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Na sportování nezbývá čas!

Pohybová aktivita musí být přirozenou součástí života každého z nás. Udržuje organismus v dobré tělesné 

a duševní kondici. S rozvojem technologií jsme však svědky rostoucí fyzické pasivity. Pohyb se vytrácí z vět-

šiny pracovních činností i jako součást aktivních forem dopravy. Dnešní člověk vede výrazně odlišný způsob 

života než generace jeho předků. Je zpravidla vzdělanější, mobilnější a informovanější, na druhé straně do-

chází k dramatickému snížení objemu pohybu. 

Většina společnosti vnímá sport jako pasivní zábavu, sledování výkonů sportovců, než jako důležitou formu 

osobního rozvoje, upevnění zdraví, navozování přátelských vztahů a pocitů celkové osobní pohody. Pravi-

delně aktivně sportuje pouze menší část naší společnosti, a to je alarmující v kontextu zdravotně sociálních 

dopadů. Paradoxem je, že neustále narůstá sportovní infrastruktura. Firmy se snaží bonusovými programy 

motivovat své zaměstnance ke sportu. Sportovní kluby jsou aktivní v náborech členů. Pro člověka je však 

přirozená pohodlnost a přístup k pasivním aktivitám, které zabírají velkou část volného času – TV, PC a mo-

bily - je bohužel velmi snadný. 

Většina rodičů ví, že přimět děti k pohybu vyžaduje určitý tlak. Důležitým faktorem podporujícím  sporto-

vání je rozmanitá sportovní infrastruktura. Umožňuje rozvoj různých pohybových aktivit a nevšednost zá-

žitků. Využívání sportovní infrastruktury omezuje nepřístupnost pro veřejnost.  Společnost musí mít zájem 

na zvyšování pohybové zdatnosti, aby byla zdravá, spokojená a mohla podávat odpovídající pracovní výkony 

a co nejméně zatěžovala zdravotní systém. Cestou ke zlepšení stavu může být spolupráce obce, fi rem, škol 

a sportovních klubů. Obec a fi rmy potřebují zdravé a spokojené občany, zaměstnance. Sportovní kluby zase 

dostatek dětských a dospělých sportovců. 

Obec v rámci této spolupráce musí hrát hlavní zastřešující roli. Disponuje fi nančními prostředky, sportovní-

mi areály. Firmy mohou poskytnout fi nanční prostředky. Sportovní organizace mají vyškolené trenéry, kteří 

jsou však v mnoha případech dobrovolníci. Právě nedostatek profesionálních trenérů je hlavním limitujícím 

faktorem využití sportovišť pro veřejnost.

Potřebujeme celodenně otevřená sportoviště s vyhrazenými časovými bloky pro školky, školy, členy klubů 

a veřejnost, kde by byly k dispozici sportovní pomůcky a trenéři, kteří by danou aktivitu vedli.

V Říčanech máme rozmanitou sportovní infrastrukturu, mohli bychom uvést tento model do praxe 

a významně tak pomoci zvýšit sportování našich dětských a dospělých občanů.

SPORTUJME, buďme tak vzorem pro naše děti a další spoluobčany 
a buďme zdravější a spokojenější společností!

Slovo úvodem

David Frydrych,
radní
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Dne 21.6.2022 proběhlo v budově Staré rad-
nice slavnostní vítání občánků. Zastupitelka 
města paní Jitka Jančíková přivítala 
16 nových občánků. Zazpívat nám přišly děti 
z mateřské školky Zahrádka, moc děkujeme 
i za krásné výkresy, kterými  děti vyzdobily 
vstup do kanceláře matriky.
Příští vítání občánků, pro děti narozené 
dubnu až červenci 2022 a s trvalým pobytem 
v Říčanech, se uskuteční v říjnu. Přihlášky 
můžete odevzdávat na matrice. Všem přeje-
me krásné léto.

Za OKS Jana Šimková



Informace z radniceInformace z radnice

4 texty.kuryr@ricany.cz

Krátce z jednání Rady 19. 5. 2022
Rada přijala celkem 25 usnesení

Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo na opravu 
komunikace – ulice Družstevní a U Kina se společností 
PSS Bohemia za cenu 4 593 079, 63 Kč vč. DPH. 

Hlasy pro: 7, nepřítomno: 0

Rada souhlasila s uzavřením smlouvy na dodávku a in-
stalaci herních prvků – lanových mostů pro dětské hřiš-
tě v Kolovratské ulici se společností Hřiště  za cenu Kč 
2 000 000 Kč vč. DPH.

Hlasy pro: 7, nepřítomno: 0

Rada schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy 
s Okrašlovacím spolkem v Říčanech na poskytnutí 
individuální dotace ve výši 49 900 Kč na rekonstrukci 
lesní studánky.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 0

Rada souhlasí s uvolněním částky 100 000 Kč ze své 
rezervy na aktivity seniorů a pověřuje Koloběh Říčany, 
příspěvkovou organizaci města, uspořádáním  zájezdů 
pro seniory.  

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 0

Rada schválila smlouvu na instalaci nového herního 
prvku a demontáž stávajících na dětském hřišti na Lázeň-
ské louce v hodnotě 636 893 Kč vč. DPH. 

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 0

Krátce z jednání Rady 26. 5. 2022
Rada přijala celkem 18 usnesení

Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo s WAL-
CO spol., s r.o., na zpracování projektové dokumentace 
a realizace lávky pro pěší za zimním stadionem za cenu 
907 497,58 Kč vč. DPH. 

Hlasy pro: 4, nepřítomno: 2

Krátce z jednání Rady 2. 6. 2022
Rada přijala celkem 76 usnesení

Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo na reali-
zaci akce Industriální park Říčany, Skatepark – překážky 
za cenu 1 680 762,60 Kč vč. DPH.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

 

Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo na rea-
lizaci parku v ulici Bílá s REALM Group s.r.o., za cenu 
2 521 822,36 Kč vč. DPH.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo na Stano-
viště separovaného odpadu, sídliště Kavčí skála, s APZB 
trading s.r.o., za cenu 1 176 214,19 Kč vč. DPH.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 1

Rada souhlasila s uvolněním částky ve výši 52 000 Kč 
z rezervy rady města na představení Divadla Minor a do-
pravu na toto představení pro děti z mateřských škol zři-
zovaných městem Říčany. Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

Rada schválila předložený Provozní řády půjčoven 
plavidel na rybníku Marvánku a na Mlýnském rybní-
ce. Přečtení provozního řádu bude potvrzeno podpi-
sem čestného prohlášení vypůjčitele.  Cena pronájmu 
pramic bude 50 Kč/hod a vratná záloha bude činit 
nově 500 Kč.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

Rada vybrala ve věci veřejné zakázky Rekonstrukce 
mateřské školy Srdíčko dodavatele: Miramid s.r.o, s na-
bídkovou cenou 14 267 196,97 Kč vč. DPH.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

Krátce z jednání Rady 9. 6. 2022
Rada přijala celkem 24 usnesení

Rada schválila uzavření nájemní smlouvy mezi městem 
Říčany jako pronajímatelem a státním podnikem Česká 
pošta, s. p., jako nájemcem, jejímž předmětem je pře-
nechání prostor do užívání nacházejících se v suterénu, 
1. a ve 2. nadzemním podlaží o celkové výměře 720,24 
m2 v budově čp. 62 na Masarykově náměstí. Nájemné 
se sjednává ve výši 2 256 823,30 Kč/rok vč. DPH. Ná-
jemné za užívání parkovacích stání se sjednává ve výši 
65 340,Kč/rok vč. DPH. Nájem je sjednán na dobu urči-
tou, a to do 31. 5. 2027. 

Hlasy pro: 7, nepřítomno: 0

Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo na dodáv-
ku a instalaci mobiliáře na sídlištích v Říčanech s fi rmou 
mmcité a.s., za cenu 1 951 566,65 Kč vč. DPH.

Hlasy pro: 7, nepřítomno: 0

Rada souhlasila s uzavřením Smlouvy o poskytnutí fi -
nančních prostředků z rozpočtu Státního fondu doprav-
ní infrastruktury na rok 2022. Město získá nevyčerpané 
fi nanční prostředky z roku 2021 na akci Obnovení bez-
bariérového přístupu k podchodu trati Praha – Benešov 
ve výši 2 299 064,86 Kč.

Hlasy pro: 7, nepřítomno: 0

Rada souhlasila s přijetím dotace z rozpočtu Středočes-
kého kraje z Fondu prevence na akci Prevence v Říčanech 
2022 ve výši 169 400 Kč. 

Hlasy pro: 7, nepřítomno: 0

Rada schválila uzavření darovací smlouvy mezi měs-
tem Říčany a Olgou Hudečkovou. Předmětem daru je ke-
ramický glazovaný solitér Květ.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 0

Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo na rekon-
strukci komunikace Otavská se společností WALCO CZ 
spol. s r.o., za cenu 6 287 075,68 Kč vč. DPH.

Hlasy pro: 7, nepřítomno: 0 
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Již nyní vás zveme na Říčanské slavnosti, které se 
uskuteční v sobotu 10.  září na Masarykově náměstí.  
Zarezervujte si místo v kalendáři, protože to bude stát 
zato. Hlavní hvězdou bude David Koller, ale to není 
všechno. Dále se můžete těšit na Schovanky a Spirituál 
Kvartet. Nejenom pro náctileté zahraje Michal Horák 
a QUETTEZ, večer zakončí Elán Revival. Společně 
s rybáři oslavíme 85. výročí říčanského rybářského 
spolku (Českého rybářského svazu – místní organi-
zace Říčany). Hasiči ke svému 50. výročí od založení 
stanice (HZS Říčany) představí nejzajímavější techni-
ku, se kterou vyjíždí k záchranným operacím. Pro nej-
menší je připraven vodnický program, hry a pohádky. 
Po městě budete potkávat unikátní ry by.
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Krátce ze zastupitelstva 8. 6. 2022
Zastupitelstvo přijalo celkem 17 usnesení

Zastupitelstvo schválilo závěrečný účet města za rok 
2021 dle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, a to vyjádřením souhlasu 
s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

Hlasy pro: 20, nepřítomno: 1

Zastupitelstvo schválilo uvolnění částky 1,6 mil. Kč 
z rezervy FRM na rekonstrukci m ateřské školy Srdíčko.

Hlasy pro: 21, nepřítomno: 0

Zastupitelstvo vydalo obecně závaznou vyhlášku 
o stanovení obecního systému odpadového hospodář-
ství, která stanovuje systém odpadového hospodářství 
na území města Říčany. Město ukončí všechny smlouvy 
o využití systému zavedeného obcí pro nakládání s vy-
užitelnými složkami komunálního odpadu na území 
města Říčany s původci odpadu jako právnickými či 
podnikajícími fyzickými osobami vypovědí z toho dů-
vodu, že u právnických a fyzických podnikajících osob 
nelze dle Generálního finančního ředitelství uplatňovat 
nižší sazbu DPH 15 %. 

Hlasy pro: 21, nepřítomno: 0

Zastupitelstvo schválilo uzavření darovací smlouvy 
s Českým rybářským svazem, z. s., jejímž předmětem je 
poskytnutí fi nančního daru ve výši 45 000 Kč na zázemí 
pro rybáře u rybníka Rozpakov.

Hlasy pro: 21, nepřítomno: 0

Zastupitelstvo schválilo uzavření veřejnoprávní smlou-
vy s Cestou Integrace, o. p. s, jejímž předmětem je poskyt-
nutí individuální dotace ve výši 100 000 Kč na podporu 
provozu společnosti.

Hlasy pro: 19,  nepřítomno: 2

POZVÁNKY 
PRO VEŘEJNOST

ZASTUPITELSTVO
středa 20. 7. od 18 hod. 

 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. 

Na kávu se starostou
středa 24. 8. od 17 hod. 

 V Domě s pečovatelskou službou SENIOR
Dovolujeme si vás pozvat na neformální setkání se 
starostou a dalšími členy vedení města.

Uprostřed tohoto Kurýru najdete speciální 
přílohu k rozvozům nádob na separovaný 
odpad pro občany, kteří si tyto popelnice 
objednali. Tříděný odpad se od jednotli-
vých domů bude svážet od 1. září. 

Od tohoto termínu také nastane ZMĚNA 
V HARMONOGRAMU SVOZŮ směsného 
komunálního a bio odpadu (černých a hně-
dých popelnic). Budeme vás informovat 
na webu, FB a v srpnu vyjde speciální příloha. 
Děkujeme za pochopení.

Koller, Schovanky, QUETTEZ a možná potkáte i rybu

Loňské Říčanské slavnosti jsme si užili. Letos nesmíte určitě chybět
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Revitalizace Marvánku byla úspěšně dokončena
 Slavnostní otevření přírodního volnočasového areálu 
jsme si společně užili. Sluníčko svítilo, pivo bylo dobře 
vychlazené, opečené špekáčky voněly, hudba navozo-
vala správnou letní atmosféru – zkrátka pohoda. Ro-
diče se usmívali a děti si běhaly pro Kofolu a zmrzlinu. 
Vyzkoušet jste si mohli paddleboardy a úspěch měla 
i barmanská show – koktejly chutnaly opravdu skvěle. 

Marvánek je tedy ofi ciálně otevřen a my doufáme, že se 
zde budete cítit dobře. Připomínáme, že Marvánek je pro 
všechny ZDARMA.
Projekt revitalizace Marvánku byl zahájen v lednu tohoto 
roku a díky mírné zimě práce pokračovaly zdárně kupře-
du. Zvládli jsme i extrémní nárůst cen a nekonečné doda-
cí lhůty. Díky velkému úsilí realizační fi rmy se podařilo 
vše potřebné zajistit v termínu a včas – například sloupy 
na veřejné osvětlení byly dodány z Německa.
„Z Marvánku mám velkou radost. Myslím, že díky citlivým 
úpravám se vedle Jurečku stane dalším centrem letních 
radovánek pro Říčaňáky. Vždyť máme na co navazovat 
– na následující dvoustraně je vidět, jak to na Marvánku 
dříve žilo,“  říká starosta David Michalička.

Co se změnilo:
● Opravili jsme vyšlapané chodníčky. Díky mlatové-
mu povrchu si zachovaly přírodní charakter a zároveň 
budou bezpečné pro malé děti i seniory. V některých 
částech chodníky lemují mohutné dřevěné klády, které 
slouží nejen ke zpevnění, ale i k posezení. Doplnili jsme 
lavičky a koše.
● Máme radost, že jste si oblíbili velké dřevěné molo 
(60 m²), ze kterého je krásný, romantický výhled na celý 
Marvánek. U břehu dále přibyla dvě menší pontonová 
mola, která zjednoduší nástup do plavidel všeho druhu. 
Na Marvánku si můžete půjčit lodičku a nově jsme poří-
dili kajak a také dva paddleboardy.   
● Nefunkční vstup s technickým zázemím prošel zá-
sadní změnou. Objekt byl obložen modřínovým dřevem 
a stal se důstojným vstupním portálem.

● Asfaltový povrch na hrázi mezi cyklostezkou a parko-
vištěm byl opraven, vjezdu aut brání sloupky. Doplnili 
jsme veřejné osvětlení. 
● Parkoviště bylo kompletně zrekonstruováno a vznikla 
nová parkovací místa. Použity byly zatravňovací tvárni-
ce – díky tomu dešťová voda zůstane v půdě a neodteče 
do kanalizace. Nechybí ani nové osvětlení, které zde zce-
la chybělo.
● Přístupová komunikace Řípská dostala asfaltový po-
vrch a také došlo k prodloužení kanalizačního řadu pro 
napojení další objektů včetně restaurace.

Nově si můžete na Marvánku půjčit dva paddleboardy a kajak

Opravili jsme parkoviště a část Řípské ulice.
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● Nezapomněli jsme ani na zanedbané ohniště. Nyní 
je krásně upravené, posedět můžete na stylových dřevě-
ných kostkách a nechybí ani přístřešek na dřevo.
● Chystáme doplnění podmínek venčení psů - neměli by 
se například koupat přímo na pláži, ale vyhradíme pro 
ně jiné místo.

Vodní hřiště si oblíbili děti i rodiče
Nejen děti, ale i dospělí mají radost z vodního hřiště se 
zajímavými prvky. Park je interaktivní  a nutí děti pře-
mýšlet a spolupracovat. Voda z rybníku bude k jednot-
livým prvkům přiváděna pomocí ručních pump, zpátky 
poteče drenážním potrubím. Na hřišti najdete například 
egyptské kolo, které funguje na stejném principu za-
vlažování, jako bylo používáno ve starověkém Egyptě. 
Vyzkoušet můžete i podzemní telefon nebo Archimedův 
šroub.

RÁKOS, SKŘÍPINEC, 
ZBLOCHAN NEBO ŠMEL
Litorální pásmo na Marvánku, 
které slouží jako přirozená filtra-
ce a zlepšuje kvalitu vody, bylo 
osazeno mokřadními rostlinami. 
Hladina vody se zde pohybuje 
od nuly až po jeden metr, a podle 
toho byl zvolen výběr rostlin. 
Na břehu rybníka se objeví napří-
klad rákos obecný, orobinec úzko-
listý, skřípinec jezerní, zblochan 
vodní, šmel okoličnatý nebo také 
kosatec žlutý.
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Středověký rybník, který  nesl jeho jméno, zanikl 
koncem 18. nebo v  první polovině 19.  století. 
Za první republiky nechali říčanští radní rybník 
obnovit jako přírodní koupaliště, to  bylo dokon-
čeno v roce 1937. Ve  třicátých a čtyřicátých letech 
zažil tento nový Marvánek největší slávu. Součas-
ná rozsáhlá revitalizace areálu chce na tyto krásné 
časy navázat.

Marvánek ještě krátce po druhé světové válce obklo-
povaly louky a pole. Vždyť pole začínala hned u ryb-
níka, travnatá plocha směrem k dnešní restauraci ani 
restaurace samotná tam vůbec nebyly. V tomto mís-
tě v minulosti rybníky vznikaly a zanikaly, na jeden 
z nich v místě dnešní Oázy (původně rozlehlý ryb-
ník Rozpakov) upomíná pozůstatek hráze, na který 
narazíme za Marvánkem. Na sklizených polích nad 
Marvánkem tancovali mladí lidé při dožínkách v září 
1945. Děti, které docházely ze Světic do říčanské ško-
ly, si pamatují pestrost lučního kvítí. Když bylo horko, 
tak se cestou ze školy domů školáci v Marvánku kou-
pali. Ačkoli byl Marvánek v roce 2015 nákladně díky 
dotaci z Evropské unie odbahněn, jeho voda v létě 
ke koupání stále neláká. Při odbahnění bylo záměrně 
vymodelováno příbřežní pásmo, tzv. litorál, v místě 
přítoku Říčanského potoka. Zde by mělo docházet 
k čištění vody kořeny mokřadních rostlin a mikroor-

ganismy. Ale stále to nestačí, živiny (zejména dusík 
a fosfor) přitékající z okolních polí a obcí způsobují, 
že v létě rybník zarůstá zelenými řasami a sinicemi. 
Lze to nějak změnit? Rybáři mohou volbou rybí ob-
sádky podpořit výskyt perlooček, které filtrují z vody 
zelené řasy. Městu Říčany se navíc podařilo vykoupit 
některé pozemky nad Marvánkem a založit tu louky 
a remízky, které by měly zabránit dalšímu splachu 
půdy a hnojiv z polí. Nádrže Rozpakov i Srnčí už byly 
také odbahněny, pomohly by i účinnější technologie 
v čistírnách odpadních vod ve Světicích a v Tehově.

8 texty.kuryr@ricany.cz

Marvánek byl původně místní sedlák 
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Skokanská věž se dvěma plošinami
Generace mladíků a dívek narozených ve dvacátých 
až čtyřicátých letech 20. století, které bydlely v jižní 
části Říčan, se v létě scházely hlavně na Marvánku. 
Mladí lidé měli svá místa na travnaté pláži, která 
na jižní straně rybníka zůstala dodnes, nebo v mís-
tech současného lesíka, který lemuje východní břeh. 
Mezi koupáním hráli míčové hry, karty a šachy. Bě-
hem školního roku si s sebou brali sešity a učebnice. 
Na maturitu se kdekdo učil na Marvánku. Severní část 
koupaliště směrem k centru města byla určena pro 
plavce (stála tam skokanská věž se dvěma plošinami), 
další část byla mělčí, jižní konec byl určen přímo pro 
děti. Na vybetonované brouzdaliště navazovalo hned 
u kraje pískoviště. Atraktivní bylo vybavení v části pro 
neplavce: kolotoč, houpačka a klouzačka, které vyro-
bili místní řemeslníci.

Duší Marvánku byl Dušinka
Malou restauraci u Marvánku provozoval ve čtyřicátých 
letech a v části padesátých let Josef Chvojka. Hosty oslo-
voval „dušinko“, a tak mu začali říkat i oni. Nad celým 
areálem bděl jako jeho správce, plavčík i zdravotník. 
K hospůdce, po které dnes zbyla jen část kamenného 
sklepa, patřil přístřešek, ve kterém hosté popíjeli pivo 
s výhledem na vodní hladinu. Směrem do lesa býval ta-
neční parket. Dušinka byl zdatným vypravěčem se smys-
lem pro humor a nahlas říkal, co si myslí. Za neskrývané 
protirežimní názory se dostal v padesátých letech něko-
likrát do vězení, část trestu strávil v jáchymovských ura-

nových dolech. Z vězení se vrátil a jako hostinský nebo 
číšník pracoval v mnoha dalších restauracích, z těch ří-
čanských zmiňme U Kozlů, Na Rychtě, Morava, Jureček 
a U Staletých lip.

Události druhé světové války
Marvánek v minulosti nebyl jen idylickým místem. Pro-
jevily se zde i temné dějinné události, především období 
druhé světové války. Když naši zemi obsadili v březnu 
1939 nacisté, shromáždili říčanští muži zapojení do od-
boje zbraně, které bylo potřeba ukrýt. Jako vhodné místo 
se ukázaly duté stropy v dřevěných šatnách na Marván-
ku. Svou roli pak splnily při revoluci v květnu 1945. 
Jedním z říčanských hrdinů válečné doby je Josef Koreš 
z rodiny tesařského mistra Antonína Koreše. Po návra-
tu z vojenské akademie se zapojil do protinacistického 
odboje. Stal se pobočníkem generála Vojtěcha Luži. 
Gestapo přišlo ke Korešovým 22. srpna 1944. Matka pěti 
dětí Božena Korešová gestapáky podle vzpomínek dce-
ry Dany poslala na koupaliště Jureček v Radošovicích. 
Sama vzala košík a srp na trávu a běžela Pepíka varovat 
na koupaliště Marvánek. Ten den vše dobře dopadlo, ni-
kdo z rodiny u výslechu nic neprozradil, generál a jeho 
mladý pobočník se 28. září vydali na cestu na Moravu. 
Po vyčerpávajícím 120 km dlouhém pochodu se jim ne-
podařilo najít úkryt. Zahynuli v Hřišti u Přibyslavi jen 
o několik dní později.

Text z Regionální učebnice Říčansko, 
kterou připravil kolektiv autorů Muzea Říčany.

www.muzeumricany.cz/regionalni-ucebnice
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Výrazná dominanta říčanského náměstí bude v ma-
jetku města. Koupi schválili zastupitelé na květnovém 
jednání. Vedení radnice tím završuje záměr koupě 
po zhruba ročním jednání s Českou poštou. Služby 
pošty v přízemí budovy zůstanou pro klienty zacho-
vány stejně jako dosud. Město připraví rekonstrukci 
celého objektu, zejména fasády, aby budova byla 
ozdobou náměstí.

„Když nám Česká pošta nabídla celou budovu ke kou-
pi, neváhali jsme. Jedná se o strategický objekt na Ma-
sarykově náměstí, a je dobře, že tuto dominantu bude 
vlastnit město. Nejdůležitější je, že provoz pošty v pří-
zemí bude pokračovat, na tom se pro klienty nic ne-
mění. Máme v plánu budovu zrenovovat a najít využi-
tí i pro dnes prázdné prostory v horních podlažích,“ 
hodnotí záměr koupě starosta města David Micha-
lička.

Dům služeb byl v Říčanech dostavěn a předán do užívání 
veřejnosti v roce 1974. Reportáž ze slavnostního okamži-
ku tehdy přinesla i Československá televize. V nabídce 
služeb bylo zakázkové krejčovství, květinářství, lakýrnic-
tví, čistírna, mandlovna, kadeřnictví, holičství, pedikúra, 
inzerce a pohřební služba. 

Město koupilo budovu pošty na náměstí

Fotografie roku 1979, kdy budova fungovala jako Dům služeb

Pošta dokončila rekonstrukci objektu na administrativní budovu koncem 
roku 1994

Letecký snímek z roku 1990, kdy vznikala střešní nástavba na budově
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Děkujeme výtvarníkům Janě Jandáčkové, Josefíně 
Jonášové a Filipovi Jeřábkovi za dobrou práci. Těší 
nás, že se vám podchod líbí a téma pejsků jste ocenili. 
Záměrem bylo, abyste se v „betonovém“ prostoru 
cítili dobře a bezpečně. Rozhodovali jsme, jaké téma 
zvolit a nakonec vyhráli pejsci. „Říčaňáci byli skvělí, 
chodili se dívat, jak práce pokračují a pár říčanských 
pejsků nám skutečně stálo modelem. Jeden pán při-
nesl i fotku, abychom podobu dobře trefi li,“ dodávají 
s úsměvem výtvarníci.

Michal Anelt, radní (Klidné město)

Krásný projekt na úpravu zahrady u Husovy knihovny 
v Teršípově domě byl zahájen. Doposud byla využívá-
na pouze přední část. Po dokončení se návštěvníkům 
otevře celá zahrada až k Mlýnskému rybníku, kde 
vznikne dřevěné molo. Na kontrolním dnu zastupitelé 
Petr Auředník a Jan Kužník objevili ve výkopu střepy, 
které jsme předali Muzeu Říčany  k prozkoumání. 
Mohlo by se jednat o cenný nález. Před pár lety se 
nedaleko ve sklepě našel skutečný poklad – hrnec plný 
mincí. Tak uvidíme…

Výmalba podchodu pod tratí byla dokončena

Poklad v „kouzelné zahradě“
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Jedinečné Botanické centrum
Unikátní Botanické centrum u 3. ZŠ u Říčanského 
lesa by mělo být hotovo do začátku školního roku. 
Projekt zahrnuje tři části – dešťový biotop, arbore-
tum s venkovní učebnou a barevnou herní zahradu. 
Projekt město připravilo ve spolupráci s říčanským 
muzeem a školou. 

Dešťový biotop
Dešťový biotop vznikl v nevyužívaném atriu školy. Místo 
betonové dlažby zde vyrostla zelená oáza. Tento unikátní 
projekt má ukázat prospěšnost šetrného nakládání s deš-
ťovou vodou. Stromy, keře a traviny budou zavlažovány 
vodou svedenou z okapů. Pohodlný pohyb přes biotop 
zajistí dřevěné lávky a chybět nebude ani prostor pro od-
počinek a relaxaci s místy pro sezení. Učitelé i děti jistě 
ocení zajímavý mobiliář pro výuku přírodních věd – na-
příklad sloup s vodním vírem. Součástí biotopu je i vsako-
vací polder na zahradě pod atriem a také vrbové altánky, 
ve kterých děti najdou místo pro odpočinek a „tajemství“. 
Na dešťový biotop se podařilo získat fi nanční podporu 
z OPŽP (Operační program životní prostředí).

Arboretum, barevná louka a venkovní učebna 
Dominantu východní části projektu bude tvořit krásná 
udržovaná louka s barevnými květy a venkovní třída. Jed-
ná se o zapuštěný kruhový prostor, kde okružní opěrná 
zídka poslouží jako lavice. Prostor je dlážděný, s centrál-
ním stromem, který poskytuje stín. Zbylý prostor zapl-
ní arboretum s malou sbírkou domácích druhů stromů 
a keřů. 

Barevná a herní zahrada
Západní část projektu bude rájem pro děti. Vyroste zde 
nerezová šestimetrová dvojskluzavka, která využije tříme-
trové převýšení svažitého terénu. Hned vedle postavíme 
prolézačky v přírodním stylu. Odpočinek nabídne pohád-
kový altán ze dřeva, nerezových lan a ze sítí. Tento „zelený 
pokoj“ pokryjí popínavé rostliny. Na prudkém svahu za-
sadíme okrasné trávy, trvalky a na méně svažitém terénu 
porostou ovocné stromy. Děti určitě ocení i obrovskou 
venkovní tabuli a hmyzí domečky.
Městu se na projekt podařilo získat dotace z Operačního 
programu životní prostředí a MAS Říčansko

Práce na kruhové venkovní učebně.
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Říčanská radnice pro vás – 7. díl 
Dobrá komunikace s občany je základ
Téma komunikace s veřejností otevírám záměrně. 
Uvědomuji si, že právě nedostatečná komunikace je 
často příčinou nedorozumění a problémů. Věřím, že 
až na výjimky se nám daří spolupráci města s občany 
průběžně zlepšovat, ale také reagovat na stále nové 
trendy. V následujícím článku pro přehlednost shrnuji 
veškeré dnešní informační a komunikační kanály, kte-
ré město Říčany směrem ke svým občanům využívá.

O úspěchu či neúspěchu často rozhodnou právě 
informace
Úplně stejná věc může být totiž vnímána buď zcela pozi-

tivně, nebo naprosto negativně. Velmi často záleží na tom, 

jak se vše předem vysvětlí či vyjedná – tedy takzvaně od-

komunikuje. 

Když se třeba nedozvíte, že se ve vaší ulici začne opravo-

vat chodník, budete ráno asi rozzlobeni, když nevyjedete 

autem z garáže. A přitom stačí, když danou informaci do-

stanete včas s vysvětlením, proč se chodník opravuje a jak 

dlouho to bude trvat. Potom budete mít jistě radost a žád-

ný problém vůbec nevznikne.

 

Musíme volit správné komunikační kanály
Ne vždy je jednoduché dostat informace ve správném čase 

na správná místa. Osobně obejít a kontaktovat všechny 

občany, byť v omezené lokalitě, je prakticky nemožné. 

Proto musí město využívat média. 

Žijeme v informačním nadbytku, kdy je stále těžší se v in-

formacích orientovat. Často tedy ty důležité zapadnou 

mezi množstvím podružných. Naším cílem vedení města 

a úřadu dnes je zajistit, aby se přes komplikovanost doby 

ty klíčové informace dostaly přímo k vám a včas. 

V některých případech stačí tiskovina, jindy internet, ale 

někdy je nutné osobní jednání či alespoň lístek do schrán-

ky. Protože nás je přes 16 tisíc a každý jsme jiný, není to 

vždy úplně jednoduché. 

Nejlepší je osobní setkání
To je způsob, který jednoznačně preferuji. Při osobním jed-

nání či prezentaci je nejlépe možné reagovat, vysvětlovat 

detaily, ale i vnímat pohledy druhé strany. V předchozích 

dvou letech se pandemie COVID-19 této komunikace „tváří 

v tvář“ dotkla asi nejvíce. Důsledkem byl a je přesun mnoha 

informací do online prostředí, což pro část z nás stále není 

zcela komfortní. Snad již další omezení znovu nepřijdou. 

Jakmile to jde, nabízíme na radnici ke všem důležitým 

projektům veřejná setkání a osobní projednání. Velmi 

se osvědčily i mé pravidelné osobní návštěvy našich „re-

gionů“, tedy městských částí jako Strašín, Pacov a další. 

Podobně zajímavá jsou veřejná projednání jednotlivých 

projektů nebo setkání s veřejností „z očí do očí“ se staros-

tou. Lidé se mohou ptát, stěžovat si, vedení města a úřadu 

odpovídá, vysvětluje, diskutuje. 

Noviny jsou noviny
Starým osvědčeným médiem je tisk. Tištěný měsíčník – 

u nás Říčanský Kurýr – patří dlouhodobě k těm nejkvalit-

nějším městským zpravodajům v rámci ČR. Kromě kvality 

Slyšet názory občanů je pro nás důležité.
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grafi cké má snad i kvalitu informační. Kurýr má nezávis-
lou redakční radu, díky které se do časopisu vedle infor-
mací z radnice dostanou nejen články z celého spektra 
místních spolků, ale často i články kritické k vedení města.
Jako vedení se snažíme v Kurýru předem informovat 
o plánovaných stavbách, opravách, ale i o kulturních 
a sportovních akcích města. Samozřejmostí jsou pak 
zápisy ze schůzí rady i zastupitelstva, úřední záležitosti 
a další praktické informace. Nevýhodou tištěného věstní-
ku radnice je však časová prodleva. Uzávěrku má Kurýr 
v polovině měsíce předchozího. Někdy se tak do něj nedo-
stanou nejnovější informace, případně někomu můžou již 
připadat dávno známé z elektronických médií.

Letáky, dopisy do schránky
Zde je nutné odlišit komunikaci úřadu (úřední doporuče-
ná psaní atp.) a komunikaci samosprávy o dění ve městě. 
Já mám na mysli to druhé. Letáky do schránek používáme 
na radnici například tehdy, když chceme lidi z ulice sezvat 
na setkání ohledně řešení nějakého problému v jejich 
lokalitě. Stavební fi rmy zase informují prostřednictvím 
dopisů o plánovaných pracech a uzavírkách. Město pak 
plošně předává informace třeba o jízdních řádech autobu-
sů, novinkách ve svozu odpadu, anebo třeba o aktuálních 
epidemiologických opatřeních. 

Cedule a cedulky
Občas je vhodné místo mnoha dopisů do schránek umístit 
jednu či dvě viditelné cedule přímo na silnici. Například 
o tom, že se chystá rekonstrukce ulice, kdo ji provádí, 
od kdy do kdy atp. Na podobném principu vlastně funguje 
i přechodné dopravní značení jako „zákaz zastavení z dů-
vodu čištění ulice“. Další infotabule používáme například 
pro propagaci kulturních akcí, participativního rozpočtu 
a dalších. 
Uvědomujeme si plně, že s cedulemi se musí šetřit a také 
grafi cká podoba je důležitá, aby ve městě nevznikal jen 
další vizuální smog. Snad postupné zlepšení již vnímáte. 

Webové stránky
Internetové stránky města (www.ricany.cz) již delší dobu 
neprošly zásadnější úpravou a v příštím roce bychom 
rádi dokončili jejich celkovou rekonstrukci včetně změny 
designu. Veškeré informace zde však najdete i dnes, včet-
ně řešení tzv. životních situací, elektronických formulářů 
nebo online objednávání na přepážku úřadu. 

Facebook, Instagram, Twitter
Vliv sociálních sítí stále roste. Vždyť dokázaly ovlivnit 
i hlasování o Brexitu ve Velké Británii. Město používá Fa-
cebook velmi aktivně, Instagram spíš příležitostně. Díky 
sociálním sítím je možné informace šířit velmi rychle, 
proto jsou nenahraditelné například v případě požárů, po-
vodní, ale svou důležitost měl Facebook města i v případě 
epidemie COVID-19.

Mobilní aplikace Říčany v mobilu
Mobilní aplikace zase zajistí, že máte všechny aktuální 
informace o městě kdykoliv v kapse, respektive ve svém 
telefonu. Kromě běžných funkcí a kontaktů využívám 
nejvíce online odjezdy a zpoždění vlaků a autobusů a také 
hlášení závad. Každý z nás totiž může jakoukoliv závadu 
či poruchu nahlásit během několika vteřin a následně je 
informován o řešení daného problému. 

Celostátní média
Celostátní média jako televize nebo rozhlas jsou pro 
všechny. Nicméně díky mnohým netradičním aktivitám 
a zajímavým projektům jsou Říčany dlouhodobě oblíbe-
né, a proto se zde natáčí poměrně často. Musím říci, že 
vůbec není legrace občas vystupovat v živých přenosech 
s renomovanými moderátory. Naštěstí díky tomu, že naše 
město i realizované projekty znám opravdu detailně, vět-
šinou není takový problém na všemožné dotazy reagovat. 
Vždycky jsem na Říčany hrdý, když se v televizi nebo roz-
hlase naše město objeví.   

Online přenosy ze zastupitelstva, You tube 
Všechny schůze zastupitelstva města jsou veřejné. V Říča-
nech je navíc vysíláme online na internetu, kde následně 
jsou záznamy uchovávány na youtube kanálu města. I vy 
se můžete tedy kdykoliv podívat, co se probíralo či jak se 
jednotliví zastupitelé zachovali. 

Váš starosta David Michalička, (Klidné město)

Venkovní panely využíváme k prezentacím akcí města či k výstavám.
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Je rozhodnuto! V participativním rozpočtu Překvapte 
Říčany občané rozhodli, do čeho má radnice investo-
vat pět milionů. V šestém ročníku vyhrály v projektech 
do dvou milionů náměty občanů na zastřešení autobu-
sových zastávek a stavbu chodníku v ulici Dukelská. 
Do půl milionu má podle místních radnice investovat 
do renovace severního vstupu do Rondelu na nádraží, 
a také do revitalizace okolí u zříceniny hradu včetně 
instalace vyhlídkové terasy. V šestém ročníku se utka-
lo 8 velkých projektů a 14 malých. Hlasovali občané 
s trvalým pobytem starší 15 let. Celkem se zapojila 
bezmála tisícovka (968) Říčaňáků, kteří mohli hlaso-
vat on-line nebo v infocentru na Masarykově náměstí 
a v Rondelu .

