět Na Fialce. Ale 
pozor, pouze 29., 30. a 31. srpna! Den-
ně od 8.00 do 16.30 hodin. 
Přihlášky a informace dětí od 5 do 10 
let na email: ts.twist@post.cz

Jiří Boháček

Jarní cena TŠ Twist Říčany za námi
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Účastníci fl orbalových tréninků Sport 
Academy ze všech našich lokalit se 
v neděli 14. května sjeli do haly Na Fi-
alce v Říčanech, aby se v tomto škol-
ním roce už počtvrté utkali na turnaji 
Floorball Academy Tour. Kolem haly 
bylo už od rána rušno, zájem byl ten-
tokrát rekordní, a tak se hrály vlastně 
dva turnaje. Dopoledne se utkali mlad-
ší školáci od 1. do 4. třídy. Odpoled-
ne čekaly zápasy jejich starší kolegy 
z páté třídy a druhého stupně. Turnaj 
nabídl mnoho dramatických utkání, 
parádních fl orbalových akcí a přede-
vším spoustu smíchu a radosti. I když 
vyhrát mohli jen ti nejlepší, své zápasy 
si po celý den užívali všichni. Trenéři 
měli radost především z velkého zlep-
šení svých svěřenců. „Když porovnám 
první letošní turnaj a ten dnešní, je 
vidět, že se kluci a holky opravdu zlep-

šili. Umí si mnohem lépe nahrát, lépe 
vedou míček, vidí na hřišti své spolu-
hráče i mnohem přesněji střílí,“ řekl 
v den turnaje šéftrenér Sport Academy 
Oliver Hradický.
S blížícími se prázdninami se blíží 
ke konci i tréninky Sport Academy. To 
ale mladé sportovce vůbec nemusí mr-
zet, protože hned v červenci proběhnou 
čtyři příměstské sportovní kempy, tři 
pro školáky a jeden pro předškoláky, 
které jsou pro trenéry i hráče vždy jed-

nou z nejhezčích částí roku. „Na kem-
pech máme na sportování více času, 
děti jsou v létě uvolněnější, nemusí řešit 
školní starosti a prostě si sport i zába-
vu s kamarády užívají naplno,” dodal 
Hradický. Během pěti dnů od pondělí 
do pátku, vždy mezi osmou a sedmnác-
tou hodinou, čeká děti fl orbal, fotbal 
i plno dalších míčových sportů a her 
v hale i mimo ni. Školáci se navíc mo-
hou těšit i na návštěvu bazénu. 
Kempy pro školáky proběhnou v hale 
Na Fialce v Říčanech v týdnech od 11. 
do 15. 7., od 18. do 22. 7. a od 25. 
do 29. 7. Pro školkové děti chystáme 
kemp v prvním srpnovém týdnu v Su-
lici. Své malé sportovce a sportovkyně 
přihlašujte na webu https://academy-
-sport.cz/ v sekci rozvrh a registrace. 
Zbývá posledních několik míst! 

Vít Voltr

Sport Academy má za sebou rekordní florbalový 
turnaj! Na letní kempy zbývají poslední místa
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Máme mistry!
Úvodem bychom vás rádi pozvali 
na závěrečnou taneční akademii, kte-
rá se uskuteční 23. června od 18 hodin 
v KC Labuť. Vystoupí tanečníci naše-

ho klubu, a to ti nejmenší, ale i ostřílení matadoři. Přijď-
te se podívat, co jsme vše zvládli vylepšit a užít si po dvou 
letech podvečer plný tance. Všichni jste srdečně zváni.

Je nám milou povinností pochlubit se úspěchy našich 
svěřenců. 8. května proběhlo v Pardubicích Mistrovství 
ČR Hobby Amatérské ligy SUT. V kategorii SOLO Dan-
ce v latině, kdy se netančí v páru, ale, jak název napovídá, 
dívky (většinou) tančí samy, nás reprezentovaly Viktorie 
Budská a Lucie Glogarová. A s konkurencí se popraly ná-
sledovně: Viky (pro kterou to byla teprve druhá soutěž) 
ve věkové kategorii Mládež & Dospělí získala dvě bronzo-
vé medaile. Lucka v kategorii Junior II získala dvě stříbrné 
a dvě bronzové medaile. Holky jsou tak vicemistryně re-
publiky! A v neposlední řadě máme i titul MISTRA! Mis-
trem ČR Hobby Amatérské ligy SUT v kategorii Mládež & 
Dospělí Latina se pro rok 2022 stal Jan Tesařík & Lucie 
Glogarová. Všem moc gratulujeme a děkujeme za vzor-
nou reprezentaci.

Většina našich kurzů již bude pomalu končit, ale nezou-
fejte, v září opět otevíráme. Dětské kurzy budou probíhat 
v obvyklých časech, to samé se týká Ladies Latin. Nově 

bude otevřen kurz pro začátečnice v pondělí dopoledne 
i večer. Pro více informací sledujte webové stránky www.
fuego.cz nebo facebook. Pokud nenajdete odpovědi na vaše 
otázky, nebojte se nám napsat na info@fuego.cz. Nicméně 
na kurzy se nemusíte hlásit, prostě přijďte na první hodi-
nu, začínáme třetí týden v září (tedy od 19. 9.). Těšíme se 
na vás!

Přejeme vám slunečné 
a protančené léto.

Vaše Fuego
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Kluci, děkujeme!

V neděli 8. 5. proběhlo 
klíčové utkání kraj-

ského přeboru staršího dorostu 
mezi domácími FK Říčany a muž-
stvem Povltavská FA. Vítěz utká-
ní se mohl probojovat do baráže 
o postup do Divize. 

Minimálně dva týdny před utkáním 
započaly pečlivé přípravy na zápas 
i aktivizace příznivců říčanského 
fotbalu, včetně kampaně na soci-
álních sítích, která zvala fanoušky 
k návštěvě utkání. A Říčaňáci přání 
našich dorostenců vyslyšeli. Více 
než 400 diváků vytvořilo dlouho 
nevídanou atmosféru a ohlušují-
cím skandováním neúnavně hnalo 
naše fotbalisty do útoku. Přestože 
měli naši hráči více ze hry, větší 
držení míče a relativně dost bran-
kových příležitostí – prostě byli 
fotbalově lepší, díky neproměně-
ným šancím a nedůrazu v obranné 
činnosti při ojedinělých šancích 
soupeře nakonec prohráli koneč-
ným výsledkem 0:2. 

