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Slovo úvodem

Vážení spoluobčané,

léto a dovolené pomalu končí, pro děti začíná nový školní rok. V září se také konají komunální volby. Po dvou 
vyčerpávajících letech s pandemií čeká nejen Říčany a Českou republiku další výzva. Drahé energie již do-
hnaly většinu z nás a výhled je bohužel nejistý. Tématem číslo jedna se stávají úspory.   

Naše město je však připraveno. Finance jsou ve skvělé kondici, díky dřívějším rozhodnutím jsme v mnoha 
ohledech napřed. Většina městských budov je po rekonstrukci a zateplena, využíváme obnovitelné zdroje 
energie a plánujeme další. Základní služby jako dodávky vody, likvidaci odpadů či veřejnou dopravu jsme 
nedávno vysoutěžili a máme dlouhodobé smlouvy. Brzy též obnovíme vlastní a vydatné zdroje pitné vody, 
které patří k základní kritické infrastruktuře. 

Město ale není jen instituce, služby a infrastruktura. Město tvoří především lidé, jeho obyvatelé. Na radnici 
myslíme dopředu a již několik měsíců podnikáme kroky, aby nikoho případná krize nezaskočila. Na podzim 
chceme spustit program energetického poradenství pro všechny. Ne každý se totiž orientuje v moderních 
technologiích, jako jsou tepelná čerpadla nebo solární panely. Navíc město vytvořilo zásoby palivového dře-
va z vlastních lesů, které nabídneme obyvatelům Říčan za zvýhodněných podmínek. 

Krásné, avšak poměrně nákladné a zbytné projekty typu venkovní koupaliště či revitalizace náměstí jsme 
prozatím odložili. Soustředíme se na opravy a rekonstrukce stávající infrastruktury, jako jsou silnice, chod-
níky, školy. Na rozdíl od jiných měst a krajů, které jízdné zdražují, jsme rozšířili veřejnou dopravu vlastními 
autobusy zdarma. Od září jich po celém městě jezdí celkem šest. Na místo nekontrolované výstavby dalších 
a dalších bytů, jak bohužel stále sledujeme v okolních obcích, dbáme v Říčanech na přiměřený a udržitelný 
rozvoj. Náš přísný územní plán i příspěvky developerů na infrastrukturu jsou vzorem pro města napříč celou 
republikou. Důraz v Říčanech klademe i na přírodu a životní prostředí, protože klimatickou změnu ani válka 
či energetická krize nezastaví. 

Jsem osobně velmi rád, že s rodinou můžeme žít právě v Říčanech. Uvědomuji si, jaké máme štěstí. Nejen na 
polohu, dobrou dostupnost Prahy, krásnou přírodu, ale také dobu, ve které žijeme. Svoboda a demokracie 
totiž nejsou samozřejmostí. Měli bychom o ně stále pečovat a nebýt lhostejní k dění kolem sebe. Za pár týdnů 
budeme opět po čtyřech letech svobodně rozhodovat o tom, jakým směrem se bude naše město dále ubírat. 

Přeji vám šťastnou ruku a hlavně zdraví, svobodu, mír a klid. 

David Michalička,
starosta 
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Milí školáci, žáci a studenti
Přejeme vám úspěšné vykročení do nového školního 
roku. Doufáme, že jste přes prázdniny načerpali dostatek 
sil a užili si sluníčko, koupání a dobrodružství. Abychom 
vám vstup do školního roku trochu zpříjemnili, připravili 
jsme pro vás 10. září v rámci Říčanských slavností vody 
bohatý program. Na Lázeňské louce vás čekají koncerty 
Michala Horáka a skupiny Quteez. Na trampolínách 
Freex si můžete vyzkoušet pod dohledem instruktorů 
nejrůznější triky. A pořádnou párty rozjede i Klub Cesta. 
 
Těšíme se na vás
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Krátce z Rady města Říčany dne 16 .6. 2022
Rada přijala celkem 25 usnesení
uRada schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy s FK 
Radošovice, z.s., na poskytnutí individuální dotace ve výši 
20 000 Kč na reprezentaci na Mezinárodní fotbalový tur-
naj MOZART TROPHY starších žáků v Salzburku.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

uRada schválila přijetí dotace 70 000 Kč z rozpočtu Stře-
dočeského kraje na projekt „Česko – švédský měsíc v Ří-
čanech“. Dotace bude převedena do rozpočtu KC Labuť.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

uRada schválila poskytnutí účelového příspěvku na jedno-
rázový stabilizační příspěvek, včetně zákonných odvodů, 
pro pedagogické pracovníky škol zřizovaných městem Ří-
čany podle 2017-6 – Pravidel města Říčany – varianta C za 
školní rok 2021/2022 celkem za 2 677 671 Kč, jednorázo-
vého náborového příspěvku za celkem 1 523 045 Kč a jed-
norázového příspěvku na dopravu celkem za 519 921 Kč.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