Absolutním vítězem je námět na Zastřešení autobusových 
zastávek s počtem 515 hlasů. Další námět v kategorii do 
2 mil., který by měla radnice realizovat, je stavba chod-
níku v ulici Dukelská v úseku od ulic Bezručova po Čer-
nokosteleckou s 430 hlasy. V kategorii malé projekty 
získal nejvyšší podporu celkem 401 hlasů záměr na reno-

vaci severního vstupu do Rondelu 
na říčanském nádraží. 348 

hlasujících podpořilo 
obnovení vyhlídkové 

terasy a úprava okolí 
říčanské zříceniny 
hradu. Poměrně 

těsně tak porazil námět na zakoupení lodního kontejne-
ru a zřízení ReUse pointu na sběrném dvoře (324 hlasů), 
který skončil celkově třetí. Na třetí příčce ve velkých pro-
jektech se ziskem 275 hlasů se umístil záměr zřízení vnitř-
ní herny pro děti i rodiče. Nejvíce rozporuplnými projekty 
byly elektronická zvonkohra na Staré radnici (-189), psí 
park (-177) a zaslání fi nanční podpory Ukrajině na konto 
Člověk v tísni (-155). Čtvrtina hlasujících se více přikloni-
la k fi nanční pomoci ukrajinským ženám a dětem přímo 
na Říčansku.

„Jsem velmi rád, že v Říčanech máme tak aktivní veřejnost. 
Svědčí o tom nejen vysoký počet hlasujících, ale i nadstan-
dardní množství návrhů od občanů,“ hodnotí šestý ročník 
participativního rozpočtu starosta David Michalička.
Každý hlasující měl ve velké kategorii k dispozici tři klad-
né a jeden záporný hlas. V malých projektech hlasující 
mohli podpořit pět projektů a udělit dva hlasy záporné. 
Převážně hlasovali lidé v produktivním věku, a to elek-
tronicky, vysokoškolsky vzdělaní tvořili 67 % hlasujících, 
ve vyrovnaném poměru ženy i muži. 

Děkujeme všem, kteří se zapojili do rozhodování o fi nan-
cích města. Speciální díky patří navrhovatelům, kteří své 
náměty představují na veřejných setkáních i pracovníkům 
úřadu, jež prověřují jejich realizovatelnost.

Kateřina Lauerová, koordinátorka PB

Říčanští si přejí další investice do zastřešení 
zastávek a stavbu chodníku v Dukelské ulici 

ZELENÉ STŘECHY 
ZASTÁVEK
Nové zastávky mají „ze-
lené“ střechy, na kterých 
rostou odolné sukulen-
ty. Tyto rostliny dobře 
snáší sucho, ale i mráz 
a vyžadují minimální péči. 
Zelené střechy pohl-
cují hluk, v létě v okolí 
udržují příjemné klima 
a pomáhají zadržovat oxid 
uhličitý. 
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Velké projekty (0,5 až 2 miliony Kč)

Výsledky hlasování Překvapte Říčany VI

Malé projekty (do 500 tisíc Kč)

První dva projekty budou realizovány Počty hlasů celkem kladné záporné

1. Zastřešení autobusových zastávek  54 % (515)  522  -7

2. Chodník v ulici Dukelská (Bezručova - Černokostelecká) 45 % (430) 439 -9

3. Vnitřní herna - místo pro setkávání dětí a jejich rodičů  29 % (275) 309 -34

4. Revitalizace návsi Strašín 24 % (231) 258 -27

5. Pomoc ukrajinským ženám a dětem na Říčansku 22 % (215) 245 -30

6. Hřbitov 11 % (105) 163 -58

7.-8. Darování části rozpočtu Překvapte Říčany VI na pomoc Ukrajině 0 % (2) 157 -155

7.-8. Elektroauta a elektrokola na zkoušku 0 % (2) 139 -137

1. Renovace severního vstupu do Rondelu 41 % (401) 421 -20

2. Obnovení terasy Na Hradě „Úprava okolí hradu v Říčanech – II.“ 36 % (348) 368 -20

3. ReUse point aneb dejte věcem druhou šanci 33 % (324) 381 -57

4. Očištění města od graffiti 33 % (317)  345 -28

5. Úprava pěší cesty k Olivovně 33 % (315) 331 -16

6. Oprava pěšiny z ulice Roklanská k ZŠ U Lesa 31 % (297) 315 -18

7. Udělejme něco s těmi schody! 27 % (264) 301 -37

8. Posezení U dubů 19 % (186) 223 -37

9. Workoutové hřiště na cyklostezce - posilujeme také vztahy 14 % (139) 174 -35

10. Projektová dokumentace „Rekonstrukce ulice Do Lehovic“ 14 % (134) 164 -30

11. Venkovní fitness v centru města 13 % (124) 196 -72

12. Stínění rušivého veřejného osvětlení 11 % (110) 197 -87

13. Elektronická zvonkohra a nasvícení na věž Staré radnice 1 % (7) 196 -189

14. Psí park -5 % (-51) 126 -177
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Město Říčany získalo ve druhé polovině roku 2017 
do svého vlastnictví dům čp. 14 v ul. Na Hradě s cílem 
vytvoření moderní expozice Muzea Říčany na principu 
„Hands on“ a rozšíření stávajících nedostačujících 
prostor Muzea Říčany. Pozemek zmiňovaného domu 
sousedí s hradní zahradou i s geoparkem Říčany. 

V dalších třech letech probíhaly přípravné práce – statické 
posouzení stávajícího objektu, geodetické zaměření, archeo-
logický a geofyzikální průzkum pozemku, následně se vedly 
se diskuse s Národním památkovým ústavem týkající se pod-
mínek pro budoucí výstavbu v areálu zříceniny Říčanského 
hradu. V průběhu roku 2021 se jsme fi nalizovali soutěžní 
podmínky, stavební program a shromáždili všech 21 podkla-
dů potřebných pro vyhlášení architektonické soutěže s ná-
zvem: MUZEUM ŘÍČANY – PROSTOR PRO MODERNÍ 
VZDĚLÁVÁNÍ. Na základě soutěžních podmínek architekti 
zpracovávali od listopadu 2021 do února 2022 své soutěžní 
návrhy. Díky architektonické soutěži získalo město 15 rozdíl-
ných návrhů budoucího muzea v areálu Říčanského hradu. 
Odborná porota složená z nadpoloviční většiny nezávislých 
členů (architektů) a z členů závislých – zástupců města a Mu-
zea Říčany, společně se zástupkyněmi Národního památko-

vého ústavu (NPÚ) a specialistou na energetickou koncepci, 
hodnotili návrhy celé dva dny. V průběhu hodnocení byl při-
zván i odborník na územní a regulační plán. Porota postup-
ným vyřazováním návrhů dospěla k výběru čtyř nejlepších 
návrhů, kterým byly uděleny ceny a jednomu návrhu byla 
udělena odměna. Vzhledem k tomu, že soutěž byla anonym-
ní, neměli autoři návrhů možnost v průběhu projekčních 
prací konzultovat s budoucím uživatelem (Muzeem Říčany) 
ani provozně-dispoziční detaily, vyžaduje každý z oceněných 
návrhů drobné úpravy.
Na závěr ještě poděkování všem, kdo se podíleli na přípra-
vě a hodnocení architektonické soutěže: nezávislým členům 
a náhradníkům poroty - Davidu Marešovi (předsedovi poro-
ty), Tomáši Bezpalcovi, Jitce Hofmeisterové, Lence Millerové, 
závislým členům a náhradníkům poroty – Jakubovi Halašovi, 
(místopředsedovi poroty),  Haně Špačkové, Michalovi Anel-
tovi, Alici Štěpánkové, sekretářce soutěže – Janě Vavřinové, 
přezkušovateli – Tomášovi Kovačkovi, odborníkům – Jindřišce 
Černochové (NPÚ), Andree Musilové (NPÚ), Michalovi Čej-
kovi, Danielu Peštovi a kolegyním Markétě Javůrkové a Ivaně 
Hybnerové. 

Alice Štěpánková,
vedoucí oddělení investic

Muzeum Říčany – prostor pro moderní vzdělávání

Koncem roku 2021 byla vyhlášena architektonic-
ká soutěž na: MUZEUM ŘÍČANY – PROSTOR PRO 
MODENÍ VDĚLÁVÁNÍ. Na základě soutěžních pod-
mínek a stavebního programu jsme začátkem roku 
2022 získali 15 soutěžních návrhů. Odborná porota 
složená z nadpoloviční většiny nezávislých členů 
(architektů) a z členů závislých – zástupců města 
a Muzea Říčany, společně se zástupkyněmi Ná-
rodního památkového ústavu (NPÚ) a specialistou 
na energetickou koncepci, hodnotili návrhy celé 
dva dny. Porota postupným vyřazováním návrhů 
dospěla k výběru 4 nejvhodnějších návrhů, kterým 
byly uděleny ceny a jednomu návrhu byla udělena 
odměna. Vzhledem k tomu, že soutěž byla anonym-
ní, neměli autoři návrhů možnost v průběhu pro-
jekčních prací konzultovat s budoucím uživatelem 

(Muzeem Říčany) ani provozně-dispoziční detaily, 
vyžaduje každý z oceněných návrhů drobné úpravy.
Cílem celého projektu je zkvalitnění využití areálu hradu 
pro říčanské obyvatele. Realizací novostavby dojde k pro-
pojení a větší otevřenosti geoparku Říčany a hradní za-
hrady s areálem hradu. Nabídne tak atraktivní prostory 
pro říčanskou veřejnost. Nové výstavní prostory a zázemí 
s kavárnou umožní muzeu prezentovat v odpovídajícím 
prostředí - oproti současným naprosto nedostatečným 
prostorám v Rýdlově ulici. Tam zůstane prostor pro vzdě-
lávání žáků říčanských škol a jejich pedagogů. V obrazové 
příloze vidíte stěžejní vizualizace čtyř oceněných návrhů. 
Všechny kompletní návrhy, vč. textových příloh, si budete 
moci prohlédnout během léta na výstavě soutěžních ná-
vrhů – podrobnější informace budou zveřejněny na webu 
města Říčany.

1. místo
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3. místo

4. místo

2. místo
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Opravujeme lesní cesty a vysazujeme nové stromky

V lesích v okolí Říčan vzniknou další opravené cesty, 
které budou lákat k příjemným procházkám. Jako 
první začne Správa městských lesů z Odboru život-
ního prostředí pracovat na stezce u lesní posilovny. 
Společnost Lesy ČR, závod Konopiště již úsek na svých 
pozemcích dokončila, nyní je řada na nás. Povrch 
bude zpevněn, vysypán jemným štěrkem a lokální 
vlhkost bude odvedena, aby nedocházelo k podmáče-
ní. Cesta povede od posilovny směrem k Vojkovskému 
mostku přes Rokytku pod Černokosteleckou silnicí, 
kde se napojí na již hotový úsek. 

Připomenutí zaniklé vesnice
Na Vojkovský mostek bude navazovat i dal-
ší projekt, a sice realizace stezky vedoucí smě-
rem ke křižovatce na Vojkov až k asfaltové cestě 
na Klokočnou. Větší rozsah prací očekáváme hned 
za mostkem, kde se kolem Rokytky nachází pod-
máčený, bahnitý a těžce schůdný terén. U křižovat-
ky na Vojkov také vyroste altán s ohništěm. Toto 
krásné odpočinkové místo u Rokytky nebylo zvo-

leno jen tak nahodile, bude se nacházet v místech 
zaniklé vesnice jako připomínka dávné historie. 
Do třetice chce správce městských lesů upravit ces-
tu, která vede z lokality Lada (v místě U kančí stez-
ky). Terén vedoucí prudkým kopcem zničila voda. 

Dobrá spolupráce
Všechny tyto projekty mohou být realizovány jen 
díky dobré spolupráci se společností Lesy ČR, závod 
Konopiště. „Patří se poděkovat, protože tato spo-
lupráce funguje velice dobře. Mnoho cest vede přes 
městské i státní pozemky a určitě je přínosem, že se 
dokážeme domluvit a projekty na sebe navazují,“ říká 
vedoucí Odboru životního prostředí Radek Smetánka. 
Dobré vztahy mají Říčany i se společností Lesy hl. m. 
Prahy. Starosta David Michalička se setkal se zástupci 
společnosti a podařila se vyjednat oprava cesty za Oli-
vovnou – vede od sídliště směrem k lokalitě Ryba. V mís-
tě, kde pramení Smrkovka, je terén velice podmáčený 
a často velmi špatně schůdný. Práce na tomto úseku by 
měly být zahájeny během léta.
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Nucená kůrovcová těžba je minimální
Správce lesa stále provádí nucenou kůrovcovou těžbu, ale inten-
zita je mnohem nižší, než v minulých letech. Situaci s lýkožrou-
tem smrkovým se daří dobře zvládat vzhledem k příznivému po-
časí a také díky rychlé a důkladné likvidaci napadeného dřeva.
Na vykácených plochách probíhá nová výsadba. „Podařilo se 
nám sehnat krásné sazenice dubu, které mají vysokou ujíma-
vost,“ vysvětluje Radek Smetánka. „Skladba výsadby je dru-
hově pestrá – sázíme buky, borovice, ale vracíme zpět i smrky. 
Radost máme z našich jedliček, které přesazujeme z vlastního 
mlazení.“  

Děti sázely stromky
Do obnovy lesa se na jaře zapojili i žáci dvou říčanských 
škol – ZŠ Nerudova a ZŠ Bezručova. Na místech, kde 
v předchozích letech proběhla těžba z důvodu kůrovcové 
kalamity, děti vysadily nové stromy. Práce probíhaly v lo-
kalitě U kančí stezky nedaleko lesní posilovny a nad Jureč-
kem. Děti sázely stromky do předvrtaných děr, zahrnuly 
zeminou a dobře upěchovaly. „Bylo vidět, že práce děti 
bavila, ale zároveň si uvědomily, že stojí hodně námahy, 
než takový stromek vyroste,“ dodává Radek Smetánka. 
Pro školáky bylo připraveno občerstvení včetně opékání 
špekáčků. A v lese na ohníčku chutnaly  báječně. 

Propustek bylo nezbytné opravit
Nedaleko cesty k Olivovně správa lesů nechala provést re-
konstrukci propustku pro bezejmenný přítok Říčanského 
potoka. Město uspělo se svou žádostí o dotaci ze Státního 
zemědělského intervenčního fondu, která pokryla sto pro-
cent výdajů na rekonstrukci – rekonstrukce vyšla na zhru-
ba milion korun. Propustek bylo nezbytné opravit, protože 
je součástí hlavní odvozové lesní cesty k Olivovně, kterou 
projíždějí těžké soupravy – váží až 45 tun. 

TŮNĚ U CYKLOSTEZKY 
A V RYBĚ
 Město realizuje projekt Zadr-
žování vody v krajině, v rámci 
kterého vznikají na území 
Říčan nové tůně. Dokončeny 
byly například tři tůně u cyk-
lostezky směrem na Kolovra-
ty (v blízkosti ČOV). Součástí 
projektu je i nová mlatová 
cesta propojující cyklostezku 
od směru Na Vysoké ke Kolo-
vratům a dřevěná lávka přes 
jednu z tůní. Okolí tůní bylo 
částečně upraveno a do-
šlo k výsadbě nových keřů 
a stromů. Další tůně vznikly 
například v ulici Na Kopešín 
v lokalitě Ryba. 
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SEČEME TRÁVU TAK, JAK SE MÁ
Zaměstnanci OTS i brigádníci pracují i o víkendech, aby 
se vše stihlo. Děkujeme za pochopení, pokud někde není 
posečeno v termínu. Sečení neprobíhá souvisle na celých 
plochách. Pokud je to možné, necháváme ostrůvky vzrost-
lých travin. Tento postup je šetrnější k přírodě, pomáhá 
zadržet vodu v půdě a chrání biodiverzitu. Zároveň si mů-
žeme užívat krásně posečený trávník, který je pro pobyt 
venku komfortnější.

DALŠÍ ČERNÉ SKLÁDKY ZLIKVIDOVÁNY
Město se v rámci pravidelného úklidu ulic, chodníků a ve-
řejných prostranství zaměřuje i na černé skládky. Pracov-
níci oddělení technické správy zlikvidovali další dvě místa, 
kde se hromadil nelegálně odložený odpad. Upozorňuje-
me, že jde o protiprávní jednání, za které hrozí vysoké 
pokuty. 

MOSTEK ZA ZIMNÍ HALOU
V minulém ročníku Překvapte Říčany jste rozhodli, že 
chcete mimo jiné i opravit mostek za zimní halou. Ten-
to projekt je nyní připraven k realizaci. Těšit se můžeme 
na nový dřevěný mostek se zábradlím pro zvýšení bezpeč-
nosti a také na mlatovou cestu.

KDE BYDLÍ BROUCI?
Možná jste si všimli kamenné zídky u cyklostezky nad 
rybníkem Srnčí. Zídka jednak slouží jako zajímavý prvek 
v přírodě a zároveň nabízí útočiště pro rozmanitý hmyz 
a plazy. Doufáme, že už je zabydlená. 

Žijeme Říčany
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ULICE BEZRUČOVA, 
DOMAŽLICKÁ, OTAVSKÁ
Práce začaly i na opravě 
chodníku v ulici Bezručova 
(v úseku od ulice B. Němco-
vé po Dukelskou). Dále bu-
deme pokračovat s opravou 
chodníku v ulici Domažlická 
(v úseku Bezručova – Legií). 
Následovat bude Otavská 
od křížení s Jizerskou smě-
rem k Labské ulici.

Opravujeme, investujeme

ULICE DRUŽTEVNÍ A U KINA
Až napodruhé byl úspěšný výběr zhotovitele 
opravy ulic Družstevní a U Kina. Vybraná firma 
by se měla pustit do práce během prázdnin . 
Nový povrch dostanou chodníky i vozovky.

ULICE SOKOLOVSKÁ, ZAHRADNÍ, V DOUBÍ
Rozsáhlá oprava komunikací Sokolovská, Zahradní 
a V Doubí bude zahájena v nejbližších dnech. Ulice do-
stanou nový kvalitní povrch z asfaltobetonu. Souběžně 
bude realizováno i kompletní odvodnění dotčených 
ulic, a to kombinací vsaku do perforovaného potrubí 
a dešťových uličních vpustí umístěných mimo komuni-
kaci v zelených pásech podél komunikace.

Tento úsek Nerudovy ulice prošel rekon-
strukcí před několika lety. V navazující části 
město letos pokračovalo opravou chodníků 
a celkovou úpravou.
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DOTACE NA REKONSTRUKCI MŠ SRDÍČKO 
Na začátku prázdnin zahájíme rozsáhlou rekon-
strukci MŠ Srdíčko. Firma se pustí do nových 
rozvodů vody, elektřiny a vzduchotechniky. 
Vyměněna budou okna a školka se dočká i nové 
zateplené fasády a střechy. Městu se podařilo 
získat dotaci ze Státního fondu životního prostře-
dí ve výši cca šesti milionů korun. Důkladná pří-
prava projektu se vyplatila. Poděkování za dobrou 
práci patří týmu oddělení dotací a veřejných 
zakázek. Děti ze Srdíčka budou dočasně chodit 
do zbrusu nové MŠ Větrník. Po roce se pak vrátí 
do ulice Edvarda Beneše, zatímco v MŠ Větrník 
vznikne více než 100 dalších míst pro děti z ce-
lých Říčan.

PARKOVIŠTĚ OLIVOVA
Práce na rozšíření parkoviště 
Olivova finišují do konce. Z pů-
vodních třiceti stání zde vznikne 
cca devadesát míst. Dokončena 
je nová výsadba – jsme rádi, že 
se projekt podařil a z nového par-
koviště nevznikne jen „betonová“ 
plocha. Vysazeno bylo přes třicet 
stromů – javor, platan, habr, buk 
a také spousta keřů. Nové parko-
viště vyrostlo v těsném sousedství 
nově budované sportovní haly 
u gymnázia. Počítá se i s chod-
níčkem, který propojí parkoviště 
s Komenského náměstím a  Štefá-
nikovou ulicí. 

OPRAVA JANOVSKÉHO 
RYBNÍKU V KUŘÍ
Rekonstrukce Janovského 
rybníku v Kuří pokračuje 
podle plánu. Bylo obno-
veno potrubí spodní vý-
pusti, požeráku, vývaru, 
odpadní potrubí k revizní 
šachtě a bezpečnostní-
ho přelivu. Výše inves-
tiční akce je odhadována 
na necelé tři miliony ko-
run. K odbahnění rybní-
ku došlo již v roce 2014. 
Myslíme na všechno – před 
zahájením prací došlo k vý-
lovu chráněných škeblí ryb-
ničních, které byly přesunu-
ty do jiných rybníků.
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SLEDUJTE INFO NA FB letnikinoricany

OBČEOBČEOBČ RSTVSTVRST ENÍENÍENÍ
JE ZE ZJE ZAJIŠJIŠJIŠTĚNOĚNTĚNO

V PŘV PŘV PŘÍPADÍPAADĚ DEĚ DEĚ D ŠTĚ ŠTĚŠ
SE NSE NNEHRAEHRAEHRAJE!JEJE!

VSTUSTUVST PNÉPNÉN
RYZERYZERYZE LIDLIDLIDOVÉOVÉOVÉ

LEHÁEHÁLEHÁH TKA,TKA,TK DEKDEKY,Y,
ŽIDLŽIDLŽIDLIČKYIČKYIČKY S SS SS EBOUOUEBOU

MÍMÍMÍÍSTSTSTOOO KOKOK NÁNÁNÁÁNÍNÍN :: ArAreáeáááeálll OlOlivivivovovovnynynyy

4444..–––2227777..77
SSSSRRRRPPPPNNNAAAA
SSTATAT RTRTRTRT 2220.0.0.0 303030

SSOO 666///8888

NNNEEENNNÍÍÍÍ ČČČAAASSSS ZZZEEEMMMŘŘŘÍÍÍTTT VB/USA, 2021
/163 MIN/

ČČTTT  11111///88

VVVVYYŠŠŠEEEEEHHHRRRRAADD::  FFFYYYYLLLMMM ČR, 2021
/105 MIN/

SSSOOO  1113333///888

KKKLLLLAAANNN GGGGUUUCCCCCCIII USA, 2021
/157 MIN/

SSSSSOOO 2200///88

PPPOOO ČČČEEEMMMM MMMUUUUŽŽŽIII TTTOOOUUUŽŽŽŽÍÍÍ 2222 ČR, 2022
/95 MIN/

SSSSSOO 222777////888

ZZZÁÁÁÁTTTOOOPPPEEKKK ČR, 2021
/131 MIN/

ČČČTTT 111888///888

ZZZNNNNÁÁÁMMMMMÍÍÍÍ NNNNEEEZZZNNNÁÁÁMMMÍÍÍ ČR, 2021
/103 MIN/

ČČČČČTTTT  444///8888

MMMIIIMMMOOOŘŘŘÁÁÁDDDNNNÁÁÁÁ UUUDDDÁÁÁÁLLLLOOOOSSSTTT ČR, 2022
/102 MIN/

– zahájení filmového léta v Říčanech –
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Vyjednali jsme pro vás, že od 12. června v Říčanech nově 
zastavují výletní víkendové vlaky do Posázaví. Každou so-
botu a neděli vyrazí spoj Posázaví z Prahy přes Čerčany, 
Sázavu, Ledečko, Český Šternberk a Kácov do Zruče nad 
Sázavou, odjezd z Říčan je v 8:45. Spoj se odpoledne vra-
cí po stejné trase, v neděle jede až z Ledče nad Sázavou. 
V neděle bude spojení zpět posíleno o spoj Želivka ve stej-

né trase ze Zruče nad Sázavou do Prahy. Veškeré detaily 
ke spojům naleznete v traťových jízdních řádech a ve vy-
hledávačích spojení. Přejeme vám spoustu krásných vý-
letů a zážitků.

Sebastian Macura, 
Fakulta dopravní ČVUT (Klidné město) 

Na výlet přímým vlakem do Posázaví

Rada města vydala nařízení, kterým se zjednodušil 
systém placeného parkování v rámci projektu Parkuj 
dobře v Říčanech. Místo devíti malých rezidentních 
oblastí, byla zavedena pouze JEDNA placená zóna 
(rozloha oblasti se nezvětšila!). V návaznosti na změ-
nu zón rada města přijala i nový ceník, který je levněj-
ší a jednodušší. Cena za parkování pro Říčaňáky je 
100 Kč na rok. Ceník bude uplatňován až po úpravě 
dopravního značení. Budeme vás včas informovat.

Parkování na Masarykově náměstí zůstává beze změn 
a je zpoplatněno pro všechny.
Po–Pá: 8–18 hod. a So: 8–12 hod.; 10 Kč na 30 minut.
Zaplatit můžete snadno SMS – na číslo 90230 pošlete 
zprávu ve tvaru: RICmezera1mezeraRZ vozidla. 

 O své peníze nikdo nepřijde
V případě snížení ceny ročních karet (například 
z 1 000 Kč na 100 Kč ročně) dojde k  adekvátnímu

prodloužení platnosti anebo (v případě zájmu) k vrácení 
části ceny roční karty. O své peníze tedy v žádném přípa-
dě nepřijdete.

Jak na to
Na stránkách www.parkujdobre.cz se zaregistrujte pro-
střednictvím e-mailu, který jste zadávali do parkovacího 
oprávnění a zvolte si heslo, následně se přihlaste. Objeví 
se vaše parkovací oprávnění, resp. parkovací karta, kde 
zadáte příkaz změnit a následně vrátit kartu, zde vypl-
níte číslo bankovního účtu a my vám do týdne vrátíme 
poměrnou částku za nevyužité parkovné.

Parkování za 100 Kč pro všechny Říčaňáky

Rádi vám také poradíme na pobočce CzechPOINT 
na Masarykově nám. 83 nebo na infolince: 

722 983 983 
(PO–ČT 9–12 h, 13–15 h a PÁ 9–11 h)



Informace z radnice

Letošní školní rok se blíží do fi nále a tím končí i další vo-
lební období letošních Žákovských zastupitelů.
Chtěla bych jim všem poděkovat za odvahu, že se projektu 
zúčastnili, že vydrželi, že měli nápady. Někdo se zapojil 
více, někdo méně, ale pro všechny to byla úžasná zkuše-
nost do života. Vyzkoušeli si, jak je důležité spolehnout 
se na týmovou práci.  Vzhledem k těžké politické situaci 
v souvislosti s válkou na Ukrajině chci opravdu poděkovat 

za jejich solidaritu a okamžité zapojení se do humanitární 
pomoci. S jakou samozřejmostí vymysleli několik způso-
bů úžasné pomoci. Moc si toho vážím . 

Milí Žákovští zastupitelé, přeji vám, ať v životě uplatníte 
načerpané zkušenosti a děkuji vám za spolupráci!

Hana Stinglová, Koordinátor ŽZ

Za pohádkou do přírody
Dne 15. 5., který je označen jako Mezinárodní den ro-
din, proběhla v okolí Skautské klubovny a kolem ryb-
níků Rozpakov a Srnčí akce ,,Za pohádkou do příro-
dy”, kterou organizovalo žákovské zastupitelstvo. Šlo 
o procházku pro rodiny s dětmi. Po cestě na účastníky 
čekaly úkoly různých druhů (hádanky, hry s míčem 
a podobně).
Na startu dostalo každé dítě kartičku pro zapisování 
výsledků úkolů. S rodiči pak všichni soutěžící prošli 
celou 2km trasu, s výhledy do okolí. Počasí nám přálo, 
účast byla překvapivá.
Na konci pochodu každé dítě dostalo sladkou odměnu 
za skvělé plnění pohádkových hádanek a aktivit. Tímto 
děkujeme všem zúčastněným za podporu a motivaci 
tvořit další akce.

Daniela Klimentová

28 texty.kuryr@ricany.cz

Rozloučení se Žákovským zastupitelstvem 
za rok 2021/2022



 Informace z radnice

29

Pro občany Říčan zavádíme od začátku 
července novou službu „DÁME ÚŘAD“ 

Od začátku prázdnin ve zkušebním 
provozu a na vybraných úsecích při-
nášíme službu, která výrazně ušetří 
váš čas.  Záměrem tohoto projektu 
je více přiblížit Městský úřad Říčany 
lidem a zvýšit komfort při vyřizování 
nejrůznějších agend. Služba DÁME 
ÚŘAD je zcela unikátní. Nápad vznikl 

a bude se dál vyvíjet právě na říčanském úřadě. Origi-
nální je i logo kancelářské svorky, která vás bude touto 
službou provázet. 
Službu si můžete ve zkušebním provozu vyzkoušet zdar-
ma. Kurýr vám doveze vyřízené dokumenty až domů, 
ve vámi zvoleném čase. DÁME ÚŘAD bude fungovat za-
tím jen ve vybraných agendách. Naší vizí je službu po zku-
šebním provozu výrazně rozšířit. Například pracujeme 
na možnosti nechat si doma ověřit podpis na vaší listině.
Doufáme, že vám služba „DÁME ÚŘAD“ ušetří čas 
a zjednoduší vyřízení vašich záležitostí. Naším cílem je být 
přátelským úřadem. 

Děkuji za dobrou práci všem zaměstnancům, 
kteří se na rozjezdu projektu podílejí.  

Jaroslav Brandejs, tajemník MěÚ Říčany

Město Říčany ve spolupráci se svozovou společností 
Marius Pedersen a.s. připravuje mobilní svoz velko-
objemového odpadu z domácností . Přistavení kon-
tejnerů bude probíhat za asistence Městské policie, 

která dohlédne na to, aby občané odevzdávali přimě-
řené množství odpadu. Pro další druhy odpadů, pro 
něž není velkoobjemový kontejner určen, je otevřen 
sběrný dvůr Na Fabiáně (přístup z Říčanské).

Svoz velkoobjemového odpadu:  léto 2022

Letní termíny přistavení VOK
6. srpna  13. srpna
 7:00 – 9:00 Podhrázská (u separ. sběru) 7:00 – 9:00 Thomayerova (x K Říčanskému lesu)
 7:30 – 9:30 Na Obci (x Voděradská) 7:30 – 9:30 Boubínská (x Na Kozákově)
 8:00 – 10:00 Olivova (u parkoviště) 8:00 – 10:00 Roklanská (u trati)
 8:30 – 10:30 U Kina (Komenského nám.) 8:30 – 10:30 Škroupova (u zimního stadionu)
 9:00 – 11:00 U hřiště (V Chobotě x Řípská) 9:00 – 11:00 Březinova (parkoviště)
 9:30 – 11:30 Marvánek 9:30 – 11:30 Vrchlického (u separ. sběru)
 10:00 – 12:00 Otavská (x Labská) 10:00 – 12:00 Haškova
 10:30 – 12:30 Nám. ČSA 10:30 – 12:30 Kuříčko

20. srpna  27. srpna
 7:00 – 9:00 Táborská (x Smiřických) 7:00 – 9:00 U Olivovny (sídliště)
 7:30 – 9:30 Scheinerova (u separ. sběru) 7:30 – 9:30 Verdunská (u rest. Oliva)
 8:00 – 10:00 5. Května (kotelna) 8:00 – 10:00 Domažlická (x Chodská)
 8:30 – 10:30 Na Kavčí skále (u separ. sběru) 8:30 – 10:30 Bezručova (x Dukelská)
 9:00 – 11:00 K Podjezdu (x Bezručova) 9:00 – 11:00 Stará náves (U Památné lípy)
 9:30 – 11:30 Sokolská (u hřiště) 9:30 – 11:30 Jureček
 10:00 – 12:00 Zborovská (x Táborská) 10:00 – 12:00 Nové Březí (Horní u paseky)
 10:30 – 12:30 Na Vysoké (u přejezdu)

Provozní doba sběrného dvora: Pondělí, středa, pátek 13:00 - 18:00 hod., Sobota 09:00 - 16:00 hod., 
Neděle 14:00  - 18:00 hod.
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Den dětí jsme letos oslavili již 28. května na Lázeňské 
louce v Říčanech. Bezmála 500 dětí se zapojilo do plnění 
úkolů, které v duchu sloganu „Ladovské hrátky o století 
zpátky“ připravili pohádkoví šaškové z Pěnkavova dvora. 
Za splněné úkoly si děti mohly vybrat hračku, dostaly také 
pamětní list Ladova kraje a nechyběla ani malá sladkost. 
Kromě plnění úkolů se mohly děti zdarma povozit na ko-
ních, zhlédnout pohádkovou show Skřítkové z kouzelné-
ho lesa. O nádherná vystoupení plná zpěvu, tance a hudby 
se postaraly Ladův národopisný soubor z Hrusic, TŠ Twist 
Říčany, Studio Dance EB a taneční klub Fuego Říčany. 
K závěru akce byly vyhlášeny výsledky soutěže Zelené 
cesty do školy, kterou za podpory starosty města pořádá 
Muzeum Říčany, Cesta integrace a Ekocentrum Říčany. 
Poděkování za krásný den plný zážitků patří také Městské 
policii Říčany, jejíž úžasný program potěšil nejenom děti. 
U stanoviště říčanských skautů se zkoušely další doved-
nosti a Cesta integrace připravila slalomovou dráhu pro 
koloběžky. Děkujeme panu Frydrychovi za výborné ko-
láčky pro naše tanečníky, všem zúčastněným za krásnou 
atmosféru a rodičům , kteří ten den měli na výběr z mnoha 
okolních akcí, že si vybrali právě náš Dětský den na Lá-
zeňské louce. 

FO
TO

 H
AN

KA
 Š

PA
ČK

OV
Á

30 texty.kuryr@ricany.cz

Dětský den na Lázeňské louce
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Město Říčany ve spolupráci s Muzeem Říčany 
a za podpory Nadačního fondu obětem holocaustu 
připravilo projekt k připomenutí 80. výročí transportů 
židovských obyvatel na Říčansku do koncentračních 
táborů. První akcí byla mezigenerační kavárna a  16. 
6. se konalo slavnostní otevření informačního kiosku 
ke „Kamenům zmizelých“ a  vernisáž venkovní výsta-
vy, kterou můžete zhlédnout do 12. 9. na Masarykově 
náměstí a Cestě svobody.

Venkovní výstava
Výstava je tematicky rozvržena na čtyřech panelech 
– Po stopách zmizelých, Po kamenech zmizelých, 
Pozapomenuté osudy a Proti zapomnění. Instalace do-
kumentuje osudy židovských rodin během druhé světové 
války v Říčanech, zachycuje historii ukládání kamenů 
zmizelých v našem městě a péči o ně. V neposlední řadě 
ukazuje, jak vzděláváme především mládež o této smutné 
části historie lidstva.   

Věra Likešová, koordinátorka projektu 

Připomínka 80. výročí transportů židovských 
obyvatel na Říčansku - NEZAPOMENEME

PTEJTE SE, JSME TADY
Mezigenerační kavárna s názvem „Ptejte se, 
jsme tady“ se uskutečnila v koncertním sále 
Staré radnice. Navštívily nás dvě dámy z rodin, 
které přežily holocaust – Alena Lehovcová 
a Zuzana Peterová. Žáci osmých a devátých 
tříd, kteří tvořili většinu publika, poslouchali 
jejich svědectví soustředěně.  A také se ptali. 
Byla řeč například o tom, jak se dívky (mamin-
ky paní Aleny a Zuzany) podvyživené a zubože-
né z koncentračních táborů vracely po válce 
zpátky do života. Jak je možné, že se trauma 
z holocaustu přenáší z generace na generaci. 
A na co by si měli mladí lidé dávat pozor, aby 
se historie neopakovala. 

Výstavu zahájili (zleva): ředitel Muzea Říčany Jakub Halaš, místostarostka 
Hana Špačková, vedoucí OŠK Petr Dušek a koordinátorka projektu Věra 
Likešová
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Chcete, aby vaše práce měla smysl? Máte chuť podílet 
se na zvelebování města, ve kterém žijete? Staňte se 
součástí našeho týmu – těšíme se na vás.

Správce vodohospodářského majetku
Co práce obnáší: plánování, příprava a realizace obnovy/
stavby vodohospodářského majetku, správa provozu deš-
ťových kanalizací, dvou malých vodních toků a osmi ryb-
níků. Požadujeme: vzdělání v oboru anebo praxi v oboru 
vodního hospodářství.

 Referent územního plánování
Co práce obnáší: pořizování územně plánovací dokumen-
tace pro město Říčany a pro správní obvod obce s rozší-
řenou působností Říčany, vydávání závazných stanovisek 
z hlediska územního plánování. Požadujeme: VŠ vzdělání 
(vhodné pro absolventy), praxe výhodou

Referent stavebního úřadu – speciální sta-
vební úřad
Co práce obnáší: vydávání stavebních povolení, ohlášení, 
kolaudačních souhlasů na stavby a úpravy pozemních 
komunikací, chodníků a dalších dopravních staveb. Po-
žadujeme: Vyšší odborné vzdělání v technickém směru, 
praxe výhodou, nikoli podmínkou.

Správce budov
Co práce obnáší: kompletní správa nemovitosti, výběr 
zhotovitele, odpovědnost za rozpočet. Požadujeme: střed-
ní odborné učiliště, schopnost číst projektovou dokumen-
taci, zkušenosti se správou budov.

Referent oddělení technické správy – údržba 
zeleně
Co práce obnáší: zajištění údržby zeleně prostřednictvím 
dodavatelů, zpracování podkladů pro veřejné zakázky.  
Požadujeme: minimálně SŠ s maturitou, praxe v oboru 
výhodou.