Zklamání našich hráčů bylo obrov-
ské. Po závěrečném hvizdu popadali 
na trávník a drželi si hlavu v rukou. 
Dokonce i pár slziček proběhlo. 
Prostě zmar, který fotbal i život ob-
čas přináší. 

Přestože kluci prohráli a barážová 
utkání o postup do Divize si zahra-
je Povltavská, bylo bojovné utkání 
v nádherné fotbalové atmosféře 
skvělým zážitkem a zároveň velmi 
nadějným příslibem pro budouc-
nost říčanského fotbalu. A to jak 
v příští sezóně soutěže staršího do-
rostu, tak ve výhledu pro A-mužstvo 
dospělých.

Je třeba poděkovat. A to, jak našim 
dorostencům za dosud odehranou 
sezónu a srdce, které na hřišti ne-
chali, tak i fanouškům, kteří si našli 
cestu na stadión a skvělým způso-
bem naše hráče podporovali. Děku-
jeme!

Tomáš Kořán

����

BIKE EXPO
PUMPTRACK CONTEST

TRIALOVÉ ZÁVODY A EXIBICE
ZÁVODY PRO DĚTI 

GRAVEL BIKE RACE
TESTOVÁNÍ KOL A EBIKŮ

DJ PÁRTY ALEŠ MATOUŠEK

25.-26.6., 10:00-18:00 
B i k e p a r k  Te h o v  a  Ř í č a n y

w w w. r i c a n s k e s l a p a c k y. c z
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Líbí se vám florbal? Přijďte si ho vyzkoušet 
na Den florbalu!

V sobotu 18. června se uskuteční 
s podporou města Říčany Den fl orba-
lu na venkovním hřišti volnočasového 
areálu na Pacově, ulice U Rybníka. 
Zveme všechny příznivce i nové zá-
jemce, kteří si chtějí zkusit být fl orba-
lovým Drakem anebo si jen užít spor-
tovní den. Od 10:00 do 13:00 hodin 
budou přichystány fl orbalové i nefl or-
balové aktivity pro vaše děti. Každý 
účastník odejde domů s malou pozor-
ností. V průběhu celého dne budou 
k vidění klání všech našich věkových 
kategorií, včetně atraktivního utkání 
rodičů s dětmi a celý den vyvrcholí 
v odpoledních hodinách přátelskými 
zápasy mládeže a dospělých. Přijďte 
si s námi užít příjemný sportovní den. 

Vyzkoušet si florbal můžete přijít 
i dříve. Nové zájemce o náš sport 

od 5 let rádi přivítáme na otevře-
ných trénincích, kterých se můžete 
zúčastnit v průběhu celého měsí-
ce června vždy ve čtvrtek od 16:30 
do 18:00 v Městské sportovní hale 
ve Škroupově ulici v Říčanech. 
Veškeré tyto tréninky jsou zdarma. 
S případnými dotazy se můžete 
obracet na info@florbaldraci.cz.

Za klub FBC Draci Říčany 
Tomáš Tichý

Program dne:
10:00 – 13:00 

dovednostní soutěže pro všechny 
příchozí děti, utkání našich 

nejmladších florbalistů
13:00 – 14:00

utkání rodičů a dětí
14:00 – 16:00

utkání mladších a starších žáků
16:00 – 17:00

přátelské utkání dorostenců
17:00 – 18:00

přátelské utkání mužů
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P&F tým APDT ŘÍ-
ČANY pokračuje pro své nadšence 
i o velkých letních prázdninách for-
mou příměstského campu. Děti se 
naučí základům Parkouru & Freeru-
nu, jako takového. Navýší si své limity 
a objeví nové kamarády. Příměstský 
camp ve stylu Parkouru & Freerunu 
je určen bylo děti od 6 let. Turnus se 
odskáče v termínu 11. - 15. 7. 2022.

Kapacita omezená a jídlo zajištěno.
Pro přihlášku a více informací kon-
taktujte na e-mailu iva.mracko-
va@seznam.cz, případně telefonu  
722908072.

Krásný a pohodový konec školního 
času a těším se opět na shledanou. 

Za APDT ŘÍČANY, Iva Mračková

APDT Říčany
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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

VÝPŮJČNÍ HODINY:
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 dále první 

a třetí sobotu od 8.30 do 12.00.

PLÁNOVANÁ OTEVÍRACÍ 
DOBA O PRÁZDNINÁCH 
(ČERVENEC A SRPEN):
Oddělení pro dospělé: pondělí až 

pátek od 8.30 do 18.00

Oddělení pro děti: úterý, středa 

a čtvrtek od 8.30 do 18.00

Kat a Blázen v podání divadelního souboru Divná Bára 

Pomáháme Ukrajině
 Zájemci si mohou u nás (bez registrace) 
přečíst ukrajinský časopis Porohy, obsahu-
jící aktuality a praktické rady pro Ukrajince 
žijící v ČR. Připravili jsme také dětské knihy 
v ukrajinštině. Na stránkách knihovny jsme 
uspořádali odkazy na online čtení v ukra-
jinštině obsahující široké spektrum žánrů 
– beletrii pro dospělé i pro děti, učebnice, 
slovníky apod. Vladimír Levický

Divadelní hru Jiřího Voskovce a Jana Wericha Kat a blázen 
uvedl divadelní soubor Divná Bára v říčanském kulturním 
centru Labuť 5. května 2022. Touto divadelní hrou zaha-
jovalo Osvobozené divadlo sezónu roku 1934 a nikdo by 
netušil, že v roce 2022 začne nabývat opět na aktuálnosti. 
Snad jen s tím rozdílem, že dnes by legendární dvojice au-
torů nemusela děj hry zasadit do fi ktivní země, kde se spo-
jili radikální revolucionáři v čele s Donem Blasco Ibaneem 
(Milan Velebný) a vlastenečtí plantážníci v čele s Donem 
Vasco Ibayem (Pavel Bednář), aby vládli ve jménu národ-
ních hrdinů Gaspara Radúza (Emil Staněk) a Melichara 
Mahulena (Petr Dušek). Při aktu pokládání věnců na ostro-
vě Svatého Pankráce zjišťují, ke své hrůze, že údajně mrtví 
národní hrdinové žijí...
V režii Jakuba Dostála se odvíjí děj hry na téměř prázdné 
scéně, pouze s vykrytým tmavým pozadím a tím je kladen 
velký důraz na výkony herců, kterým tak pomáhají pou-
ze  velmi povedené kostýmy (Karolína Herzinová, Helena 

Dušková). Nenechte si ujít některé z dalších představení, 
protože stoji za vidění   a některé herecké výkony doslova 
překvapí. 
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Kat a blázen v kulturním centru Labuť
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Co přinese červen?  
Výstava „Příběh říčanského 
hradu“
každý den od 14 do 18 hod.
 Ještě do 17. července 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 ta-
kovém sídle žilo. Pomocí vizualizace 
vstoupíme do hradu v době jeho nej-
větší slávy. 