Krátce z Rady města Říčany dne 23. 6. 2022
Rada přijala celkem 23 usnesení
uRada souhlasila s uzavřením smlouvy o společném za-
dávání veřejné zakázky „Revitalizace koryta Říčanského 
potoka – Olšany“ mezi městem Říčany jako hlavním za-
davatelem a Povodím Vltavy, státní podnik, jako zúčast-
něným zadavatelem. Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

uRada vydala nařízení o cenách, kterým se stanovují 
ceny za užití místních komunikací nebo jejich určených 
úseků ke stání silničních motorových vozidel.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

Krátce z Rady města Říčany dne 30. 6. 2022
Rada přijala celkem 33 usnesení
uRada souhlasila s výstavbou nového chodníku ke 
hřbitovu, doplněním veřejného osvětlení a opravou 
komunikace společností T4 Building s.r.o. za cenu 
5 187 348,29 Kč vč. DPH. 

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

uRada souhlasila s dodávkou a instalace herních prvků 
včetně dopadových ploch pro hřiště Voděrádky společ-
ností LUCAS spol. s r.o., za cenu 800 000 Kč vč. DPH.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

uRada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo na realizaci 
akce Rekonstrukce ulice Březinova společností T4 Buil-
ding s.r.o., za cenu 6 997 344,99 Kč vč. DPH. Podmínkou 
pro zahájení prací je schválení rozpočtového opatření 
zastupitelstvem města Říčany, které bude zajišťovat plné 
rozpočtové krytí 1. etapy.

Hlasy pro: 5, zdrželi se: 1, nepřítomno: 1

uRada souhlasila s uzavřením dodatku č. 3 k veřejno-
právní smlouvě o dotaci mezi Středočeským krajem, 
jako poskytovatelem, a DPS SENIOR a stacionář Olga 
Říčany o mimořádná dotace ve výši 1 580 500 Kč pro 
pečovatelskou službu, odlehčovací služby a denní staci-
onář.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

uRada schválila přijetí dotace na podporu adaptace a in-
tegrace držitelů dočasné ochrany na území města Říčany 
ve výši 942 154,90 Kč.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

Rada souhlasila s uplatněním námitek k návrhu Územního 
plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) ve fázi veřejné-
ho projednání v tomto znění:
Město Říčany, jako vlastník pozemků zapsaných na LV 
10001 v k.ú. Říčany u Prahy, Říčany-Radošovice, Kuří 
u Říčan, Pacov u Říčan namítá:
uMěsto Říčany NESOUHLASÍ se zařízením pro na-
kládání s odpady – sběrný dvůr v k.ú. Kolovraty. Město 
Říčany požaduje uvést konkrétní využití předmětného 
zařízení (kód označení 790/953/1002). Jako akcepto-
vatelné využití je možno uvažovat o kompostárně, zaří-
zení na zpracování biologicky rozložitelného odpadu jak 
anaerobními, tak aerobními metodami. Dále požaduje-
me pro předmětné zařízení vymezit plochu s rozdílným 
způsobem využití a stanovit konkrétní podmínky pro 
využití této plochy s rozdílným způsobem využití (max. 
výšku, max. zastavěnost, min. % zeleně,…). Provoz sběr-
ného dvoru může mít negativní důsledky na obytnou zá-
stavbu v Říčanech – na lokalitu Na Vysoké. 

uMěsto Říčany doporučuje vymezit v prostoru mezi 
zastavěným územím Říčan a Kolovrat, v blízkosti želez-
niční tratě, dostatečně kapacitní ZÁCHYTNÉ PARKO-
VIŠTĚ řešící nedostatek parkovacích míst v Říčanech 
a Kolovratech. V souvislosti s tímto parkovištěm by bylo 
vhodné vymezit také plochu nové železniční stanice, 
která by umožnila obsluhu daného parkoviště. Vzhle-
dem k vysokému vytížení stávající železniční trati pro 
osobní dopravu a nárůstu počtu obyvatel v přiléhajícím 
území Středočeského kraje je vhodné vymezit záchytné 
parkoviště s příslušnou zastávkou tak, aby automobilo-
vá doprava nezatěžovala dále obyvatele hl. města Prahy. 

uMěsto Říčany POŽADUJE významně rozšířit plochy 
zeleně v k.ú. Lipany, Kolovraty a Nedvězí u Říčan a to 
minimálně v námi navrhovaném rozsahu - zejména ve 
vazbě na výstavbu 511 SOKP. (V návrhu je uvažováno 
pouze se zelení na straně Prahy, požadujeme doplnění 
i na vnější stranu směrem k MČ Nedvězí a městu Říča-
ny). Důvodem je odhlučnění a odizolování negativní do-
padů plánovaných záměrů navrhovaných v těchto k.ú. 
na Říčany.
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uMěsto Říčany POŽADUJE koordinovat územní rezer-
vu pro železnici – v návrhu jsou uvedeny 2 varianty (630/-
/101 Jižní vstup Rychlého spojení — územní rezerv; 
a 630/-/120 Jižní vstup Rychlého spojení (regionální va-
rianta) — územní rezerva). Upozorňujeme, že dle Správy 
železnic, státní organizace, se jedná o konvenční železnici 
(dle legendy hl. výkresu je předpokládána však VRT). Bez 
koordinace se Středočeským krajem není reálné vybudo-
vání předmětné žel. trati. 