Správce cyklostezky 
K této pozici nabízíme náborový příspěvek 30 000 Kč 
po půl roce práce.
Co práce obnáší: údržba cyklostezky a jejího okolí, drob-
né opravy. Požadujeme: základní vzdělání a manuální 
zručnost. K této pozici nabízíme náborový příspěvek 
30 000 Kč po půl roce práce.

Získáte: 
● stabilní práci na neurčito, 

● 5 týdnů dovolené + 3 dny placeného volna navíc, 

● příspěvek na stravu 100 Kč na den, příspěvek 
na penzijní připojištění, 

● školení pro zvyšování kvalifi kace v ceně až 
30 000 Kč, 

● příspěvek při životních a pracovních výročích, 

● možnost umístit dítě do městské školky, 

● možnost rekreace v městských objektech v Koře-
nově (horská chalupa) a Lutové (jihočeský statek).

V případě zájmu volejte anebo rovnou posílejte 
životopisy na kontakt: 

Jana Žďárská, 602162037, jana.zdarska@ricany.cz
Další informace a další volné pozice můžete získat 

na https://info.ricany.cz/mesto/volna-pracovni-
-mista

Staňte se součástí našeho týmu

Hledáme správce krásné cyklostezky „Do Prahy na kole“
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Letní prázdniny začínají a i školní děti mohou zažít 
situace, kdy se setkají s nehodou, zraněním, nebez-
pečnou osobou či jinou situací, kdy budou potřebo-
vat pomoci od složek Integrovaného záchranného 
systému. Proto v Říčanech na Masarykově náměstí 
v červnu proběhl po covidové pauze další ročník akce 
Den záchranářů, určený dětem základních a mateř-
ských škol i veřejnosti. 

Součástí akce byly prohlídky činnosti u stanovišť jed-
notlivých složek, ale také akční ukázky. Účastníci mohli 
např. vidět zásah proti nebezpečnému pachateli, zadrže-
ní osoby za použití donucovacích prostředků, poskytnutí 
první pomoci a záchrany osob. Dále hasičskou či policejní 
výzbroj a techniku, stříhání vozidla, praktickou ukázku 
slanění osob z výškové plošiny. V neposlední řadě ukázky 
práce záchranářských psů či sebeobranu v rámci ukázky 
Armády ČR. 

Akce se účastnilo okolo 1300 dětí a 80 dospělých z řad 
účinkujících či pořadatelů. Přítomné přivítal a složkám 
IZS za jejich práci poděkoval i pan starosta David Micha-
lička. Akci moderovala skvělá Lucie Elšíková. 

Akci pořádala Cesta integrace, o.p.s., za významné spo-
lupráce města Říčany, Městské policie Říčany, Sboru 
dobrovolných hasičů Říčany, Hasičského záchranného 
sboru Říčany, Zdravotnické záchranné služby Středočes-
kého kraje ze stanice Říčany, Fakulty biomedicínského 
inženýrství ČVUT, Policie ČR, Celní správy ČR, Českého 
červeného kříže, Armády ČR a organizace Wakenhat.  
Na akci fi nančně přispělo město Říčany, BESIP a Zdra-
votní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR, výborné pečivo 
věnovalo pekařství Frydrych. Další občerstvení zajistila 
Střední škola řemesel Kunice. Všem patří velký dík. 

 Za Cestu integrace Petra Nyklová, Tereza Zajíčková

Den záchranářů 

Za náročnou práci při záchraně našich životů, ochraně zdraví a bezpečí 
poděkoval starosta David Michalička všem zástupcům IZS.

Krocení ohně.

Dopadení pachatele.

Zneškodnění útočníka.

Děti si vyzkoušely třeba první pomoc.
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Květnová výzva DO PRÁCE NA KOLE je u konce a vy 
jste to dokázali! Děkujeme vám všem! 

Zapojilo se historicky nejvíce soutěžících – 141. Ve 47 
týmech soutěžili sami se sebou - zda vyjet, vyběhnout či 
vzít auto; tři týmy měly 100% pravidelnost, osm týmů pra-
videlnost nad 90 %. 23 060,95 km bylo najeto/nachozeno 
během květnových pracovních všemi soutěžícími dohro-
mady.  A největší borec za květen najel na kole 1095,7 km.  
Jste skvělí, velmi vám děkujeme.  Zakončení akce bylo 
v novém alternativním prostoru pod nádražím v Říča-
nech s názvem Zóna svobody. Skvělá restaurace U labutě 
tam má stánek s dobrotami a sportovní aktivity nejenom 
pro děti. Pravidelně se zde budou konat koncerty, tady to 
prostě bude žít! Na večírku se nás sešlo něco kolem 60 
účastníků a ceny do tomboly a pro vítěze byly super. Navíc 
každý účastník dostal sportovní čelenku Říčany .
Děkujeme našim sponzorům celé této výzvy: Město Říča-
ny, BESIP, Restaurace u Labutě, Říčanský Longál, Dhaba 
Beas, Hospůdka na Marvánku, Mnichovická krčma, Šibe-
niční vrch, pekárna Okýnko Říčany, Pekařství Frydrych, 
Cyklo Sněžka, Fialka, Cesta integrace, Gabi café, Muze-
um Říčany a MAS Říčansko. 

Za organizační tým Markéta Hubínková a Zdeněk Vávra

Do práce na kole 2022
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 Schválený Upravený Skutečnost  % plnění
 rozpočet rozpočet k 31. 5. 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)

325 754 500,00 379 354 830,00 138 642 180,22 36,55

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

152 420 454,00 155 556 536,84 61 006 518,65 39,22

Kapitálové příjmy (příjmy z prodeje majetku) 2 100 000,00 2 100 000,00 5 789 587,80 275,69

Přijaté dotace 116 159 008,00 123 684 466,99 54 563 163,82 44,11

Přijaté splátky půjček 60 000,00 60 000,00 25 000,00 41,67

Rozpočtové příjmy 
běžného roku celkem

596 493 962,00 660 755 833,83 260 026 450,49 39,35

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 1 028 971 138,77 628 241 755,43 61,06

VÝDAJE 

Běžné (provozní) výdaje 451 420 877,86 496 372 295,87 173 001 268,29 34,85

Rozpisové rezervy 13 599 522,74 29 992 503,05 0,00 0,00

Běžné výdaje celkem 465 020 400,60 526 364 798,92 173 001 268,29 32,87

Kapitálové (investiční) výdaje 309 137 779,68 368 883 634,70 71 082 328,81 19,27

Rezervy na investice 71 993 601,89 115 290 042,15 0,00 0,00

Investiční výdaje celkem 381 131 381,57 484 173 676,85 71 082 328,81 14,68

Rozpočtové výdaje běžného roku 
celkem

846 151 782,17 1 010 538 475,77 244 083 597,10 24,15

Splátky úvěru 25 038 000,00 18 432 663,00 8 390 512,85 45,52

Výdaje vč. splátky půjčky 871 189 782,17 1 028 971 138,77 252 474 109,95 24,54

rozdíl příjmy - výdaje (BV s kons.) 0,00 0,00 375 767 645,48
Podrobné čerpání rozpočtu najdete na www.ricany.cz - radnice - město a samospráva - finance a majetek města - aktuální informace o čerpání rozpočtu města

Léto dorazilo i do informačního centra
Jak již víte z minulého vydání Kurýru, máme v IC na ná-
městí otevřeno každý den včetně víkendů. Půjčujeme opět 
lodičky a kromě suvenýrů si všechny děti, které od této 
chvíle najdou naši ukrytou kešku a přinesou nám tajné 
heslo, od nás odnesou malý dárek s překvapením. Děti, 
chcete se letní hry s ČT Déčko taky zúčastnit? Přihlaste se 
na https://decko.ceskatelevize.cz/spravte-to-to a zjistíte 
víc. A kam jsme kešku schovali? Aspoň trošku vám s tím-
to tajemstvím poradíme: vydejte se s rodiči na nové hřiště 
u Marvánku.

V IC v rondelu si v létě budete moci půjčit opět kolo-
běžky. Ale vždy si raději zavolejte na naše telefonní 
číslo 323618169 nebo 727905525 a domluvte se do-
předu.

Infocentrum hledá novou posilu
Máte středoškolské vzdělání, znáte dobře Říčany 
a okolí, baví vás práce s lidmi a chtěli byste nám 

pomoci rozšířit náš tým? Kontaktujte nás na mailu 
infocentrum@ricany.cz a dozvíte se víc. Možný je 

i zkrácený úvazek, případně DPP.
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Do komunálních 
voleb zbývají méně 
než 3 měsíce. Jaké 
budou u nás v Ří-
čanech? Vypadá to 
na – pevně věřím 
– férový souboj 
mezi stranami, 

které jsou v Říčanech pevně zakot-
veny. Náš tým Klidného města bude 
počtvrté obhajovat vítězství. A jak 
se říká ve sportu – obhájit je obvykle 
těžší, než vyhrát. A s každými volbami 
se tato výzva stává obtížnější. Během 
12 let (nejen naší) práce se Říčany ne-
skutečně proměnily. Dokončili jsme 
stovky projektů, město jsme fi nančně 
zajistili a hodnotu jeho majetku zná-
sobili. Hlavně však jako jediní citlivě 

regulujeme růst města i výstavbu. 
Čtyřikrát po sobě jsme získali ocenění 
„Nejlepší místo pro život“.
Za tak dlouhou dobu se logicky sem 
tam také něco nepovede. Nikdo není 
dokonalý. Důležité je ale poučit se 
z chyb, nezůstat stát na místě a pře-
devším nikdy neztratit vůli se dohod-
nout. Nikdy nevyhovíte všem, dobrý 
hospodář ale město musí vnímat jako 
celek, snažit se, aby si každý z nás 
našel na jeho rozkvětu to své. Pro mě 
osobně byly poslední dva roky ve sta-
rostenském úřadu další vysokou ško-
lou života a jsem vám za ně vděčný!
Mám radost, že naše vize i sliby 
z předchozích voleb se daří naplňo-
vat. Ačkoliv nám do práce naplno 
zasáhl COVID a dnes brutální a ne-

ospravedlnitelná agrese na Ukrajině, 
město opět žije, funguje a hlavně jeho 
fi nance (a tedy servis pro vás) jsou 
stále v dobré kondici.
Není to samozřejmě práce jednotliv-
ce – starosty. Právě naopak. Jedině 
díky ostatním kolegům z Klidného 
města, spolupracovníkům z městské-
ho úřadu, ale i dalším zastupitelům se 
daří nadále zlepšovat kvalitu života 
nás všech.
Již v září bude jen na Vás, jak roz-
hodnete. Zda chcete nadále starostu 
na plný úvazek, nebo v této rozkolísa-
né době plné změn a nejistot zkusíte 
jiné vedení na radnici.

Váš starosta
David Michalička,

starosta (Klidné město)

Bylo by rozumné v nejisté době měnit směr?

Říčanské muze-
um je rarita. Po-
každé, když míst-
ní tým chystá další 
zajímavou výsta-
vu, musí paradox-
ně přemýšlet také 
o tom, co všechno 

se do expozice zase nevejde. Na jed-
né straně jsou totiž plné depozitáře, 
na druhé pak pouze tři malé výstav-
ní místnosti. Skvělé nápady doslova 
naráží na nedostatek metrů čtvereč-
ních. Podobné je to s aktivitami pro 
říčanské děti. Zájem je obrovský, pro 
uspokojení většího počtu však dosud 
chybí zázemí. Když v roce 1940 paní 

Růžena Klímová věnovala svůj do-
mek muzeu, nemohla tušit, že stej-
nému účelu bude skromná budova 
sloužit i o 82 let později. Časem sice 
přibyla ještě říčanská hájovna a zcela 
nový Geopark, důstojné hlavní sídlo 
muzea však stále chybělo. Až doteď.  

Nedávno skončená architektonická 
soutěž na novou budovu muzea, kte-
rá bude stát kousek od říčanského 
hradu, je dalším důležitým krokem 
v přípravě náročného projektu stav-
by. S výsledky soutěže se můžete se-
známit nejen na okolních stránkách, 
ale budou k vidění i na připravované 
venkovní výstavě. Defi nitivní roz-

hodnutí, podle kterého návrhu a s ja-
kými nutnými úpravami se začne sta-
vět, padne po volbách. Říčany si nové 
muzeum zaslouží. Rozvíjení povědo-
mí o společné historii, oborové vzdě-
lávání dospělých i dětí, prohlubování 
pocitu sounáležitosti. To jsou jen 
některé z důležitých a většinou ne-
zastupitelných úkolů, které říčanské 
muzeum plní. Zasadím se o to, aby 
své služby začalo nabízet i v nových 
rozšířených prostorách co nejdříve. 
V nastávající nejisté době je to snad 
ještě důležitější než kdy dřív.

Jan Kužník, 
zastupitel (Klidné město)

Říčany budou mít nové muzeum

Neustále přemýš-
líme, jak ulehčit 
husté dopravě 
v našem městě. 
Během prázdnin 
si můžete vyzkou-

šet jízdu sdíleným minivanem, který 
nebude jezdit podle jízdních řádů, ale 
podle potřeby cestujících. Základní 
informace již byly zveřejněny v červ-
novém čísle Kurýru. Stačí si stáhnout 

appku, která vám umožní vyrazit kdy-
koliv a odkudkoliv potřebujete, jako 
byste jeli autem, ale bez kolon a hledá-
ní parkovacích míst. Minivan pro vás 
přijede do pár minut i do míst, kam 
nezajíždí místní hromadná doprava. 
Díky chytrému algoritmu a nízkoe-
misním vozům můžete nechat auto 
doma a dojíždět chytře a pohodlně. 
První měsíc budou sdílené dodávky 
jezdit zdarma. Další dva měsíce může 

provozující společnost zavést přimě-
řený poplatek, hrazený cestujícím. 
Po třech měsících budeme vyhodno-
covat, jak lidé sdílené jízdy využívají 
a zda by bylo dobré v tomto pokračo-
vat. V průběhu září bychom rádi znali 
i váš názor na novou službu a budu 
ráda, když mi ho napíšete. 

Jarmila Voráčková, radní 
(Klidné město)

Chytrá doprava v Říčanech
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Zastupitelé

Vážení Říčaňáci, 
při současných 
rostoucích cenách 
energie a ne moc 
nadějných vyhlíd-
kách nastal podle 
mého čas na ote-
vření debaty o co 

největší samostatnosti našeho měs-
ta v oblasti energií. Ne, nebojte se, 
nemám v úmyslu budovat jadernou 
elektrárnu v katastru Říčan, ani vod-
ní elektrárnu na Rokytce. Zajímá mě 
totiž jiná věc.
Co takové větrné elektrárny? Ka-
tastr našeho města je poměrně 
velký a zcela jistě by bylo možné 
najít vhodnou lokalitu pro větr-
nou elektrárnu. Od Prahy také 
velmi slušně fouká a podle mě by 

nebylo od věci začít tuto variantu 
prověřovat. 
Jistě, sítě nejsou v majetku města 
a bylo by nutné tento „detail“ smluv-
ně vyřešit.  Ale pokud by výkon „větr-
níků“ byl schopen dodat elektrickou 
energii tisícům domácností v Říča-
nech za cenu, kterou by do značné 
míry ovlivňovalo město, tedy za cenu 
přijatelnou a dostupnou pro většinu 
našich občanů, byl by to výrazný krok 
ke kýžené energetické nezávislos-
ti - nezávislosti našeho města i jeho 
obyvatel.
V kombinaci se solárními panely, kte-
ré bych (obrazně řečeno) nejraději vi-
děl na střechách co nejvyššího počtu 
městských budov, by to významně 
ulehčilo plánování jak dál, pokud do-
jde na „lámání energetického chleba“.  

Hluk větrných elektráren, zvlášť po-
kud jsou dostatečně daleko od obyd-
lené části města, není už takový 
problém. Jistým přetrvávajícím ne-
dostatkem těchto zařízení je jejich 
vzhled. Je pak třeba dát si na misky 
vah výhodnost takového zdroje ener-
gie a proti tomu estetičnost.
Co myslíte? Mělo by se město pokusit 
o zajištění levnější elektrické ener-
gie pro své obyvatele touto cestou? 
Já osobně si myslím, že je to jedna 
z možných cest. Pojďme odstartovat 
diskuzi o této zcela zásadní proble-
matice, která se dotýká každého z nás 
a kde naše město může být průkopní-
kem a inspirací pro další obce. 

Zdeněk Hraba, senátor a zastupitel 
(Změna pro Říčany – STAN)

Jak na drahé energie? Začněme se bavit o energetické nezávislosti města

V komunálních 
volbách 2022 již 
kandidovat nebu-
du.   
Téměř každý den 
se mě lidé ptají, 
zda budu kandi-
dovat ve volbách 

do říčanského zastupitelstva. Bývají 
to často velmi příjemné rozhovory 
a moc děkuji za důvěru, kterou mi 
tím vyjadřujete. Nicméně moje od-
pověď je jednoznačná: kandidovat 
za Klidné město v těchto volbách 
nebudu a nebudu ani na jiné kandi-
dátce. Důvodů mám hned několik. 
Pozici starosty jsem opustil v pro-
sinci 2020 po mnoha měsících úvah. 
Od té doby do rozhodování ve městě 
zasahuji minimálně, věnuji čas rodi-

ně, škole, televizi, přírodě… Klidné 
město má nového lídra s jeho před-
stavami o řízení a směrování města. 
Má svůj tým. Já stojím mimo. Přesto 
jsem dostal nabídku kandidovat. 
Jsem ale přesvědčený, že kandida-
tura by byla polovičatým krokem 
a přinesla by mně osobně, D. Micha-
ličkovi i městu více potíží než užitku. 
A rozhodně nechci být jen populár-
ním obličejem na plakátu či falešným 
symbolem kontinuity. Všichni vidí 
a vědí, že se Klidné město změnilo. 
Asi by se dalo dlouze vysvětlovat, co 
za mým rozhodnutím stojí. Nechme 
tyto dveře zavřené. Po třech voleb-
ních obdobích mám mnoho zkuše-
ností s různými osobnostmi říčan-
ské politické scény. Někdy je prostě 
moudré s pokorou a v tichosti odejít, 

udělat krok stranou od nesmyslných 
osobních soubojů k jiným životním 
posláním. Město jsem odevzdal eko-
nomicky silné. Investice, které jsem 
nastartoval a připravil, se dokonči-
ly či dokončují. Zklidnění výstavby 
je ukotvené v územním plánu. Nic 
jsem neukradl, žádné úplatky, žád-
né skandály…. Děkuji všem lidem, 
kteří mi v uplynulé dekádě na rad-
nici pomáhali a fandili. Věřím, že 
vaši důvěru jsem neztratil. Značku 
Klidného města jsem nikdy nezradil 
a také teď některé jeho kandidáty 
kroužkem podpořím. Věřím, že vol-
by dopadnou ku prospěchu našeho 
nádherného města. 

Vladimír Kořen, zastupitel 
(Klidné město)

Krok stranou

Důležité je pro 
mě téma pod-
pory mladých 
rodin, kdy bohu-
žel spoustu ro-
dilých Říčaňáků 
vytlačily velké 
ceny nemovitostí 

a nájmů pryč z našeho města. Je 
jasné, že naše město bude i do bu-
doucna pro svou polohu a charak-
terem velmi žádanou lokalitou, 
přesto bychom však neměli re-
zignovat na podporu dostupného 
bydlení – jinak se jednoho dne 
může stát, že zde nebudeme mít 

učitele, zdravotní sestry nebo třeba 
úředníky, protože si nebudou moct 
dovolit v našem městě bydlet. A ne, 
opravdu to neznamená podporu 
developerů, jejichž cílem je domy 
a byty prodat za horentní sumy – ti 
jsou příčinou, a ne řešením pro-
blému. Snad všichni se shodneme, 

Plány pro dlouhodobý horizont
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Zastupitelé

Každé město 
má organizace, 
na které je pyšné. 
Máme štěstí, že 
takových máme 
v Říčanech 
hodně. Jednou 
z těch, které se 

stávají naším rodinným stříbrem, 
je pro mě Muzeum Říčany. Už je 
to dlouho, co se proměnilo ze ste-
rilně vitrínové expozice do moder-
ního vzdělávacího centra, které 
ročně poučí a zabaví tisíce návštěv-
níků. Směřování muzea je očivid-
né – ve výukových programech se 
zaměřuje na metodu tvořivé hry, 
zohledňuje zkušenosti dětí, propo-
juje různé obory, a přitom vztahuje 
podstatnou část výukových mate-

riálů k místu, kde žijeme. Prostě 
splňuje to, co od moderního muzea 
jako mámy a tátové zvídavých mr-
ňousů čekáme. 
Očividné je i to, že přírodovědné 
oddělení zatím hraje prim – má ši-
kovný tým lidí, příhodné prostory 
hájovny, dvorku, geoparku. Ne, že 
by historické oddělení co do inven-
ce, aktivit a rozhledu zaostávalo. 
Nicméně zvláště to se potýká s ne-
dostatkem prostoru – dvě míst-
nosti muzea v Rýdlově ulici prostě 
na výstavy, přednášky a obecně 
na další akce nestačí. A nápady po-
tom mnohdy začínají a končí s tím, 
jak vtěsnat do malého prostoru co 
nejvíc exponátů i her na „osahání“ 
historie i přírody. 
Nejenom my jako zastupitelé bu-

deme mít v brzké době příležitost 
tuto situaci změnit – město plá-
nuje vybudovat v těsné blízkosti 
areálu hradního donjonu a tzv. 
hradní stodoly novou budovu 
muzea, která by problémy s ne-
dostatečným prostorem vyřešila. 
Výsledky architektonické soutě-
že budou od srpna k vidění mimo 
jiné na panelech na náměstí. Jako 
zastupitelé jsme se shodli i na nut-
né diskuzi s veřejností – nejen se 
sousedy plánovaného areálu. Já už 
mezi návrhy svého favorita mám 
a přeju nám všem rozumnou de-
batu nad smysluplným projektem, 
abychom se my nebo naši nástupci 
mohli rozhodnout pro stavbu.

Jitka Jančíková, zastupitelka 
(Změna pro Říčany – STAN)

Podporuji rozvoj Muzea Říčany

že masivní developerská zástavba 
v Říčanech je naprosto nežádoucí 
– jakékoliv rozvolnění současné-
ho územního plánu nedopustíme. 
To říkáme jako Změna pro Říčany 
jasně a nahlas.

Jsem však přesvědčen, že do bu-
doucna se obce, potažmo stát, pod-
poře výstavby dostupného bydlení 
nevyhnou, jestliže mají mít mladí 
lidé vůbec šanci založit rodinu. Ač-
koliv ČR má v Evropě velmi vysoký 
podíl obyvatel žijících ve vlastní 
nemovitosti, nájem není a nemá 
být sprosté slovo. Podle statistic-
kých údajů žije v nájemním bydlení 
v Česku jen 21 procent populace, 
zatímco evropský průměr činí 30 
procent. Mimochodem, i já sám 
s manželkou žijeme právě v nájem-
ním bytě.

Můžete se ptát, proč jsem se tedy 
zasazoval o převod bytu z majetku 
města v případě bytů na Komen-
ského náměstí. Šlo o rozhodnutí 
zastupitelstva z let 1998-2002, my 
jsme jen jednali podle tehdejších 
smluv, když lidé měli zcela zjevně 
právní i morální nárok na nabytí 
bytů, tak jak jim bylo od počát-

ku slibováno. Kdyby město byty 
nepřevedlo, tak by bylo zavázáno 
k náhradě škody, jak vyplývá z ju-
dikatury Nejvyššího soudu. Jsem 
přesvědčen, že odvracení histo-
rické křivdy nemůže být důvodem 
k rezignaci na řešení problému 
nájemního bydlení do budoucna. 
Opakuji, město by mělo podporo-
vat do budoucna především byty 
nájemní. Rovněž je možné uvažo-
vat o podpoře bydlení družstevní-
ho – jedná se o osvědčený koncept, 
který se při současných cenách 
nemovitostí opět začíná stávat na-
výsost aktuálním. Podporu tomuto 
typu výstavby už vyjádřila např. 
Praha nebo Jihlava.
Středočeský kraj již zřídil Středo-
český Fond na podporu obecního 
bydlení a jsem přesvědčen, že ob-
jem prostředků v podobně zamě-
řených fondech bude postupně na-
růstat. Že se jedná o jednoznačně 
správnou cestu dokazuje příklad 
Vídně, kde cca 60 % domácností 
žije v městském nebo městem pod-
porovaném nájemním bydlení. Lze 
tak velice efektivně držet celkovou 
hladinu nájemného na přijatelné 
úrovni, stejně jako lze určité pro-
cento bytů vyčlenit jako starto-

vací pro mladé rodiny, nebo pro 
příslušníky ve městě potřebných 
profesí, kteří by na tržní nájem-
né nedosáhli. Neříkám, že máme 
v Říčanech stavět nová sídliště, 
cestou může například být přetvo-
ření některých nebytových prostor 
ve vlastnictví města na byty. Roz-
hodně vítám v současnosti pro-
bíhající rekonstrukce městského 
bytového fondu. 
Měli bychom v každém případě 
uvažovat v dlouhodobém hori-
zontu, přesahujícím jedno volební 
období, a kategoricky se nebránit 
diskuzi o rozšiřování městského 
bytového fondu, která se do bu-
doucna může ukázat jako nevy-
hnutelná pro udržení kvality života 
v Říčanech. Rozhodně se nechci 
tvářit, že se jedná o jednoduché 
téma nebo snadno řešitelný pro-
blém. Právě naopak. Řešením ale 
není strčit hlavu do písku, naopak 
musíme se snažit předvídat budou-
cí trendy a být na ně připraveni. 
Tak, jako se to Říčanech daří i v ji-
ných oblastech, a jsou za to právem 
oceňovány.

Adam Polánský, zastupitel 
(Změna pro Říčany – STAN)
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Zastupitelé

Blíží se nám léto, 
a to znamená 
prázdniny pro děti 
a dovolené pro do-
spělé. Proto jsem 
vybrala příběhy 
a zásluhy, které 
podtrhují to, že to 

s námi není tak špatné, spíš naopak. 
Radujme se ze záchrany lidských ži-
votů i úspěchů našich sportovců a ta-
nečníků.  Jen víc a houšť.
Poděkování
Na zastupitelstvu v červnu byli oce-
něni medailí dva strážníci MP za zá-
chranu lidského života. Oceněni také 

byli za dobrou reprezentaci města 
sportovci z Rugby Clubu, kteří opě-
tovně získali mistrovský titul MČR. 
Následovalo ocenění tanečníků 
z Dance EB a TŠ TWIST za úspě-
chy, které získali jak v národních, tak 
i mezinárodních soutěžích.  Všem 
velké díky!

Co se mi líbí?

Úvodem je zapo-
třebí poděkovat 
radnici za přílohu 
Kurýru o dopra-
vě, kde se pokouší 
shrnout infor-
mace o různých 
formách dopravy 

v Říčanech. Až na pár nepřesností se 
dá materiál použít pro základní ori-
entaci v problematice.
Doprava je pro naše město jednou 
z klíčových problematik, a proto je 
velká škoda, že tu posledních osm let 
prakticky nefunguje dopravní komise, 
která dříve za mého působení v Radě 
města měla kvalitní složení i výstupy. 
A to nemluvím jen o zpackaném pro-
jektu parkování, nebo zjednosměr-
nění Jizerské, ale třeba i o dopravním 
značení a úpravách na hlavních či 
místních komunikacích. 
Klíčem ke zlepšení dopravy v Říča-
nech je řešení dopravy jako celku. 

Tedy individuální i hromadné, její 
provázanosti a komplexnosti. Pro 
výrazné zlepšení situace v našem re-
gionu je vybudování obchvatů obcí 
nutností. Naše město se tomu dlou-
ho bránilo a z materiálu vlastně není 
jasné, jaké řešení preferuje a nabízí. 
Každopádně protichůdné připo-
mínky budou mít za důsledek jediné 
– bude trvat dlouho a možná se ani 
nepodaří je vybudovat. 
Proto jsem rád, že se nám výrazně 
přiblížila realizace toho nejdůležitěj-
šího obchvatu v našem okolí - stav-
ba 511 Pražského okruhu mezi D1 
a Běchovicemi. Poslední avizovaný 
červnový termín vydání pravomoc-
ného územního rozhodnutí pro tento 
klíčový obchvat v našem okolí je sku-
tečností a pevně věřím, že se po něm 
nejpozději do pěti let projedeme. 
To nás asi nečeká u dalších obchvatů, 
jako např. u Tehovské spojky. Ta patří 
mezi stavby, které se také již mohly 

stavět, kdyby měly podporu třeba 
i našeho města. Jako místopředseda 
krajského dopravního výboru jsem 
tuto dvě desítky let starou vizi před 
osmi lety oprášil, ale bohužel přípra-
va se i díky zdrženlivému přístupu 
našeho města příliš neposunula. 
Vybudování obchvatů je důležitou pod-
mínkou zásadního zlepšení dopravní si-
tuace u nás. Tou další je maximální inte-
grace a chytrá hromadná doprava, která 
umožní vhodnou alternativu všem, kteří 
se potřebují dostat pohodlně do práce, 
do školy, nebo kamkoliv jinam. Její sou-
částí má být i konvenční trať, která se 
však Říčanům podle posledních studií 
spíše vyhne, ale zase nabídne vhodnou 
alternativu v našem regionu, což pro 
celkovou situaci bude dobře. Bohužel 
horizont výstavby této trati je mnohem 
delší než výstavba obchvatu. 

Miloslav Šmolík
Krajský a říčanský zastupitel 

(ODS – SPOLU) 

Dopravu v Říčanech je nutno řešit komplexně

Začínají prázd-
niny. Pro rodiče 
logistický pro-
blém, pro děti 
dlouho očekáva-
ná doba volna. 
Ale přiznejme si, 
pro rodiny přeci 

jen trochu větší šance odpočnout 
si a strávit více času spolu, vidět se 
více s babičkou a dědou a také zažít 
nějaké dobrodružství. Napadá mě 
pár domácích úkolů pro nás všech-
ny, abychom si léto užili. 
Při pohybu v lese pamatujme na to, 
že skoro neprší. Je to pár let, co Ří-
čany zažily několik lesních požárů. 
Udělejme vše, ať se tomu letos vy-

hneme.  I navzdory suchu ale roste 
tráva. Na spoustě křižovatek nepo-
sekaná zásadně zhoršuje výhled. 
Obzvlášť u křižovatek s předností 
zprava je třeba opatrnost.
Více dětí v ulicích pro nás řidiče 
znamená ještě větší nutnost pozo-
rovat dění na silnici. Sice to děti 
učíme pořád dokola, ale nikdy 
nevíte, kde nějaké v zápalu hry vy-
běhne zpoza auta. 
Během dovolených stoupá počet 
vykradených domů a bytů. Dívej-
me se více kolem sebe. Vy pohlídá-
te sousedovi, soused vám a všichni 
budou mít o trochu klidnější dovo-
lenou.
Nic živého do zaparkovaného auta 

v létě nepatří. Za půl hodiny stoup-
ne při 30 stupních venku teplota 
v autě na nebezpečných 45 stupňů. 
Helma na kole, bezpečné koupání, 
ochrana při opalování…
Je zbytečné to opakovat, říkáte si. 
Přesto to dělám. Přeci každý z nás 
chce, aby bylo jeho dítě v bezpečí, 
aby měl kam jít do lesa na procház-
ku, aby měl dovolenou co nejklid-
nější. Nikdo z nás nechce prožívat 
léto plné stresu. A každá maličkost 
pomáhá. Užijte si pohodové léto, 
počasí tak akorát a radost na kaž-
dém kroku.

Jiří Kozák, zastupitel 
(ODS – SPOLU)

Klidné a bezpečné léto všem
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Osadní výbory
Tleskám
Před nedávnem jsem potkala dámy 
seniorského věku a nemohly si vyna-
chválit výlet, který organizoval Kolo-
běh Říčany. Nejen výběr destinace, ale 
i krásný slovní doprovod po celou cestu 
neměl chybu. Jen více takových akcí!

Vrácení peněz za zaplacenou kartu 
k parkování Obrátila se na mě paní, 
jak má žádat o vrácení peněz za kartu 
na parkování, které bylo zrušeno. Kar-
tu si elektronicky zneplatnila, ale nikde 
se nedozvěděla, jak a kde má žádat 
o navrácení peněz. Myslím, že paní asi 

nebude jediná, koho to zajímá. Může 
jí a všem ostatním někdo kompetentní 
tady v Kurýru poradit jak na to? Děkuji.
Dětem hezké prázdniny a nám všem 
krásné léto.

Karla Egidová,  zastupitelka 
(ODS – SPOLU)
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Bezpečnost a infrastruktura

V rámci červnového Zastupitelstva města Říčany došlo 
k ocenění strážníků za projev osobní statečnosti a roz-
hodnosti, kdy účinným zásahem vedoucím k záchraně 
lidského života uchránili právě to nejcennější. Lidský 
život.

Významné ocenění obdr-
žel i vedoucí městské po-
licie. Brigádní generál Ja-
roslav Zeman, prezident 
spolku Veteránů Policie 
České republiky, udělil 
vedoucímu říčanských 
strážníků Kříž II. stupně 
a to za aktivní spoluprá-
ci a pomoc ve prospěch 
veteránů Policie České 
republiky.

Z knihy událostí
12. května, 14.08
Pracovník obchodního řetězce v ulici Pod Lihovarem 
oznamuje strážníkům problematickou osobu, která ne-

chce opustit prodejní plochu. 
Strážníci na místě zjišťují, že 
se jedná o muže, který je ob-
čanem Francie. Muž u sebe 
nemá žádné doklady, které by 
potvrdili jeho totožnost. Dal-
ším šetřením se ukazuje, že 
muž se dopustil drobné kráde-
že. Ta je strážníky vyřešena, ale 
až po ověření totožnosti muže 
prostřednictvím Policie ČR – 
Služby cizinecké policie. 

13. května, 10.14
Policie ČR žádá strážníky o součinnost při zastavení řidiče 
vozidla Fiat, které jede ulicí Říčanská od obce Modletice. 
Řidič by měl vozidlo řídit pod vlivem alkoholu. Autohlídka 
strážníků popsané vozidlo zahlédla u křižovatky s Kolo-
vratskou ulicí. Řidiče zastavuje a kontroluje. Řidič tvrdí, 
že před jízdou žádný alkoholický nápoj nepožil a nemá se-
bemenší problém se podrobit orientační dechové zkouš-
ce na jeho přítomnost. Opak řidičových tvrzení vyvrací 
provedená zkouška s pozitivním výsledkem 1.81 promile 
alkoholu v dechu. Řidič je strážníky omezen na osobní 
svobodě, jelikož je důvodně podezřelý ze spáchání trest-
ného činu. Na místě je předán přivolané hlídce Policie ČR.
  

13. května, 20.05

Městské policii je oznámeno poškození betonového oploce-
ní pozemku v ulici Bezručova. Po příjezdu hlídky strážníků 
na místo, je kontaktován majitel oplocení. Strážníci dle poskyt-
nutých svědectví zjišťují, že ulicí proházeli čtyři muži, z nichž 
jeden se snažil plot vyvrátit včetně dvou betonových sloupků, 
což se mu následně podařilo. Zbylí tři muži stáli opodál a po-
křikovali na něj, ať toho zanechá. Po úspěšném vyvrácení oplo-
cení se všichni čtyři muži dali na útěk ulicí. Zjištěné informace 
jsou předány i Policii ČR a operátorovi městského kamerového 
dohlížecího systému. Muži odpovídajícího popisu jsou zane-
dlouho nalezeni právě operátorem městského kamerového 
dohlížecího systému na vlakové zastávce v prostoru nástupiš-
tě. Strážníci spěchají na místo, aby muže před odjezdem vlaku 
zadrželi. Toto se daří. Muži jsou ztotožněni a následně předáni 
hlídce Policie 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

44 texty.kuryr@ricany.cz



Bezpečnost a infrastruktura

Vážení přátelé hasičstva,

v úvodu bych vás velmi rád pozval na druhý ročník 
soutěže TFA v Říčanech, která je součástí Pražské 
a Středočeské ligy. Letos jsme soutěž posunuli na sr-
pen a proto doufáme, že si sportovní den užijeme při 
krásném a slunném počasí a déšť si dá volno. Budeme 
se na vás těšit, a kromě sportovních výkonů na vás čeká 
skvělé jídlo a pití v našem kiosku U Dobráka. Sport 
je nedílnou součástí života naší mládeže a ta se opět 
účastnila Krajského kola hry Plamen v Čelákovicích, 
kde náš sbor reprezentovali starší žáci a dorostenky. 
Soutěž proběhla 10. – 12. 6., byl to velmi náročný ví-
kend pro naše závodníky i pro vedoucí. Soutěž probí-
hala na městském stadionu, a protože kombinace skvě-
lého počasí a sportovních výkonů si zaslouží odměnu, 
proběhlo koupání v Labi, zmrzlina, beach volejbal 
a další aktivity. Starší žáci obsadili 10. místo a doros-
tenky, pro které to byla první velká zkušenost, si odvez-
ly 11. místo. Za náš sbor jim gratuluji a přeji mnoho 
štěstí do dalších soutěží.