Geoodpoledne
každou neděli od 14 do 16 hod. 
Rýžování drahokamů, průzkum 
jeskyně, vykopávání dinosauřích 
kostí, hledací hra, zkoumání hmyzu 
a spousta dalších aktivit na vás čekají 
každou červnovou neděli od 14 do 16 
hodin v Geoparku Říčany!

Voňavé a chutné 
workshopy – výroba 
sýrů a bylinky a domácí 
lékárna
čtvrtky 9. a 23. června, 18–20 hod. 
Oblíbený cyklus workshopů pokraču-
je výrobou sýrů a o dva týdny později 
také bylinkami do domácí lékárny. 

9. 6. – Výroba sýrů
Farmářka Tereza vás provede celým 
procesem výroby několika druhů 
domácích sýrů – čerstvého sýra, 
pařeného i zrajícího. Dozvíte se, 
jak zpracovává mléko od nadojení 

až po zabalení hotového výrobku. 

Naučíte se některé typy sýrů vyrábět 

i v domácích podmínkách. Zjistíte, 

jak sýry a další mléčné výrobky ochu-

tit, aby byly pokaždé trochu jiné. 

A samozřejmě – všechno ochutnáte! 

Od čerstvého mléka přes syrovátku, 

po mnoho různých fantastických 

domácích sýrů.

23. 6. – Bylinky a domácí lékárna

Prozkoumáme společně naši zahra-

du i blízké louky a les, nasbíráte si 

bylinky, které se dají použít v kuchy-

ni i v domácí lékárně. Dozvíte se, 

jak připravit domácí léčivé sirupy, 

tinktury a masti. Možná zjistíte, že 

některé z rostlin, které jste dosud jen 

přehlíželi, se skvěle uplatní ve vaší 

kuchyni.

Tyto workshopy nebo celý cyklus mů-

žete zakoupit v e-shopu muzea.

Horniny a minerály pro 
každého!
pondělí 13. června, 17.30–19.30 
hod. v Geoparku Říčany
Jak poznávat základní horniny a mi-

nerály? A proč od každého geologa 

dostanete vždy při pohledu na nezná-

mý kámen nejprve otázku „A kde jste 

to našli?“

Geoložka Jana Švandová vám před-

staví základní tipy, triky a pomocníky 

pro identifi kaci hornin a minerálů, 

pochopíte, jak horniny vznikají a jaké 

krajiny tvoří kolem nás. Polezete 

jeskyní, prozkoumáte vlastnosti růz-

ných minerálů a uvidíte růst krystaly 

přímo před očima! Odcházet budete 

s vědomím, že teď už víte, jak na to! 

Akce je vhodná jak pro pedagogy, tak 

pro zájemce z řad široké veřejnosti.
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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 mikro-
světě, Den dobrodruhů, Den se zvířaty a Den v geoparku.
S našimi zkušenými lektorkami si mohou děti užít zába-
vu 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.
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Uzavírá se školní rok, myslíme 
na učitele a žáky, a  proto tentokrát 
upozorníme na jeden vzácný tisk 
z muzejní knihovny vázající se k svě-
toznámému pedagogovi Janu Amosi 
Komenskému. Totiž na jeho pro-
slulou učebnici latiny (resp. vlast-
ně všech jazyků) Janua linguarum 
reserata neboli česky Dvéře jazyků 
otevřené. Na rozdíl od jiných učeb-
nic je tato založena na metodě učení 
se překladu celých vět seskupených 
podle věcných témat. Tiskem vyšla 
poprvé v roce 1631 zřejmě v Lešně 
a rychle získala oblibu po celé Ev-
ropě (do češtiny byla přeložena sa-
motným Komenským a vydaná roku 
1633 v Lešně). Říčanský exemplář 
opatřený koženou vazbou na hřbe-
tě zdobenou zlaceným slepotiskem 
pak pochází z pětijazyčného vydání, 
které vyšlo v roce 1661 ve slavném 
nakladatelství rodiny Elzevierů 
v Amsterodamu. Jeho signet (tj. 
něco jako obchodní značka) v po-
době olivovníku s bohyní Minervou 
držící stuhu s mottem „NE EXTRA 
OLEAS“ můžeme vidět na titulním 
listu a bylo dedikováno princi Vilé-
movi III. Oranžskému (budoucímu 
nizozemskému místodržiteli a ang-
lickému králi). Původní latinsko-ně-
meckou verzi pro Elzeviery rozšířil 

o francouzský a italský text nizozem-
ský fi lolog Nathanaël Duëz (takto 
ve čtyřjazyčné podobě kniha vyšla 
v Leidenu  v letech 1640 a 1644), 
pro 3. elzevierské vydání pak špa-
nělskou mutaci doplnil jistý mo-
nogramista G. R. Naše vydání tak 
obsahuje na každé dvoustraně para-
lelní latinský, španělský, francouz-
ský, italský a německý text (první 
čtyři jazyky jsou sázeny ve sloupcích 
vedle sebe a odlišeny střídavým 
užitím antikvy a italiky, němčina je 

pak dole pod čarou vyvedena švaba-
chem). Na titulním listě může čtenář 
shledat starší francouzské věnování 
(asi z 18. století) jistého M. Boudiera 
jeho příteli: „Donné par M. Boudier 
a on ami B.“.