uMěsto Říčany NESOUHLASÍ s rozšířením pro-
dukčního areálu v k.ú. Kolovraty – rozvojová plocha 
413/274/2410. Důvodem pro nesouhlas je zejména oba-
va z navýšení dopravního zatížení ulice Kolovratská v Ří-
čanech a dopad zvýšeného provozu na obytnou zástavbu 
v Říčanech. 

uMěsto Říčany PODPORUJE vymezení VPS – poldr 
Kolovraty pod označením 910-712/953/1029. Pro tento 
záměr je vymezena také VPS na území města Říčany.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

Krátce z Rady města Říčany dne 7. 7. 2022
Rada přijala celkem 9 usnesení
uRada souhlasila s opravou komunikace – ulice Druž-
stevní a U Kina společností M-DOST s.r.o., za cenu 
6 230 174,15 Kč vč. DPH.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

uRada souhlasila s uzavřením SOD na renovaci veřejné-
ho osvětlení na sídlištích v Říčanech, s ELTODO OSVĚT-
LENÍ, s.r.o., za cenu 1 179 145 Kč vč. DPH.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

uRada souhlasila s uzavřením SOD na zpracování stra-
tegického plánu pro město Říčany od Moore Advisory CZ 
s.r.o., za cenu 272 250 Kč vč. DPH.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

Krátce z Rady města Říčany dne 28. 7. 2022
Rada přijala celkem 12 usnesení
uRada schválila uzavření nájemní smlouvy se společnos-
tí Zásilkovna s.r.o., o pronájmu části pozemku parc. č. 
1281/9 o výměře cca 3 m2 v k.ú. Říčany u Prahy ve vlast-
nictví města Říčany za účelem umístění boxu zásilkové 
služby, za nájemné v celkové výši 2 000 Kč/rok 2022.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

Krátce z Rady města Říčany dne 4. 8. 2022
Rada přijala celkem 10 usnesení

uRada souhlasila s vyhlášením veřejné zakázky 15/2022 
Zajištění provozu dvou školních autobusů v Říčanech II. 
formou otevřeného nadlimitního řízení.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

uRada souhlasila se zahájením zadávacího řízení na 
veřejnou zakázku č. 14/2022 Rekonstrukce střechy DPS 
Senior, Říčany formou zjednodušeného podlimitního 
řízení.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

Krátce z Rady města Říčany dne 11. 8. 2022
Rada přijala celkem 9 usnesení
uRada doporučila zastupitelstvu schválit uzavření Me-
moranda o vzájemné spolupráci a společném postupu 
mezi městem Říčany a Středočeským krajem

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

Krátce ze zastupitelstva 20. 7. 2022
Zastupitelstvo přijalo celkem 13 usnesení.
uZastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření, kterým 
se uvolnilo z rezervy FRM částka 3,5 mil. Kč na navýšení 
investičních akcí: chodník ke hřbitovu o 2,8 mil. Kč a ko-
munikace Březinova o 0,7 mil. Kč.

Hlasy pro: 16,  nepřítomno: 5

uZastupitelstvo schválilo uvolnění částky 300 000 Kč 
z rezervy FRM na zajištění dvou školních autobusových 
linek v termínu od 1. 9. 2022 do 31. 12. 2022.

Hlasy pro: 17,  nepřítomno: 4

uZastupitelstvo schválilo uvolnění rezervy na parti-
cipativní rozpočtování 2022 (Překvapte Říčany VI) na 
tyto vítězné projekty: Zastřešení autobusových zastávek 
- odd. investic + 2 000 000 Kč, Chodník v ul. Dukelská 
(úsek Bezručova – Černokostelecká) – odd. investic + 
2 000 000 Kč, Renovace severního vstupu do Rondelu 
– OTS + 500 000 Kč, Obnovení terasy Na Hradě – OHS 
+ 500 000 Kč, Rezerva na participativní rozpočtování 
2022 – 5 000 000 Kč.

Hlasy pro: 15,  zdrželi se: 2,  nepřítomno: 4

uZastupitelstvo uložilo odboru správy majetku při uzaví-
rání smluv o služebnostech inženýrských sítí, tam, kde je 
to technicky možné, požadovat uložení těchto sítí mimo 
veřejnou zeleň a mimo pozemky dosud neužívané.

Hlasy pro: 17,  nepřítomno: 4

uZastupitelstvo schválilo změnu Směrnice č. 1/2014 – 
Služebnosti – inženýrských sítí zřizovaná na nemovitos-
tech v majetku Města Říčany a postup při zřizování tohoto 
práva spočívající ve změně Přílohy č. 1 – Ceník služebnos-
ti inženýrských sítí pro právnické osoby a fyzické osoby 
vyjma vodovodních a kanalizačních přípojek pro fyzické 
osoby, a to dle přílohy č. 1 tohoto materiálu. 