Jednota měla taktéž napilno, protože koncem května nám 
přes Říčany prošla pěkná bouřka a zanechala za sebou 
mnoho spadlých a poničených stromů. Většina výjezdů 
tedy souvisela s likvidací nebezpečných stavů. Dne 20. 5. 
v nočních hodinách nám byl nahlášen první spadlý strom 
přes komunikaci. V rámci samotného výjezdu jsme ne-
ustále ve spojení s operačním střediskem, a proto jsme 
od této události přejeli k dalšímu stromu, a tak to šlo téměř 
celou noc. 21. 5. v ranních hodinách se ještě jelo k jedno-
mu stromu, který bohužel spadl na osobní automobil 
a o dvě hodiny později jsme jeli pomoct ZZS s transpor-
tem pacienta. Další výjezd na sebe nenechal dlouho čekat 
a 27. 5. bylo městskou policí ohlášeno několik větví, které 
ohrožovaly pěší. Dne 13. 6. jsme vyjeli k ohlášenému po-
žáru motocyklu, který byl v odstavném pruhu na D1.
Jednotka kromě samotných výjezdů zajistila stavbu stanu, 
který slouží pro uložení humanitární pomoci a nahradil 
tak původní místo na faře. Stěhování věcí z fary taktéž za-
jistila naše jednotka a zajišťuje i převoz věcí z potravinové 
banky.  Jsme tu tedy pro dobrou věc ve všech směrech a 24 
hodin denně. 
Po delší pauze proběhli Hasičské slavnosti v Litoměřicích, 
kde byla k vidění velmi rozmanitá technika současné doby, 
ale i doby minulé. Za náš sbor jsme zde předvedli naše 
nové IVECO a smykový nakladač a každý, kdo projevil 
zájem, dostal odborný výklad k naší vystavené technice. 
Součástí slavností byl i slavnostní průvod ve kterém byla 
hasičská technika a naše Scanie byla součástí. Náš sbor 
kompletně předělal webové stránky a jelikož na ně máme 

kladnou zpětnou vazbu, rozhodli jsme se přihlásit do sou-
těže o nejlepší webové stránky. Soutěž je součástí slavnos-
tí a během nich proběhlo samotné vyhlášení. Naše stránky 
získaly 5. místo, a jelikož jsou slavnosti jednou za tři roky, 
máme stále dost času na práci a posunout a zdokonalit 
naše stránky a umístit se na pomyslnou bednu.
Na závěr bych chtěl pogratulovat rodině Havelkových, 
kteří do rodiny přivítali další štěstí a 10. 5. 2022 v 10:40 
se jim narodila dcera Josefína. Přejeme ji mnoho zdraví, 
radosti a doufáme, že z ní jednou bude hasička jako její 
tatínek. 

S přáním klidných prázdnin 
a šťastných návratů z dovolených

David Pojezný (jednatel SDH Říčany)

Co nového u hasičů
www.sdhricany.cz
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Zlatohlávci
Cetoniini

Zlatohlávci jsou mezi brouky vy-
hlášení krasavci. Díky své velikosti 
a atraktivnímu vzhledu bývají nepře-
hlédnutelní.
 
Na světě žije asi 3 600 druhů zlato-
hlávkovitých brouků. Nejčastěji se 
vyskytují v tropech, zejména v Africe. 
Tam je možné potkat i obry velké jako 
dlaň.
 
V České republice se vyskytuje 16 
zlatohlávkovitých brouků, z toho 9 
z nich patří do skupiny zlatohlávci 
(Cetoniini). Je pravděpodobné, že se 
během léta s některým z nich potká-
me.
 
Ze zlatozeleně lesklých zlatohlávků 
je u nás nejhojnější zlatohlávek zlatý 
(Cetonia aurata). Dorůstá velikosti 
kolem 2 cm. Na krovkách má bílé 
skvrny a zespodu bývá červenofi a-
lový. Podobný je zlatohlávek hladký 
(Potosia cuprea), který má navíc také 
končetiny, tykadla a někdy i přední 
část hlavy zbarvené do tmavě fi alo-
va. Naším největším zlatohlávkem 
je zlatohlávek skvostný (Protaetia 
speciosissima), který se ale vyskytuje 
jen v teplejších oblastech Polabí nebo 
na jižní Moravě. Dorůstá velikosti ko-
lem 3 cm a je celý leskle zelený.
Z tmavě zbarvených zlatohlávků je 
častý zlatohlávek tmavý (Oxythyrea 
funesta). Leskle černé tělo má po-
kryté bílými skvrnami a obvykle 
i chloupky. Zpravidla ho můžeme 
vidět, jak hoduje na květech rostlin. 
Zajímavostí je, že v minulosti byl 
vzácný. V osmdesátých letech byl 
dokonce prohlášen za vymřelého, 
ale od devadesátých let se začal zno-
vu objevovat a dnes se jedná o běžný 
druh.
Zlatohlávci jsou výborní letci. S le-
tem se pojí i jedna zvláštnost. Oproti 
jiným broukům neroztahují při letu 

krovky, stačí jim křídla vysunout 
do stran a letí. Za potravou vyrážejí 
při slunečném počasí. Živí se přezrá-
lým ovocem, pylem a nektarem z kvě-
tů. Rostlinám slouží jako opylovači.
Tak jako všichni brouci, i zlatohlávci 
procházejí složitým vývojem s doko-
nalou proměnou. Z nakladených vají-
ček se vylíhnou larvy – ponravy. Mají 
měkké bílé tělo a velká kusadla. Živí 
se rostlinným materiálem v rozkladu, 
jako je trouchnivé dřevo, spadané tle-
jící listí nebo odumřelé kořínky bylin. 
Můžeme je nalézt v kompostu nebo 
ve starých pařezech. Ponrava se dva-
krát svléká, aby mohla narůst do vět-
ších rozměrů. Na konci třetího larvál-
ního stadia přestane přijímat potravu 

a z okolního materiálu a slinných vý-
měšků si postaví kokon. Uvnitř se 
zakuklí a přemění v dospělce, který 
se posléze vyhrabe ven. Vývoj pod 
povrchem může trvat jeden, obvykle 
dva, ale někdy až tři roky.
Larvy zlatohlávků mají tělo stočené 
do tvaru písmene C. Na rozdíl od ji-
ných, třeba larev chroustů, se snaží 
uniknout plazením po zádech.

Jakub Halaš

PŘÍRODA 
Říčanska
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1) Proč jsou včely pro lidstvo tak důležité?   
2) Které produkty včel znáš?
3) Jak se jmenuje obydlí vytvořené člověkem pro včely?
4) Proč včela umírá, když bodne?
5) Jak se jmenují členové včelího společenství?
6) Kolik jedinců ve včelstvu je?
7) Jak se říká člověku, který se stará o včely?
8) Kdo je jen jeden ve včelstvu?
9) Jak se včely rozmnožují?
10) Co dělají včely v zimě?
11) Co je v úlu, kromě včel?
12) Jak se jmenuje včelí sameček?
13) Jak daleko je včela schopna dolétnout?
14) Jak se jmenuje léčba včelami?
15) Čím se včela živí?
16) Z čeho se včela narodí?
17) Mezi jaký druh hmyzu včela medonosná patří?
18) Jací jsou další opylovači?
19) Jak můžeme pomoci, aby se včelám dařilo?
20) Jak pozná včela, do kterého úlu patří?
21) Jak přesně se nazývá včela, žijící ve včelím společenství?
22) Kolik má křídel, očí, nohou, žihadel?
23) Kolik květů včela denně navštíví?
24) Co se děje, když se včely rojí?
25) Jaké pomůcky používá včelař při práci?
26) Kolik medu za život včela nasbírá?
27) Jak se jmenuje přístroj k získávání medu?
28) Jak se chovat/nechovat v blízkosti včel?
29) Co dělat, když nás včela bodne?
30) Kde se bere včelí královna?
31) Co je správně: královna, nebo matka?
32) Jak vzniká med?
33) Jak se jmenují barevné bambulky na zadních nožkách 
včel a co to je?
34) Jak se včely dorozumívají?
35) Co je pro včely nebezpečné?
36) Co dělají trubci v zimě?

37) Kde všude se včelí produkty využívají?
38) Jak dlouho žije královna, dělnice, trubec?
39) Kolik stupňů musí být venku, aby včela vylétla z úlu?
40) Jakou teplotu udržují včely v úlu i v zimě?
41) Mají včely něco jako rozpis služeb během svého života?
42) Jaká funkce je královny?
43) Kolik vajíček naklade denně včelí matka (královna)?
44) Při jaké max. teplotě se může rozpouštět med, aby se 
neznehodnotil?
45) Jak se oslovují včelaři navzájem?

Krásné prázdniny bez žihadel vám přejí říčanští včelaři 
na www.vcelyricany.cz

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

Školní rok končí a včelařský jde do svého vrcholu.
Včelaři mají plné ruce práce a včely potkáváme 

na každém kroku.
Co vlastně o nich víme? 

Zkusme odpovědět na pár otázek, které se týkají 
jejich života.

Třeba si i zasoutěžit během prázdnin se svými dětmi, 
kdo ví o nich víc.

A kdybyste si nebyli jisti s odpovědí, na 
www.vcelyricany.cz  je můžete najít.

S VČELAMI NA PRÁZDNINY – otázky i odpovědi nejen pro děti
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Cesty do školy bez 
uhlíkové stopy 
Letos v Říčanech už potřetí soutěžili 
školáci ve výzvě Zelené cesty do ško-
ly. A kdo vyhrál? Všichni žáci, kteří 
umí používat na svých cestách vlastní 
nohy a hlavu, a navíc i všichni jejich 
rodiče, sousedé a spoluobčané. Letos 
se do výzvy zapojilo 890 žáků ze 47 
tříd, kteří nachodili a aktivně najezdi-
li (bez aut) během května neuvěřitel-
ných 11 514 cest.
Kdybychom počítali, že každý ura-
zil průměrnou vzdálenost 1 km při 
každé cestě, ušetřili jsme společně 
jen za 10 dní 759 kg emisí oxidu uh-
ličitého oproti jízdě autem. A k tomu 
si můžeme odmyslet i hluk, polétavý 
prach, oxidy dusíku, benzo-a-pyren 
a další polyaromatické uhlovodíky, 
přízemní ozon a další super zplodiny, 
které denně automobily ve městě chr-
lí. Vaši vlastní uhlíkovou stopu z do-
jíždění o práce i cest na dovolenou 
si snadno spočítáte na https://moje-
co2.cz/vypocet/doprava.
A co že jsme to ještě vyhráli? Cesta 
pěšky nebo na kole zlepšuje pozor-
nost žáků a jejich vzdělávací výsled-
ky, snižuje riziko obezity, zlepšuje 
vztahy mezi žáky i vztah k místu.
Podle dánské studie (na 19 527 žá-
cích  ve věku 5–19 let) cesta do školy 
pěšky nebo na kole významně zlepšu-
je pozornost žáků a tento efekt trvá 4 
hodiny (https://www.medicaldaily.
com/walking-biking-school-impro-
ves-concentration-243639).
Vítězné třídy se mohou vypravit 
zdarma na Fialku na zmrzlinu (5. 
A ZŠ Světice) nebo do bazénu (6. B), 
na trampolíny Freex (4. A z 1. ZŠ), 
do kina (6. C), na Lasergame Říčany 
(9. C) nebo na připravovanou výsta-
vu LEGO v Muzeu Říčany (5. C ZŠ 
U Říčanského lesa). Děkujeme všem 
pedagogům, kteří žáky motivovali. 
Díky nim možná některý žáček zjistil, 
že v jeho obci staví vlak (jako jeden 
dojíždějící školák z nejmenované 

školy). Děkujeme také všem sponzo-
rům letošních Zelených cest do školy: 
Lasergame Říčany, trampolínový 
park Freex a centrum Na Fialce.
Soutěž Zelené cesty do školy pořáda-
ly pro říčanské a světické školy: Mu-
zeum Říčany, Cesta Integrace a Eko-
centrum Říčany, s podporou starosty 
Davida Michaličky.

 Kateřina Čiháková

Hrabání a kosení 
louky
Na vojkovské louce díky pravidelné 
péči kvetou každé jaro stovky or-
chidejí, modrají se tu kosatce a svítí 
žluté blatouchy, létají modrásci, vře-
tenušky a perleťovci. Seno se snažíme 
na místě usušit a nakrmit jím naše 
zvířata na Dvorku naproti Muzeu 
Říčany. Nicméně část porostu není 
vhodná na sušení, a proto se odváží. 
Přidejte se k nám v sobotu 16. nebo 
v sobotu 23. července, kdy plánuje-
me seno odtahovat z louky a odvážet 
k dalšímu užitku na jiných místech.
Máte-li zájem se zapojit do sekání 
louky, sekat budeme chodit pravi-

delně každé ráno od 10. 7. v brzkých 
ranních hodinách. Můžeme se po-
dělit o know-how i o nástroje. Nebo 
se k nám přidejte s hráběmi podle 
počasí, část porostu budeme sušit 
a seno bude potřeba několikrát denně 
obracet. Sena bude dost pro všechny 
– pokud máte králíka nebo morče, 
určitě si přijďte odpracovat a odnést 
svůj díl! 

Budeme rádi za každou pomocnou 
ruku, napište nám ideálně e-mail 
na eko.ricany@post.cz.

 Alžběta Macková 
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V Říčanech již dva 
roky existuje skupina 

AA (Anonymní alkoho-
lici), kde se scházejí lidé, kteří 
přestali pít, mění své životy. Po-
máhají si navzájem a také všem 
ostatním, kteří touží přestat pít. 
Jsme součástí celosvětového spole-
čenství. V České republice existuje 
mnoho desítek skupin, které jsou 
zastoupeny ve všech větších měs-
tech. V Praze existuje několik sku-
pin a setkání probíhají i několikrát 
denně. Informace o nich a mno-
ho dalších užitečných naleznete 
na webových stránkách. https://
www.anonymnialkoholici.cz/.

PREAMBULE AA
Anonymní alkoholici je spole-
čenství lidí, kteří spolu sdílejí své 
zkušenosti, sílu a naději, že dove-

dou vyřešit svůj společný problém 
a pomoci ostatním k uzdravení 
z alkoholizmu.

Jediným požadavkem pro členství 
v AA je touha přestat pít. 

Nemáme žádné povinné poplatky 
ani vstupné, jsme soběstační díky 
vlastním dobrovolným příspěv-
kům.

Anonymní alkoholici nejsou spo-
jeni s žádnou sektou, církví, po-
litickou organizací či jakoukoliv 
jinou institucí. 

Nepřejí si zaplést se do jakékoli 
rozepře, neodporují, ale ani ne-
podporují žádné vnější programy. 
Našim prvotním účelem je zůstat 
střízliví a pomáhat ostatním al-

koholikům střízlivosti dosahovat. 
Podle statistik v České republice 
umírá v důsledku konzumace al-
koholu asi šest a půl tisíce osob 
ročně. Více než 1,5 milionu do-
spělých Čechů pije rizikově. Stále 
více přibývá lidí, kteří trpí a pití 
alkoholu jim způsobuje problémy. 
Sdružení Anonymních alkoholiků 
pro ně může být cestou, jak se ze 
začarovaného kruhu dostat zpět. 

Principem skupinového sezení je 
sdílení svých zkušeností s alkoho-
lem a závislostí s ostatními alko-
holiky. Sezení trvá zpravidla ho-
dinu. Máte problém s alkoholem 
a nedaří se vám přestat? Řešení 
existuje.

Kontakt na říčanskou skupinu: 
tel. 603 147 550 (Pavel) 

Společenství AA v Říčanech



Pro seniory

Hlášení z Domova 
Pod Kavčí Skálou

V Domově Pod Kavčí Skálou se vrátil život do ko-
lejí „před kovidem“, společné aktivity jedou v pl-
ném rozsahu a mezigenerační spolupráce už zase 
probíhá naživo. Staráme se o zahradu, tvoříme, 
pracujeme v keramické dílně, vyrábíme drobnosti 
pro radost, vyrábíme velké věci do soutěží, pečeme, 
píšeme příběhy, sdílíme a modlíme se, aby to tak vy-
drželo. Všem nám se nyní lépe žije. Na covidové ob-
dobí, kdy bylo neveselo, však nezapomínáme. Ono 
to totiž zapomenout nejde. Při zpětném ohlédnutí 
musíme připustit, že i v oněch neveselých etapách 
života v Domově člověk dokázal najít jiskřičku na-
děje a zejména personál dělal vše možné a leckdy 
i nemožné, aby zaplašil trudomyslnost a obavy. A to 
se netýká jen našeho zařízení, to se týká vlastně 
všech poskytovatelů pobytových sociálních služeb. 

Zřejmě právě proto náš zřizovatel Středočeský kraj, 

když nejhorší covidové ataky ustaly, vyhlásil pro 

všechny své příspěvkové organizace z pobytových 

sociálních služeb fotosoutěž „Jak jsme žili v době 

covidu“. Soutěž realizoval Středočeský kraj ve spolu-

práci s Domovem u Anežky, do soutěže mohly zaslat 

fotografie všechny příspěvkové organizace ze sociální 

oblasti Středočeského kraje a na poradě ředitelů všech 

příspěvkových organizací letos v červnu byly oznáme-

ny výsledky. Soutěžilo se ve třech kategoriích: Obětaví 

zaměstnanci, Nevšední radosti – všední starosti a Kli-

enti očima zaměstnanců. Nyní je ze soutěžních foto-

grafií uspořádána minivýstava přístupná i veřejnosti, 

a to v budově Krajského úřadu v Praze na Smíchově. 

Ukazuje tak nevšední radosti i všední starosti a obě-

tavost zaměstnanců pobytových zařízení sociálních 

služeb zřizovaných krajem, kteří se v období korona-

virové krize snažili klientům domovů seniorů i dalších 

obdobných zařízení nahrazovat chybějící kontakt 

s blízkými.

A my bychom vám zde, na stránkách říčanského Kurý-

ru, rádi a s hrdostí představili naše výsledky. Umísti-

li jsme se totiž hned 3×. Získali jsme první a druhé 

místo v kategorii Obětaví zaměstnanci a druhé místo 

v kategorii Nevšední radosti – všední starosti. Vzhle-

dem k tomu, že se k umístění váže i drobná finanční 

odměna, tak máme radost ještě o to větší. Nakoupíme 

za ni našim klientům něco na zub a koupíme pár drob-

ností potřebných pro aktivizační činnosti. V některém 

z příštích čísel vám rádi ukážeme, co vše se nám po-

dařilo pořídit. Obzvláště dnes, při současných cenách 

zboží a služeb, se kterými jsme v rozpočtu nepočítali, 

a při nepředvídatelnosti energetické krize si každého 

finančního příspěvku vážíme o to více. Děkujeme.
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Od října nás čeká nový cyklus 
přednášek Aktivní senior. Co si 
pod tímto pojmem představit vám 
přiblíží anotace jedné přednášky 
„Kladný přístup k životu“. 

Výsledky sociologických průzkumů 
i vědeckých studií ukazují, že ze-

jména ve starší populaci převládají 
pesimismus a negativní nálady. 

Optimismus a pesimismus je však 
naučitelný a náš mozek můžeme 

i ve vysokém věku stále cvičit. Znáte 
tu náladu, kdy máte pocit, že se 

nic nedaří, naše okolí nás zahrnuje 
negativními zprávami a vy marně 

hledáte cestu ven z toho „začarova-
ného kruhu“?

Smyslem přednášky je shrnout pří-

nosy kladného přístupu k životu 
a důvody proč lidé spíše propadají 
špatným zprávám a dále předat 
jednoduché metody tréninku opti-
mistického životního stylu. Senioři 
(a nejen oni) si odnášejí konkrétní 

postupy, jak dlouhodobě zvyšovat 
svoji každodenní spokojenost a po-
silovat kladný přístup ke svému ži-
votu.

Zdenek Svoboda
www.nafi alce.cz/prednaskove-cykly

Celoživotní vzdělávání v centru Na Fialce

SENIORCENTRUM ŘÍČANY
Příjemné letní dny se blíží 
a snad tentokrát už to nebu-
de ve znamení koronaviru… 
V červnu říčanští senioři na-
vštívili zámek Krásný Dvůr 
na Lounsku a město Žatec. 
I když to původně vůbec ne-
vypadalo na pěkné počasí, 
tak nám nakonec přálo, bylo 
příjemné teplo bez deště. 
Zámek stojí za návštěvu, je 
usazen v úžasném parku. 
Můžete ho znát například 
z natáčení jednoho dílu „Bás-
níků“, kde ho maluje p. Hru-
šínský ve všech ročních do-
bách a podobách. Přes teplé 
letní dny nic naplánovaného 
nemáme, ale v září se na vás 
těšíme na zájezdu do Lito-
měřic, krásného historické-
ho města. Při tomto zájezdu 
můžete také navštívit výstavu 
Zahrada Čech, která každý 
rok upoutá velké množství 
návštěvníků a která rozhod-
ně stojí za návštěvu. Přejeme 
vám pohodové léto.

Irena Moudrá

ZÁJEZD - LITOMĚŘICE
Odjezd: 7.20 h aut. zastávka K Žel. stanici, 7.30 h aut. zastávka Masa-
rykovo náměstí Cena: 350 Kč/250 Kč pro účastníky červnového zájez-

du pořádaného Seniorcentrem Říčany (nezahrnuje vstupné na výstavu 
Zahrada Čech, to si hradí účastníci sami).

Přihlášení a rezervace: Irena Moudrá 
tel. pouze SMS nebo WhatsApp 724 094 462 

email: seniorcentrumricany@centrum.cz
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Většina skautských výprav vede 
do přírody. Tentokrát jsme ale vyrazi-
ly do Kutné hory do doby, kdy se tam 
ještě aktivně těžilo stříbro. Na jeden 
víkend se z nás staly potulní herci, 
kati, horníci, stavitelé, učenci a rych-
táři. Po splnění úkolů jsme se vždy 
stali něčím jiným. Hrály jsme divadlo, 
chytaly čarodějnici… Na výlet se ne-
šlo do lesů, ale poznávaly jsme krásy 
samotné Kutné hory, kostel Nanebe-
vzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele, 
rozhledna Havířská bouda, kostel sv. 
Jakuba a samozřejmě chrám svaté 
Barbory. Večerní program byla disko-
téka, kterou jsme pořádně protanco-
valy. Výpravu jsme si moc užily a už 
se těšíme na další zajímavé skautské 
zážitky.

Martina Pelantová

Výprava skautek do Kutné hory
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Poděkování městu Říčany
Děkujeme městu Říčany za fi nanční příspěvek 

100 000 Kč z individuálních dotací na provoz třech soci-
álních služeb Cesty integrace. 

Občanská poradna funguje i v červenci a srpnu
pondělí, středa: 9:00- 12:00, 13:00- 17:00
čtvrtek – pouze po předchozím objednání

Adresa: Masarykovo nám. 6/17, 251 01 Říčany
Kontakt: 312 315 284, 

poradnaricany@cestaintegrace.cz
Bezplatné odborné sociální, 

právní a dluhové poradenství.

Fungujeme bezplatně díky podpoře Středočeského kraje, 
MPSV, Ministerstva spravedlnosti a města Říčany.

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

Cesta integrace přijme nové kolegy na pozice 
sociální pracovník, administrátor 

projektů, odborný lektor 
primární prevence pro školy. 

Více na www.cestaintegrace.cz.
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Nezisková organizace Komunitní cen-
trum Říčany o.p.s. se zabývá poskyto-
váním sociálních služeb našim spolu-
občanům v Říčanech a přilehlém okolí 
ve Středočeském kraji. V terénu nás 
poznáte díky služebním vozům s vy-
značeným 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 státní-
ho rozpočtu a ESF, tak i na podpoře 
nadací, města Říčany a dalších or-
ganizací a osob vnímajících sociální 
zodpovědnost za naše znevýhodněné 
spoluobčany. Získávat peníze touto 
formou je nelehké, a proto patří veliké 
poděkování každému, kdo Komunit-
ní centrum fi nančně podporuje. Bez 
těchto příspěvků by činnost sociálních 
služeb nebyla možná. Jsme velmi za-
vázáni za jakýkoli příspěvek na chod 
organizace. Pokud se chcete i Vy stát 
patronem Komunitního centra Říča-
ny a podpořit nás v naší práci, ozvěte 
se nám. Veškeré informace o naší 
organizaci, kontakty i návod, jak nás 
podpořit, naleznete na internetových 
stránkách www.kcricany.cz.

S úctou Pavlína Šantorová Filková, 
ředitelka společnosti
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A je tu finále!
TVŮRČÍ DEN PRO DĚTI
Školní rok jsme zakončili tak, jak je 
Mraveništi vlastní – v kreativním du-
chu. Upořádali jsme Tvůrčí den pro 
děti. Na své si přišli milovníci kerami-
ky, základy kresby zátiší a stínování 
si vyzkoušeli i tatínkové, čekalo zají-
mavé tvoření připravené lektorkami 
Mravenčí školičky. Pro větší děti byla 
připravena výroba klíčenek, tatínky 
jsme potěšili krásnou ručně vyrobe-
nou kravatou. Zahrádka u Mraveniště 
nám rozkvetla díky spoustě krásných 
papírových květin. Z nažehlovacích 
korálků si děti vyrobily plno krásných 
dekorací. V průběhu akce probíhala 
také výstava výtvarných a keramic-
kých děl našich studentů. Závěrem 
bylo možné zhlédnout i představení 
kurzu programování robotů Lego 
Mindstorms. Děkujeme městu Říčany 
za fi nanční podporu této akce a všem 

našim návštěvníkům. Věříme, že jste 
si Tvůrčí den užili stejně tak jako my. 

TÁBORY
Během léta budou v Mraveništi pro-
bíhat příměstské tábory. V některých 
z nich máme ještě volná místa, Nej-
menší děti se mohou těšit na dopolední 
příměstské kempy od Mravenčí školičky 
– Záchranáři a Z pohádky do pohádky. 
Tvořivé děti a taneční nadšenci si zase 
to své najdou na příměstském táboře 
Skřítka Tvořílka a víly Tanculky. Spor-
tovně založení jedinci se naučí spoustu 
nového během Tábora na kolech. 

BIKEFESTIVAL – ŘÍČANSKÉ 
ŠLAPAČKY
25. a 26.června proběhl Bikefestival – 
Říčanské šlapačky 2022. Reportáž ze 
závodů a všech cyklistických disciplín, 
vám přineseme v příštím čísle.  

HURÁ NA PRÁZDNINY!
Přejeme všem dětem, rodičům, lekto-
rům a našim příznivcům krásné a dob-
rodružné prázdniny. Děkujeme, že jste 
letošní školní rok prožili s námi a že jste 
se snad dobře bavili a něčemu novému 
naučili. Příští rok tu budeme opět pro 
vás a už se teď na vás moc těšíme!
Kurzy na nový školní rok budou vy-
pisovány v průběhu srpna, hudební 
kroužky vypisujeme tradičně v první 
polovině září.

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

Nina Šafránek a Hana Špačková, 
koordinátorky Mraveniště
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Vítejte v Liščí rotě!
,,Kdo si hraje, nezlobí,, je 
léty ověřené tvrzení, které 
slýcháváme od našich ba-
biček. Víte, že kdo si hraje, 

může být dokonce i hrdina? U nás v NEMU dobře 
známe příběh čtyř bratrů loutkářů, legionářů, kte-
ří byli tak odvážní, že si dokázali hrát i uprostřed 
velkého nebezpečí. Pomohli tak založit svobodnou 
Československou republiku, díky které si my dnes 
také můžeme hrát a být stejně hrdí a odvážní, jako 
byli Antonín, Matěj, Vojta a Jindra Kopečtí.

Příběh rodiny Kopeckých je jedním z okének do histo-
rie naší republiky. Ukázal nám, co znamená rodinné 
pouto, jak jednoduše pomoci ve zlé době.  Válka s sebou 
nese smutek, bolest, ale také lásku, protože jedno bez 
druhého nejde, tak jako v životě. V Liščí rotě všichni 
začínáme jako prostí vojíni a v průběhu roku získáváme 

další hodnosti v závislosti na složených zkouškách, jako 
je vyřešit vybrané kapitoly z Koumáka, prezentování 
přečtených knih, účast ve čtenářské lize, práce v hodině 
a v neposlední řadě problémové úlohy napříč předměty, 
které u žáků podporují rozvoj myšlení, schopnosti řešit  

Plujte s námi za poznáním!

„Maminko, mámo, já tě mám 
rád, chci ti něco k tvému svátku 
dát,“ zpívaly starší děti ze třídy 
Koťátek na oslavě ke Dni matek. 
Celý týden byl pro děti ve znamení 
přemýšlení, čím maminku potěšit, 
a tvoření dárků. Děti nezapomněly 
ani na pohoštění – upekly bábov-
ku, mazaly chlebíčky a chystaly 
překvapení. Překvapením byly 
společné aktivity dětí nejen s ma-
minkou. Zábavné a prožitkové 
odpoledne děti zahájily pásmem 
písniček a básniček pro mamin-
ky, které také vyzvaly na taneček 
a předaly jim své dárky. Pak už bylo 
vše v režii dětí. Každý si své rodiče 
odvedl na stanoviště s aktivitami, 
kde si společně vyzkoušeli např. 
stavbu věže až do nebe, kresbu 
společného obrázku, postřehovou 
hru s názvem Casino, či společné 
focení ve velkém foto rámečku.  
Mladší děti ze třídy Štěňátek poja-
ly oslavu Dne matek také tvořivě. 
Nejprve i ony maminkám upekly 
něco dobrého – mrkvové muffiny, 
na zahradě zazpívaly a zarecitova-

ly a poté si spolu ozdobily vrbové 
a březové věnečky. Obě odpoledne 
s rodiči byla plná společných zá-
žitků a radosti.
Zanedlouho nás čekaly další 
oslavy, tentokráte Den dětí, kte-
rý byl pro děti v Kuřátku zároveň 
i nevšedním zážitkem. Starší děti 
podnikly dobrodružnou výpravu 
k Voděrádkám, aby zachránily ka-
marádku surikatu. Na lesní stez-
ce plnily zábavné úkoly ze světa 
exotických zvířat a surikatu vy-
svobodily. Odměnou jim byl také 
nalezený poklad. Velkou slávou 
bylo tradiční pasování předškolá-

ků na školáky. Památeční odznak 
na školku, osobní dopis a dárek 
předaly dětem paní ředitelka 
a paní učitelky. 
Mladší děti slavily svůj Den dětí 
dobrodružnou výpravou za zá-
chranou zakletých broučků v oko-
lí školky. Cestou děti nacházely 
broučky s úkoly, které plnily, aby 
zlomily kletbu zlé čarodějnice. Po-
dařilo se! Broučci byli zachráněni 
a na děti v cíli čekala zasloužená 
sladká odměna.

Jana Hrubešová 
a kolektiv MŠ Kuřátko

Zprávičky ze školičky Kuřátko aneb 
Oslavy v Kuřátku
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problémy a překonávat obtíže. Tak jako je pro vojáka 
nedílnou součástí základní vojenská služba, tak je pro 
nás v rotě MY SPACE. Prostor pro přípravu na jednot-
nou přijímací zkoušku na osmiletá gymnázia a přechod 
na druhý stupeň základních škol. Žáci se zde seznámí se 
strukturou zkoušky a dalšími skutečnostmi, které jsou 
pro úspěšné vykonání zkoušky podstatné. Při výuce vy-
užíváme ilustrační CERMAT testy, SCIO testy, dále sys-
témy Umíme česky a Umíme matiku. Žáci si díky těmto 
testům a systémům pomáhají opakovat, upevňovat 
učivo a získají zpětnou vazbu ve formě správných řešení 
i procentuálního výsledku testu.
A slyšeli jste? Na vlasy hřeben, do pusy jídlo, na ruce 
vždy však jen Ottovo mýdlo. Na obličej, na prádlo, 
na hedvábí i na zem! Ano, je to reklama za první repub-
liky. Synonymem úspěchu a reklamy je v tomto období 
fi rma Baťa, Rolný, Schicht, Nehera či škoda. I my jsme 
si vytvořili reklamní POP ART plakát v nejrůznějších 
obdobách od tradiční kombinace obrazu a textu k více  
či nápaditým veršovaným pobídkám.
Každý si z Liščí roty odnáší mnoho cenných zkušeností 
pro další život, naučí se zodpovědnost za své činy a brát 
ohled na druhé. Pomáhat druhým, jelikož nikdy nevíme, 
kdy pomoc druhých budeme sami potřebovat.

Jan Kučera, třídní učitel 5. třídy

Od září 2022 otevíráme bilingvní 
anglicko-českou třídu pro děti 
od 2 do 3 let. Dva pedagogové, 
maximálně osm dětí ve třídě. 
Cena od 3 300 Kč. Nadstandard-
ní výukový i výchovný program. 
Naše motto: „Pomoz mi, abych to 
dokázal sám.“ www.ms-sofie.cz,  
gsm:773 220 281, adresa Žižkova 
286/12, Říčany, info@ms-sofie.cz

MŠ a ZŠ Sofie
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S koncem školní-
ho roku přichází 
i pěkné počasí, 

které zve na výlety. My jsme letos vyra-
zili na dva celodenní výlety, a to na Sta-
ré Hrady a do Fajnparku v Chlumci nad 
Cidlinou. Na Starých Hradech jsme 
prošli několika okruhy – navštívili jsme 
Zdravosvět a Dračí království, zámec-
ké pohádkové sklepení a čarodějnou 
bestyjolu. Poznali jsme například prin-
ce Zdrávokaza, vílu Vitamínu a skřítky 
baciláky, nahlédli jsme do dračí porod-
nice i do domácností čertí a vodnické 
rodiny. Ve Fajnparku jsme vyzkoušeli 
různé atrakce pro děti. Děti se vyřádily 
na obřích trampolínách i nafukova-
cím polštáři a vyzkoušely hopsakoule. 
Ve zvířátkově jsme si prohlédli a pohla-
dili různá domácí zvířata a kouzelník 
Pan Kravata nás pobavil svou kouzel-
nickou show. Počasí nám vyšlo, takže 
jsme si oba výlety náležitě užili. Na za-
hradě naší školy jsme s dětmi oslavili 
den dětí. Připravili jsme pro ně několik 

stanovišť s různými úkoly (skákání 
v pytlích, skok do písku, zatloukání 
hřebíků, hod na cíl, kreslení poslepu 
a jiné), za jejichž splnění si každý od-
nesl drobnou odměnu. Sluníčko nám 
sice trochu víc hřálo, ale všichni jsme to 
zvládli bez úhony. 
Samozřejmě nechybělo ani spaní a roz-
loučení s předškoláky. Paní učitelky ze 
zelené třídy připravily dětem pevnost 
Boyard, kde musely děti splnit něko-
lik úkolů, aby mohly získat poklad. Ty 
odvážné se pak upsaly na pergamen 
po absolvování večerní stezky. Roz-
loučení s předškoláky proběhlo rovněž 

na školní zahradě, kdy po krátkém 
zábavném Safari programu průvodce 
savanou pasoval děti, které nastoupí 
po prázdninách do školy, na předškolá-
ky. Na rozloučenou si tyto děti odnesly 
knihu a pamětní list. Posledním pro-
gramem byla pak ukázka dravců, které 
sokolník Ondra s sebou přivezl. Se-
známil nás s drobnými dravci a ukázal 
nám, jak loví v letu a jak je Ondra krmí 
z ruky. Dětem se program moc líbil.
Přejeme všem krásné a slunečné 
prázdniny a novým školákům v září 
klidný start ve školních lavicích.

Kolektiv MŠ Zahrádka

Konec školního roku v Zahrádce

 Keramika v MŠ Motýlek
 V květnu a červnu za dětmi dvakrát 
přišla paní keramička a společně 
vytvořili krásné výrobky. Na úvod si 
děti procvičily prstíky s pěknou bás-
ničkou, aby se jim dobře pracovalo.  
Básničky s prsty jsou navíc z pohledu 
logopedie skvělý způsob, při kterém 
se spolu vzájemné přímo rozvíjí řeč 
i jemná motorika. Děti si vyzkoušely 
základní techniku přístupu ke kera-
mické hlíně, modelování z plátů, z če-
hož vznikly krásné domečky. Poté si 
vyzkoušely další techniku a tou bylo 
vytvoření kuličky a z ní pak přívěsek. 
Domečky i přívěsky ozdobily razítky 
do hlíny. Pak výtvory nechaly pro-
schnout a při další lekci si své výrob-
ky dekorovaly glazurou, což je velmi 
bavilo, protože to připomínalo práci 
s vodovkami. Výsledek glazurování 
je vždy trochu překvapení, protože 
na rozdíl od engoby je glazura před 
vypálením méně barevně výrazná, 

než po výpalu. Děti měly ze svých vý-
robků velkou radost.

Angličtina
Výuka angličtiny je součástí programu 
mateřské školky, jeden den v týdnu 
za dětmi dochází lektorka, která s dět-
mi rozmlouvá pouze anglicky a výuka 
se odehrává formou her, písniček a po-
hybu. Pro případ, že by děti nerozu-
měly, je vždy přítomna i česky mluvící 
učitelka. Tato zážitková metoda je při-
rozený způsob, jak si mohou malé děti 
osvojit cizí řeč. Ve výuce používáme tzv. 
Total Physical Response - osvojování si 

slovní zásoby pomocí fyzického pohy-
bu, kterým děti reagují na slovní pokyn 
lektorky. Tím se propojí levá a pravá he-
misféra a děti se snáz učí. Během výuky 
se snažíme o rozvoj emocionální inteli-
gence dětí. Děti vedeme ke spolupráci, 
empatii, toleranci a hledaní kompro-
misů. Naším cílem je, aby si děti k jazy-
ku vytvořily kladný vztah a objevovaly 
svět kolem nás. 