Jan Andrle

    Ze sbírek muzea: elzevierské vydání Komenského 
učebnice Janua inguarum reserata

Počátky Sbírky Muzea Říčany 
sahají do roku 1894. Tehdy do-
šlo v souvislosti s přípravami 

Národopisné výstavy českoslo-
vanské (1895) ke shromáždě-
ní prvních předmětů, muzeum 

pak vzniklo v roce 1908.  
V současné době má sbírka 

přes 20 000 položek.
O sbírkových předmětech 

píšeme pravidelně do Kurýru 
a můžete se o nich dočíst také 

na našich webových strán-
kách.
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06 ČERVEN
PROGRAM 2022

DIALOGY S KRYLEM
 St 29 / 06 / 2022 – 19.30
   DAVID ULIČNÍK, ČLEN VOKÁLNÍ SKUPINY 4TET  
 SE VÁM PŘEDSTAVÍ VE SVÉM NOVÉM KONCERTNÍM  
 POŘADU „DIALOGY S KRYLEM”. USLYŠÍTE PÍSNĚ,  
 BÁSNĚ A CITÁTY KARLA KRYLA V PODÁNÍ JIŽ  
 ZMIŇOVANÉHO DAVIDA ULIČNÍKA. 

 
 Říčany – ��. listopadu ��� +��	 
�
 �	� ���

DRUMMING SYNDROME
 St 01 / 06 / 2022 – 20.00
  BUBENÍK METALOVÝCH DYMYTRY  
 MILOŠ MEIER VÁS ZVE NA VYSTOUPENÍ SVÉHO  
 BUBENICKÉHO ONE-MAN SHOW  PROJEKTU  
 S NÁZVEM „DRUMMING SYNDROME”. 

SKOTSKÝ SYNDROM
 St 08 / 06 / 2022 – 19.30
   STRAŠNICKÉ DIVADLO PRAHA  
 A ADVERTE – DIVADLO FRANCOUZSKÉ KOMEDIE  
 UVÁDÍ KOMEDII O SKOTECH VE SKŘÍNI.  
 HRAJÍ: MILUŠKA BITTNEROVÁ, BÁRA MOTTLOVÁ  
 / DOMINIKA BÝMOVÁ, MIREK ŠIMŮNEK / PETR  
 VONDRÁČEK, MARTIN SOCHOR. 

 KONCERT Y 

MILOŠ MEIER – DRUMMING SYNDROME
St Bubeník metalových Dymytry Miloš Meier Vás zve na vystoupení svého 
bubenického one-man show projektu s názvem „Drumming Syndrome”.

  DIVA DLO  

SKOTSKÝ SYNDROM
St  STRAŠNICKÉ DIVADLO PRAHA a ADVERTE – divadlo francouzské komedie.
KOMEDII O SKOTECH VE SKŘÍNI. Novinka 2022! Hrají: Miluška Bittnerová, 
Bára Mottlová / Dominika Býmová, Mirek Šimůnek / Petr Vondráček, 
Martin Sochor.

 SPOLEČNOS T A TA NEC 

PRVNÍ ŘÍČANSKÁ VEŘEJNÁ TANČÍRNA
Út Příjemné prostředí, kvalitní taneční hudba. Neformální oblečení. Přijďte  
       se pobavit, procvičit taneční kroky či odložit zbytečná kila.

 KONCERT Y – Z Ó N A   S V O B O D Y  

TROUFALOST A HOSTÉ...
St  Školní kapela Troufalost ze základní školy Bezručova zahájí Letní scénu KC 
Labuť. Troufalost je dětská kapela při 2. ZŠ Bezručova. Funguje již celých 16 
let a za tuto dobu se v ní vystřídala celá řada skvělých začínajících muzikantů. 
Tento středeční večer vás bude bavit bohatým repertoárem z oblasti rocku, 
blues a jazzu. Jako hosté vystoupí někteří bývalí členové.

 KONCERT Y  

SPRÁVNEJ HOST
Čt  Letní koncert kytarového kurzu Jiřího Bardy a sboru Bardáček.

 KONCERT Y  

ABSOLVENTSKÝ KONCERT
Út  ZUŠ Říčany.

 KONCERT Y – Z Ó N A   S V O B O D Y  

PRAŽSKÝ VÝTĚR
St  Pražský výtěr je rock revivalová skupina hrající ty největší a nestárnoucí 
rockové pecky. V jejich repertoáru najdete Led Zeppelin, Deep Purple,  
AC/DC a další hvězdy. Na scéně působí již 20 let, takže můžete očekávat 
výbornou sehranost a velké nasazení pramenící z obdivu k daným kapelám  
a rockové hudbě vůbec.

 SPOLEČNOS T A TA NEC 

TANEČNÍ AKADEMIE FUEGO
Čt Závěrečné vystoupení TK Fuego.

 KONCERT Y – Z Ó N A   S V O B O D Y  

BIG BAND ZUŠ ŘÍČANY, HOLOKRCI  
A MILAN PITKIN, ARÉNA, GREEN DAY 
REVIVAL PRAHA
Pá  Hudební vystoupení pořádané KC Labuť v rámci doprovodnému programu 
k akci Future City Tech 2022. Koncerty se konají v ZÓNĚ SVOBODY.

 SPOLEČNOS T A TA NEC 

PRVNÍ ŘÍČANSKÁ VEŘEJNÁ TANČÍRNA
Út Příjemné prostředí, kvalitní taneční hudba. Neformální oblečení. Přijďte  
       se pobavit, procvičit taneční kroky či odložit zbytečná kila.

 KONCERT Y – Z Ó N A   S V O B O D Y  

DAVID ULIČNÍK – DIALOGY S KRYLEM
St  Uslyšíte písně, básně a citáty Karla Kryla v podání Davida Uličníka.
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ANTIKVARTET  
& IVO JAHELKA
 St 03 / 08 / 2022 – 19.30

   POŘAD S PÍSNIČKÁŘEM A DOKTOREM PRÁV  
 IVO JAHELKOU A PŘÍJEMNÝM ČTYŘHLASÝM  
 HUDEBNÍM SESKUPENÍM ANTIKVARTET.  

NEBUĎ LABUŤ A  ZAJDI NA KULTURU!