Hlasy pro: 17,  nepřítomno: 4

 



Volby do Zastupitelstva města Říčany 
se konají dne 23. září od 14.00 do 22.00 hod. a 24. září od 8.00 do 14.00 hod.
Kdo je volič ve volbách do 
Zastupitelstva města Říčany:
1. státní občan České republiky, který

– alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let
– je v den voleb přihlášen v Říčanech k trvalému pobytu

2. státní občan jiného členského státu Evropské unie, který 
– alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let
– je v den voleb držitelem potvrzení o přechodném po-

bytu na území nebo povolení k trvalému pobytu a je 
v den voleb přihlášen k pobytu v Říčanech

– občan jiného členského státu Evropské unie musí být 
zapsán v dodatku stálého seznamu voličů vedeném 
Městským úřadem v Říčanech (na základě podané 
žádosti)

Překážky výkonu volebního práva:
– omezení osobní svobody stanovené na základě zákona 

z důvodu výkonu trestu odnětí svobody
– omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva 
– omezení osobní svobody stanovené na základě zákona 

z důvodu ochrany zdraví lidu
– výkon služby vojáka z povolání v zahraničí nebo výkon 

služby vojáka v záloze v zahraničí

Kde probíhá hlasování:
– volič může hlasovat pouze v tom okrsku, v němž je hlá-

šen k trvalému pobytu
– v těchto volbách nelze hlasovat na voličský průkaz

Přenosná volební schránka:
pokud se nemůžete ze závažných důvodů (zejména zdra-
votních) dostavit osobně do volební místnosti, můžete 
využít možnosti objednání přenosné volební schránky na 
tel. 323 618 202 nebo v době voleb přímo ve své volební 
místnosti
Telefonní seznam do volebních místností bude ve dnech 
konání voleb vyvěšen na úřední desce MěÚ Říčany.

Úprava hlasovacího lístku:
– volič může na hlasovacím lístku označit v rámečku před 

jménem kandidáta křížkem toho kandidáta, pro které-
ho hlasuje, a to v kterémkoliv ze sloupců, v nichž jsou 
uvedeni kandidáti jednotlivých volebních stran

– volič může na hlasovacím lístku označit křížkem ve 
čtverečku v záhlaví sloupce s kandidáty volební strany 
nejvýše jednu volební stranu

– volič může na hlasovacím lístku označit křížkem voleb-
ní stranu, a dále může označit v rámečku před jménem 
kandidáta křížkem další kandidáty, pro které hlasuje, 
a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých 
jsou uvedeny ostatní volební strany. Takto volí předně 
jednotlivě označené kandidáty, dále tolik kandidátů 

označené volební strany, kolik činí rozdíl počtu členů 
zastupitelstva, kteří mají být zvoleni, a označených jed-
notlivých kandidátů, a to v pořadí, v němž jsou kandi-
dáti označené volební strany uvedeni v jejím sloupci

Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů 
zastupitelstva obce má být zvoleno, v Říčanech se volí 
21 zastupitelů.
Hlasovací lístky budou doručeny nejpozději do 20. září 
2022 do poštovních schránek voličů, kde jsou přihlášeni 
k trvalému pobytu v Říčanech.

Kam jít volit
Na webu města v rubrice Radnice/ Volby 2022/ Volby 
do zastupitelstev obcí 2022 najdete interaktivní mapu 
https://info.ricany.cz/mesto/volby-do-zastupitelstev-
-obci-2022

Počet okrsků: 15 
– Sídlo volebního okrsku č. 1: , 1. základní škola Říčany - 

hlavní budova, Masarykovo náměstí čp. 71/22, Říčany 
– Sídlo volebního okrsku č. 2: 1. základní škola Říčany- 

soud, Masarykovo náměstí čp. 83/1, Říčany 
– Sídlo volebního okrsku č. 3: Kulturní centrum Labuť 

Říčany, 17. listopadu čp. 214/14, Říčany 
– Sídlo volebního okrsku č. 4: DPS SENIOR a stacionář 

Olga Říčany, Komenského náměstí čp. 1850, Říčany 
– Sídlo volebního okrsku č. 5: Sportovní hala Škroupo-

va 2026/2, Říčany 
– Sídlo volebního okrsku č. 6: Domov Pod Kavčí Ská-

lou, Marie Pujmanové čp. 2045/2, Říčany 
– Sídlo volebního okrsku č. 7: Mateřská škola Čtyřlístek 

Říčany, Domažlická čp. 1656/52, Říčany V Říčanech 
dne: 25.7.2022 Strana 2 z 2 

– Sídlo volebního okrsku č. 8: 3. základní škola U Ří-
čanského lesa Říčany, Školní 2400/4, Říčany 

– Sídlo volebního okrsku č. 9: POZOR ZMĚNA! MŠ 
Srdíčko je v rekonstrukci z tohoto důvodu je volební 
místnost přesunuta: T.J. Sokol Říčany a Radošovice – 
 SOKOLOVNA Strašínská 294/3, Říčany 