Zahradní slavnost
Měsíc červen byl věnován také přípra-
vám na vystoupení na zahradní slav-
nosti k ukončení školního roku. Děti 
si právě v den uzávěrky tohoto čísla 
zahrají na Karkulky a vlky ze známé 
pohádky. Zatančí si také na téma 
džungle, protože zvířata, nejen ze 
ZOO, jsou tématem léta. 

Celý tým školky vám přeje 
krásné léto plné zážitků.

https://skolka-motylek.eu/
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Ve veřejné zakázce město vybralo dodavatele služeb od-
padového hospodářství – společnost Marius Pedersen 
a. s. Smlouva je uzavřena do roku 2030 a platit začne 
od letošního září, kdy spouštíme novou službu – každý 
zájemce dostane zdarma nádoby na tříděný odpad 
(černou popelnici s modrými madly na papír a se žlu-
tými na směs plastu, nápojových kartonů a nápojových 
plechovek. Společnost Marius Pedersen bude popelnice 
svážet přímo od vašeho domu. Zároveň již od března 
máte možnost  mít zdarma i nádobu na bioodpad.

● Nádoby na tříděný odpad jste si mohli objednat v lednu 
2022 při podání „přiznání k poplatku za popelnici“. V dub-
nu jsme pro vás na webu města připravili aplikaci, abyste si 
mohli jednoduše a rychle zkontrolovat, jaké popelnice máte 
objednány, a případně provedli změny. 

● Rozvoz nových popelnic na tříděný odpad na dané adre-
sy bude zahájen od 17. července (první rozvoz již proběhl 
v Jažlovicích). Podrobný harmonogram najdete na další 
stránce.

Co byste měli vědět:
● Máte o nádoby na tříděný odpad zájem a nestihli jste si je 
objednat? O nic nepřijdete, žádat o popelnice bude možné 
zase od září, až se celý systém rozeběhne. 
● Do nádoby na plast můžete nově vhazovat i nápojové 
plechovky. POZOR! Ostatní kovy (například plechovky 
od konzerv) patří do šedivých popelnic na stanovištích 
separovaného odpadu (nebo na sběrný dvůr). 
● Stanoviště na separovaný odpad nebudou rušena
Na stanovištích najdete kontejnery na plast, papír, sklo, 
kovové obaly. Do žlutých kontejnerů bude možné od září 
vhazovat i nápojové kartony a nápojové plechovky. 
● Od září bude v průběhu celého roku svážen jedlý 
olej a tuk od rodinných domů. Jedlé oleje a tuky slévej-
te do PET lahve (ne do skleněné). Naplněnou a dobře 
uzavřenou lahev umístěte při běžném svozu směsného 
komunálního odpadu na černou nádobu či vedle. Spo-
lečnost ji v rámci svozu odveze a následně zajistí ekolo-
gickou likvidaci.

● Frekvence svozu bude zajištěna takto:
1x týdně směsný komunální odpad
2x měsíčně plast 
1x měsíčně papír 
1x týdně bioodpad (od dubna do listopadu)
1x měsíčně (od prosince do března)

Rozvoz nádob na tříděný odpad bude zahájen 
v polovině července
Jen pro občany, kteří si popelnice objednali

Od 1. září nastanou změny 
v harmonogramu svozu odpadů.

Sledujte web a Facebook města, jakmile budou 
ujasněny termíny, budeme vás informovat. 
Na srpen pro vás připravujeme speciální 

odpadovou přílohu.



Příloha odpady

60 texty.kuryr@ricany.cz

M
ar

iu
s 

P
ed

er
se

n 
a.

 s
. O

Z
N

A
M

U
JE

 P
Ř

IB
LI

Ž
N

É 
TE

R
M

ÍN
Y 

R
O

Z
VO

Z
U

 N
Á

D
O

B
 N

A
 T

Ř
ÍD

ĚN
Ý 

O
D

PA
D

 

  3
1

. 7
. –

 6
. 8

.
Ak

át
ov

á,
 B

až
an

tn
í, 

B
ílá

, B
la

to
uc

ho
vá

, B
oh

us
la

va
 M

ar
tin

ů,
 B

or
ov

á,
 B

ře
zs

ká
, Č

aj
ko

vs
ké

ho
, Č

er
no

ko
st

el
ec

ká
, D

o 
K

op
eč

ka
, D

o 
Po

lí,
 D

ol
ní

, D
om

ác
í, 

D
ub

ov
á,

 E
dv

ar
-

da
 B

en
eš

e,
 F

ia
lk

ov
á,

 G
or

ké
ho

, H
ab

ro
vá

, H
al

as
ov

a,
 H

aš
ko

va
, H

av
ra

ní
, H

or
ní

, H
or

ov
a,

 H
us

ov
a,

 J
an

áč
ko

va
, J

ar
ní

, J
ed

lo
vá

, K
 P

am
át

né
 lí

pě
, K

 P
om

ní
ku

 p
ad

lý
ch

, 
K

 Ú
va

ls
ké

, K
 V

od
ár

ně
, K

 Z
át

oc
e,

 K
aš

ta
no

vá
, K

e 
K

ou
pa

liš
ti,

 K
e 

S
ta

ré
 n

áv
si

, K
on

eč
ná

, K
os

at
co

vá
, K

rá
sn

á,
 K

ub
el

ík
ov

a,
 L

ek
ní

no
vá

, L
es

ní
, L

et
ní

, L
ip

ov
á,

 L
ot

os
ov

á,
 

Lu
čn

í, 
M

ak
ov

á,
 M

ec
ho

vá
, M

ila
dy

 H
or

ák
ov

é,
 M

od
rá

, M
od

ří
no

vá
, M

oz
ar

to
va

, N
a 

B
ah

ni
vc

e,
 N

a 
La

de
ch

, N
a 

M
ýt

in
ce

, N
a 

O
kr

aj
i, 

N
a 

R
ok

yt
ce

, N
a 

S
ka

lk
ác

h,
 N

ad
 B

ah
-

ni
vk

ou
, N

ad
 H

řiš
tě

m
, N

ad
 J

ur
eč

ke
m

, N
ad

 K
ou

pa
dl

y,
 N

ad
 P

ot
ok

em
, N

ad
 R

ok
yt

ko
u,

 n
ám

. Č
es

ko
sl

ov
en

sk
é 

ar
m

ád
y,

 O
kr

aj
ov

á,
 O

sa
dn

í, 
O

si
ko

vá
, P

ěk
ná

, P
la

ví
no

vá
, 

Pl
k.

 Š
ve

ce
, P

od
 B

ah
ni

vk
ou

, P
od

 V
oj

en
sk

ým
 v

el
ite

ls
tv

ím
, P

ok
ra

čo
va

cí
, P

ol
ní

, P
om

ně
nk

ov
á,

 P
re

sl
ov

a,
 R

yb
ov

a,
 S

ed
lá

čk
ov

a,
 S

m
rk

ov
á,

 S
ok

ol
ov

sk
á,

 S
ta

rá
, S

tr
aš

ín
-

sk
á,

 S
tu

lík
ov

a,
 Š

rá
m

ko
va

, T
ře

za
lk

ov
á,

 T
yr

še
 a

 F
üg

ne
ra

, U
 B

ře
zs

ké
 c

es
ty

, U
 D

is
ku

, U
 J

ur
eč

ku
, U

 L
ád

ek
, U

 L
es

a,
 U

 N
ás

, U
 P

am
át

né
 lí

py
, Ú

va
ls

ká
, Ú

zk
á,

 V
 D

ou
bí

, 
V 

C
ha

tá
ch

, V
 K

ap
ra

dí
, V

 L
uk

ác
h,

 V
 O

si
čí

, V
 Ž

al
ud

ec
h,

 V
rb

ov
á,

 V
ýh

le
do

vá
, Z

a 
Vě

tr
ní

ke
m

, Z
ah

ra
dn

í, 
 Z

el
en

á

17
. 7

. –
 2

6
. 7

.
K

uř
í, 

K
uř

íč
ko

, P
ac

ov
, S

tr
aš

ín
, V

od
ěr

ád
ky

2
1

. 8
. –

 2
7.

 8
.  

   
Ar

be
so

va
, 

B
ot

ič
sk

á,
 B

ře
zi

no
va

 (
ús

ek
: 

Ř
íč

an
sk

á 
až

 U
 T

ra
ti)

, 
C

id
lin

sk
á,

 D
an

čí
, 

D
ou

br
av

sk
á,

 D
uh

ov
á 

D
un

aj
sk

á,
 H

ál
ko

va
, 

Je
le

ní
, 

Je
řá

bo
vá

, 
Ji

hl
av

sk
á,

 J
iz

er
sk

á,
 

Jo
rd

án
sk

á,
 K

 S
ol

né
 s

te
zc

e,
 K

ol
ov

ra
ts

ká
, 

K
ře

m
el

ná
, 

La
bs

ká
, 

Lá
ze

ňs
ká

, 
Li

pa
ns

ká
, 

Lu
žn

ic
ká

, 
M

as
ar

yk
ov

o 
ná

m
ěs

tí,
 N

a 
H

ra
dě

, 
N

a 
O

bc
i, 

N
a 

S
pi

lc
e,

 N
a 

Vý
sl

un
í, 

N
a 

Vy
so

ké
, N

a 
Vý

ši
ně

, N
ad

 C
ih

el
no

u,
 N

ed
ba

lo
va

, O
rli

ck
á,

 O
ta

vs
ká

, P
la

ta
no

vá
, P

lo
uč

ni
ck

á,
 P

od
 H

ra
de

m
, P

od
 Š

ko
lo

u,
 P

od
 V

ys
ok

ou
, P

od
hr

áz
sk

á,
 P

od
sk

al
í, 

Pu
rk

y-
ňo

va
, R

oo
se

ve
lto

va
, S

ak
ur

ov
á,

 S
áz

av
sk

á,
 S

la
ps

ká
, S

liv
oň

ov
á,

 S
rn

čí
, Š

tě
ch

ov
ic

ká
, U

 H
ra

du
, U

 S
tu

dá
nk

y,
 U

 S
tu

dn
y,

 U
 T

op
ol

u,
 U

 T
ra

ti,
 U

 V
iš

ní
, V

 H
lin

ík
u,

 V
 L

ís
ká

ch
, 

V 
Ř

eš
et

ě,
 V

lta
vs

ká
, V

od
ěr

ad
sk

á 
(ú

se
k:

 d
op

ra
vn

í h
řiš

tě
 a

ž 
au

to
bu

so
vá

 z
as

tá
vk

a 
Vo

dě
ra

ds
ká

), 
Vr

an
ov

sk
á,

 W
ol

ke
ro

va
, Ž

el
iv

sk
á

1
4

. 8
. –

 2
0

. 8
.  

17
. l

is
to

pa
du

, A
lš

ov
a,

 B
ar

ák
ov

a,
 B

la
ho

sl
av

ov
a,

 B
la

ni
ck

á,
 B

lo
dk

ov
a,

 B
ro

ží
ko

va
, B

ře
zi

no
va

, C
es

ta
 S

vo
bo

dy
, D

al
ib

or
ov

a,
 D

iv
iš

ov
a,

 D
o 

Le
ho

vi
c,

 D
ru

žs
te

vn
í, 

D
vo

řá
ko

-
va

, F
ib

ic
ho

va
, G

ol
fo

vá
, H

av
líč

ko
va

, H
lu

bo
ká

, C
he

lč
ic

ké
ho

, J
as

el
sk

á,
 J

er
on

ým
ov

a,
 J

irá
sk

ov
a,

 K
am

le
ro

va
, K

e 
S

ka
lc

e,
 K

om
en

sk
éh

o 
ná

m
ěs

tí,
 K

oz
in

ov
a,

 K
ra

m
er

io
va

, 
K

rik
et

ov
á,

 M
ác

ho
va

, M
án

es
ov

a,
 M

el
an

tr
ic

ho
va

, M
ěs

íč
ní

, M
lý

ns
ká

, N
a 

B
ěl

iš
ti,

 N
a 

Fa
bi

án
ě,

 N
a 

Fi
al

ce
, N

a 
S

po
jc

e,
 N

ád
ra

žn
í, 

N
er

ud
ov

a,
 N

ov
á,

 O
liv

ov
a 

(ú
se

k:
 k

 p
ře

-
je

zd
u)

, O
lš

an
y,

 P
et

ra
 F

as
tr

a,
 P

ly
ná

rn
í, 

Po
d 

Li
ho

va
re

m
, P

od
 T

ra
tí,

 P
od

bl
an

ic
ká

, P
ol

iti
ck

ýc
h 

vě
zň

ů,
 P

ře
m

ys
lo

va
, R

ýd
lo

va
, Ř

íp
sk

á,
 S

ad
ov

á,
 S

ch
ei

ne
ro

va
, S

lu
ne

čn
á,

 
S

m
et

an
ov

a,
 S

ok
ol

sk
á,

 S
uk

ov
a,

 Š
iro

ká
, 

Š
kr

ou
po

va
, 

Š
te

fá
ni

ko
va

, 
Te

ni
so

vá
, 

Tř
eb

íz
sk

éh
o,

 T
yl

ov
a,

 U
 H

řiš
tě

, 
U

 K
in

a,
 U

 M
os

tu
, 

V 
C

ho
bo

tě
, 

Vr
ch

lic
ké

ho
, 

Za
 P

ilo
u,

 
Ži

žk
ov

a,
 V

 L
eh

ov
ic

íc
h

7.
 8

. –
 1

3
. 8

.
1

. 
m

áj
e,

 5
. 

kv
ět

na
, 

Az
al

ko
vá

, 
B

aa
ro

va
, 

B
ac

hm
ač

sk
á,

 B
ez

ov
á,

 B
ez

ru
čo

va
, 

B
ou

bí
ns

ká
, 

B
ož

en
y 

N
ěm

co
vé

, 
B

ře
zo

vá
, 

B
uk

ov
á,

 Č
ap

ko
va

, 
Č

ec
ho

va
, 

D
ob

ro
vs

ké
ho

, 
D

om
až

lic
ká

, D
uk

el
sk

á,
 F

oe
rs

te
ro

va
, H

lin
ěn

á,
 H

yb
eš

ov
a,

 C
ho

ds
ká

, J
as

an
ov

á,
 J

as
m

ín
ov

á,
 J

av
or

ov
á,

 J
ív

ov
á,

 J
iž

ní
, J

un
gm

an
no

va
, K

 N
ád

ra
ží

, K
 P

od
je

zd
u,

 K
 P

oš
tě

, 
K

 Ř
íč

an
sk

ém
u 

le
su

, K
al

in
ov

á,
 K

am
en

ic
ká

, K
ar

pa
ts

ká
, K

lid
ná

, K
ol

lá
ro

va
, K

rá
tk

á,
 K

rk
on

oš
sk

á,
 K

yj
ev

sk
á,

 L
eg

ií,
 L

eo
po

ld
a 

Pe
ka

, M
al

á 
O

liv
ov

á,
 M

ar
ie

 P
uj

m
an

ov
é,

 
M

írn
á,

 M
or

av
sk

á,
 M

ys
liv

ec
ká

, 
N

a 
H

ol
ém

 v
rc

hu
, 

N
a 

K
av

čí
 s

ká
le

, 
N

a 
K

op
eš

ín
, 

N
a 

K
oz

ák
ov

ě,
 N

a 
S

ka
lá

ch
, 

N
a 

S
po

jc
e 

II.
, 

N
a 

Vy
hl

íd
ce

, 
N

ad
 R

yb
ní

čk
em

, 
N

ad
 V

o-
dá

rn
ou

, O
dd

ec
ho

vá
, O

liv
ov

a 
(ú

se
k:

 o
d 

př
ej

ez
du

 k
 O

liv
ov

ně
), 

Pa
la

ck
éh

o,
 P

iv
oň

ko
vá

, P
od

 D
ra

ho
u,

 P
od

 K
op

eš
ín

em
, P

od
 T

áb
or

sk
ou

, P
ol

áč
ko

va
, P

om
ez

ní
, P

ot
oč

ní
, 

Po
sl

ed
ní

, P
ro

st
ře

dn
í, 

R
ai

so
va

, R
ie

gr
ov

a,
 R

ok
la

ns
ká

, R
ov

ná
, R

us
ká

, S
ev

er
ní

, S
le

pá
, S

m
iři

ck
ýc

h,
 S

ov
ov

a,
 S

po
jk

a,
 Š

eř
ík

ov
á,

 Š
íp

ko
vá

, Š
ko

ln
í, 

Š
um

av
sk

á,
 Š

um
ná

, 
Tá

bo
rs

ká
, T

er
ro

ns
ká

, T
ho

m
ay

er
ov

a,
 T

op
ol

ov
á,

 U
 K

am
en

e,
 U

 M
or

av
y,

 U
 N

em
oc

ni
ce

, U
 O

liv
ov

ny
, U

 P
ře

je
zd

u,
 U

 S
vě

tic
, U

 V
od

oj
em

u,
 U

 Z
as

tá
vk

y,
 U

 Z
áv

or
y,

 U
he

ln
á,

 
V 

Ú
do

lí,
 V

 K
ol

on
ii,

 V
e 

Š
ko

lk
ác

h,
 V

an
ču

ro
va

, V
er

du
ns

ká
, V

ře
so

vá
, V

ýc
ho

dn
í, 

Zb
or

ov
sk

á,
 Z

ey
er

ov
a

V 
př

íp
ad

ě 
pr

ob
lé

m
ů 

s 
ro

zv
oz

em
 n

ád
ob

 n
ás

 k
on

ta
kt

uj
te

 o
d 

8
:0

0
 –

 1
6

:0
0

 n
a 

te
l.:

 4
9

3
 6

47
 7

01
. U

po
zo

rň
uj

em
e,

 ž
e 

te
rm

ín
y 

js
ou

 p
ou

ze
 o

rie
nt

ač
ní

. N
ád

ob
y 

ne
m

us
í 

bý
t d

od
án

y 
př

es
ně

 v
 to

m
to

 te
rm

ín
u.

 N
ád

ob
y 

bu
do

u 
po

ne
ch

án
y 

př
ed

 d
om

em
.

 
   

   
   



Příloha odpady

61

bý
t d

od
án

y 
př

es
ně

 v
 to

m
to

 te
rm

ín
u.

 N
ád

ob
y 

bu
do

u 
po

ne
ch

án
y 

př
ed

 d
om

em
.

 
   

   
   



Příloha odpady

62 texty.kuryr@ricany.cz

Nová infolinka pro obyvatele města Říčany
Společnost Marius Pedersen a.s. po domluvě se zástupci města Říčany zavádí od 1. 7. 2022 speciální telefo-
nickou linku, na kterou mohou volat občané v případě jakýchkoliv nejasností a komplikací v souvislosti s pro-
blematikou odpadového hospodářství města –  konkrétně služeb, které městu poskytuje Marius Pedersen. 
Ze strany svozové společnosti se jedná o zkvalitnění služeb a přípravu na zahájení nové smlouvy s městem. 
V rámci této smlouvy dojde například k rozvozu nádob na papír a plast do domácností, které si tyto nádoby 
objednaly. Věříme, že vše společně zvládneme.

Telefonní linka 734 414 622 bude v provozu od pondělí do pátku v čase od 8 do 16 hodin

Na uvedené telefonní lince občané mohou řešit informace o svozech odpadů či rozvozech popelnic do do-
mácností, případně informace ke sběrnému dvoru či řešení reklamace svozu odpadů.

Možno 

vhazovat 

nápojové kartony 

a nápojové 

plechovky!
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SVATOJÁNSKÁ SLAVNOST 
Máme za sebou červen. Měsíc, který si na svět sluncem svítí. 
Prožili jsme nejdelší den a nejkratší noc. Tradiční Svatoján-
ská slavnost byla opět plná emocí. Naplnili jsme pytlíčky by-
linkami pro zdraví, uvařili kouzelný nápoj a založili posvátný 
oheň. Předškoláčci se po setmění vydali na stezku odvahy 
do lesa, kde se setkali s kouzelnými bytostmi a hledali zlaté 
kapradí. 
Loučení s nimi je vždy dojemné. V září je čeká nový začátek. 
Provází nás řada otázek. Jací jsou? Jsou dobře připraveni 
na školu? Věříme, že nejenom na školu. Ostatně, jak známo: 
„Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateř-
ské školce.“ 

Od Slunovratu začíná moc Slunce pomalu slábnout. Přejeme 
si, abychom si ještě jeho sílu všichni vychutnali během letních 
prázdnin.  Za lesní klub Pramínek Irena Honsová

CO NÁS ČEKÁ O PRÁZDNINÁCH? 
Pramínek nespí. S dětmi se budeme setkávat i o prázdninách 
na tradičních příměstských táborech. Také chystáme nové 
zázemí pro třídu Světýlek v nově pronajaté zahradě poblíž 
Říčanské hájovny. Je potřeba postavit týpí a také novou jurtu 
z Mongolska. Věříme, že bude dobře sloužit. Chcete se k nám 
přijít podívat? Přihlášky k docházce přijímáme po dohodě ce-
loročně. Více se dozvíte na www.lesniklubpraminek.cz.
Pramínek běží – neděle 4. září ve 14 hodin
Rádi běháte? Poběžte s námi! V neděli 4. září se s radostí roz-
běhneme do nového školního roku. Více informací během 
prázdnin naleznete na našich stránkách a na Facebooku. 

Lesní klub Pramínek je projek-
tem ZO ČSOP Ekocentrum 
Říčany. Od roku 2011 na-
bízí předškolní vzdělávání 
dětem od 3 do 7 let v pro-
středí lesa. Je členem Aso-
ciace lesních mateřských 
škol a též certifi kovaným 
lesním klubem.

Hurá na prázdniny 
do „Kolovrátku“

Milí rodiče, milé děti.
Jako každý rok se v Kolovrát-
ku rozběhnou prázdniny plným 
proudem. Chtěli bychom vás po-
zvat na prázdninový program 
plný her a zábavy pro vaše rato-
lesti.

Každý týden bude tematicky zamě-
řen, od kulinářských dobrot přes 
zábavu s piráty a mořskými vílami, 
svět dinosaurů, ale i šikovných ruči-
ček dětí - po týden řemeslníků.

A když bude pršet, zahrajeme si 
na indiány a táborníky.

2022/2023
Máte-li zájem o naši školku, při-
hlaste k nám vaše děti (i mladší 
dvou let) na DOTOVANÉ ŠKOL-
NÉ již na příští školní rok. Dále mů-
žete využívat i naše permanentky, 

kdy dáváte své dítě do školky pouze 
dle vaší potřeby, třeba i pouze dvě 
dopoledne v týdnu.

Těší se na vás Z. +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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Na konci května se 
naše škola účastni-
la výměnného po-
bytu s Maria Sybilla 
Merian Realschule 
z partnerského 
města Borkenu. 
Tato akce se týkala 
především žáků 8. ročníku. Studenti z Německa bydleli 
v rodinách českých dětí. Zpočátku bylo nejtěžší najít 
společné téma, o čem si povídat, ale na konci týdne už 
jsme to zvládali bez problémů. 
Měli jsme nabitý program a celý den jsme něco dělali. 
Bohužel nám v první polovině týdne moc nepřálo poča-
sí. Program byl ovšem zajímavý a mnohdy i dost nároč-
ný. První den jsme měli animační program a workshop 
v geoparku, abychom se s německými dětmi sblížili. 
Ostatní dny jsme jezdili do Prahy, také jsme si udě-
lali projížďku na kole kolem Říčan, hráli jsme hokej 
a ragby. Součástí programu byl i turistický výlet do Pří-
hrazských skal v Českém ráji. Jeden den se němečtí žáci 
zúčastnili i výuky v naší škole. 
Celou výměnu jsme si užili a jsme rádi, že jsme po-
znali nové lidi a pořádně procvičili angličtinu a trochu 
i němčinu. Německá strana pobyt hodnotí také kladně, 
i když zpočátku očekávala něco trošku jiného. Nakonec 
si to ale všichni moc užili. Už se moc těšíme, až se v září 
uvidíme v Borkenu. Jsme zvědaví, jaký program si pro 
nás nachystají.

Bára Podzimková, 8. C

Poděkování
Program během německé návštěvy byl velmi bohatý. 
Jeho realizace se zdařila také díky velmi profesionální-
mu přístupu všech organizací a fi rem, které byly z naší 
strany osloveny.
Za školu bych ráda tímto poděkovala Ice Merkur Areně 
a Rugby Clubu Mountfi eld Říčany za skvěle připravený 
a profesionálně vedený program pro děti. Firmě Arter 
s.r.o. a Říčanskému pivovaru za výborné jídlo, kdy ně-
mečtí učitelé konstatovali, že laťku jsme v tomto smě-
ru nasadili velmi vysoko. Markétě Hubínkové z Cesty 
integrace děkujeme za pomoc při zajištění kol, panu 
Kuprovi za to, že nás bezpečně autobusem dopravil 
do Českého ráje a zpět a díky svému pozitivnímu pří-
stupu i „zařídil“ příznivé počasí pro naši  túru.
Velké poděkování patří také rodinám žáků, které po-

Návštěva z Borkenu

Kytičkový den
V polovině letošního května se opět konal „Den 
proti rakovině“ – pro nás už tradičně „Kytičko-
vý den“, kdy se do akce pořádané Ligou proti 

rakovině zapojují naši deváťáci.
Žáci 9. A a 9. B prodali letos 1300 kytiček a vy-

brali tak na konto 31 719 Kč.
Díky jim !
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skytly německým dětem na týden domov a staraly se 
o ně v době jejich volného času.
Celý program bylo možné realizovat díky fi nanční 
podpoře města Říčany a Česko-německého fondu bu-
doucnosti, od kterého jsme získali dotaci na jazykovou 
animaci. Děkujeme!

Zuzana Havlíková, vyučující NJ
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 Školní soutěže opět běží
Po covidových letech se letos opět rozběhly sportovní 
soutěže na maximum. Po basketbalových turnajích či 
okresním kole ve volejbale někteří naši žáci absolvo-
vali atletický kemp, aby přijeli trochu lépe připraveni 
na okresní kolo Poháru rozhlasu.
Ten proběhl 11. května a my na něj vyrazili v nejsilněj-
ší možné sestavě. Bojovat v asi nejsilnějším okrese 
v republice není jednoduché. Sice se nám nepodařilo 
poprat o přední příčky, za to se ale téměř dvacetkrát 
budou přepisovat rekordy školy. I to je známka toho, že 
připraveni jsme byli. Pokud chceme bojovat o postupo-
vé příčky, musíme být ještě lepší.
O dva dny později proběhlo také krajské kolo Sazka 
olympijského víceboje. Z okresního kola se postoupilo 
družstvo a tři jednotlivci. Z těch se bohužel mohl zúčast-
nit pouze jeden. 
Naše družstvo ale určitě nezklamalo a závod pro ně byl 
za odměnu. V jednotlivcích nezklamal ani Tomáš Bar-
ták, kterému se podařilo krajské kolo vyhrát a postoupit 
tak do zářijového celorepublikového finále do Brna, kde 
mu budeme všichni držet palce.

David Beneš
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Již tradičně se na konci 5. ročníku v našich 
hudebních třídách koná závěrečný koncert 
žáků. Jak to letos vypadalo z pohledu dětí, 
které zde vystupovaly?

„ Po dvou letech jsme si mohli konečně veřejně zazpívat. Pří-
prava na tento koncert začala pro nás už na začátku školního 
roku, kdy jsme si vybírali každý písničku pro sebe. Zpracování 
nám trvalo celkem dlouho, ale nakonec se to všechno zvládlo.
Před vystoupením jsme měli všichni velkou trému, ale během 
zpívání z nás pomalu spadla. 
Hodinu a půl dlouhý koncert byl úžasný, vše se povedlo. Přišli 
se na nás podívat naše rodiny, ale i učitelé. 
Poděkovat musíme i našim starším kamarádům z hudebních 
tříd, kteří nás celý večer doprovázeli.
Po koncertu nám rodiče připravili párty, kterou jsme si všichni 
užili. Myslíme si, že to všechno trénování a zkoušení stálo za to 
a pro všechny to byl velký zážitek.“

Děti z 5. D – hudební třídy Bezručovky

Den dětí v MŠ Čtyřlístek
Již spoustu let pořádají naši páťáci hravé dopoledne ke Dni 
dětí pro své kamarády z prvních tříd a děti z MŠ Čtyřlístek.
Po dvouleté pauze jsme se opět s dětmi vrátili na zahradu Čtyř-
lístku, abychom v tradici pokračovali. A jak to vše vypadalo 
z pohledu dětí?
„ Na Den dětí jsme se třídou byli v MŠ Čtyřlístek. Pro děti jsme 
ve skupinkách připravili různé atrakce. Třeba chytání rybiček, 
házení míčků a kroužků, různé opičí dráhy apod. 
O půl deváté přišli naši prvňáci, pak i děti ze školky i se svými 
novými ukrajinskými kamarády. 
Den se moc povedl. Bylo hezké počasí a všichni jsme si to uží-
vali. 
Paní kuchařky ze školky pro nás za odměnu upekly perník, 
který nám všem moc chutnal.
Takových dnů ve škole bychom uvítali víc…“

Děti 5.B z Bezručovky

 Závěrečný koncert 5. hudební třídy
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA u ŘÍČANSKÉHO LESA

 HURÁ NA PRÁZDNINY!
Je to jen pár dní, kdy jsme vítali prvňáčky. A teď se pro změ-
nu loučíme s našimi deváťáky. Všichni se úspěšně dostali 
na svoji vysněnou školu, na které začne jejich další životní 
etapa. Přejeme jim hodně štěstí, vlídnosti, porozumění a ra-
dosti z dobře vykonané práce! Děkujeme rodičům za pod-
poru a vstřícnost. Našim zaměstnancům a žákům přejeme 
krásné, veselé a pohodové prázdniny! Děkujeme a těšíme se 
na všechny s úsměvem na tváři 1. září!

OHLÉDNUTÍ ZA ČERVNEM
Červen byl měsícem nejen zkoušení a testů, ale také měsí-
cem plným zajímavých akcí.
Naši mladší žáci byli konečně na škole v přírodě, v kině 
a na několika představeních v divadle. Prvňáčci spali po-
prvé ve škole. Také byli slavnostně pasování na čtenáře. 
O prázdninách si na táboře mohou číst vlastní knížku. Dru-
háci navštívili divadlo Minor. Přesvědčili se, že Sněhurka is 
not dead. Třeťáci vyjeli do Příběnic na školu v přírodě. A že 
se vyvedla! Učit se v přírodě nám je blízké! Ti, kteří nevy-
jeli hledali poklady po Říčanech. Čtvrťáci se rozhodli, že 
půjdou po stopách císaře Karla IV. A že jich bylo! No a naši 
páťáci se rozloučili s 1.stupněm školou v přírodě na horách. 
Také navštívili Technické muzeum v Praze a vypravili se 
za tajemstvím do jeskyně.
Starší žáci s panem učitelem Černým a paní učitelkou Šve-
covou přizvali mladší žáky do klubu. Do jakého? Do klubu 
zvídavého žáka. Společně pozorovali hvězdy, pekli buřty 
a plnili různé úkoly při orientačním běhu. Probojovali jsme 
se do fi nále iKid, kam s námi jel jako maskot také náš pan 
ředitel. Šesťáci výletují – pěšky, na kolech. Sedmáci před 
odjezdem na školu v přírodě vyrazili na prohlídku židov-
ského města s průvodcem v angličtině. Osmáci naleštili svá 
kola a vyrazili po cyklostezce. S paní učitelkou McFadyen 
vyrazili deváťáci do Senátu PČR.  Naši nejstarší se jeli podí-
vat do Terezína a závěr školního roku strávili na vodáckém 
kurzu. Ahoj!

OCHUTNÁVKA OVOCE A ZELENINY
Začali jsme okurkou a skončili jsme kiwi. Hodně mi chutnal 
pomeranč a také grapefruit. Zaujal mě žlutý meloun. Ovoce 
mi chutnalo více než zelenina. Grapefruit skoro nikomu ne-
chutnal, ale mně jo. Bylo to super.

Barča, 2. C

OCHUTNÁVKA
Dnes jsme ve škole dělali ochutnávku. Nejvíce mi chutnala 
paprika červená. Nový byl pro mě žlutý meloun. Všechno 
mi moc chutnalo. Zapisovali jsme, jak moc nám co chutna-
lo. Bylo to moc bezva.

Nicolas, 2. C

OVOCE A ZELENINA
Moc ráda bych chtěla, aby ty ochutnávky byly každý den. 
Nejvíc mi chutnala bílá ředkev a žlutý meloun. To mango mi 
vůbec nechutnalo! Hodně mě to bavilo! Kéž by ve škole byl 
ovocnozeleninový hrad! A bude to ještě někdy? První věc 
byla okurka a poslední kiwi. Mám to prostě ráda!

Sofi nka, 2. C

 ÚSPĚŠNÁ ZPĚVAČKA
Dovolte, abychom pogratulovali žákyni naší školy Ellen 
Pospíšilové ke skvělému výkonu v prestižní pěvecké sou-
těži Hlas Česka, v němž 
se umístila na skvělém 
druhém místě. Ellen, jsi 
jednička.
Na záznam z galakoncer-
tu této soutěže se můžete 
podívat pod odkazem na-
skenováním přiloženého 
qr kódu.

Vojtěch Vytiska

66 texty.kuryr@ricany.cz
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ZŠ Nerudova – Konec dobrý, všechno dobré
I letošní školní rok utekl jako voda. Než jsme se nadáli, 
tak jsme zase o rok starší a bohatší o spoustu nových zá-
žitků. Zhodnocení celého školního roku? Možná je brzy, 
ale my se rádi pochlubíme některými našimi akcemi 
z konce školního roku. V průběhu roku jsme pravidelně 
informovali říčanské spoluobčany o našem životě.  Na za-
čátku června jsme uspořádali meziškolní lehkoatletické 
závody. Přijeli s námi poměřit své sportovní výkony žáci 
ze ZŠ Mnichovice a ze Základní a praktické školy z Kos-
telce nad Černými lesy. Tuto soutěž jsme pořádali po dvou 
letech a vydařila se. 

Červen je období i školních výletů, i naši žáci se poznali mno-
ho zajímavých míst a zažili spoustu zajímavých okamžiků 
– navštívili např. Konopiště, Senohraby, prošli se po cyklos-
tezce z Kolovrat,…
Na konci června jsme se rozloučili se školním rokem opět 
sportem. Byli jsme účastníky T Mobile Olympijského běhu. 
Zde zvítězili všichni startující. Ve výstavní síni jsme se roz-
loučili se žáky z 9. ročníku a dětí z přípravné třídy. V nadchá-
zejícím školním roce přejeme všem odcházejícím žákům jen 
prima kamarády a pohodové školní výsledky.
A na co se můžeme těšit v příštím školním roce? Určitě hned 
na začátku září na další sportovní den se Sazkou olympij-
ským vícebojem, zapojením do projektu primární prevence, 
který je fi nancován z prostředků Středočeského kraje,… Ur-
čitě se nebudeme nudit.

Všem čtenářům Říčanského kurýru přejeme sluníčkové 
prázdniny a klidnou dovolenou.

Jitka Macháčková
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PŘÍPRAVNÉ KURZY NA PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 
2023
Gymnázium Říčany pořádá přípravné kurzy z českého ja-
zyka a matematiky pro žáky 5. a 9. ročníků základní školy.
Termíny: úterý 15.30 – 17.10 nebo sobota 8.30 – 10.10 
(vždy 45 min ČJ a 45 min MAT + 10 min přestávka mezi 
jednotlivými bloky)
Cena: 3 800 Kč/pololetí (pololetí = 12 lekcí), 1. pololetí: 
říjen – prosinec, 2. pololetí: leden – březen
Přihlášení: pripravny_kurz@gyri.cz, specifi kujte, o kte-
rou úroveň (5. nebo 9. ročník) a o který kurz (úterý nebo 
sobota) máte zájem
PŘIHLÁŠKY ZASÍLEJTE DO 5. 9. 2022
 

Úspěchy studentů v krajských, celostátních 
a mezinárodních vědomostních soutěžích
V krajském kole soutěže v jazyce španělském nás ve všech 
kategoriích skvěle reprezentovali naši studenti. V katego-
rii SŠ I se kvintán Vlastimil Špok umístil na 1. místě, v SŠ 
II obsadila oktavánka Kačka Pokorná 2. místo a v SŠ III 
obhájila 1. místo maturantka Adéla Šedinová. Do celo-
státního kola soutěže se tak probojovali Vlasta s Adélou. 
V konkurenci obstáli, Vlasta se umístil na sedmém a Adé-
la na šestém místě.
Velkou radost nám udělali naši žáci v krajském kole biolo-
gické olympiády. V kategorii D získali sekundáni Michal 
Tměj 2. místo a Veronika Havlíčková 6. místo. V kategorii 
C obsadili terciáni Martin Kundrát 1. místo, Jan Parobek 
4. místo a Katka Kolmanová z kvarty 5. místo.
I v dalších krajských kolech vědomostních soutěží naši 
žáci nezklamali. V dějepisné olympiádě získal v kategorii 
I. Jan Parobek z kvarty 1. místo, v olympiádě v českém ja-
zyce vybojovala 4. místo septimánka Kateřina Palečková. 
Z chemické olympiády kategorie B přivezl 3. místo septi-
mán Pavel Kletečka, který nás reprezentoval i v krajském 
kole SOČ, kde kraloval a získal 1. místo. V astronomické 
olympiádě obsadil v kategorii H Michal Tměj 1. místo 
a v kategorii C sextánka Martina Pelantová 4. místo.