MIROSLAV PALEČEK  
– PÍSNĚ DOMOVA
 St 13 / 07 / 2022 – 19.30
   MIROSLAV PALEČEK PŘEDSTAVÍ NEJEN  
 ZHUDEBNĚNÉ BÁSNĚ NAŠEHO JEDINÉHO  
 NOSITELE NOBELOVY CENY  ZA LITERATURU,  
 ALE ZAZNÍ I PALEČKOJANÍKOVINY,  JEŽKÁRNY  
 A DOSTANE SE I NA NOVINKY A UKULELE. 

JAN ADAMUS  
& MARTINA ČERVENÁ
 St 20 / 07 / 2022 – 19.30
   VYSTOUPENÍ DVOU PŘEDNÍCH ŘÍČANSKÝCH  
 HUDEBNÍKŮ VE SPECIÁLNÍM LETNÍM POŘADU  
 „KLASIKA, ŠANSON A BEATLES”.  
 JAN ADAMUS – HOBOJ, ANGLICKÝ ROH  
 MARTINA ČERVENÁ – KLAVÍR, ZPĚV 

ROARING DORIS
 St 27 / 07 / 2022 – 19.30
  
ZPĚV – DORIS LAMOŠOVÁ
PIÁNO – JAKUB ŠAFR
TRUBKA – JIŘÍ MASÁČEK
BICÍ – DAVID MAXA. 

KRUH PŘÁTEL HUDBYH
– Připravované koncerty sezóny 2022/23

19/10 Jaroslav Šonský – housle a Martinů Strings Prague 
Významný švédský houslista s českými kořeny, jehož doprovodí 
dvanáctičlenný orchestr.
23/11 Trio Incendio
V. Petras – violoncello, F. Zaykov – housle, K. Františová – klavír. Klavírní 
trio patřící k nejlepším v ČR i Evropě.
25/01 Štěpán Markovič – saxofon a Emil Viklický – klavír
Výlet do dalších žánrů s virtuosními interprety.
15/02 Lubomír Brabec – kytara a Alžběta Poláčková – soprán 
Známý klasický kytarista a sólistka opery ND v Praze.
08/03 Doležalovo kvarteto a Valerie Zawadská 
Společný projekt smyčcového kvarteta a české herečky, věnovaný  
A. Dvořákovi.
22/03 Boni Pueri 
Sbor, patřící k předním hudebním tělesům v mezinárodním měřítku, 
dobře známý široké veřejnosti. 
12/04 Miroslav Sekera – klavír 
Jeden z nejvýznamnějších českých pianistů, koncertující po celém světě. 
Známý je mj. účinkováním ve filmu Amadeus.
10/05  Alinde quintet
 Dechové kvinteto ve složení A. Talácková – flétna, B. Trnčíková – hoboj, 
D. Šimeček – klarinet, K. Koska – lesní roh a P. Sedlák – fagot. 

Počet koncertů je rozšířen na 8. Prodej abonentních vstupenek v ceně  
1 300,- Kč zahájíme 15. června.
Velmi si vážíme toho, že máme velkou skupinu návštěvníků, kteří 
nám zůstali věrni i v uplynulém obtížném období. Mnozí z nich jsou 
dlouholetí držitelé abonentních vstupenek. Snažíme se zachovat 
jim jednu z výhod – stálé místo v sále. Zde bychom měli právě  
na tyto návštěvníky velkou prosbu – aby nám závazně potvrdili zájem  
o abonentku na další sezónu (případně si ji zakoupili), a to do  
31. července 2022. My se tato místa pro stálé držitele abonentek 
snažíme co nejdéle rezervovat, přitom ale zaznamenáváme zájem  
o tato místa ze strany dalších návštěvníků, někdy i prosby typu  
„my je známe, oni to letos určitě chtít nebudou, můžete to klidně prodat 
nám“. Organizačně někdy stojíme před obtížným rozhodováním, když  
se snažíme vyhovět všem. Děkujeme všem, kteří navštěvují naše 
koncerty i v době pro kulturu velmi nepříznivé. Díky skvělému 
říčanskému obecenstvu jsme v minulé sezóně zaznamenali 
200 prodaných abonentních vstupenek, což bylo jen  
o 20 méně než v rekordním „předcovidovém“ roce. 
Věříme, že se nadcházející sezóna obejde bez komplikací 
a vrátíme se do dob, kdy každý rok návštěvností 
překonával ty předchozí.

DOBRÉ RÁNO BLUES BAND
 St 06 / 07 / 2022 – 19.30
   DOBRÉ RÁNO BLUES BAND JE ČESKO-AMERICKÉ  
 TRIO, HRAJÍCÍ AKUSTICKÉ BLUES, KTERÉ MÁ SVÉ  
 KOŘENY V POVODÍ ŘEKY MISSISSIPPI. KAPELA  
 KONCERTUJE PRAVIDELNĚ PO KLUBECH  
 A FESTIVALECH NAPŘÍČ EVROPOU A ZA DOBU SVÉ  
 EXISTENCE MÁ ODEHRÁNO PŘES 800 KONCERTŮ.  

PAVEL ŠPORCL 
A. Vivaldi – Čtvero ročních 
dob
 Pá 01 / 07 / 2022 – 21.00
  PAVEL ŠPORCL – HOUSLE 
 & KOMORNÍ ORCHESTR PRAGA CAMERATA.  
 Koncert na vlnách hudby a naděje.  



Co se děje v kultuřeCo se děje v kultuřeCo se děje v kultuře

Muzikál Branický zázrak se v létě vrací do Voděrádek
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Po premiéře v pražském Divadle 
Na Fidlovačce se v červenci diva-
delní muzikál Jana Svěráka a pís-
ničkáře Tomáše Kluse opět zabydlí 
na Letní scéně Voděrádky.