– Sídlo volebního okrsku č. 10: 2. základní škola Bezru-
čova Říčany, Bezručova čp. 94/11, Říčany, vchod z Čer-
nokostelecké ulice 

– Sídlo volebního okrsku č. 11: Obecní dům, Jažlovice, 
Na Návsi čp. 9 

– Sídlo volebního okrsku č. 12: Obecní dům Voděrádky, 
Voděradská čp. 4 

– Sídlo volebního okrsku č. 13: Mateřská škola Kuřátko 
Říčany, Kuří, Rooseveltova čp. 3 

– Sídlo volebního okrsku č. 14: Obecní dům Strašín, 
U Ládek čp. 4/2, 

– Sídlo volebního okrsku č. 15: Společenský sál Pacov, 
U Rybníka čp.114/6

Informace z radnice
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DÁME ÚŘAD
Vybrané dokumenty vám 
doručíme domů

V návaznosti na článek v mi-
nulém čísle Kurýru o zavede-
ní nové služby DÁME ÚŘAD 
uvádíme informace, jak 
postupovat při využití této 
služby. 
V rámci pilotního projektu si 
klient již při podání žádosti, 

vydání stanoviska, uzavření nájemní smlouvy či u dalších 
z vybraných agend odboru správy majetku města může 
zvolit doručení vyřízených dokumentů na svoji říčanskou 
adresu. Jakmile referent MěÚ ukončí zpracování podání, 
bude klienta informovat SMS či emailem, že se může při-
hlásit do softwarové aplikace přes svoje telefonní číslo k ob-
jednání termínu a místa doručení. Aplikace zašle klientovi 
heslo pro přihlášení do objednávkového systému. Ve zvo-
leném termínu pak doručí kurýr MěÚ zásilku. Termín pro 
doručení lze změnit 24 hodin před dodáním. Platí pravidlo, 
že zásilku kurýr doručuje pouze jednou. V případě, že klient 
nebyl zastižen na zvolené adrese či v čase pro doručení, 
vrátí kurýr přes podatelnu nedoručené písemnosti zpět re-
ferentovi. Ten je odešle standardním způsobem. 
V případě, že se služba osvědčí, budeme hledat další agen-
dy, které bychom mohli takto doručovat. Více informací 
najdete na www.dameurad.cz. 

POZVÁNKY PRO VEŘEJNOST
ZASTUPITELSTVO
středa 14. září
u Zasedání zastupitelstva města Říčany se uskuteč-
ní od 18 hod. v zasedací síni MěÚ, Masarykovo ná-
městí 53. Podrobný program bude zveřejněn na úřední 
desce a na webu města. 

Z OČÍ DO OČÍ ve Voděrádkách
pondělí 5. září 
u Pravidelná setkání starosty Davida Michaličky 
s občany se uskuteční od 18 hod. tentokrát v obecním 
domě ve Voděrádkách. 

Vlak protidrogové prevence
pátek 9. září
u Stříbrný vlak můžete na nádraží navštívit od 15.30 
do 18 hod. (pro děti od 10 let).

Říčanské slavnosti vody
sobota 10. září od 13 hod.
u Nenechte si ujít našlapaný program pro všechny vě-
kové kategorie.

Zazpívá Aneta Langerová
pondělí 12. září od 14 hod.
u Na Masarykově nám. se uskuteční pietní akt 
k 80. výročí transportů židovských obyvatel na Říčan-
sku a ukládání kamenů zmizelých. Vystoupí i děti 2. ZŠ.

u Vernisáž v Městské Galerii Říčany
středa 14. září od 17.30 hod.
Zveme na výstavu obrazů Pavla Šmída a koncert   
Davida Pomahače.

Noc literatury
čtvrtek 22. září od 18 hod.
u Čtyři známé osobnosti budou číst ze čtyř knih na 
čtyřech různých místech v Říčanech (www.noclitera-
tury.cz).

* Už nyní zveme na Setkání seniorů s hudbou 
v pondělí 3. října v KC Labuť od 14 hod.

DAVID 
KOLLER

ŘÍČANY
10. ZÁŘÍ 2022

MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 
V RÁMCI ŘÍČANSKÝCH 

 SLAVNOSTÍ
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Pošta na náměstí dále slouží 
veřejnosti

Město provedlo vyčištění fasády a mytí výlohJednáme o rozšíření poradenského centra na poště

Město Říčany se stalo majitelem objektu pošty v srdci 
Masarykova nám. Tato budova už delší dobu chátrá 
a město by jí chtělo vrátit její původní lesk.

Česká pošta zde bude nadále působit v přízemí, tak jak 
jsou klienti zvyklí. „Město plánuje celkovou rekonstrukci 
budovy, aby se stala ozdobou náměstí. Zároveň s Českou 
poštou jednáme o zřízení jedné z prvních poboček pošt 
nové generace. Lidé v ní najdou přívětivé a komfortní pro-
středí a služby,“ prozrazuje plány starosta města David 
Michalička a pokračuje: „Volné prostory chce město využít 
pro energetické poradenství. To je totiž aktuální téma, kte-
ré řešíme všichni.“ Již nyní zde naleznete kontaktní místo 
ČEZ. Řešit zde můžete záležitosti týkající se energií pro 
domácnosti i podnikatele. 