Úspěšní byli naši žáci v soutěži Matematický klokan. 
V kategorii Benjamín obsadili sekundáni Karel Hojný 1. 
místo a 3. místo Linda Sikorová. V kategorii Junior a Stu-
dent vybojovali 1. místa sextán Hynek Tolar a septimán 
Pavel Kletečka.
V zemském kole soutěže Certamen Latinum získala 
3. místo Eliška Hrubošová z septimy a úspěšná byla 
i v olympiádě v německém jazyce, kde obsadila v katego-
rii III. A 2. místo. 
Největších úspěchů dosáhli žáci v celostátních a meziná-
rodních kolech vědomostních soutěží! Septimánka Eliš-
ka Hrubošová získala v soutěži Den s překladem – latina 
výborné 2. místo a v soutěži Cena B. Müllerové byla mezi 
prvními šesti.

V celostátním kole Kybersoutěže v kategorii Junior obsa-

dil 1. místo tercián Vojtěch Čepička, který nás reprezen-

toval i v mezinárodní soutěži Baltie, ve které Vojta získal 

vynikající 3. místo.

Studentům gratulujeme a děkujeme jim za skvělou 
reprezentaci školy.
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Po dvou letech trápení s covidem mohli konečně naši ma-
turanti a maturantky prožít slavnostní předání maturit-
ních vysvědčení společně se svými rodiči a blízkými v aule 
našeho gymnázia.
Slavnost obohatila úspěšnou dramaturgií a krásným 
zpěvem společně s pěveckým sborem paní profesorka I. 
Remková, která byla i vtipnou průvodkyní celého cere-
moniálu.

Děkujeme za krásný zážitek!
Gyri se neztratí, když má tak šikovné „orienťáky”

Ve středu 18. 5. se vybraní studenti Gymnázia Říčany zú-
častnili Krajského přeboru v orientačním běhu v Dobříši. 
I přes to, že jsme neměli obsazené všechny věkové katego-
rie, a navíc soutěžily orienťácké velmoci, jako je Kameni-
ce a Dobříš, se naši sportovci v pořadí jednotlivců vůbec 
neztratili a vybojovali perfektní umístění.
  V soutěžní kategorii DH7 + DH9 obsadili Veronika 
Havlíčková, Sára Šunková, Berta Šunková, Sára Vaugha-
nová, Karel Hojný, Lukáš Kohoutek v konkurenci 14 škol 
4. místo, a to navzdory chybějícím chlapcům v H9.
 V dílčích soutěžních kategoriích jsme dokonce získali 
místa na stupních vítězů.

Individuální výkony a výsledky nesoutěžních kategorií 
jasně ukazují sílu orienťáku na Gymnáziu Říčany. Pokud 
bychom měli chlapce v H9 kategorii a do dvojice DS a HS, 
pak by nás v obou kategoriích „bedna” pravděpodobně 
neminula. A dost možná i pozice nejvyšší.
Na závěr bych ráda poděkovala panu Michalu Pelantovi 
za pomoc s organizací a doprovod na akci samotnou. 

M. Kozáková

 Návštěva Goethe-Institutu
Dne 2. června navštívili studenti sexty a septimy gymná-
zia Říčany Goethe-Institut nacházející se v Praze na Ma-
sarykově nábřeží. Jedná se o německý kulturní institut 
s celosvětovou působností ve více než 90 státech a cílem 
této návštěvy byla účast na českém fi nále debatní soutě-
že Jugend debattiert in Mittel-, Ost- und Südosteuropa 
tedy Debata mládeže ve střední, východní a jihovýchod-
ní Evropě. Ovšem ne jako soutěžící, ale jako publikum. 
Studenti měli možnost nahlédnout do světa němčiny a za-
poslouchat se do vyostřené debaty na téma „Sollen in der 
Europäischen Union die nationalen Staatsangehörigke-
iten durch eine europäische Staatsangehörigkeit ersetzt 
werden?”, v překladu „Měla by být národní občanství 
v Evropské unii nahrazena evropským občanstvím?” Sa-
motná debata trvala něco málo přes dvacet minut, avšak 
program byl zpestřen jak pár slovy od sponzorů soutěže, 
tak hudebním vystoupením a ukončen vyhodnocením 
a vyhlášením vítěze. Nechybělo ani bohaté občerstvení 
v podobě sladkých zákusků, slaných jednohubek a kávy. 
Studentům se návštěva moc líbila a zároveň je inspirovala 
k angažování se v soutěži v následujících ročnících. Byla 
poučná nejen z jazykového, ale i sociálně problematic-
kého hlediska, kdy byli studenti seznámeni s významem 
věcné argumentace, schopností formulace svých názorů 
a jejich následné přesvědčivé prezentace a celkově s vý-
znamem debaty jako nástrojem demokratické výměny 
názorů. 

Anna Kloučková, 
sexta



Ze života škol(ek)

70 texty.kuryr@ricany.cz

ZUŠ Říčany 

Vážení rodiče, milé děti,
děkujeme vám za váš zájem o talentové zkoušky do ZUŠ 
Říčany a vážíme si toho. 
Přihlásilo se více než 350 dětí a vnímáme to velmi pozi-
tivně, ale zároveň jako závazek našeho stálého zlepšová-
ní a zdokonalování našich služeb směrem k vám – rodi-
čům a dětem.
Díky tomu, že jsme v letošním roce navýšili kapacitu 
školy, mohli jsme přijmout více dětí , než bývá zvykem 
– celkem kolem 170 žáků do Říčan, Strančic, Mnichovic 
a Mukařova. 
Výsledky talentových zkoušek a základní informace už 
teď najdete na www.zusricany.cz.
Schůzka rodičů přijatých žáků se uskuteční 6. září 2022 
v koncertním sále Staré radnice v Říčanech od 18.00 ho-
din. Tady se rodiče dozví veškeré podrobnosti k úspěš-
nému zahájení studia.
Přejeme vám všem krásné prázdniny a těšíme se na spo-
lupráci ve školním roce 2022/2023.
A na fotografi ích ještě připomínáme krásné chvilky strá-
vené společně na našich akcích…

Tým ZUŠ Říčany
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SRDEČNĚ ZVEME PEDAGOGY, STUDENTY 
PEDAGOGIKY NA LETNÍ ŠKOLU MAP 2022

Jako každým rokem, připravu-
jeme prázdninový dvoudenní vzdělávací program pro 
pedagogické pracovníky a ředitele mateřských a základ-
ních škol. Vzhledem k velké poptávce a popularitě letní 
školy jsme se rozhodly tento rok nabídnout možnost 
přihlášení i studentům pedagogiky, kteří mají v plánu 
po studiu působit na školách v ORP Říčany. Studenti se 
seznámí s vedením škol a pedagogy a mohou následně 
navázat spolupráci. 
Neváhejte a přihlaste se ještě dnes přes google formulář 
https://forms.gle/1F7vkMVVSLb6nk6JA
Termín konání: 17. – 18. srpna 2022
Místo konání: Zámek Kostelec nad Černými lesy, 
nám. Smiřických 1, 281 63 Kostelec nad Černými lesy

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ LETNÍ 
ŠKOLY PRO PEDAGOGY
Anotace jednotlivých seminářů naleznete na 
https://map-ricany.cz/17-18-8-2022-letni-skola-pro-pe-
dagogy-2022/
V případě dotazů, nás neváhejte kontaktovat: 
map@ricany.cz

Těšíme se na vás!
Monika, Mirka a Pavlína

MAP III ORP Říčany – Místní akční plány 
rozvoje vzdělávání III, Reg. č. projektu: 

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

STŘEDA 17. 8. 2022

SEMINÁŘ JE KAPACITNĚ NAPLNĚN – 
NEPŘIHLAŠUJTE SE!

1. Spolupráce a komunikace s rodiči na poli rozvoje dítěte 
(spoluúčast rodičů na předškolním vzdělávání)

LEKTOR: Jiřina Bednářová
Časový rozsah: 9.00 – 16.00 hodin

2. Přechod dětí z mateřské školy na základní 
školu v oblasti čtení, 

psaní a rozvoj čtenářské gramotnosti
LEKTOR: Členové pracovních skupin Čtenářské gramotnosti

Časový rozsah: 9.00 – 13.00 hodin

3. Interakce uvnitř školy aneb kdo všechno 
se podílí na řešení krizových situací

LEKTORKY: Petra Kaprálková a Jana Březinová
Časový rozsah: 9.00 – 13.00 hodin

4. Třídní učitel jako lídr – otevřený seminář pro učitele
LEKTOR: Miloslav Hubatka

Časový rozsah: 9.00 – 15.30 hodin

ČTVRTEK 18. 8. 2022

SEMINÁŘ JE KAPACITNĚ NAPLNĚN – 
NEPŘIHLAŠUJTE SE!

1. Vyprávění příběhů ve vyučování
LEKTOR: Roman Musil

Časový rozsah: 9.00 – 16.00 hodin

2. Nová informatika: tipy a triky do výuky
LEKTOŘI: Peter Zafka, Lukáš Janků
Časový rozsah: 9.00 – 13.00 hodin

3. Čtenářská gramotnost, jak vést čtenářský klub 
a tipy na knihy

LEKTOŘI: Jana Svobodová
Časový rozsah: 9.00 – 12.00 hodin

SEMINÁŘ JE KAPACITNĚ NAPLNĚN – 
NEPŘIHLAŠUJTE SE!

4. KOMUNIKACE A SPECIFICKÉ UČITELSKÉ DOVEDNOSTI
Sborovna – spolupráce v týmech NASLOUCHÁNÍ

LEKTOŘI: Michaela Veselá
Časový rozsah: 9.00 – 16.00 hodin



V pátek 10. června odpoledne se v Geoparku Říčany 
konala závěrečná prezentace vzdělávacího projektu 
Post Bellum Příběhy našich sousedů. V tomto pololetí 
projekt podpořily Říčany, Světice, Strančice, Kunice, 
Mnichovice a Mukařov. Žáci ze sedmi základních škol 
na Říčansku nejprve natáčeli vyprávění místních pa-
mětníků a dohledávali dokumentární materiály k je-
jich příběhům. Ze shromážděných podkladů pak vy-
tvořili vlastní dokumentární díla, která jsou umístěna 
na www.pribehynasichsousedu.cz.

Na závěrečné prezentaci týmy předstoupily před pu-
blikum s dramatickými i veselejšími momenty, které 
v pamětnických příbězích objevily. Získaly zasloužený 
potlesk nejen za vystoupení, ale i za několikaměsíční pil-
nou práci, kterou mají za sebou. Odborná porota ve slo-
žení novinářka Soňa Jindrová, pedagog Vojtěch Vytiska 
a historik Radek Holodňák pak týmům poskytla zpětnou 
vazbu, jak se jim podařilo příběhy předat dál.  
V publiku byli pamětníci, zástupci zapojených měst 
a obcí, učitelé, rodiče, spolužáci a další hosté. Ti všichni 
vyslechli smutné epizody, ale i šťastné konce příběhů ze 
životů žen a mužů, kteří se narodili v letech 1927–1948. 
V nesoutěžním projektu dostaly všechny týmy odměnu 
– mj. poukázky k zapůjčení koloběžek od Ladova kraje 
a hrnky se jmény od keramičky Ireny Pudíkové z Turko-
vic, které věnovala ZŠ Kunice. Po skončení oficiální čás-
ti programu si mohli účastníci slavnostního odpoledne 
pochutnat na koláčích, které upekla říčanská rodinná 
pekárna Caltovna. V hradní stodole byly k vidění a k po-
slechu žákovské práce. Výstavní panely, na kterých žáci 
pamětníky představili, pořídilo město Říčany. Od září 
budou tyto medailony k vidění v zapojených školách. 
Děkujeme  městům a obcím na Říčansku za podporu 
projektu a budeme se těšit na pokračování. 

Renata Skalošová, místní koordinátorka projektu  
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Příběhy našich sousedů 
pod širým nebem 
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Slavnostní odpoledne moderoval Vít Březka

Tým žáků 9. ročníku z 1. ZŠ Masarykovo náměstí Říčany se věnoval životnímu 
příběhu dlouholetého starosty TJ Sokol Říčany a Radošovice Petra Kubeše. 
Na prezentaci si žáci připravili vystoupení zaměřené na zdejší sokolovnu

Prezentace se proměnila ve slavnost i díky vystoupení dua Cricket & Snail. 
Hudebníci zahráli také píseň Memories-Vzpomínky

V úvodu promluvila místostarostka Říčan Hana Špačková

Většina pamětníků dětem vyprávěla o dramatickém roce 1968. Ten byl důle-
žitý také pro Dalibora Andrého, jehož příběh zaznamenal tým žáků 8. ročníku 
z 1. ZŠ Masarykovo náměstí Říčany 
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Pokud jste loni nestihli naši letní hru, zahrajte si ji 
letos. Jedná se o putovní hru po obcích Ladova kra-
je s názvem „Ladovský poklad“. Nově bude probíhat 
déle než celé léto. Hra začíná prvního července a kon-
čí až na konci října. Pusťte se tedy v klidu do putování 
po pětadvaceti obcích Ladova kraje. Stačí si stáhnout 
a vytisknout instrukce a podklady z našich webových 
stránek. Čekají vás hezké výlety, poznáte spoustu za-
jímavých míst  a v ladovských informačních centrech 
vám ukáží, kde se skrývá poklad. Kousek si budete 
moci odnést domů, a pokud necháte na sebe kontakt, 
postoupíte do slosování o ladovské tričko.  
Do hry se mohou zapojit i ti, co se jí účastnili už loni. 
Stačí, aby si udělali výlet a z jednoho loni nenavštíve-
ného místa nám poslali fotku sebe či svého soutěžního 
týmu. Tím místem může být nová obec, která se v led-
nu připojila ke svazku obcí Ladův kraj. Indicií pro ni je 
LESNÍK, DESKA, STUDÁNKA. Fotografie se jménem, 
adresou a e-mailem zašlete do 31. 10. 2022 na  e-mail: 
info@neohrano.cz a budete také zařazeni do slosování 
o ladovské tričko. 
Představujeme nebo připomínáme i jiné než svazkové 
„ladovské“ stezky 
Minule jsme vám přiblížili první část naučné stezky 
Vodnické vycházky. Dozvěděli jste se, že vznikla před 
jedenácti lety a má celkem tři části. První část má 3,5 
kilometru a vede z Ondřejova na náves obce Kaliště, 
kde je dětské hřiště. Pokračovat do druhé dvou a půl ki-
lometrové části stezky můžete, když přejdete po silnici 
do obce Lensedly. Zdejší náves je vesnickou památkovou 
zónou. Páté zastavení je umístěno na vyhlídkovém místě 
na vrchu Horka (451 m n.m). Odtud se turistům naskýtá 
výhled na Lensedly, Hrusice, Mirošovice, ale i Senohra-
by. Díky panoramatické mapě se snadno zorientujete. 
Šesté zastavení, které vám přiblíží řemesla našich před-
ků, je umístěno ve stínu mohutných památných lip. Sed-
mé zastavení je u místního kulturního domu, kde se kaž-
doročně v květnu konají oslavy jara - Máje. Je věnováno 
českým svátkům a tradicím a ani tady nechybí ilustrace 
Josefa Lady. Když budete dál pokračovat po zelené turis-

tické značce do Hrušova, navážete 
na poslední část Vodnických vychá-
zek, ale o té zase příště. 
Tak ať nám je v Ladově kraji hezky! 
Hanka Bolcková www.laduv-kraj.cz 

facebook.com/laduvkraj 
instagram.com/laduvkraj 

Objevujte krá sy obcí Ladova kraje, najděte poklad 
a můžete vyhrát ladovské tričko! 

 Dobrovolný svazek obcí Ladův kraj 
Kontakt: Hana Bolcková, tel.: 731 102 739, 

hana.bolckova@laduv-kraj.cz
hledá      

manažera/manažerku svazku 
Ladův kraj  

Výše úvazku: plný úvazek (min. 0,8), Místo výko-
nu práce: Říčany a celé okolí mikroregionu, čás-
tečně i práce z domova, Hrubá měsíční odměna: 

dle výše úvazku, max. 50 000 Kč brutto
Požadujeme: kompetence, zkušenost s řízením 
projektů a dotační agendou vítána, otevřenost 
k novým výzvám, zodpovědnost, spolehlivost, 
komunikativnost, řidičský průkaz skupiny B. 

Nabízíme: notebook, telefon, práci i z domova, 
pestrou agendu, práci v malebné přírodě.

Motivační dopis, stručný životopis 
a fotografii posílejte na výše uvedený 

kontakt do 31. 7. 2022.
Podrobnější informace 

na https://www.laduv-kraj.cz/volna-mista
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Koloběh je 
o prázdninách otevřen 
a navíc chystá… 

Letní mezigenerační tvoření, které 
se bude konat od 11. července kaž-
dé pondělí v čase 9:30 – 11:30 hod. 
Zvány jsou všechny generace – ro-
diče s dětmi, prarodiče s vnoučaty, 
osamělí senioři i zástupci z řad 
náctiletých. Pojďme společně vy-
tvořit nezaměnitelnou atmosféru, 
do níž každý přináší kousek svého. 
Od malých si půjčme trochu bez-
prostřednosti, od starších alespoň 
kapku životní moudrosti, a to vše 
propojme do něčeho velkého.

Každé tvoření bude věnované jed-
nomu tématu, které oznámíme mi-
nimálně týden dopředu na webu 
a sociálních sítích. V rámci setkání 
si zájemci vyzkouší jednu z méně 
tradičních výtvarných technik a jako 
tenká nit se dopolednem povinou 
aktivity na posílení komunikačních 
dovedností, náměty na rozvoj tvoři-
vosti a kreativního myšlení, cvičení 
na trénování paměti, pozornosti, 
koncentrace a dalších kognitivních 
funkcí. Všechny doprovodné aktivity 
jsou dobrovolné a zapojení se do nich 
záleží na chuti každého z účastníků.
Letní mezigenerační tvoření povede 
Ludmila Horáková – sociální peda-
gožka a certifi kovaná trenérka pamě-
ti. Cena je stanovena na 100 Kč pro 
jednu tvůrčí duši a 50 Kč pro každou 
další z jedné a též rodiny. Rezervace 
místa do čtvrtku přecházejícího te-
matické pondělí je nutná, kapacita 
míst omezena. Těšíme se!

Srpnový výlet: ve čtvrtek 18. srp-
na zavítáme na zámek Kunštát, jeden 
z nejstarších moravských hradů. Na-

vštívíme unikátní pískovcovou Jes-
kyni blanických rytířů, vystoupáme 
i na Burianovu rozhlednu na kopci 
Milenka a projdeme se Smyslovou 
zahradou v Rudce u Kunštátu. Cena 
výletu 490 Kč.
První zářijový výlet: v sobotu 3. 
září srdečně zveme na Slavnosti chle-
ba v areálu Vodního mlýna ve Slupi 
(15 km za Znojmem) s prohlídkou 
mlýna, ukázkami pečení chleba, jar-
markem a folklorním programem. 
Při zpáteční cestě se zastavíme u jed-
né z nejstarších a nejznámějších vinic 
Moravy – vinice Šobes, a projdeme 
se údolím řeky Dyje. Cena výletu 
300 Kč.

Druhý zářijový výlet: ve středu 14. 
září navštívíme bránu Orlických 
hor – Nové Město nad Metují. Pro-
hlédneme si renesanční zámek, 
který je nazýván „Perlou Kladské-
ho pomezí». Do okolí se rozhléd-
neme z věže Máselnice a přes krytý 
dřevěný most architekta Dušana 

Jurkoviče přejdeme do zámecké 
zahrady s kamennými sochami 
Matyáše Brauna. Odpoledne na-
vštívíme Městské muzeum a pro-
jdeme se Klopotským údolím. Výlet 
zakončíme v obci Slavoňov, kde se 
nachází dřevěný roubený kostel sv. 
Jana Křtitele s barokními lidovými 
malbami. Cena výletu 450 Kč.       
Rezervace míst pro tvoření i vý-
lety s Koloběhem na info@kolo-
beh-ricany.cz, tlf. 733 273 344, 
739 989 672 a přímo v obchůdku 
na Masarykově náměstí.
Děkujeme městu Říčany za fi nanč-
ní podporu, díky níž můžeme ceny 
zájezdů pro seniory udržet pod 
hranicí 500 Kč.  
V červnu náš obchůdek navštívili čle-
nové Žákovského zastupitelstva spolu 
s paní Hanou Stinglovou z Odboru 
školství a kultury. Mladí lidé se zajíma-
li o to, jak Koloběh funguje a pomáhá 
potřebným rodinám, na oplátku vylí-
čili aktivity Žákovského zastupitelstva 
i problémy, s nimiž se oni i jejich vrs-
tevníci v dnešní složité době potýka-
jí. Někteří byli u nás poprvé, nakonec 
z toho bylo příjemné popovídání nad 
šálkem čaje. Děkujeme za milou ná-
vštěvu a přejeme i nadále hodně dob-
rých nápadů při přípravě aktivit pro 
říčanské děti a žáky!

Eva Hazdrová Kopecká, 
Martina Vavřincová

74 texty.kuryr@ricany.cz
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Pražské jaro v Minsku
Počátkem roku 1968 jsme s kolegou 
dostali pozvánku na Mezinárodní 
kongres o přestupu tepla a přeno-
su hmoty, pořádaný v květnu toho 
roku Akademií Nauk BSSR v bě-
loruském Minsku. Pozvání jsme 
přijali, vypracovali požadovanou 
přednášku a odeslali do Minsku. 
Zaměstnavatel nám opatřil potřeb-
né cestovní dokumenty a v květnu 
jsme se vydali na cestu.
Jeli jsme rychlíkem v lůžkovém voze 
přes Varšavu a Brest-Litevský. Ješ-
tě před odjezdem jsme ve stánku 
na Wilsoňáku koupili pro děti kolegů 
z Minsku dva kilogramy pomerančů. 
V lůžkovém voze nabízel průvodčí ki-
pjatok (horká voda ze samovaru), ze 
kterého na požádání uvařil výborný 
čaj. Jídlo bylo vlastní.  Cesta probí-
hala hladce. Před Brestem (hraniční 
přechod) jsme od průvodčího obdr-
želi lístek s informacemi. Mimo jiné 
na něm stálo, že do SSSR se nesmí 
dovážet simja, bitaja ptíca a také 
orientalnyje frukty. Tušili jsme pro-
blémy. V Brestu přišla pasová a celní 
kontrola. Samozřejmě, že objevili 
v kupé pomeranče, a že si pro ně před 
odjezdem vlaku přijdou. V Brestu 
vlak totiž poměrně dlouho stál, neboť 
se měnily podvozky pro širokoroz-
chodnou trať. Rozhodli jsme se, že 
připravíme překvapení, a v přestávce 
cesty jsme pomeranče snědli, ještě 
za pomoci spolucestujících ze sou-
sedního kupé. Celníci se dostavili 
a dostali od nás pytlík se slupkami. 
Reakci si dovedete představit.
Dojeli jsme do Minsku a ubytovali se 
v novém hotelu Jubilejnaja. 
Další den začal kongres. Zahájení se 
konalo v Kongresovém paláci Akade-
mie Nauk a trvalo asi pět hodin. Zú-
častnilo se ho přibližně tisíc vědátorů 
z celého světa. Další program již pro-
bíhal v jednotlivých sekcích. My s ko-
legou jsme byli součástí sekce, která 
se zabývala přenosovými jevy při vy-

sokých rychlostech proudění. Vstou-
pili jsme do menšího sálu, ve kterém 
bylo asi padesát lidí. Seznamovali 
jsme se se situací, kdy budeme před-
nášet, jaký je program atd. Když jsme 
procházeli sálem, přistoupili k nám 
najednou dva účastníci s přátelským 
objetím a oslovením: „Zdravstvujtě 
molodci z Prágy, kak poživájete, kak 
u vas pražskij jar!?“  Čekali jsme 
leccos, ale takové uvítání rozhodně 
ne. Potom jsme ještě dali řeč a na vi-
sačkách se jmény a působištěm jsme 
zjistili, o koho jde. Jeden z nich nebyl 
nikdo jiný než profesor Lojcjanskij 
z univerzity v Novosibirsku. Jeden 
z těch pro Sověty nepostradatelných. 
Něco jako akademik Andrej Sacha-
rov v oblasti jaderného výzkumu. 
Bez přispění jeho výpočtů a experi-
mentů by totiž do vesmíru nelétaly 
rakety, neletěl Gagarin, neexistovala 
šupinová tepelná ochrana přistáva-
cích modulů, potažmo raketoplánů. 
Takže si takové uvítání mohl dovolit, 
přestože tyto akce nepochybně byly 
pod dohledem tajné policie. Na kon-
gresu jsme se dozvěděli spoustu no-
vých poznatků. V rámci kongresu byl 
ještě uspořádán výlet na místo, které 
se nazývalo Kurgan Slávy (památník 
na druhou světovou válku). Místo 
bylo poměrně daleko od Minsku 
a autobusy vpředu i vzadu dopro-
vázela policie. Jinak pobyt probíhal 
v pohodě.
Zpáteční cestu jsme absolvovali opět 
rychlíkem. Cesta vlakem byla příjem-
ná, pouze k jídlu jsme si nic nekoupi-

li. Kipjatok byl k dispozici. Když jsme 
přijeli do Brestu, pozdě v noci, měli 
jsme pořádný hlad, a tak jsme zašli 
ke kioskům, že si koupíme něco k jíd-
lu a utratíme poslední ruble. K naše-
mu překvapení bylo všude zavřeno, 
jen u jediného stánku nám nabídli 
ke koupi celou pečenou kachnu. Ale 
pečivo nebylo ani náhodou. Proto-
že jiné řešení neexistovalo, kachnu 
jsme koupili. Ve vlaku jsme potom až 
do Varšavy obírali kachnu (byla moc 
dobrá) a zapíjeli ji čajem. No řekněte, 
nebyla ta cesta na kongres do Minsku 
zážitková? To jsme však ještě netušili, 
co nás za pár měsíců čeká.

František Křížek
Rozšířenou verzi textu najdete 

na www.muzeumricany.cz. 
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František Křížek (1932) téměř 
čtyřicet let pracoval jako vědec-
ko-výzkumný pracovník, věnoval 
se výzkumu v oblasti tepelné 
techniky. V roce 1968 se v Ří-
čanech zapojil do činnosti Klu-
bu angažovaných nestraníků 
(KAN) a do obnovení skautské 
organizace. Po obsazení Čes-
koslovenska vojsky Varšavské 
smlouvy v srpnu 1968 zachytil 
v sérii fotografií podobu centra 
Říčan s protestními nápisy proti 
okupaci. Jeho celoživotní vzpo-
mínky zaznamenali ve šk. roce 
2018/2019 žáci 1. ZŠ Říčany 
v projektu Příběhy našich sou-
sedů.   

Fotografie Františka Křížka pořízená jen tři měsíce po návštěvě Minsku: 
náměstí v Říčanech v srpnu 1968
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Nedávno uplynulo 80 let ode dne, 
kdy v pátek 13. března 1942 v le-
tecké bitvě nad Francií zahynul 
stíhač Jaroslav Kulhánek. Poté, 
co v roce 1939 odešel do emi-
grace, jeho maminka Zdena se 
„schovala“ do Říčan. Nastěho-
vala se k rodině Schreiberových, 
do domu čp. 838 ve Voděradské 
ulici.
Říčanský rodák Oldřich Schrei-
ber (1932) vzpomíná na začátek 
německé okupace, kdy říčanské 
náměstí zaplnily vojenské obrněné 
vozy. Chodil tehdy do první třídy: 
„Viděli jsme, jak se lidé mezi se-
bou baví a jak jsou k sobě vstřícní. 
K nám do domu se nastěhovala 
paní Zdena Kulhánková. Odešla 
z Prahy v domnění, že nebude k na-
lezení. Doma se stále debatovalo. 
Já jsem tomu nerozuměl, bylo mi 
sedm let. Byl cítit strach a napětí 
mezi lidmi. Začínalo se zatýkat. 
Paní Kulhánková přivezla unifor-
my a věci patřící jejímu synovi, kte-
rý v té době už byl ve Francii. Byl 
absolventem Vojenské akademie 
dělostřelectva, letci byli používáni 
pro bombardování a navádění dě-
lostřelectva na cíl nepřítele.“
Leteckou uniformu tenkrát Ol-
dřich zahlédl schovanou v hnoji. 
Co šlo spálit, spálilo se. Malému 
klukovi se líbily hlavně slavnostní 
opasky, slavnostní kordík, pouz-
dro na mapy a fotografické album 
věnované VIII. vyřazení důstojní-
ků dělostřelectva Hranice – to vše 
si schoval a uchoval do dnešních 
dnů. Fotografie byly ovšem z alba 
za války odstraněny, zůstaly pouze 
rukou Jaroslava Kulhánka napsa-
ná jména osob, které byly na sním-
cích.
V roce 1942 došlo k zatčení paní 
Kulhánkové. Oldřich Schreiber 
uvádí: „Přišel si pro ni gestapák, 
měl kožený kabát a ruku v kapse. 
Já jsem se utekl schovat.“ Zdena 
Kulhánková byla nejprve umístěna 
do internačního tábora pro „osoby 

nespolehlivé pro stát“ ve Svatobo-
řicích u Kyjova, který od roku 1942 
sloužil pro internaci příbuzných 
uprchlých Čechů. Odtud byla de-
portována do Osvětimi, kde v roce 
1943 zemřela.
„Do jejího bytu u nás se nastěho-
vala její sestra paní Valášková. Její 
syn Jaroslav Valášek byl také v za-
hraniční armádě, ale o něm nic ne-
vím. Jaroslav Kulhánek byl poručí-
kem, činným ve Francii. Jeho otec 
hrál ve filharmonii a rodina žila 

v Petrohradě. Poručík Kulhánek 
byl velmi činný v přesunu našich 
letců z Francie do Afriky a Anglie. 
Jeho činnost popisují letci, kteří 
s ním byli v Anglii: Sehnal, Loucký, 
Fajtl, Nejdek, Liškutín a další.“ 
Připomíná Oldřich Schreiber.
Jaroslav Kulhánek, hovořící plyn-
ně francouzsky, měl přezdívku 
„velkokníže jasné“. Jako letec 
v hodnosti Squadron Leader (ma-
jor) vyřazený z činné služby byl 
zařazen na velitelství letectva. On 
chtěl ale bojovat, a tak byl na vlast-
ní žádost 11. listopadu 1941 převe-
den ke 124. anglické peruti, nechal 
si snížit hodnost na Flight Lieute-
nant (kapitán).
Byl sestřelen stíhacím letounem 
Focke-Wulf Fw 190 nad pobřežím 
departmentu Pas-de-Calais při do-
provodu bombardovacích Bostonů 
útočících v rámci operace Circus 
114. Jeho Spifire Mk. VB BL 758 
sestřelilo německé letecké eso 
Hptm. Műncheberg, byl to jeho 
63. sestřel z celkových 135, sám 
padl 23. 3. 1943. Ostatky Jarosla-
va Kulhánka byly pohřbeny na ka-
nadském válečném hřbitově v Ca-
lais-Leubrighen v hrobě č. E-3.
Památka rodiny Kulhánkovy je při-
pomenuta jménem Zdeny Kulhán-
kové na desce obětí druhé světové 
války umístěné na říčanské Staré 
radnici.

Oldřich Schreiber 
a Miroslav Vrabec

Památka válečného pilota 
Jaroslava Ku lhánka

Jaroslav Kulhánek byl za svou válečnou činnost 
vyznamenán dvakrát Československým válečným 
křížem, Československou medailí Za chrabrost, 
Československou medailí za zásluhy I. st., 
Pamětní medailí čs. zahraniční armády (se štítky 
F a VB), francouzským Croix de Guerre s palmou 
a dvěma stříbrnými hvězdami, britskou Air crew 
Europe Star a War medal.
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Dochované 
součásti 
výstroje 
Jaroslava 
Kulhánka. 

Zleva: letecký 
opasek, 
dělostřelecký 
opasek, 
důstojnický 
kordík bez po-
chvy, pouzdro 
na mapy
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Srdečně vás zdravíme z MAS Říčansko
Do 7. výzvy MAS Říčansko – PRV 
bylo přijato celkem 30 velmi zají-

mavých projektů. 12 projektů na investice do země-
dělství a 18 projektů na infrastrukturu ve školství 
a veřejných prostranství v obcích. MAS nastavila 
alokaci 7. výzvy na celkovou částku 6 976 109 Kč. 
Z toho na investice do zemědělských podniků byla 
alokována částka 3 000 000 Kč, na investice malých 
projektů na podporu rozvoje a kvality života na Ří-
čansku částka 3 976 109 Kč.

O podporu z Programu rozvoje venkova je na území 
Říčansko vždy velký zájem a MAS má snahu podpořit 
co nejvíce projektů. Celková alokace bohužel všechny 
zájemce jak ze strany zemědělců, tak obcí nedokáže 
pokrýt. 

V květnu jsme ze strany MAS provedli administrativní 
kontrolu všech přijatých projektů a na začátku června 
proběhlo věcné hodnocení a schválení projektů k pod-
poře Programovým výborem MAS Říčansko o.p.s. Již 
teď víme, že bude podáno na Ministerstvo zemědělství 
devět kvalitně zpracovaných a odsouhlasených pro-
jektů na investice do zemědělských podniků a čtrnáct 
projektů na investice do malých projektů na podporu 
rozvoje a kvality života na Říčansku. Všem úspěšným 
žadatelům držíme palce v následné realizaci svých žá-
dostí.

Na konec června máme také naplánovanou již tradiční 
akci „Snídaně starostů“. Toto neformální předprázd-
ninové setkání starostů obcí regionu MAS Říčansko 
se uskuteční v Hotelu Zámek Berchtold, který patří 
mezi regionální poskytovatele služeb s certifikovanou 
značkou ZÁPRAŽÍ®. Program je zaměřen na sezná-
mení zástupců obcí s novinkami z oblasti nových do-
tačních záměrů a výzev jak v oblasti IROP tak OPŽP. 
MAS Říčansko chce i nadále podporovat smysluplné 
projekty jak v oblasti školství, zemědělství, sociál-
ní i zdravotní oblasti a zejména i nadále spokojený 
a klidný život v obcích regionu. 

Jelikož se jedná o letní prázdninové vydání Říčanské-
ho kurýru, přejeme vám všem, abyste si během letních 
měsíců našli čas vyrazit do přírody, a je jedno, zda to 
bude k moři nebo do lesa za domem, užívali si pocit 
svobody, kterou vám „divočina, divokost, příroda“ 
nabízí, a nechali se unášet všemi smysly do přítom-
nosti, protože ta nejlepší místa máme většinou přímo 
před sebou.

 Krásné prázdniny, 
vaše MAS Říčansko. 

Kr átká ukázka regionálních výrobků, které nabízíme for-
mou dárkových balíčků. Pokud byste měli zájem o origi-
nální dárek, kontaktujte nás na tel. 602 228 747, mas@
ricansko.eu.
Jste kreativní? Pletete, šijete, háčkujete, malujete, 
vyřezáváte? Pečete nebo připravujete jiné dobroty?                                                                                                    
Vyrábíte zajímavé originální věci?
Získejte značku ZÁPRAŽÍ* originální produkt.
Kontaktujte nás tel. 602 228 747, mas@ricansko.eu

Vzpomínka
 
Dne 7. června 2022 by se dožil 103 let tatínek 
František Mareš z Říčan.
Za rodinu

dcera Libuše

Blahopřání
 
Dne 13. 7. 2022 
se dožívá jedna-
devadesátých 
narozenin moje 
milovaná mamin-
ka, paní učitelka 
Marta Veselá.
Kdo  ji máte rádi, 
vzpomeňte si prosím na ni. 

S přáním pevného zdraví, Martin Veselý, syn
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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: D obrý den, po koupi bytu jsme zjistili, že původní 
majitel dlužil na poplatcích SVJ. Po převodu bytu tento 
dluh chce po nás SVJ uhradit. Můžeme se tomu nějak 
bránit?       Hana Z.

Odpověď: Při převodu bytu kupující přebírá povinnosti dosa-
vadního vlastníka související s jeho členstvím ve společenství 
vlastníků jednotek (SVJ) v domě. Mezi ně patří i dluhy prodá-
vajícího na poplatcích za správu domu a pozemku jako jsou 
poplatky za pojištění domu, činnost správcovské společnosti, 
náklady za osvětlení společných prostor, jejich úklid, údržbu 

a mnoho dalších. Kupující by si proto měl vždy ověřit, zda 
prodávající na těchto poplatcích něco správci (SVJ) nedluží. 
Pokud by tomu tak bylo, povinnost uhradit tyto dluhy přechází 
z prodávajícího na kupujícího, nedohodnou-li se smluvní stra-
ny v kupní smlouvě jinak. Pokud to nemáte ošetřené v kupní 
smlouvě, budete muset dluh uhradit vy a potom můžete částku 
vymáhat např. soudní cestou po předchozím majiteli.