Herci a tvůrci už mají za sebou 
ve Voděrádkách tři předpremié-
ry. „Každá divadelní scéna je jiná, 
a obě muzikálu dávají jiné vyznění. 
Voděrádky jsou magické atmosfé-
rou, kdy hrajeme uprostřed přírody 
s audio doprovodem potoka, Fidlo-
vačka je důstojná divadelní klasi-
ka, a to chce zase velkou pokoru,“ 
říká autor libreta a režie Jan Svěrák 
„Rozmanitost dvou scén je přidaná 
hodnota a změna živému organis-
mu divadla svědčí, protože se pořád 
něco děje, a inscenace se tak dál vy-
víjí,“ dodává. 
Divadelní prostředí fi lmovému reži-
sérovi učarovalo a nevylučuje, že by 
se u živého umění zdržel. Spolupráci 
na muzikálu kladně hodnotí i autor 
hudby a textů Tomáš Klus: „Hud-
ba, která vznikla k muzikálu, je vý-
jimečná, asi, že jsem poprvé nepsal 
o sobě. Honzovy perfekcionistické 
připomínky mě překvapivě dobře 
motivovaly,“ přiznává písničkář. 
„Kromě toho ale vznikla okolo mu-
zikálu kouzelná lidská atmosféra, 
a to je ještě cennější,“ uzavírá Klus. 
Mystický příběh z dnešního Bra-
níka vypráví o písničkáři v krizi 
středního věku. Cítí, jak se vzdaluje 
své ženě a jak mu ubývá sil. Když 
mu zmizí i kolo z garáže, rozhod-
ne se najít viníka a získat zpět, co 
mu kdysi patřilo. Tak se dostane až 
k místním bezdomovcům, v jejichž 
lesíku se údajně za úplňku zdají 
mocné sny. Stráví s nimi magickou 
noc, která přinese nečekané probu-
zení. 
Muzikál se spojil se společností 
Mattoni, a umístěním vratného au-
tomatu na plastové lahve v předsálí 
Letní scény Voděrádky podporuje 
zálohování vratných obalů. „Vratná 
záloha může být motivační zdroj 
příjmu právě třeba pro občany bez 
domova. Mohli bychom vyrábět 
méně plastů, nechávat po sobě 
méně odpadu, na tom bychom vy-

dělali přece všichni. Proč bychom 
nemohli začít zálohovat plasty, 
když se sklem to umíme?“ uzavírá 
Jan Svěrák.  Hrají Tomáš Klus, Ve-

ronika Khek Kubařová, Martin De-
jdar, Šimon Bilina, Radka Pavlovči-
nová nebo Dušan Kollár. Vstupenky 
prodává GoOut. 
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KULTURA V ŘÍČANECH
V ČERVNU 2022

do 17.7. Muzeum Výstava „Příběh říčanského hradu“ 
14.00 - 18.00  Na výstavě se dozvíte, co hrad během své existence zažil 
  a proč je dnes z něj zřícenina.  

1.6. středa KC Labuť Miloš Meier: DRUMMING SYNDROME 
20.00  Bubeník metalových Dymytry Miloš Meier Vás zve na vystoupení 
  svého bubenického one-man show projektu 
  s názvem „Drumming Syndrome”. 

4.6. sobota Město Říčany Říčanský festival vína 
13.00 - 22.00 Masarykovo nám. 2. ročník festivalu. Nabídka vína 16 vinařství z Čech a Moravy, 
  rozmanité pokrmy, bohatý kulturní program. 

4.6. sobota VESMÍR Říčany Dětský den s VESMÍREM 
14.00 - 17.00 Marvánek Soutěže a hry pro děti, chůze po slackline, sladká odměna, opékání
   buřtů. V případě trvalého deště se akce ruší. 

5.6. neděle Muzeum Geoodpoledne v geoparku 
14.00 - 16.00 Geopark Každou neděli do konce června od 14 do 16 hod na vás čeká hledání 
  zkamenělin, rýžování pravých českých granátků, lovení nosorožce 
  či hmyzu nebo zkoumání jeskynního systému.  

7.6. úterý Home of AV Be my baby - Buď moje bejby 
19.00 Letní scéna Voděrádky Komedie Divadla Palace. Účinkují Vanda Hybnerová, 
  David Novotný a další. 

8.6. středa KC Labuť Skotský syndrom 
19.30  KOMEDIE O SKOTECH VE SKŘÍNI … Novinka 2022! Hrají: Miluška 
  Bittnerová, Bára Mottlová/ Dominika Býmová, Mirek Šimůnek,  
  Martin Sochor. 

9.6. čtvrtek Muzeum Cyklus workshopů „Vyrobte si sami“ - Výroba sýrů 
18.00 - 20.00  Chtěli byste si vyzkoušet, jak vyrobit sýry? V klidu a pohodě, bez
   nutnosti shánět či objednávat suroviny. Workshop je možné zakoupit 
  na e-shopu muzea. 

9.6. čtvrtek Home of AV Mami, už tam budem? 
17.00 Letní scéna Voděrádky Představení Divadla Minor pro děti. 

10.6. pátek Olivovna Noc kostelů 
17.00 a 19.30  Komentovaná prohlídka od 17.00 a od 19.30 hod. Kontakt:
  723 564 383. 

11.6. sobota Rugby club Říčany Dětský den 2022 
9.00  Tradice od roku 2003. Soutěže a atrakce na dvou hřištích a přilehlých
  plochách, odměny pro každého, pro děti občerstvení zdarma. 
  Taneční a hudební vystoupení dětí.  

12.6. neděle Muzeum Geoodpoledne v geoparku 
14.00 - 16.00 Geopark Každou neděli do konce června od 14 do 16 hod. na vás čeká hledání
  zkamenělin, rýžování pravých českých granátků, lovení nosorožce 
  či hmyzu nebo zkoumání jeskynního systému.  

13.6. pondělí Muzeum Horniny a minerály pro každého 
17.30 - 19.30 Geopark Představíme vám základní tipy, triky a pomocníky pro identifikaci
  hornin a minerálů, mnoho metod si sami vyzkoušíte a díky Geoparku
  Říčany se dotknete různých hornin z celé ČR. 

14.6. úterý KC Labuť První říčanská veřejná tančírna 
19.00  Příjemné prostředí, kvalitní taneční hudba. Neformální oblečení. 
  Přijďte se pobavit, procvičit taneční kroky či odložit zbytečná kila!
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15.6. středa ZUŠ Říčany Vernisáž prací absolventů výtvarného oboru 
17.30 Výstavní sál Staré radnice Výstava potrvá do 10. července. 

15.6. středa KC Labuť Troufalost a hosté 
19.30 ZÓNA SVOBODY –  Školní kapela Troufalost ze základní školy Bezručova
 letní scéna na Fialce zahájí Letní scénu KC Labuť. Představí se vám v celovečerním pořadu,
  ve kterém pro vás zahraje to nejlepší ze svého bohatého repertoáru. 