8 texty.kuryr@ricany.cz
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 Ukázka konceptu Pošty nové generace, Zdroj: Česká pošta, s. p.
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Chceme společně vybudovat 
„poštu nové generace“
Získáním budovy pošty pro vedení radnice „práce“ 
nekončí. I nadále pokračuje společná diskuze o tom, 
jak služby pro občany zefektivnit. 

Na další doplňující informace jsme se zeptali vedoucího 
oblastní pošty Říčany Zdeňka Zahrádky. Co bylo impul-
zem k tomu, že jste se rozhodli budovu na říčanském ná-
městí prodat městu?
Rozhodnutí vzešlo ze společného jednání zástupců České 
pošty a vedení města Říčany, na kterém se diskutovalo 
efektivní využití prostor objektu pošty. Pošta ke svému 
provozu nevyužívá celou plochu a s péčí řádného hospo-
dáře proto hledala řešení pro maximální využití. Součas-
ně v rámci jednání byla otevřena otázka dílčí revitalizace, 
jako výměna oken, oprava fasády apod. Na tomto jednání 
padl návrh k odkoupení objektu městem. Budova byla 
kdysi vystavěna jako „Dům služeb“ a její příběh by se tak 
mohl restartovat v budově na náměstí.

Budou se služby pošty v této pobočce nějak měnit, rozšiřo-
vat nebo naopak? 
Služby pro občany byly nedávno rozšířeny o spolupráci se 
společností ČEZ. Občané si tak nyní mohou na pobočce 
pošty vyřídit všechny služby týkající se elektřiny a plynu, 
jako například odhlášení, přihlášení, vyúčtování a po-
dobně. Na pobočce klient nalezne i dvě specializované 
přepážky poskytující služby finanční skupiny ČSOB. Dal-
ší hojně vyhledávanou službou je Czech Point, nyní plá-
nujeme rozšíření této služby o třetí přepážku. Klientům 
bych doporučil službu Objednávka na pobočku. Nabízí 
zákazníkům České pošty jedinečnou možnost si prostřed-
nictvím webové aplikace rezervovat návštěvu pobočky na 
konkrétní den a čas a vyhnout se tak nepříjemným fron-

tám. Webová aplikace je velice intuitivní a objednávka ná-
vštěvy pobočky zabere jen malou chvilku. Aplikace Ob-
jednávka na pobočku je dostupná na www.postaonline.
cz/rezervace.
 
Máte společně s městem nějaké plány?
S městem momentálně vedeme jednání, jak pomoci klien-
tům v rámci zvyšujících se cen v oblasti energetiky. Naše 
přepážky ČEZ mohou klientům poradit, zda mají správně 
nastavené distribuční sazby nebo hodnotu hlavního jis-
tiče, i na těchto parametrech je možnost ušetřit. Dalším 
projektem, na kterém s městem spolupracujeme, je záměr 
přeměny na poštu nové generace.
 
Můžete potvrdit záměr zřídit v Říčanech poštu nové gene-
race?
Jak jsem již naznačil v předchozí odpovědi, na tomto pro-
jektu byla zahájena společná diskuse.

Pokud ano, co si pod tím máme představit? Co to bude pro 
klienty konkrétně znamenat?
Pobočka v novém konceptu obsluhy přináší větší komfort 
pro klienty i zaměstnance. Obsluha přepážek má blíže ke 
klientům díky otevřenosti přepážek bez oddělovacích prv-
ků. Přepážka „Balíkovny“ je osazena válečkovou dráhou, 
která pomáhá s manipulací zásilek a současně zkracuje 
čas potřebný pro obsluhu při výdeji zásilky na kód. V hale 
pro veřejnost je k dispozici jednací místnost pro klienty, 
kteří si přijdou vyřídit náročnější operace, jako např. ově-
řování dokumentů, podpisů. Nechybí diskrétní zóna pro 
náročnější finanční operace, kancelář vedoucího pobočky 
přístupná přímo z haly. Je se na co těšit a věřím, že obyva-
telé Říčan záměr změny uvítají.

http://www.postaonline.cz/rezervace
http://www.postaonline.cz/rezervace
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Jedno z nejatraktivnějších míst ve městě je ve vlastnic-
tví kraje a sídlí v něm Krajská správa a údržba silnic. 
Město se již řadu let snaží vymístit tento hlučný pro-
voz a těžká vozidla, která ničí vozovku. Prach a hluk 
obtěžují rezidenty a kazí dojem návštěvníkům města. 
Územní plán města zde určuje park a veřejnou zeleň, 
případně dětské hřiště bez možnosti jiné výstavby.