Otázka: Dobrý den, kupujeme dům od přímého majitele, 
který tam má hypotéku. Chci se zeptat, na co si dát pozor 
při koupi nemovitosti, kde je zástavní právo. Děkuji  
                             Petr J.
Odpověď: To je poměrně běžné, že vlastník se rozhodne pro-
dat svou nemovitosti dříve, než stihne splatit hypotéční úvěr 
sjednaný na pořízení nemovitosti. Zpravidla se to řeší tak, že 
zbytek dluhu vůči bance se splatí z kupní ceny a banka potom 
udělá výmaz zástavního práva z katastru.  Aby vše proběhlo,  
jak má, a zvláště když kupujete nemovitost od samoprodejce 
a nemáte s tím zkušenosti, určitě doporučuji využít služeb 
odborníka – realitní kancelář nebo advokáta.

Pokud řešíte nějaký realitní problém, můžete poslat dotaz 
na email jana.karlachova@re-max.cz nebo zavolejte na 
606 792 574.  
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Srnčí palouček a skauti z Mnichovic v roce 1947

Reakce na Můj názor 

K názoru v minulém čísle Kurýru

V ŘK duben 2022, s. 36, je uveřejněn 
článek Jiřího Pánka „Srnčí palouček 
2 – historie“, kde autor popisuje vyu-
žití paloučku pro skautské tábory. To 
evokovalo moji vzpomínku na událost 
popsanou v mnichovické Kronice 47. 
oddílu Jirky Zahradníka.
Oddíl byl založen před 2. sv. válkou 
Ladislavem Šrámkem, jeho zástupcem 
byl Jiří Zahradník, rodák z Pyšel, který 
za Mnichovice hrál pozemní hokej. 
Padl v květnu 1945 v Praze. Za okupace 
byl oddíl rozpuštěn a obnoven po válce 
Ladislavem Šrámkem.
Na památku Jiřího Zahradníka se hrál 
v Mnichovicích turnaj v pozemním 
hokeji a byl pojmenován 47. skautský 
oddíl. Oddíl měl dvě družiny, z nichž 6. 
června 2022 žijí:
I. družina Ostříži: Jiří Dlabač Bačík 
(1931), Karel Rambousek Ouřed-
ní osoba (1933), Josef Pokorný Pík 
(1934); II. družina Rackové: Jiří Müller 
Bíža (1935) a František Skála (1935).
Zahajovací táborový oheň se konal 
v září 1947 v Kolodějích za Zittovým 

mlýnem, za účasti 13 členů oddílu. 
Z účastníků dne 6. června 2022 žijí 
zmínění Karel Rambousek Ouřední 
osoba, Josef Pokorný Pík, Jiří Müller 
Bíža a František Skála. 
Z kroniky oddílu:
Dvoudenní okrskový sjezd v Říčanech 
(text jazykově neupravován)
Jednoho dne se objevila na informační 
tabuli zpráva tohoto znění:
Okrskový rozkaz č. 3
Jelikož se koná v Říčanech ve dnech 
13. a 14. září (1947) okrskový sjezd je 
středisko Mnichovice povinno se jej 
zúčastniti.
Podepsán Pěkný, okrskový velitel
Všichni jsme hned bujaře zaplesali 
a žhavými slovy velebili bratra Pěkné-
ho.
Když jsme se dočkali soboty, hodili 
jsme torny na záda a šlo se. Uondáni 
„jazyk až na vestě“ jsme přišli do Říčan 
a tam jsme ke svému úžasu a vzteku 
viděli, že jsme jediné středisko, které je 
přesně na místě.
Později (asi za ½ hodiny) se přišli po-

dívati na shromaždiště též Říčanské 
středisko. Za ½ hodiny přišel br. Pěkný 
a br. Tuwan.
…Tuwan dal nastoupiti všechny pří-
tomné (mimo bra Pěkného) a odebrali 
jsme se na místo tábořiště na „Srnčím 
palouku“ za Říčanami.
Tam se postavily stany a připravovali 
jsme se na táborák. Táborák byl celkem 
dobrý, až na některé trapné scény.
V noci ve 12 hod. nás Tuwan vzbudil 
a za značného nadávání, křiku jsme se 
vypravili do lesa na noční pochodové 
cvičení. Sem, tam někdo vykřikl – to 
mezi vztaženýma rukama proklouzl 
strom a nemilosrdně pohladí dotyčné-
ho.
Druhý den byly různé závody a hry. 
Také sem tam nějaká debata se vyskyt-
ne, ale je včas zažehnána.
Když jsme se již nudili nařídil Robin 
odchod.
Pirát

Miroslav Vrabec Osmička, družina 
Tygři, oddíl Naděje Mnichovice 

„Tím chci říct, že Vladimír Putin byl 
k tomuto napadení Ukrajiny přinu-
cen,…“ Václav Macinauer.
Nemohu než se ohradit proti tomuto 

názoru. Politické spory by se měly v 21. 
století řešit jednáním, a ne zabíjením 
nevinných lidí včetně dětí a nesmyslnou 
destrukcí celé země. Nikdy bych nevěři-

la, že se dnes může v nedaleké zemi ode-
hrávat válka jako ve středověku. A také 
nechápu, že ji dokonce někdo obhajuje.

Ivana Drbohlavová

Opravdu mi přijde trochu výstřední 
zabývat se v místním věstníku me-
zinárodními konfl ikty, ale proti gus-
tu…  Václav Macinauer si tu na straně 
62 odpověděl na otázku, kdo způsobil 
válku na Ukrajině. Chvíli jsem pře-
kvapeně zíral, než mi došlo, že svůj 
názor myslí asi vážně. K agresi byl 
prý chudák Putin přinucen, protože 
se nedočkal záruk, že Ukrajina ne-
vstoupí do NATO. Jak prosté! Zřejmý 
viník války Severoatlantická aliance 
bude asi posedlá touhou vypouštět 
své rakety do ruského území. V té 
souvislosti autor tvrzení připomněl 
tzv. karibskou krizi ze šedesátých let, 
kdy Američanům také vadilo, že Rus-
ko umístilo své rakety na Kubu. Svě-
tovému konfl iktu prý tehdy zabránil 
rozumný Chruščov, že ustoupil.

Václav Macinauer dokonale potvrzuje 
tezi, že polopravdy jsou mnohdy horší 
než čisté lži. Nezbývá, než jeho pokři-
vené informace narovnat. Především 
NATO je obranná, nikoli „tzv. obran-
ná“ aliance. A ta nejenže Rusko nikdy 
neohrožovala útokem, dokonce ho 
přizvala do společného výboru NATO 
– Rusko. Státní suverenitu Ukrajiny 
uznalo i Rusko. Podle mezinárodního 
práva má suverénní stát právo zvažo-
vat členství v jakékoli organizaci a do-
dejme, že Ukrajina ofi ciálně o členství 
v NATO zatím ani nepožádala. Pokud 
jde o zmiňovanou karibskou krizi 
ze šedesátých let, jejím řešením ne-
byl pouze Chruščovův ústupek. Šlo 
o kompromis: USA výměnou za staže-
ní raket z Kuby souhlasily se stažením 
jaderných zbraní z Turecka.  

Je očividné, že myšlenka případné-
ho členství Ukrajiny v NATO slouží 
ruskému impériu (toužícímu po ná-
vratu k velikosti Sovětského svazu) 
pouze jako jedna ze záminek k bez-
ohledné, krvavé a loupežné agresi. 
Z dalších uveďme údajnou denaci-
fi kaci (!) či záchranu rusky mluví-
cích obyvatel. A fakta, co okupanti 
na ukrajinském území vyvádějí, jsou 
opravdu hrůzná. 
Kdybychom uznali tvrzení Václava 
Macinauera, znamená to, že Rusko 
má nyní právo napadnout Finsko 
a Norsko? To už tady jednou bylo, 
že v obavách o svůj životní standard 
ustrašenci projevovali pochopení 
pro ambice jednoho „vyvoleného“ 
národa.

                         Jiří Černohorský
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Klub šachist  í any 1925
www.sachyricany.cz

Říčany – vícemistři ČR 
starších žáků 
O víkendu 28. – 29. 5. 2022 se v Chru-
dimi v Muzeu hrálo Mistrovství 
České republiky družstev starších 
žáků  M-ČR hrálo 54 týmů. Celkový 
počet účastníků byl 487. Jednalo se 
již o 58. ročník populárních Zaječic. 
Proč tento název? Prvních 39 ročníků 
se uskutečnilo v Zaječicích na otevře-
ném hřišti, později pod vojenskými 
stany. Od roku 2002 se hrálo na Seči 
v Junior Centru a od roku 2017 se 
hraje v nádherných prostorách Muzea 
v Chrudimi. 

Zlaté medaile získali opět hráči BŠŠ 
Frýdek-Místek, celkem mají již 17 
titulů Mistr ČR. Stříbrné medaile pu-
tují k nám, do Klubu šachistů Říčany 
1925, bronz putuje do ŠK Spartak 
Ústí n. Labem. Pro náš klub se jedná 
o historický výsledek a první zapsání 
na stupně vítězů.  

Do soutěže jsme postavili tři družstva. 
Naše B družstvo skončilo na vynikají-
cím 12. místě a C družstvo překvapivě 
na 28. místě.
Sestava A družstva: J. Němec 7 bodů 
(8), J. Šmolík 7,5 b, T. Bezděk 6 b, T. 

Pressler 6 b, D. Martirpsyan 6 b, E. 
Kolář 1 b, L. Sehnoutková 6 b. Nejlep-
ším hráčem B družstva byl J. Seidl a C 
družstva L. Zelba.

K historickému úspěchu vedli druž-
stva trenéři Stárek a Vilímová. 

Jaroslav Říha

M ČR družstev mladších žáků
MČR mladších žáků proběhlo 10. 6. 
– 12. 6. v Jihlavě. Jako krajští vítězové 
jsme si věřili, že potvrdíme poslední 
skvělé výsledky v mládežnických ka-
tegoriích. Naše družstvo patřilo k těm 
nejmladším a celkové 9. místo je úspě-
chem. Vítězství vybojovalo družstvo 

Starého Města před Rychnovem n/
Kněžnou a Frýdkem- Místkem.

V šestičlenném týmu nastoupili: Ar-
tamanov, Němec M., Kolář, Kůsová, 
Pešek, Sehnoutka Vít a Gernert. Nej-
více bodů získal T. Gernert.-- 6 b. ze 
sedmi partií. 

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
Říčany obhájily mistrovský titul
Historicky devátý mistrovský titul 
získali ragbisté Mountfi eldu Říčany. 
Ve fi nále zdolali na zaplněném sta-
dionu Josefa Kohouta smíchovskou 
Tatru jednoznačně 45:8 a obhájili tak 
loňské vítězství.

V úvodních minutách bylo utkání 
vyrovnané a skóre se měnilo pouze 
z trestných kopů, postupem času 
však narůstala dominance Říčan 
v roji, hosté začali pod tlakem chy-
bovat a bodů na straně Mountfi eldu 
přibývalo. Druhá půle už byla zcela 
v režii Říčan, které předváděly čtr-
nácti stům diváků pohledné útočné 
akce a pozornou a agresivní obranu. 
Čestné položení zaznamenala Tatra 
až v poslední minutě zápasu. 
„Vidím dva základní důvody, proč 
jsme vyhráli,“ hodnotil fi nále trenér 
Říčan Miroslav Němeček. „Dobře 
jsme bránili a pohlídali jsme si stan-
dardní situace. Máme hodně mladé 
hráče, tato dynastie bude podle mě 
dominovat české extralize dalších 
několik let.”
Říčanům drželi při utkání palce 
i hejtmanka Středočeského kraje Pet-
ra Pecková, krajský radní pro sport 
a vzdělávání Milan Vácha, či starosta 
našeho města David Michalička. 

 

CENTRUM MLÁDEŽE
Příměstské ragbyové kempy
Dva turnusy příměstských ragby-
ových kempů proběhnou ve druhé 
polovině července v Říčanech. Mladí 
hráči a hráčky si při nich mohou zlep-
šit individuální techniku, naučit se 
reagovat a komunikovat pod tlakem, 
ale také pobýt v dobré partě a strávit 
část prázdnin aktivním a zábavným 
způsobem.
Ve druhém turnusu proběhne také 
elitní SCM kemp, na který dorazí 
i špičkoví trenéři ze zahraničí. Největ-
ší hvězdou bude Donald Ngwenya, 
který působil trenérsky u jihoafric-
kých Sharks a byl asistentem trenéra 
jihoafrické reprezentace na Mistrov-
ství světa do devatenácti a dvaceti let.
MLÁDEŽ
Cenné kovy pro ragbisty Mountfi eldu
Na úspěch mužů navázaly i mladší 
kategorie říčanských ragbistů. Juni-
oři Mountfi eldu porazili ve fi nále ligy 
vrstevníky z Petrovic 43:17. Svěřenci 
trenéra Tomáše Kohouta navázali 
na úspěch svých předchůdců, titul 
v této věkové kategorii totiž zamířil d 
Říčan již po šesté za sebou.
Kadeti (U16) a starší žáci (U14) se mu-
seli spokojit se stříbrnými medailemi, 
když shodně podlehli ve fi nále ragbis-
tům Tatry. Kadeti podlehli na Smícho-
vě 25:7, starší žáci byli na domácím poli 
ještě blíže titulu, prohráli těsně 14:17. 
Stříbrné medaile v obou kategoriích 
jsou ale dalším vynikajícím výsledkem 
práce s dětmi a mládeží v Říčanech, 
kterou shrnul renomovaný trenér mlá-
deže Tomáš Kohout. 
„V roce 2004 měl náš klub cca 70 dětí 
do 18 let, v roce 2022 je v Říčanech 
již přes 300 holek a kluků v kategori-
ích dětí a mládeže. O děti od 3 let se 
na trénincích, turnajích a zápasech 
stará 48 dobrovolných trenérek a tre-
nérů, v roce 2004 jich bylo jen osm. 
Každý rok říčanské mládežnické 
ragby předá do mužů další šikovné 

mladé hráče, letos jich je ve dvou roč-
nících 17. I toto je součást programu 
dlouhodobé práce trenérů dětí a mlá-
deže, trenérů mužů a vedení klubu.“

DĚTI
V kategoriích dětí Říčany nepora-
zitelné
Přebory dětí do osmi, deseti a dva-
nácti let se konaly na různých stadi-
onech v České republice, jedno ale 
měly společné. Vítězem se staly Říča-
ny a zaznamenaly tak zlatý hattrick. 
Turnaj kategorie do deseti let se 
konal na stadionu Josefa Kohouta 
za parádní divácké kulisy. Svěřenci 
Norberta Hemelíka položili v turnaji 
celkem 58 pětek, obdrželi pouhé 3. 

UDÁLOSTI 
Dětský den na „ragbáku” přilákal 
stovky dětí
Šestnáctý ročník tradičního dětského 
dne se vydařil, ve slunečném počasí se 
zúčastnilo přes šest stovek dětí, o které 
se postaralo na dvě stovky dobrovol-
níků. Děti si mohly vyzkoušet ragby 
a různé dovednostní soutěže, to vše 
na celkem 20 stanovištích. Na zadním 
hřišti si pak mohly zařádit na několika 
nafukovacích atrakcích. Ze stadionu Jo-
sefa Kohouta pak neodcházely hladové, 
protože pro všechny byly připraveny vy-
nikající grilované buřty. Akci podpořilo 
město Říčany a Česká unie sportu.

Mediální komise RC 
Mountfi eld Říčany
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Říčanští atleti promlouvají do republikových žebříčků
Ve druhé polovině dubna se roz-
jela sezona na dráze prvními koly 
krajského přeboru družstev. Velký 
kolotoč odstartovalo mladší žac-
tvo. Týden na to se k nim přidalo 
i starší žactvo a dorost s juniory. 
Už na těchto prvních závodech pa-
daly oddílové rekordy a bylo vidět, 
že příprava se většině našich atletů 
vydařila.
S příchodem krajských přeborů jed-
notlivců začal veliký hon na nomi-
nace. V této sezoně nás totiž kromě 
Mistrovství ČR také zajímá Letní 
olympiáda dětí a mládeže (LODM) 
a Evropský olympijský festival mlá-
deže (EYOF). Z krajských přeborů 
mladšího žactva si medaili přivezl 
Tomáš Barták. To mu vyneslo i po-
zici náhradníka na LODM. To samé 
se povedlo Štěpánovi Němcovi v ka-
tegorii starších žáků. Tam navíc ješ-

tě medaili, tentokrát bez nominace 
na LODM, získali Patrik Geist a Lea 
Bradová. Z dorostenců a juniorů si 

na medaili sáhli Lucka Jonáková, Ka-
rolína Lacková, Bára Dolanová a Voj-
ta Šašek. Na vícebojařských přebo-
rech získali medaile Vojta Šašek, Lea 
Bradová, Karolína Lacková a Bára 
Dolanová.
Na přelomu května a června už za-
čalo jít do tuhého. Přiblížil se totiž 
čas mistrovských závodů. Vše začala 
Olivia Greenová, když se jí podařilo 
ovládnout československé fi nále Čo-
koládové tretry. Na Mistrovství ČR 
ve vícebojích nás skvěle reprezen-
tovali čtvrtým místem v desetiboji 
dorostenců Vojta Šašek a čtr náctým 
místem v sedmiboji starších žákyň 
Lea Bradová.

A to zdaleka nekončíme, proto sle-
dujte fb stránku Atletika Říčany nebo 
naše webové stránky.

David Beneš
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„Zkoušejte co nejvíce sportů, než 
najdete ten, který vás baví,” říká ju-
niorský reprezentant v americkém 
fotbalu a trenér Sport Academy On-
dřej Beneš
Ondřej Beneš je jedním z trenérů Sport 
Academy a nově také juniorským re-
prezentantem České republiky v ame-
rickém fotbalu. V rozhovoru s ním se 
dozvíte, co ho s naší akademií čeká 
v létě i jak si vybrat ten správný sport.

Ondro, sám sportuješ, můžeš nám 
na úvod říct něco o sobě? 
Hraju americký fotbal v týmu Prague 
Black Panthers, jsme jedním z největ-
ších týmů v Česku a loni se nám poda-
řilo vyhrát šampionát v dorostenecké 
lize. Letos jsem byl spolu s dalšími 
mými spoluhráči nominován do týmu 
národní reprezentace. Je pro mě čest 
být součástí tohoto družstva a beru to 
jako velký osobní úspěch.

Co tě přivedlo k trénování?
Chtěl jsem svoje zkušenosti předat dál 
a pomoci tak k úspěšné budoucnosti 
mladých sportovců.

Co bys jako sportovec doporučil mla-
dým začínajícím holkám a klukům, 
aby byli ve sportu úspěšní?
Nejvíce doporučuji zkoušet co nejvíce 
sportů, než najdete ten, který vás baví. 
Nenechte se tlačit jen jedním směrem. 
Najděte si sport, který vás bude bavit 
tak, že celý den nebudete přemýšlet 
nad ničím jiným, než abyste už mohli 
byt na tréninku a užívat si sportování.
 
Co tě čeká ve Sport Academy teď? 
Jak se těšíš na léto?

Léto bude skvělé, určitě mě potkáte 
na Summer Campech, na které se moc 
těším. Samozřejmě plánuji i jiné akce, 
léto bude super.

Pokud byste Ondru i další naše trené-
ry chtěli potkat, přihlaste se na někte-
rý z našich Summer Campů. Zažijete 
nezapomenutelný týden plný pohybu, 
při kterém si vyzkoušíte celou řadu 
sportů, od fl orbalu, přes fotbal či 
atletickou průpravu, až po plavání. 
Vše trénujeme formou zábavných her 
a soutěží a jde nám o stejný cíl jako 
Ondrovi: Vyzkoušet si co nejvíc spor-
tů a zažívat při nich spoustu radost-
ných momentů tak, aby nám vydržely 
po celý život.

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/camp/.

Vít Voltr

Sport Academy má za sebou rekordní florbalový 
turnaj! Na letní kempy zbývají poslední místa

Veleúspěšná sezóna pro Draky
Po dvouleté pauze 
jsme se konečně 
dočkali komplet-

ní fl orbalové sezóny. A bylo znát, že 
se na ni Draci hodně těšili. Všechny 
kategorie se skvěle připravily a my se 
díky tomu můžeme pochlubit skvělý-
mi úspěchy od mládeže až po senior-
ské kategorie.
Mládež
Všechna mládežnická družstva hra-
jící košové soutěže se pohybovala 
ve společnosti nejlepších týmů regio-
nu Praha a Střední Čechy a za sezónu 
se neuvěřitelně posunula.
„Pravá sezóna začíná až v play-off.“ 
Tímto rčením se zřejmě řídil doroste-
necký tým, který v základní části ně-
kolikrát klopýtl a skončil na druhém 
místě. Ve vyřazovacích bojích však 
Draci zařadili na vyšší rychlostní stu-

peň a skončili zlatí v 2. dorostenecké 
lize.
Junioři měli ve své lize tvrdou kon-
kurenci a po základní části skončili 
na třetím místě. Semifi nálové zápasy 
pohodově zvládli, ale bohužel jim sou-
peř vystavil stopku ve fi nále, ale i tak 
z toho bylo krásné stříbro. Dračí juni-
oři si poté spravili chuť na turnaji Nisa 
Open v Liberci, který naprosto ovládli 
a přivezli do Říčan zlaté medaile.
Muži
Dvojitý postup může těšit říčanské se-
niorské kategorie. Elitní mužský tým 
celou sezónu naděloval soupeřům 
vysoké gólové příděly, ale i přesto se 
vinou pár nepovedených zápasů 
umístil ve své lize na druhém místě, 
na celkové vítězství mu chyběl bod. 
Draci však nemusí smutnit, protože 
i tak si svými skvělými výkony zařídili 

pro příští sezónu účast v nejvyšší regi-
onální soutěži.
Mužská rezerva dominovala své sou-
těži, a nakonec se s pohodlným bo-
dovým náskokem umístila na prvním 
místě, které zajišťuje postup do vyšší 
soutěže
Přijď mezi nás!
V září budeme opět doplňovat naše 
soutěžní družstva a rádi mezi sebe 
přivítáme nové spoluhráče a spolu-
hráčky ročníku 2016 a starších. Po-
kud se vám líbí fl orbal a chtěli byste 
být členy naší úspěšné party, tak 
neváhejte a přijďte si to v září zkusit. 
Pro bližší informace sledujte stránky 
fl orbaldraci.cz a sociální sítě. S dota-
zy se můžete obrátit na mail info@
fl orbaldraci.cz.

Za klub FBC Draci Říčany 
Tomáš Tichý

88 texty.kuryr@ricany.cz



Ze sportu

Jsme v cíli – 
na konci nej-
ú s p ě š n ě j š í h o 
roku v dlouho-

leté historii gymnastického oddílu 
v Říčanech. 
Závěr školního roku a jarní měsíce 
jsou spojené s vrcholnými soutěžemi 
celého období – kvalifikační závody 
na MČR, přebory Středočeského 
kraje a pro ty nejúspěšnější pak sa-
motné Mistrovství České republiky 
ve sportovní gymnastice. Být sou-
částí MČR  není věc samozřejmá, 
projít sítem a kvalifikovat se mezi 
desítky nejlepších gymnastek je vždy 
velkým úspěchem – za postupem 
se skrývá dávka štěstí a především 
velký kus práce jak gymnastek, tak 
trenérek.  Postupovou soutěží pro 
většinu našich gymnastek byl pře-
bor kraje, který se konal v Kolíně 
na konci května. Přivezli jsme domů 
14 medailí a 4× titul Přebornice 
Středočeského kraje, z postupových 
kategorií se na mistrovství kvalifiko-
valo přímo celkem sedm gymnastek, 
jedna z kvalifikačního závodu v Pra-
ze a další (nejmladší) obdržela di-
vokou kartu. Celkem tedy na MČR 
v Černošicích (Hala Věry Čáslav-
ské) 11. - 12. 6. reprezentovalo náš 
oddíl devět dívek ve věku 8 – 13let. 
Naše nejpočetnější skupina zahájila 
sobotní závod žákyň, kde jsme také 
slavili největší úspěch - z celkového 
počtu 48 závodnic se v ktg. Žákyň  
stala druhou vicemistryní ČR Sofi 
Bezoušková díky vyrovnaným vý-
konům v celém čtyřboji. 10. Mája 
Pechmanová, kterou potrápila ner-
vozita, jinak zajela závod bez větších 
chyb. 15. Anička Rampulková, která 
na podzimním MČR C obsadila dru-
hé místo a posunula se tak o velký 
kus vpřed do vyšší výkonnostní ka-
tegorie. 16. Kája Rašková, která se 
bohužel po pádu z kladiny odsunula 
startovním polem, přesto do závodu 
nastoupila bezprostředně po nemo-
ci a ostatní nářadí měla moc pěkná. 
33. Kája Šebestová, která se rovněž 
posunula z nižší výkonnostní třídy 
a úspěchem byla nominace na toto 
MČR. 

S obotní odpoledne patřilo Junior-
kám, ktg. VS5B - v počtu 35 nomi-
novaných závodnic         9. místo ob-
sadila Ami Žvejkalová, věkem stále 
ještě žákyně - ale protože podzimní 
MČR žákyň vyhrála, posunuly jsme 
ji do vyšší výkonnosti, kde byla sice 
nejmladší, přesto dokázala získat 
druhou nejvyšší známku na kladi-
ně ze všech. 13. Ája Jechová, zajela 
krásný závod bez chyb, po delší tré-
ninkové pauze je to velký úspěch.

V neděli pak závodila mladší děv-
čata - v ktg. VS1A nastoupila 
po udělení divoké karty Markét-
ka Slobodová, která se nepoprala 
s nervozitou a skončila na 36. místě.

Naopak odpoledne v ktg. VS2A 
Stellinka Vašutová předvedla moc 
pěkné sestavy, skončila na 27. místě 
(56 závodnic) - přestože z kvalifi-
kace postupovala až ze 42. místa, 
získala 5. nejvyšší známku na pře-
skoku.

Gratulujeme všem závodnicím, 
děkujeme trenérkám Barbora Ber-
nardova, Lucie Cirkvová, Lenka 
Dostálková za přípravu děvčat, ro-
dičům za podporu dětí.

Jak jsem již uvedla na začátku, kon-
čí nejúspěšnější školní rok v his-
torii našeho fungování - všechny 
tři medaile z MČR postupně při-
vezly sportovní gymnastky a stří-
bro z MČR i děvčata z Teamgymu. 
Po covidové pauze se nám zkrátka 
dařilo. Jen tak dál!

Jitka Jechová

Kompletní sbírka cenných kovů z MČR
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INTERKROS – LK Atom Říčany

Stolní tenisté postupují do 3. ligy

90 texty.kuryr@ricany.cz

V květnu skončila posledním 
(osmým) turnajem dětská liga 
2021/2022. Pro naše týmy šlo o prv-
ní kompletní sezonu. 

Interkros jsme otevřeli v září 2017, 
tehdy ještě jen jako kroužek. V prosin-
ci 2018 jsme se zúčastnili prvního tur-
naje v již rozběhnuté lize. Následující 
sezonu zkrátila protikovidová opatření 
a loni nebylo možné uspořádat ze stej-
ného důvodu ani jeden turnaj. Přesto 
jsme docílili historicky nejlepších vý-
sledků v naší krátké historii. 
U11 
Do této kategorie jsme vstoupili pou-
ze s jedním zkušeným hráčem a sed-
mi nováčky v týmu. 
Přesto jsme před posledním turnajem 
sdíleli 3. místo se Spořilovem. Spo-
řilov i Říčany během turnaje shodně 
prohrály dva zápasy, jeden vyhrály 
a vzájemně remizovaly. Rozhodovalo 
tedy celkové skóre turnaje – a o jeden 
jediný gól tento boj o 3. místo vyhrál 
Spořilov, v celkové tabulce nám tak 
patří 4. místo o 1 bod za ním.  Dařilo 
se i v individuálních statistikách. 
U13
V kategorii do 13 let jsme byli ve dru-

hé polovině sezony schopni hrát 
vyrovnané zápasy i týmy na 2. či 
3. míste, např. s Malešicemi 20:21 
(v normální hrací době 20:20, roz-
hodly až nájezdy) či s Libuší. 
Náš tým nakonec obsadil 6. místo.  
2022/2023
V sezóně 2022/2023 se poprvé bu-
deme účastnit kategorie U15, tedy 
té nejnáročnější soutěže v dětských 
ligách. Zároveň bychom rádi ob-
sadili i U13, U11 a pokud k nám 
vstoupí dostatek nejmladších dětí, 
tak i U9. 
Tréninky
Od září 2022 budeme mít celoročně 

pondělní termín v Pacově, mladší 
16:45 - 18:00 a starší 18:00 - 19:15, 
v obou případech v SH Pacov. Kromě 
toho máme středeční trénink ve škol-
ní tělocvičně v Kunicích 17:40 - 18:50 
a v jednání je i kroužek pro mladší 
v ZŠ Stránčice.  Současný kádr tvoří 
členové z Říčan i okolí (Stránčice, 
Všechromy, Všestary, Kunice,  Březí 
atd.), proto jsou vítáni i další zájemci 
z těchto lokalit. 
Zájemci mohou napsat na klub.
atom@seznam.cz  a podrobnější 
informace, fotky a videa najdou 
na http://klubatom.cz/krouzky-
-ric-lax1.php.

Na konci sezóny stolního tenisu 
můžeme mít radost z více úhlů po-
hledu. Jednak A-mužstvo dospě-
lých vyhrálo nejvyšší středočeskou 
soutěž – divizi a postoupilo do 3. 
ligy. Rozhodně to nebylo jedno-
duché. V průběhu soutěže se tým 
pohyboval uprostřed tabulky, ale 
výborně načasoval formu na play-
-off. Velkým tahounem byl David 
Jícha, který po celou druhou po-
lovinu soutěže nenašel žádného 
přemožitele. Dále výrazně přispěli 
Aleš Štěpánek, Martin Pavlíček 
a Roman Pokorný, když ve finále 
jasně předčili Lány, které vyhrály 
základní část. Ono není jednodu-
ché se dostat do ligových soutěží, 
protože pokud to člověk počítá 
od spodu, je třeba postoupit ze tří 
okresních tříd a následně tří kraj-

ských soutěží, to znamená šest 
postupů. 
V minulosti jsme každoročně využí-
vali partnerství se zahraničními klu-
by, ale covid situace nás přibrzdila. 
Snad se blýská na lepší časy. V jedná-
ní máme zápas s partnerským měs-
tem Říčan, polským Opatowekem, 
a také jednu dálkovou akci. Na říjen 

již máme letenky do mexického Can-
cúnu, takže se velmi těšíme na tuto 
„exotickou“ zkušenost. Snad nedojde 
k podcenění soupeře, když si vyba-
vím, jak na plánovací poradě padla 
otázka do pléna: „Už jsi viděl hrát 
Mexičana ping-pong?“
Naše mládež sbírala hodně me-
dailí na okresních turnajích a také 
se účastnila krajských bodovacích 
turnajů. Ti lepší již dokonce sbírají 
zkušenosti v soutěžích dospělých 
a mohou se tak posouvat do dalších 
tříd. Tento měsíc proběhl závěrečný 
klubový turnaj a věříme, že se zase 
opět potkáme v další sezóně. Po-
děkování patří trenérům mládeže 
za její rozvoj.

Vratislav Valenta
TTC Říčany v rámci TJ Tourist z.s.
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Tak už jsou tady... 
Máme-li shrnout 
sezonu, sluší se to 

zvýraznit: SKVĚLÁ!
Spousta radosti, spousta legrace, 
spousta medailí, spousta pohárů.  
Nejcennější je asi úspěch na Mistrov-
ství Evropy a Světovém poháru v Bu-
dapešti 21. - 22. května. Už jen dostat 
se do reprezentace - ale popořádku: 
Párová formace TWISTER skončila 
na ME na 5. místě
Formace dívek nad 14 let MADONNA 
LADIES získala 8. místo na ME
A konečně formace do 14 let MADON-
NA si odvezla z Budapešti 7. místo

V párech na světovém poháru soutě-
žily i naše juniorské a žákovské páry, 
které se sice neztratily, avšak bez 
pronikavého úspěchu. Náš čtyřdenní 
maraton se ve městě na Dunaji cel-
kově vyvedl lépe, než jsme očekávali. 
Dali jsme si zmrzlinu, projeli se bu-
dapešťským metrem, oslavili naro-
zeniny, prohlédli centrum, užívali si 
i z jízdy výtahem ve vysokém hotelu… 
A bylo toho více. Město Říčany nám 
na své schůzi slavnostně poděkovalo 
za úspěchy na ME a SP. 

Na Mistrovství ČR žáků 14. května 
získal pár TŠ Twist Říčany Lukáš Ba-
tók – Lucie Holoubková třetí místo, 
ale i další páry a formace sbíraly me-
daile a poháry z mezinárodních sou-
těží po celou sezonu. MČR formací, 
kde jsme nejsilnější, letos bude na až 
podzim.
V uplynulé sezoně se nám podařilo 
uspořádat velmi vyvedený 21. ročník 
mezinárodní soutěže „Pohár starosty 
města Říčany“. Na jaře jsme zase po-
řádali mezinárodní soutěž „Jarní cena 
TŠ Twist“.  Na soutěže přijely repre-
zentace Polska, Slovenska, Rakouska 
a Irska. Hlavně však se takové akce 
mohly zúčastnit i desítky našich členů. 
Za fi nanční podporu děkujeme městu 
Říčany.
Srpen je v TŠ Twist Říčany ve zna-
mení soustředění. Už se nevejdeme 
do Čáslavi, a tak některé skupiny mají 
letní kemp v Českých Budějovicích.           
V září nás čeká nejen pořádání další 

mezinárodní soutěže, ale také nábor 
nových členů 5. a 7. září. Info o náboru 
rádi poskytneme na adrese 
ts.twist @post.cz , nebo na telefonu 
777 232118.

Hezké léto všem!
Jiří Boháček                                                                                                                                         

Hurá prázdniny!
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Léto v Aquapalace Praha se ponese 
na vlnách Mexika
Nejzábavnější aquapark ve střední Evropě přene-
se všechny návštěvníky do pestrobarevného Mexika 
a po celé léto nabídne bohatý animační program pro 
ratolesti každého věku. Aquapalace Praha si připravil 
také spoustu novinek, jako je zcela nový povrch Divoké 
řeky, hudba v tobogánu nebo zcela nové dětské brouz-
daliště. 

Dynamika, barvy, a především slunce a tyrkysová voda 
– zažijte v Aquapalace Praha léto stejně, jako byste se na-
cházeli v Mexickém zálivu. O mexické speciality, stylové 
míchané koktejly, tradiční hudbu, tance a dekorace roz-
hodně nebude nouze. 
A jaký konkrétní program na vás čeká?
Každý čtvrtek ve vodním světě od 18 hodin - hudební ve-
čery s mexickou kapelou Mariachi. Originální rytmy s tou 
pravou mexickou atmosférou.
6. 8. – vystoupí dívčí skupina Lollipopz s novou písničkou 
Mexické léto, pomocí které se přenesete na pláže Mexic-
kého zálivu
13. 8. – vystoupí s dětskou diskotékou Míša Růžičková, 
která mimo jiné natáčela videoklipy v Paláci pokladů
2. 7., 16. 7., 30. 7. si mohou návštěvníci užít disciplíny 
a přehlídku v plavkách se semifi nalistkami Miss České 
republiky a následně 20. 8. bude představeno 12 fi nalistek 
Miss České republiky. 
23. 8. se představí skupina Čumáčkovic a s návštěvníky 
vodního světa si zatančí 5 surikat
Na závěr prázdnin je připraveno slavnostní rozloučení 
s prázdninami se Skupinou ČEZ a s doprovodným kon-
certem chlapeckého dua Ben a Mateo.
Každý den si návštěvníci mohou užít v půlhodinových in-
tervalech mořské vlnobití v Paláci pokladů, zároveň mo-
hou vyzkoušet novinky v Aquapalace Praha - například 
tobogán Twister nyní nabízí ještě více zábavy. Návštěvníci 
se při průjezdu tobogánem mohou přenést do Mexika, 
deštného pralesu či vesmíru. 

Pro ty nejmenší je připraveno zcela nové brouzdaliště 
s originálními vodními chrliči, zcela novou skluzavkou 
a vodními mlýnky.
Od 10:30 jsou pro návštěvníky připraveny každodenními 
animace s mexickou tematikou.

Více informací o Aquapalace Praha i chystaném progra-
mu najdete na stránkách www.aquapalace.cz. 
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Co se děje v kultuře

Muzeum
Astrostezka - procházka 
po Říčanech a okolí
 Zkuste si na vlastní kůži zažít, jaké 
jsou skutečné vzdálenosti mezi 
Sluncem a planetami a jak malič-
ké planety proti Slunci jsou! Cesta, 
kterou projdete do 2 hodin, vede 
krásným přírodním okolím Říčan. 
Potkáte tu jednotlivé planety se za-
jímavostmi a na děti čekají zábav-
né úkoly. 

Muzeum
Infostánek ke kamenům 
zmizelých
 Infostánek v historické trafice 
na náměstí nabízí tematická videa, 
informační tabule a letáky, které 
upozorňují na téma holocaustu 
a vybízejí k procházce po kame-
nech zmizelých. Ty byly vloženy 

do dlažby před domy židovských 
obchodnických rodin, které z domů 
odešli a už se nikdy nevrátili.
Muzeum
Výletní hra s mobilem - Za po-
kladem do středověkých Říčan 
 Geolokační hra u říčanského hra-
du. Vhodné pro rodiče s dětmi 
od 8 let. Pro hru je nutná instala-
ce aplikace Geofun do mobilu.