18.6. sobota 1. základní škola Amatérská mineralogická burza 
9.00 - 15.30 Masarykovo nám. 71 7. ročník burzy se zaměřením na české minerály s doprovodným
  programem: komentovaná prohlídka geoparku od 11 a od 13
  hod, řezání a broušení kamenů, rýžování českých granátů, prohlídka 
  školní sbírky minerálů od 10 a od 12 hod, prohlídka jeskyně. 

18.6. sobota TJ Sokol Říčany Sprinterský 3boj 
9.00 a Radošovice Sokolák Tradiční sprinterský závod pro děti od 5 do 15 let. Délka tratí od 
  20m do 150m.  Registrace na www.atletika-ricany.cz. Sokolák. 

18.6. sobota Studio Dance EB Taneční show DANCE EB 2022 
 Sportovní hala Říčany Velká přehlídka všech choreografií vytvořených v roce 2021/2022.
  Fantastická podívaná pro děti i dospělé. 

19.6. neděle Muzeum Geoodpoledne v geoparku 
14.00 - 16.00 Geopark Každou neděli do konce června od 14 do 16 hod. na vás čeká hledání
  zkamenělin, rýžování pravých českých granátků, lovení nosorožce či
  hmyzu nebo zkoumání jeskynního systému.  

20.6. pondělí ZUŠ Říčany Absolventský koncert - sólový 
17.30 a 19.00 Koncertní sál Vzhledem k rekordnímu počtu absolventů ve školním roce 2021/
 Staré radnice 2022 proběhnou dva sólové koncerty - od 17.30 a od 19 hod. 

21.6. úterý ZUŠ Říčany Absolventský koncert - orchestrální 
17.30 KC Labuť Hostem koncertu bude komorní orchestr ZUŠ Iši Krejčího 
  z Olomouce. 

21.6. úterý Cesta integrace Den záchranářů 2022 
9.00 - 13.00 Masarykovo nám. Akce pro žáky škol i pro veřejnost. Bezpečnostně preventivní akce, 
  dynamické ukázky, představení činnosti složek IZS. 

21.6. - 25.6.  Město Říčany Říčanská pouť 
úterý - sobota Masarykovo nám. Pouťové atrakce a kulturní program. 

22.6. středa KC Labuť Pražský Výtěr 
19.30 ZÓNA SVOBODY – Pražský výtěr je rock revivalová skupina hrající
 letní scéna na Fialce ty největší a nestárnoucí rockové pecky. V jejich repertoáru najdete
  Led Zeppelin, Deep Purple, AC/DC a další podobné hvězdy.  

22.6. středa Home of AV Každý má svou pravdu 
20.30 Letní scéna Voděrádky Komedie Luigiho Pirandella v podání Dejvického divadla. Hrají Jaroslav
  Plesl, Klára Melíšková a další.  

23.6. čtvrtek Muzeum Cyklus workshopů „Vyrobte si sami“ - Bylinky a domácí lékárna 
18.00 - 20.00  Chtěli byste si vyzkoušet, jak využívat volně rostoucí bylinky?
  Workshop lze objednat na e-shopu muzea. 

23.6. čtvrtek Home of AV Každý má svou pravdu 
20.30 Letní scéna Voděrádky Komedie Luigiho Pirandella v podání Dejvického divadla. Hrají Jaroslav 
  Plesl, Klára Melíšková a další.  

23. - 25.6.  Future City Tech Říčany Autonomní vozidla a další technologie budoucnosti pro města,
čtvrtek - Centrum Na Fialce, příležitost seznámit se s moderními dopravními řešeními, 
sobota venkovní prostory, předváděcí jízdy autonomních shuttle e-busů, doprovodný program. 
 Masarykovo nám. Více na https://futurecitytech.cz/.

24.6. pátek Home of AV Vzkříšení 
20.30 Letní scéna Voděrádky Tragikomedie v podání Dejvického divadla. Hrají Jana Holcová, Martha
  Issová/ Veronika Khek Kubařová, Zdeňka Žádníková a další.  

24.6. pátek TJ Sokol Říčany Noc Sokoloven 
 a Radošovice Sokolovna Neobvyklé sportovní a společenské aktivity v sokolovně a okolí. 
  Bohatý doprovodný program - prohlídka sokolovny, hry a soutěže pro
  malé i velké, dobročinný swap a opékání špekáčků. 
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25.6. sobota Město Říčany SPORTFEST 
10.00 - 13.00 Hříště U Říčanského lesa Sportovní den pro kluky a holky. 

25.6. sobota Home of AV Vražda krále Gonzaga 
20.30 Letní scéna Voděrádky Drama v podání Dejvického divadla. Hrají Simona Babčáková, Klára
  Melíšková, Zdeňka Žádníková a další. 

25.6. - 26.6.  Bikepark Tehov a Říčany Bikefestival 
sobota - neděle  Trialové závody a exhibice, závody pro děti, testování kol a ebiků.
10.00 - 18.00  Více na www.ricanskeslapacky.cz 

26.6. neděle Muzeum Geoodpoledne v geoparku 
14.00 - 16.00 Geopark Každou neděli do konce června od 14 do 16 hod. na vás čeká 
  hledání zkamenělin, rýžování pravých českých granátků, lovení 
  nosorožce či hmyzu nebo zkoumání jeskynního systému.  

26.6. neděle KČT Říčany - Radošovice Nedělní pochod s Irenou 
  Turistický pochod z Říčan přes farmu a Hastrmana do Mnichovic.
  Délka 11 km. Start z Říčan ČD  ve 13.10 hod. Další informace: 
  www.kct-ricany.cz. Přihlášky na tel. 606 680 150, 
  nebo e-mail: irenkotkova@seznam.cz. 

26.6. neděle Home of AV Ucpanej systém  
20.30 Letní scéna Voděrádky Černá komedie v podání Dejvického divadla. Hrají Ivan Trojan, Václav
  Neužil, Miroslav Krobot a další.  

27.6. pondělí Home of AV Ucpanej systém  
20.30 Letní scéna Voděrádky Černá komedie v podání Dejvického divadla. Hrají Ivan Trojan, Václav
  Neužil, Miroslav Krobot a další.  