Tento rok vedení města dosáhlo významného posunu 
v jednání. Výsledkem je, že město uzavře se Středočeským 
krajem Memorandum o vzájemné spolupráci a společ-
ném postupu. Připravený dokument specifikuje základní 
podmínky spolupráce při budoucí realizaci výstavby nové 
stanice Zdravotnické záchranné služby Středočeského 
kraje (ZZS SK) a nového sídla Krajské správy a údržby 
silnic Středočeského kraje (KSÚS) v Říčanech, plánova-
ných krajem, a při rozvoji lokality v Podhrázské ulici za-
mýšleném městem Říčany.

Podstatou je, že město umožní kraji změnu územního 
plánu, aby mohl postavit nové sídlo KSÚS a záchranné 
služby v lokalitě „domečku“ na Kolovratské ulici. Zároveň 
prodlouží nájemní smlouvu ZZS na Komenského náměs-
tí, než bude stát nové sídlo.

„Připravili jsme text memoranda, a pokud ho schválí za-
stupitelstvo Středočeského kraje a města Říčany, bude to 
velmi úspěšné završení dlouholetého úsilí. Tato lokalita 
s úžasným pohledem přes Mlýnský rybník na historické 
centrum města si zaslouží revitalizaci. Toto atraktivní mís-
to má být místem, kde si naši obyvatelé užijí krásný výhled 
a mohou relaxovat,“ komentuje úspěšné jednání s krajem 
starosta města David Michalička (Klidné město).

Kraj se v memorandu zavazuje, že do 1. 1. 2025 vyklidí 
areál KSÚS v Podhrázské ulici a smění pozemky v areálu 
s městem Říčany za pozemky pod komunikacemi II. a III. 
tříd. Pozemky v Podhrázské ulici jsou v aktuálním územ-
ním plánu města plochou NSX - smíšené nezastavěné 
území - krajinný park s převažujícím podílem zeleně. Stá-
vající areál KSÚS tak brání rozvoji této lokality v souladu 
s aktuálním územním plánem. „Mám radost, že město 
a kraj našli po mnoha letech řešení. Rád bych poděkoval za 
vedená jednání především paní hejtmance Středočeského 
kraje Petře Peckové, radnímu pro investice Liboru Lesákovi 
a náměstku Pavlu Pavlíkovi,“ uzavírá starosta města Da-
vid Michalička.

Nedostavěné budoucí sídlo KSÚS v ulici Kolovratská

Areál KSÚS by mohl konečně patřit městu



 Informace z radnice

11

Botanické centrum je dokončeno

Unikátní Botanické centrum 
u 3. ZŠ u Říčanského lesa je hotovo. 
Projekt zahrnuje tři části – dešťový 
biotop, arboretum s venkovní učeb-
nou a barevnou herní zahradu. Pro-
jekt město připravilo ve spolupráci 
s říčanským muzeem a školou. Na 
dešťový biotop se podařilo získat fi-
nanční podporu z OPŽP (Operační 
program životní prostředí) a MAS 
Říčansko.

 Venkovní kruhová učebna se stromem, který poskytne stín

Barevná herní zahrada je dokončena. Dětem udělá radost přírodní prolézačka 
a šestimetrová skluzavka
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Rozsáhlá rekonstrukce MŠ Srdíčko 
byla zahájena 
Veškeré vybavení školky muselo být před zahájením 
stavby odstěhováno. Kdo jste zažili stěhování, víte, 
že dokonale platí rčení, že je lépe vyhořet, než se 
stěhovat. A teď si představte, že stěhujete školku, která 
zde funguje desítky let. Pamětníci tvrdí, že školka zde 
vznikla již v poválečných letech.

Nyní je ale rekonstrukce v plném proudu. Firma se pus-
tí 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 životní-
ho prostředí ve výši cca šesti milionů korun. 

Dřevo z městských lesů pro Říčaňáky
Město plánuje svým občanům 
prodávat palivové dřevo 
z městských lesů (z nucené těžby) 
za zvýhodněnou cenu. Prodej 
spustíme od září a podmínkou je 
trvalý pobyt.

Dřevo lze objednávat na e-mailu: 
jiri.dvorak@ricany.cz. Odvoz dře-
va v celých délkách si zajišťují sami 
odběratelé (s odvozem vám mohou 
pomoci partneři, se kterými sprá-
va městských lesů spolupracuje). 
Maximální možný objem je 5 m3 

na jednu říčanskou adresu za cenu 
1 000 Kč/m3. Cena obsahuje výrobní 
náklady na těžbu a minimální zisk, 
který bude využit na obnovu našich 
lesů.
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Jedno z prvních třech míst v soutěži pořádané 
Ministerstvem vnitra ČR pod názvem PŘÍVĚTIVÝ 
ÚŘAD bude patřit našemu úřadu.