Muzeum
Narozeniny v Geoparku Říčany
 Čeká vás plno aktivit a zábavy 
od rýžování pravých českých 
granátků, odkrývání paleontolo-
gického naleziště přes odlévání 
a barvení sádrových odlitků či 
průzkum jeskyně až po broušení 
a leštění kamenů! Možno zvolit 
různé varianty.
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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 V ČER-
VENCI A SRPNU:
Oddělení pro dospělé: pondělí až pá-
tek od 8.30 do 18.00
Oddělení pro děti: úterý, středa 
a čtvrtek od 8.30 do 18.00
Všem přejeme příjemně strávené letní 
měsíce, k čemuž může přispět i kniha 
vypůjčená z naší knihovny.

ČTENÁŘSKÝ KLUB
Od září 2022 do června 2023 bude 
v Husově knihovně Říčany na od-
dělení pro děti opět otevřen Dětský 
čtenářský klub. Budeme přijímat děti 
po absolvování první třídy základní 
školy až do věku 15 let. Podmínkou 

přijetí do klubu je vlastnit průkazku 
do knihovny. Klub bude poskyto-
ván zdarma. Zapsat se můžete přijít 
do knihovny na oddělení pro děti 
na adrese Komenského nám. 1910 
v Říčanech. Klub bude probíhat jed-
nou měsíčně v úterý po zavírací době 
knihovny od 17 do 18 hodin. Budou 
otevřeny čtyři skupiny vždy po deseti 
věkově namíchaných dětech.
Uzavření zahrady v Teršípově domě
V zahradě knihovny nyní probíhají 
stavební práce, jejichž cílem je rozší-
řit možnost jejího využití. Dosud byla 
využívána jen přední část. Zahrada 
končí u břehu Mlýnského rybníka, 
k němu ale nevede žádná cesta. Po re-
konstrukci vznikne park využívají-

cí celý prostor, který je k dispozici. 
Umožní kvalitní relaxaci v krásném 
prostředí plném zeleně. Návštěvníci 
budou moci dojít až k břehu rybníka. 
Zahrada bude nabízet zajímavá zá-
koutí pro mladé lidi, rodiny s dětmi 
i pro seniory.

Vzhledem k probíhající stavební čin-
nosti je nyní zahrada pro veřejnost 
uzavřena. Odpadly tak původně plá-
nované letní venkovní akce (v tro-
chu jiné formě se přesunuly do Zóny 
svobody – viz stránky KC Labuť). 
Těšíme se na novou zahradu, která 
bude atraktivní nejen pro návštěvníky 
knihovny.

Vladimír Levický

Kulturní a sportovní kalendář Říčany 2022 - stálé akce



Co se děje v kultuře

Vydechněte s námi 
v létě!   
 Výstava „Svět kostiček“ 
Hernu s kostkami Lego Duplo a Lego 

Classic pro vaše děti připravujeme 

na dobu od 1. srpna. Pro veřejnost 

jsou výstavní prostory otevřené každý 

den od 14 do 18 hodin. V září a v říjnu 

bude možné absolvovat také dopo-

lední doprovodný program pro školy.    

Jednodenní tábory
každý všední den 
od 11. 7. do 26. 8. od 8 do 16.30 
hod. 
Pro vaše děti máme nachystaný Den 

s řemesly, Den v mikrosvětě, Den 

dobrodruhů, Den se zvířaty a také 

Den v geoparku. Na webu muzea 

najdete podrobné informace. Děti 

můžete přihlásit na celý týden, 

nebo na jeden den. Každopádně 

každý den bude pro děti plný zážit-

ků a tvoření!

Tvoříme a hrajeme 
si u vody
úterý 26. 7. od 16 do 18 hod., 
Marvánek
Vezměte děti k vodě a přijďte si s námi 

na Marvánek vyrobit lodičku z pří-

rodnin! Pod vedením zkušené lek-
torky si vytvoříte různé lodičky podle 
fantazie, nebo i podle návodu. Každý 
si bude moci vyzkoušet práci s ná-
stroji, malým dětem dáme k dispozici 
škrabky a brusné houbičky. Fantazii 
se meze nekladou a hotové lodičky 
můžete rovnou otestovat na rybníku. 

Tvořivé dílny pro do-
spělé: tvoříme z drátů, 
tvoříme z hedvábí
úterý 16. 8. od 9 do 17 hod., Říčan-
ská hájovna
Přemýšlíte o tom, že byste si v létě 
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Co se děje v kultuře

Řemeslný a přírodovědné kroužky v muzeu
Na nový školní rok v muzeu opět 
připravujeme kroužky pro děti, které 
zajímá příroda nebo tvoření. Děti 
v přírodovědných kroužcích tráví 
velkou část kroužků v terénu v Ří-
čanech a okolí, učí se šetrně chytat 
a manipulovat se zvířaty, pracovat 
badatelsky, mikroskopují. V řeme-
slném kroužku dostávají příležitost 
poznávat různé materiály a postupy, 
plánovat vlastní projekty. Na krouž-
cích jde vždy také o to trávit čas 
v partě dětí, které mají společný 
zájem. Dal ší informace a přihlášky 
najdete na webových stránkách 
muzea. 

Proč je důležité, aby se 
děti už v předškolním 
věku učily „číst“ obrázko-
vé návody, recepty a po-
stupy? Pokud dítě samo 
pracuje podle návodu, 
může být mnohem sa-
mostatnější, než když ho 
celým procesem, krok za krokem, 
musí provádět někdo dospělý. 
Rozvíjí se u něj schopnost se sou-
středit, opravovat po sobě chyby, 
dokončit práci. 
Pokud byste si měli představit 
dítě, které pracuje podle návodu, 
asi se vám vybaví stavebnice Lego 
a jednoduché i velmi komplikova-
né stavby. Lego máme rádi, bude 
v létě i v muzeu, ke stavbám je ale 
potřeba mít konkrétní sady nebo 
kostičky. Jaká je možná alterna-
tiva? Nějaká „stavebnice“, jejíž 
„kostičky“ byste mohli nalézt vol-
ně na zemi v lese nebo na louce? 
V rámci tvořivé hry jsme vymysleli 
čistě přírodní „stavebnici“ Leso-
gramy – neboli lesní diagramy. 
Je to praktická knížečka, která 
nabízí dětem schémata ve třech 
stupních obtížnosti. Není potřeba 
kupovat stavební prvky, můžete si 
s dětmi udělat výlet, na kterém je 
samy nasbírají – šišky, kamínky, 
klacíky, ptačí pírka nebo třeba 
šnečí ulity. 

Lesogramy jsme testovali v něko-
lika mateřských školách a zatěž-
kávací zkouškou prošly na oslavě 
Dne dětí na Lázeňské louce. 
Obrázky z přírodnin tu sestavovaly 
malé i starší děti a mnohé z nich 
se dožadovaly dalších a dalších 
úkolů. A pokud by děti skládání 
obrázků podle návodu už nebavi-
lo, mohou si samozřejmě vymýšlet 
obrazce vlastní a třeba i zakreslo-
vat jejich schémata pro pozdější 
použití.
Lesogramy najdete v obchůdku 
Muzea Říčany (Rýdlova 14) nebo 
na muzejním e-shopu.       
      Petra Skřivánková

  Na říčanském Dni dětí jsme představili 
LESOGRAMY

udělali pohodový den, jen pro sebe? 
Zveme vás na celodenní workshop pro 
dospělé v příjemném chládku Říčan-
ské hájovny. Dopoledne vás lektorka 
Jana Kreidlová provede různými tech-
nikami drátování a bude pak již jen 
na vás, zda si vyrobíte originální drá-
tované šperky, vyzkoušíte drátovanou 
krajku nebo třeba barevný stromeček 
štěstí. Odpoledne se s lektorkou Janou 
Véghovou naučíte malovat na hedvábí 
– můžete si vyrobit lehounký bavlněný 
šátek nebo třeba hedvábné korále. 

Kozí odpoledne – výroba 
másla a sýra
úterý 30. 8. od 15 do 18 hod., Dvorek
Na Dvorku budeme mít opět vzácnou 
návštěvu – opravdickou kozu! Těšit se 
můžete na ukázku dojení (proběhne 
pouze na začátku akce; ti odvážnější 
si ho budou moci i vyzkoušet), ukázku 
výroby sýra se zkušenou sýrařkou, tlu-
čení másla, domácí recepty a tipy, kam 
na Říčansku za lokálními potravinami.

Z dalších letních akcí upozorňuje-
me na geoodpoledne (vždy ve stře-
du a v neděli od 15 do 17 hodin 
v Geoparku Říčany).  Na neděli 17. 
července od 14 hodin připravujeme 
program Za trilobity a dinosaury; 
v neděli 28. srpna od 14 hodin pak 
bude odpoledne v geoparku O sop-
kách, zemětřeseních a tsunami. 
Více se dozvíte na muzeumricany.cz 
a na sociálních sítích muzea.   
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07, 08 ČERVENEC, SRPEN
PROGRAM 2022

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

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


DOBRÉ RÁNO BLUES 
BAND
 St 06 / 07 / 2022 – 19.00
  ČESKO-AMERICKÉ TRIO, HRAJÍCÍ AKUSTICKÉ  
 BLUES, KTERÉ MÁ SVÉ KOŘENY V POVODÍ ŘEKY  
 MISSISSIPPI. 

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

 KONCERT Y – A R E Á L   J U R E Č E K 

PAVEL ŠPORCL – ANTONIO VIVALDI  
– ČTVERO ROČNÍCH DOB
Pá Koncert na vlnách hudby a naděje.

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

DOBRÉ RÁNO BLUES BAND
St  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.

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

MIROSLAV PALEČEK – PÍSNĚ DOMOVA  
– POCTA JAROSLAVU SEIFERTOVI
St Písničkář představí nejen zhudebněné básně našeho jediného nositele 
Nobelovy ceny za literaturu, ale zazní i Palečkojaníkoviny, Ježkárny a dostane 
se i na novinky a ukulele. Pestrost a repertoárová rozmanitost jdou spolu ruku 
v ruce, písničkám vedle kultivovaného projevu nechybí přirozenost, lidovost, 
nepodbízivý humor, melodičnost a úsměvná melancholie.

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

JAN ADAMUS & MARTINA ČERVENÁ
St  Vystoupení dvou předních říčanských hudebníků ve speciálním letním 
pořadu „Klasika, šanson a Beatles”. 

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

ROARING DORIS
St  Nechte se naladit na tu správnou vlnu a přijďte si poslechnout hudbu  
z dob, kdy jazz byl ještě mladý. Ať už hřmící americký swing pěkně od podlahy 
či atmosféra a písně první republiky, Doris vás zaručeně přenese do jiné éry.        
Zpěv – Doris Lamošová, Piáno – Jakub Šafr, Trubka – Jiří Masáček, Bicí – 
David Maxa.

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

ANTIKVARTET & IVO JAHELKA
St  Pořad s písničkářem a doktorem práv Ivo Jahelkou a příjemným čtyřhlasým 
hudebním seskupením ANTIKVARTET, jehož zakladatelem a uměleckým 
vedoucím je dlouholetý člen Spirituál kvintetu – zpěvák, kontrabasista a textař 
Dušan Vančura.

 DIVA DLO – Z Ó N A   S V O B O D Y  

PŠT – IMPROVIZAČNÍ DIVADLO
St  Pavel Hlaváček, Šimon Vojtík a Tomáš Jelen Frantík se vám představí  
ve skvělém interaktivním improvizačním divadle, kde se může (ale také nemusí)  
zapojit do tvorby děje kterýkoliv z diváků. 

 KONCERT Y – Z Ó N A   S V O B O D Y 

NIKOL PIALOVÁ  A BAND
St Kapela kolem zpěvačky Nikol Pialové má v repertoáru pestrou směs 
českých i světových hitů napříč hudebními žánry. Tento večer bude věnován 
zejména zpěvačce Amy Winehouse. Kapela hraje ve složení: Jan Aleš (keys) 
,Michal „Kolouch” Daněk (drums), Ondřej Hauser (bass), Tomáš Fuchs  
(guitar).
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  www.kclabut.cz
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Těšíme se na Vaši návštěvu!

info@kclabut.cz

ROBERT KŘESŤAN  
A DRUHÁ TRÁVA
 St 12 / 10 / 2022 – 20.00
   KONCERT PŘEDNÍ ČESKÉ KAPELY  
 DRUHÁ TRÁVA, KTERÁ SE BĚHEM LET  
 ODCHÝLILA OD PŮVODNÍHO MODERNÍHO  
 BLUEGRASSU K NADŽÁNROVÉMU VÝRAZU.  

NEBUĎ LABUŤ A  ZAJDI NA KULTURU!

ABRAXAS  
+ ARTMOSPHERE
 Pá 23 / 09 / 2022 – 20.00
   ČESKÁ ROCKOVÁ KAPELA ABRAXAS, JEJÍŽ 
 KOŘENY SAHAJÍ DO ROKU 76 SE VÁM PŘEDSTAVÍ  
 VE SVÉM ENERGIÍ NABITÉM TRIU. JAKO SUPPORT  
 VYSTOUPÍ ČESKÁ ART-POP-ROCKOVÁ SKUPINA  
 ARTMOSPHERE (HVĚZDA INTERETU V ŽEBŘÍČKU  
 ČESKÝ SLAVÍK 2014-2016). 

ÁŇA, PÓ A PES
 Ne 25 / 09 / 2022 – 10.00
   DĚTSKÉ HUDEBNÍ PŘEDSTAVENÍ, KTERÉ  
 DĚTI VTÁHNE DO PŘÍBĚHU LÁSKY A PŘÁTELSTVÍ,  
 POBAVÍ JE ULIČNICKÝMI KOUSKY ROZVERNÝ PSÍ  
 KAMARÁD A BEZPROSTŘEDNĚ BUDOU ZAPOJENY  
 DO POHYBOVÝCH AKTIVIT. PRINCEZNA NENÍ „MOUCHY  
 SNĚZTE SI MĚ“, ALE JE TO RAPUJÍCÍ SPORŤAČKA,  
 KTERÁ VYUŽÍVÁ SVÝCH ZKUŠENOSTÍ 15TILETÉ PRAXE  
 DĚTSKÉ FITNESS TRENÉRKY. 

MARTIN KRATOCHVÍL  
& JAZZ Q
 St 28 / 09 / 2022 – 20.00
  PŘEDNÍ ČESKÝ HUDEBNÍK, SKLADATEL, PRODUCENT  
 (ALE I PILOT, HOROLEZEC A CESTOVATEL) MARTIN  
 KRATOCHVÍL VYSTOUPÍ SE SVOU KAPELOU JAZZ Q,  
 KTERÁ BEZESPORU PATŘÍ K NEJLEPŠÍM A NEJZÁSAD-
NĚJŠÍM USKUPENÍM NAŠÍ JAZZROCKOVÉ SCÉNY. 

KRUH PŘÁTEL HUDBY
– 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.

FILUMENA MARTURANO
 Út 20 / 09 / 2022 – 19.30
   HEREČKA SIMONA STAŠOVÁ DOSLOVA ZÁŘÍ  
 V ROLI FILUMÉNY, NA KTEROU PRÝ ČEKALA CELÝCH  
 ŠESTATŘICET LET! NA SKVĚLOU TRAGIKOMEDII  
 FILUMENA MARTURANO, V JEJÍŽ FILMOVÉ VERZI  
 MANŽELSTVÍ PO ITALSKU V ROCE 1964 OSLNILI SOPHIA  
 LORENOVÁ A MARCELLO MASTROIANNI, SE MŮŽETE  
 TĚŠIT JIŽ V ZÁŘÍ V KC LABUŤ.  

BRIAN CHARETTE – HAMOND  
& OTTO HEJNIC ORGANISM
 Pá 16 / 09 / 2022 – 19.30
  NEWYORSKÁ SUPERHVĚZDA BRIAN CHARETTE  
 A ANGLICKÝ SAXOFONISTA OSIAN ROBERTS V NOVÉM  
 JAZZOVÉM NAŠLAPANÉM PROJEKTU SKVĚLÉHO  
 BUBENÍKA – OTTO HEJNIC ORGANISM. 
 PROBĚHNE I KŘEST DEBUTOVÉHO ALBA.  
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KULTURA V ŘÍČANECH
V ČERVENCI A SRPNU 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.  

1.7. pátek Šporcl Arts Agency Pavel Šporcl - Antonio Vivaldi - Čtvero ročních dob
21.00 Areál Jureček a Město Říčany 
  V podání Pavla Šporcla a komorního orchestru Praga Camerata, pod
  vedením umělecké vedoucí Lucie Hůlové, zazní nejznámější barokní
  houslové skladby Antonia Vivaldiho Čtvero ročních dob  

3.7. neděle Muzeum Geoodpoledne v geoparku 
15.00 - 17.00 Geopark Každou středu a neděli v červenci a v srpnu na vás čeká hledání 
  zkamenělin, rýžování pravých českých granátků, lovení nosorožce
  či hmyzu nebo zkoumání jeskynního systému. 

6.7. středa Muzeum Geoodpoledne v geoparku 
15.00 - 17.00 Geopark Každou středu a neděli v červenci a v srpnu na vás čeká hledání 
  zkamenělin, rýžování pravých českých granátků, lovení nosorožce 
  či hmyzu nebo zkoumání jeskynního systému. 

6.7. středa KC Labuť Dobré ráno blues band 
19.30 Zóna Svobody Koncert česko-amerického tria, které má své kořeny 
  v povodí řeky Mississippi.  

10.7. neděle Muzeum Geoodpoledne v geoparku 
15.00 - 17.00 Geopark Každou středu a neděli v červenci a v srpnu na vás čeká hledání
  zkamenělin, rýžování pravých českých granátků, lovení nosorožce 
  či hmyzu nebo zkoumání jeskynního systému. 

11.7. pondělí Home of AV Branický zázrak 
20.30 Letní scéna Voděrádky Muzikál Jana Svěráka a Tomáše Kluse. Účinkují Tomáš Klus, Veronika
  Khek Kubařová, Martin Dejdar, Šimon Bilina a další. 

11.7. - 26.8. Muzeum Jednodenní tábory v muzeu 
8.00 - 16.30  Potřebujete zajistit program pro děti od 7 do 12 let na jeden den
  nebo na celý týden? Program probíhá v muzeu,  Geoparku Říčany, 
  na  muzejním Dvorku i v terénu ve všední dny. Přihlášky na webu muzea.

12.7. úterý Home of AV Branický zázrak 
20.30 Letní scéna Voděrádky Muzikál Jana Svěráka a Tomáše Kluse. Účinkují Tomáš Klus, 
  Veronika Khek Kubařová, Martin Dejdar, Šimon Bilina a další. 

13.7. středa Muzeum Geoodpoledne v geoparku 
15.00 - 17.00 Geopark Každou středu a neděli v červenci a v srpnu na vás čeká hledání 
  zkamenělin, rýžování pravých českých granátků, lovení nosorožce 
  či hmyzu nebo zkoumání jeskynního systému. 

13.7. středa KC Labuť Miroslav Paleček - Písně domova - Pocta Jaroslavu Seifertovi
19.30 Zóna Svobody Písničkář představí nejen zhudebněné básně našeho jediného 
  nositele Nobelovy ceny za literaturu, ale zazní i další skladby. 

17.7. neděle Muzeum Za trilobity a dinosaury 
14.00 - 17.00 Geopark Dozvíte se, kde hledat zkameněliny trilobitů, budete si moci vyrobit
  odlitek lebky Tyrannosaura rexe a k vidění budou opravdová
  zkamenělá dinosauří vejce.   

17.7. neděle Muzeum  Geoodpoledne v geoparku 
15.00 - 17.00 Geopark Každou středu a neděli v červenci a v srpnu na vás čeká hledání 
  zkamenělin, rýžování pravých českých granátků, lovení nosorožce 
  či hmyzu nebo zkoumání jeskynního systému.

18.7. pondělí Home of AV Branický zázrak 
20.30 Letní scéna Voděrádky Muzikál Jana Svěráka a Tomáše Kluse. 
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19.7. úterý Home of AV Branický zázrak 
20.30 Letní scéna Voděrádky Muzikál Jana Svěráka a Tomáše Kluse. Účinkují Tomáš Klus, Veronika
  Khek Kubařová, Martin Dejdar, Šimon Bilina a další. 

20.7. středa Muzeum Geoodpoledne v geoparku 
15.00 - 17.00 Geopark Každou středu a neděli v červenci a v srpnu na vás čeká hledání
  zkamenělin, rýžování pravých českých granátků, lovení nosorožce 
  či hmyzu nebo zkoumání jeskynního systému. 

20.7. středa KC Labuť Jan Adamus - hoboj, anglický roh & Martina Červená - klavír 
19.30 Zóna Svobody Vystoupení dvou předních říčanských hudebníků ve speciálním letním
  pořadu „Klasika, šanson a Beatles“. 

24.7. neděle Muzeum Geoodpoledne v geoparku 
15.00 - 17.00 Geopark Každou středu a neděli v červenci a v srpnu na vás čeká hledání
  zkamenělin, rýžování pravých českých granátků, lovení nosorožce 
  či hmyzu nebo zkoumání jeskynního systému. 

24.7. neděle KČT Říčany - Radošovice Nedělní pochod s Irenou 
8.21  Turistický pochod na trase Škvorec - Babické rybníky - Mukařov,  
  trasa 10 km. Start z Říčan, autobusová zastávka „K žel. st.“, odjezd
  BUS č. 381 v 8,21 hod. směr Mukařov. Další informace 
  www.kct-ricany.cz. Přihlášky na tel. 606 680 150, nebo 
  e-mail: irenkotkova@seznam.cz. 

25.7. pondělí Home of AV Branický zázrak 
20.30 Letní scéna Voděrádky Muzikál Jana Svěráka a Tomáše Kluse. Účinkují Tomáš Klus, Veronika
  Khek Kubařová, Martin Dejdar, Šimon Bilina a další. 

26.7. úterý Muzeum Tvoříme a hrajeme si u vody 
16.00 - 18.00 Marvánek Vezměte děti k vodě a přijďte si s námi na Marvánek vyrobit lodičku
  z přírodnin, kterou můžete rovnou otestovat na rybníku. 

26.7. úterý Home of AV Branický zázrak 
20.30 Letní scéna Voděrádky Muzikál Jana Svěráka a Tomáše Kluse. Účinkují Tomáš Klus, Veronika
  Khek Kubařová, Martin Dejdar, Šimon Bilina a další. 

27.7. středa Muzeum Geoodpoledne v geoparku 
15.00 - 17.00 Geopark Každou středu a neděli v červenci a v srpnu na vás čeká hledání 
  zkamenělin, rýžování pravých českých granátků, lovení nosorožce 
  či hmyzu nebo zkoumání jeskynního systému. 

27.7. středa KC Labuť Roaring Doris 
19.30 Zóna Svobody Přijďte si poslechnout hudbu z dob, kdy jazz byl ještě mladý. 
  Zpěv - Doris Lamošová, piano - Jakub Šafr, 
  trubka - Jiří Masáček, bicí - David Maxa.  

31.7. neděle Muzeum Geoodpoledne v geoparku 
15.00 - 17.00 Geopark Každou středu a neděli v červenci a v srpnu na vás čeká hledání 
  zkamenělin, rýžování pravých českých granátků, lovení nosorožce 
  či hmyzu nebo zkoumání jeskynního systému. 

od 1.8. Muzeum Výstava „Svět kostiček“ 
14.00 - 18.00  Výstava nabídne rozličné LEGO® modely pro holky i kluky, děti si 
  budou moci stavět z mnoha rozmanitých kostek LEGO® Duplo 
  a LEGO® Classic. Některé druhy nových setů budou k zakoupení. 

1.8. pondělí Home of AV Branický zázrak 
20.30 Letní scéna Voděrádky Muzikál Jana Svěráka a Tomáše Kluse. Účinkují Tomáš Klus, Veronika
  Khek Kubařová, Martin Dejdar, Šimon Bilina a další. 

2.8. úterý Home of AV Branický zázrak 
20.30 Letní scéna Voděrádky Muzikál Jana Svěráka a Tomáše Kluse.  

3.8. středa Muzeum Geoodpoledne v geoparku 
15.00 - 17.00 Geopark Každou středu a neděli v srpnu na vás čeká hledání zkamenělin,
  rýžování pravých českých granátků, lovení nosorožce či hmyzu 
  nebo zkoumání jeskynního systému. 

3.8. středa KC Labuť Antikvartet & Ivo Jahelka 
19.30 Zóna Svobody Pořad s písničkářem a doktorem práv Ivo Jahelkou a čtyřhlasým
  hudebním seskupením Antikvartet.  
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4.8. čtvrtek Město Říčany Letní kino - Mimořádná událost 
 Olivovna Zahájení filmového léta v Říčanech. 

6.8. sobota HaM Fest Říčanský hudební festival HaMFest.cz 2022 
11.00 - 24.00 Marvánek Od 11 do 15 hod. dětský program: soutěže, hry, divadélko a další.
  Hudební program od 15 do 24 hod: The Rocket Dogz, The Continue,
  Jazz M a další. 

6.8. sobota Město Říčany Letní kino - Není čas zemřít 
 Olivovna  

7.8. neděle Muzeum Geoodpoledne v geoparku 
15.00 - 17.00 Geopark Každou středu a neděli v srpnu na vás čeká hledání zkamenělin, 
  rýžování pravých českých granátků, lovení nosorožce či hmyzu 
  nebo zkoumání jeskynního systému. 

10.8. středa Muzeum Geoodpoledne v geoparku 
15.00 - 17.00 Geopark Každou středu a neděli v srpnu na vás čeká hledání zkamenělin,
  rýžování pravých českých granátků, lovení nosorožce či hmyzu 
  nebo zkoumání jeskynního systému. 

10.8. středa KC Labuť PŠT - improvizační divadlo 
19.30 Zóna Svobody Soubor se vám představí ve skvělém interaktivním improvizačním 
  divadle, kde se může (ale také nemusí) zapojit do tvorby děje 
  kterýkoliv z diváků. 

11.8. čtvrtek Město Říčany Letní kino - Vyšehrad: FYLM 
 Olivovna  

13.8. sobota Město Říčany Letní kino - Klan Gucci 
 Olivovna  

14.8. neděle Fotbalový stadion Memoriál Miroslava Šafaříka 
8.00 - 17.00 FK Říčany Turnaj mladých fotbalistů. Bohatý doprovodný program. 

14.8. neděle Muzeum Geoodpoledne v geoparku 
15.00 - 17.00 Geopark Každou středu a neděli v srpnu na vás čeká hledání zkamenělin,
  rýžování pravých českých granátků, lovení nosorožce či hmyzu 
  nebo zkoumání jeskynního systému. 

16.8. úterý Muzeum Tvořivé dílny pro dospělé: tvoříme z drátů, tvoříme z hedvábí 
9.00 - 17.00 Říčanská hájovna Dopoledne se seznámíte  s různými technikami drátování
  a odpoledne se naučíte malovat na hedvábí. Rezervace 
  na e-shopu muzea. 

17.8. středa Muzeum Geoodpoledne v geoparku 
15.00 - 17.00 Geopark Každou středu a neděli v srpnu
  
17.8. středa KC Labuť Nikol Pialová a band… 
19.30 Zóna Svobody Kapela kolem zpěvačky Nikol Pialové má v repertoáru pestrou směs 
  českých i světových hitů napříč hudebními žánry. Tento večer bude 
  věnován zejména zpěvačce Amy Winehouse. Kapela hraje ve složení
  : Jan Aleš (keys ) , Michal „Kolouzch“ Daněk ( drums ), Ondřej Hauser
  ( bass ) , Tomáš Fuchs ( guitar ). 

18.8. čtvrtek Město Říčany Letní kino - Známí neznámí 
 Olivovna  

20.8. sobota Město Říčany Letní kino - Po čem muži touží 2 
 Olivovna  

20. - 27.8. Město Říčany Pohoda džez aneb týden jazzu v Říčanech 
  Skvělá muzika v komorní atmosféře říčanských podniků.  

21.8. neděle Muzeum Geoodpoledne v geoparku 
15.00 - 17.00 Geopark Každou středu a neděli v srpnu
  
21.8. neděle KČT Říčany - Radošovice Nedělní pochod s Irenou 
9.32  Turistický pochod na trase Soběslav - hradiště Svákov, trasa
  10 km. Start žel. st. Říčany, odjezd vlaku v 9.32 hod. směr Benešov.
  Další informace : www.kct-ricany.cz. Přihlášky na tel.: 606 680 150,
  nebo e-mail: irenkotkova@seznam.cz. 
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24.8. středa Muzeum Geoodpoledne v geoparku 
15.00 - 17.00 Geopark Každou středu a neděli v srpnu na vás čeká hledání zkamenělin,
  rýžování pravých českých granátků, lovení nosorožce či hmyzu 
  nebo zkoumání jeskynního systému. 

24.8. středa Home of AV Cyrano z Bergeracu 
20.00 Letní scéna Voděrádky Romantická klasika, hra o osudové lásce, která nebyla naplněna. 
  Hrají: Daniel Bambas, Ondřej Kraus/ Michael Vykus a další členové
  INDIGO company. 

25.8. Home of AV Tlustý prase 
20.00 Letní scéna Voděrádky Současný příběh veké lásky, která musí přemoct několik kil nadváhy.
  Hrají: Jana Trojanová, Ondřej Rychlý/ Michael Vykus, Lilian Fischerová
  a další členové INDIGO company. 

27.8. sobota Město Říčany Letní kino - Zátopek 
 Olivovna  

28.8. neděle Muzeum O sopkách, zemětřeseních a tsunami 
14.00 - 17.00 Geopark Dozvíte se, kdy bylo v Říčanech naposledy cítit zemětřesení, 
  nebude chybět ani aktivita pro děti a také bude na akci přivezen
  přístroj na vulkanické erupce z geofyzikálního ústavu. 

28.8. neděle Muzeum Geoodpoledne v geoparku 
15.00 - 17.00 Geopark Každou středu a neděli v srpnu na vás čeká hledání zkamenělin, 
  rýžování pravých českých granátků, lovení nosorožce či hmyzu 
  nebo zkoumání jeskynního systému. 

29.8. pondělí Home of AV Velká zebra aneb Jak že se to jmenujete? 
20.00 Letní scéna Voděrádky Komedie Divadla Palace.  

30.8. úterý Muzeum Kozí odpoledne na Dvorku 
 Dvorek naproti muzeu Ukázky dojení, výroba sýra se zkušenou sýrařkou, tlučení másla 
  a domácí recepty. 

31.8. středa Muzeum Geoodpoledne v geoparku 
15.00 - 17.00 Geopark Každou středu a neděli v srpnu na vás čeká hledání zkamenělin, 
  rýžování pravých českých granátků, lovení nosorožce či hmyzu 
  nebo zkoumání jeskynního systému. 
   
   
Kulturní a sportovní kalendář Ladův kraj 2022   
   

1.7. pátek Město Mnichovice Letní kino na Myšlíně - Známí neznámí 
21.30 Mnichovice, Polní ul. Vstupné zdarma, občerstvení zajištěno, deky s sebou, za deště 
  se nepromítá. V místě promítání není možnost parkovat. 

2.7. sobota Průhonický park Provázení po sbírkách - denivky 
14.00  Sraz ve 14 hod u vstupu do Průhonické botanické zahrady. 

2.7. sobota DS Dipona Motel u stoky 
19.00 Louňovice  10. ročník Louňovické letní divadelní aktivity. Vystoupí soubor 
  Poločas nápadu. Areál restaurace U Henců. 

2.7. sobota Město Mnichovice Letní kino na Myšlíně - No time to die/ titulky 
21.30 Mnichovice, Polní ul. Vstupné zdarma, občerstvení zajištěno, deky s sebou, za deště 
  se nepromítá. V místě promítání není možnost parkovat. 

9.7. sobota Zámek Berchtold Letní kino - Srdce na dlani 
21.30   

10.7. neděle DS Dipona Dva Kašpaři 
17.00 Louňovice  10. ročník Louňovické letní divadelní aktivity. Vystoupí Divadlo Bořivoj. 
  Areál restaurace U Henců. 

15.7. pátek Město Mnichovice Letní kino na Myšlíně - Vyšehrad: Fylm 
21.30 Mnichovice, Polní ul. Vstupné zdarma, občerstvení zajištěno, deky s sebou, za deště 
  se nepromítá. V místě promítání není možnost parkovat. 

16.7. sobota Zámek Berchtold Letní kino - Poslední závod 
21.30   
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17.7. neděle Zámek Berchtold Jaroslav Svěcený a Cigánski diabli 
19.00 Kunice Energií nabitý koncert nabídne zbrusu nový program v délce dvě
  hodiny. Zazní skladby známé i netradiční - Schindlerův seznam,
  Cigánské husle, Bach i Montiho Čardáš a další.  

24.7. neděle DS Dipona Cirkus 
17.00 Louňovice  10. ročník Louňovické letní divadelní aktivity. Vystoupí 
  Dana Jungová. Areál restaurace U Henců. 

29.7. pátek Město Mnichovice Letní kino na Myšlíně - Zátopek 
21.00 Mnichovice, Polní ul. Vstupné zdarma, občerstvení zajištěno, deky s sebou, za deště 
  se nepromítá. V místě promítání není možnost parkovat. 

31.7. neděle DS Dipona Zvířátka a loupežníci 
17.00 Louňovice  10. ročník Louňovické letní divadelní aktivity. Vystoupí Dřevěné
  divadlo. Areál restaurace U Henců. 

6.8. sobota DS Dipona Charliova teta 
19.00 Louňovice  10. ročník Louňovické letní divadelní aktivity. Vystoupí DS J.Voskovce
  Sázava. Areál restaurace U Henců. 

6.8. sobota Město Mnichovice Letní kino na Myšlíně - House of Gucci/ titulky 
21.00 Mnichovice, Polní ul. Vstupné zdarma, občerstvení zajištěno, deky s sebou, za deště 
  se nepromítá. V místě promítání není možnost parkovat. 

7.8. neděle DS Dipona Paní Kufříčková 
17.00 Louňovice  10. ročník Louňovické letní divadelní aktivity. Vystoupí Divadlo
  Bořivoj. Areál restaurace U Henců. 

12.8. pátek Město Mnichovice Letní kino na Myšlíně - Mimořádná událost 
21.00 Mnichovice, Polní ul. Vstupné zdarma, občerstvení zajištěno, deky s sebou, za deště 
  se nepromítá. V místě promítání není možnost parkovat. 

13.8. sobota DS Dipona Plaváček 
16.00 Louňovice  10. ročník Louňovické letní divadelní aktivity. Vystoupí soubor ELF.
  Areál restaurace U Henců. 

13.8. sobota DS Dipona Tchýně na zabití 
19.00 Louňovice  10. ročník Louňovické letní divadelní aktivity. Vystoupí DS Slaná TYL.
  Areál restaurace U Henců. 

20.8.  Pivovar Velké Popovice Street food Velké Popovice 
10.00 - 17.00  To nejlepší ze světového street foodu, tradiční pokrmy i speciality 
  z dalekých zemí. Pro děti kreativní dílny a malování na obličej. 

21.8. neděle DS Dipona O holčičce, která zlobila 
17.00 Louňovice  10. ročník Louňovické letní divadelní aktivity. Vystoupí Ivana 
  Hessová. Areál restaurace U Henců. 

26.8. pátek Město Mnichovice Letní kino na Myšlíně - Myši patří do nebe 
19.30 Mnichovice, Polní ul. Představení pro děti. Vstupné zdarma, občerstvení zajištěno, 
  deky s sebou, za deště se nepromítá. V místě promítání není 
  možnost parkovat. 

27.8. sobota Průhonický park Japonský den 
  Akce se koná ve spolupráci s Česko - japonskou společností 
  (výstava ikebany, workshopy a akce pro děti a dospělé). Prodej 
  přebytků kosatců, denivek a pivoněk. 

27.8. sobota DS Dipona Jdeme na to 
19.00 Louňovice  10. ročník Louňovické letní divadelní aktivity. Vystoupí Divadlo 
  v Roztocké. Areál restaurace U Henců. 

28.8. neděle DS Dipona O skřítku Valeriánovi 
17.00 Louňovice  10. ročník Louňovické letní divadelní aktivity. Vystoupí Bářino 
  toulavé divadlo. Areál restaurace U Henců.
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Prosím
e vlastníky historických fotografií (od 19. století do doby po listopadu 1989), kreseb nebo m

alovaných obrazů s regionální tem
atikou o zapůjčení či darování m

uzeu.  Zapůjčené předm
ěty 

budou po naskenování v pořádku vráceny m
ajiteli. Přispějete tak k dokum

entaci podoby m
ěsta a okolí.

Elektrifikace Říčanska. Vztyčování elektrických nebo telegrafních sloupů se často stávalo slavnostní společenskou událostí. Nejinak je tomu i na tom-
to snímku. V roce 1920 vznikla v Říčanech první elektrárna. Do roku 1936 bylo elektrifikováno již 86 % říčanských domácností. Přesné datum ani 
místo pořízení tohoto snímku ale neznáme. Napadá vás, kde by tato fotografie mohla být pořízena? Dejte nám vědět do Muzea Říčany! Za fotografii 
děkujeme paní Karle Stupecké. 
 