28.6. úterý KC Labuť První říčanská veřejná tančírna 
19.00  Příjemné prostředí, kvalitní taneční hudba. Neformální oblečení. 
  Přijďte se pobavit, procvičit taneční kroky či odložit zbytečná kila!

28.6. úterý Home of AV Přízraky 
20.30 Letní scéna Voděrádky Drama v podání Dejvického divadla. Hrají Klára Melíšková, Martin
  Myšička, Vladimír Polívka a další.  

29.6. středa KC Labuť Dialogy s Krylem 
19.30 ZÓNA SVOBODY –  David Uličník, člen vokální skupiny 4TET se vám 
 letní scéna na Fialce představí ve svém novém koncertním pořadu „Dialogy s Krylem“. 
  Uslyšíte písně, básně a citáty Karla Kryla. 

29.6. středa Home of AV Přízraky 
20.30 Letní scéna Voděrádky Drama v podání Dejvického divadla. Hrají Klára Melíšková, Martin
  Myšička, Vladimír Polívka a další.  
   
   
Kulturní a sportovní kalendář Ladův kraj 2022   
   

10.6. pátek Zámek Berchtold Eva Emingerová a její trio 
20.00 Kunice Koncert jazzové zpěvačky.  

10.6. pátek Zámek Štiřín Pavel Šporcl - pocta Paganinimu 
19.30  Koncert. Bach - Ysaye - Paganini - Šporcl.  

10.6. pátek kostel Povýšení sv. Kříže  Noc kostelů 2022 
19.00 - 21.00 Pyšely Koncert krásných písní v podání uměleckého seskupení
  Mammas&Mammas. 

11.6. sobota Pivovar Velké Popovice Slavnosti Kozla 
11.00 - 18.00 Velké Popovice Den plný řemesel, hudby, dobrého piva a jídla. Vlak Kozel expres
  vyjíždí na akci v 10:15 z Prahy, Hl. nádraží. 

12.6. neděle Sportovní areál Šibeniční Mnichovická běhna 
10.00 vrch aneb Běh na Šibeničky, Myšlín, Jidašky a okolí. 7. ročník závodu.
 Mnichovice Trasa 8 km pro dospělé a 1,5 km pro děti. Více na 
  www.mnichovickabehna.cz. 

12.6. neděle Regio Štiřín Heroldovo kvarteto (housle, viola, violoncello) 
17.00 Průhonický zámek -  Koncert v rámci cyklu Zámecká hudební setkání 2021 - 2022.
 Rytířský sál Beethoven - Dvořák. 
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12.6. neděle Hostinec na Klokočné Ke kořenům rocku 
18.00  Michal Prokop, Jan Hrubý, Pavel Marcel. Venkovní podium, v případě
  nepřízně počasí na sále.  

17.6. pátek Zámek Berchtold Koncert ABBA CZ REVIVAL 
20.00 Kunice Koncert proběhne za hezkého počasí na nádvoří zámku.  

17.6. pátek INDIGO company Dokonalá svatba 
20.30 Průhonický park -  Situační komedie britského dramatika Robina Hawdona. Hrají: Michael 
 Malé nádvoří Vykus, Zbigniew Kalina, Patricie Pagáčová / Ivana Korolová a další. 

18.6. sobota INDIGO company Tři veteráni 
15.00 Průhonický park -  Pohádka nejen pro děti o odvaze, lidské hlouposti a skutečném
 Malé nádvoří lidském štěstí, které bývá na dosah. 

18.6. sobota INDIGO company Jak je důležité býti (s) Filipem 
20.30 Průhonický park -  Ryze britská studie žen, mužů, vztahů a stereotypů. Hrají: Ondřej Ruml
 Malé nádvoří / Michael Vykus, Radek Zima, Lilian Fischerová a další. 

18. - 19.6. CYKLO-TRIAL KLUB  Mistrovství České republiky v Cyklotrialu 2022 
sobota  Střední Čechy GPS: 49°57‘16.3“N 14°38‘02.3“E.
- neděle Sklenka

22.6. středa Zámek Berchtold T-MOBILE OLYMPIJSKÝ BĚH 
18.00 Kunice Různí lidé, různá místa, olympijská myšlenka. Registrace na závod na
  stránce www.olympijskybeh.cz. 

24.6. pátek Fotbalové hřiště Zaječice REVIVAL FEST 
19.00  Hudební festival rockových revivalových kapel. Vystoupí Špejbl’s
  Helprs tribute to AC/DC a Iron Maiden Revival Praha. 

25.6. sobota Masarykovo nám. Mnichovický FOOD festival 
10.00 Mnichovice Kuchařská show, degustace pokrmů, bohatý program pro děti, 
  koncerty od 16 do 21.30 hod. 

26.6. neděle DS Dipona Alenčiny rošády 
17.00 Louňovice Zahájení 10. ročníku Louňovické letní divadelní aktivity. Pohádkový
  příběh. Areál restaurace U Henců. 

30.6. čtvrtek Zámek Berchtold Monika Absolonová - BEZ ŘEČÍ 
20.00 Kunice Koncert královny českých muzikálových jevišť za doprovodu skvělého
  pianisty Ondřeje Hájka.  
   
   
   

26/11/2021—6/3/2022

výstava

Příběh 
říčanského 
hradu

Postavíme 
hrad!

Hurrrá na 
výstavu! 

Vstupte do světa Lego!

Herna s kostkami 
Lego Duplo®  
a Lego Classic®

29/7—30/10 2022
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Historie v obrázcích

90 texty.kuryr@ricany.cz

Prosím
e vlastníky historických fotografií (od 19. století do doby po listopadu 1989), kreseb nebo m

alovaných obrazů s regionální tem
atikou o zapůjčení či darování m

uzeu.  Zapůjčené předm
ěty budou po na-

skenování v pořádku vráceny m
ajiteli. Přispějete tak k dokum

entaci podoby m
ěsta a okolí.

Na snímku vidíme dům čp. 23 v Široké ulici (v místě dnešního domu s rovnou střechou nad ulicí Olšany) kolem roku 1910. Ve dveřích vlevo prý býval 
koloniál, osoby v popředí jsou z větší části zřejmě členové rodiny Votrubových, která zde tehdy žila. Sken původní fotky muzeu laskavě věnovala paní 
Alena Votrubová.