Přesné pořadí se dozvíme na slavnostním předávání cen 
dne 7. 9. 2022 v Praze. Držte palce. „Je to vaše dobrá a pří-
větivá práce pro město a lidi, a za to vám patří veliké díky,“ 
poděkoval zaměstnancům úřadu tajemník MěÚ Jaroslav 
Brandejs. „I kdyby to bylo třetí místo, je to veliký úspěch vás 
všech.“

Ministerstvo vnitra pořádá soutěž Přívětivý úřad od roku 
2016. Jejím cílem je mapovat a hodnotit stav přívětivosti 
úřadů vůči občanům. Sledují se taková kritéria, jako počet 
úředních hodin, elektronizace agend, zavádění online ná-
strojů (objednávkový systém, sledování obslužnosti pře-
pážek, webové formuláře a žádosti) a mobilních aplikací, 
možnost platit správní poplatky platební kartou, komuni-
kace s občany a další. Vše za cílem efektivnější a moderněj-
ší veřejné správy, která občanům nabídne kvalitní veřejné 
služby.

Future City Tech s mezinárodní účastí

Město Říčany v červnu dva dny hostilo mezinárodní 
akci Future City Tech. Ve spolupráci s Power HUB, 
Czechinvestem a Ministerstvem dopravy se podařilo 
v Říčanech uspořádat významnou odbornou 
konferenci s účastí expertů z celé Evropy na téma 
„Inteligentní dopravní systémy“. Zázemí poskytlo 
Centrum Na Fialce. 

Akce nebyla určena jen pro odborníky, naším záměrem 
bylo, aby si Future City Tech užila i široká veřejnost. V are-
álu Zóny svobody jsme připravili sérii koncertů a dílničky 
pro děti. Zájemci se mohli svézt minibusem bez řidiče, au-
tomobilem na vodíkový pohon, prohlédnout si elektro ko-

loběžky, kola i motorky nebo si dopřát vychlazenou Kofolu 
ze samoobslužného vozítka. Zájem byl o stánek Ředitelství 
silnic a dálnic, kde návštěvníci získali informace o doprav-
ních stavbách – mimo jiné i o dostavbě Pražského okruhu. 
Nechyběl ani stánek města Říčany. Děkujeme všem, kdo 
jste se u nás zastavili a ptali se na vše, co vás zajímá – na-
příklad na projekt úpravy parkoviště na nádraží, nebo na 
řešení oblasti „přednádraží“ v ulici Politických vězňů. 

V rámci Future City Tech se představila i společnost 
 CITYA se svým startup projektem sdílené dopravy. Služ-
bu Citya si zdarma vyzkoušelo mnoho Říčaňáků i obyvatel 
okolních obcí.

Prestižní ocenění práce  
městského úřadu v Říčanech

Stánek města navštívil i štáb ČT, který v Říčanech natáčel 
pořad Všechno, co mám ráda



Žijeme Říčany
SUPER MOTOKÁRY NA DOPRAVNÍM HŘIŠTI
Na dopravním hřišti v ulici Na Obci si můžete ZDARMA 
půjčit tři nové šlapací motokáry. Veliké sedadlo se třemi 
nastavitelnými polohami je ideální pro děti různých věko-
vých kategorií ve věku od 3 do 8 let. Zajezdit si v nich děti 
mohou každý všední den od 15 do 18 hod. 

900 TRVALEK A 2 000 CIBULOVIN 
Na křižovatce ulic Pod Lihovarem a 17. listopadu jsme 
vytvořili nový květinový záhon. Vysazeno bylo přes devět 
set různých trvalek a koncem září ještě doplníme na dva 
tisíce kusů cibulovin. Po vysazení cibulovin dojde k finální 
úpravě záhonu. 

DŘEVĚNÁ LÁVKA
Starosta David Michalička vyjednal se zástupci společ-
nosti Lesy hl. m. Praha vybudování dřevěné lávky v lese za 
Olivovnou přes podmáčený, těžko schůdný úsek (v místě, 
kde pramení Smrkovka).

NOVÉ HŘIŠTĚ VE VODĚRÁDKÁCH
Děti ve Voděrádkách se mohou těšit na nově zrekonstruo-
vané hřiště. Ve spolupráci s osadním výborem byly zvoleny 
tyto nové prvky: herní sestava s věží, skluzavkou, šplhací 
sítí a lezeckou stěnou s lanem, dále vahadlová houpačka, 
závěsné houpačky, pískoviště se sedáky a stínící plachtou 
a také víceúčelové parkourovou sestavu Fortuna.

Informace z radnice

 Herní parkourovou sestavu v Říčanech zatím nemáme.
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Parkoviště v Olivově ulici bylo 
úspěšně dokončeno a již slouží 
Říčaňákům i návštěvníkům města 
z okolních obcí. 

Upravená plocha na dosah Komen-
ského a Masarykova náměstí nabízí 
cca 90 parkovacích míst a také dobí-
jecí stanici pro elektromobily. Po do-
stavbě sportovní haly vznikne i další 
propojení pro pěší (na Komenského 
nám. a do Štefánikovy ulice).

Máme radost, že se projekt podařil 
a rozšířené parkoviště nebude jen 
„betonovou“ plochou. Vysadili jsme 
přes třicet stromů – javor, platan, 
habr, buk – a také spoustu keřů. Nově 
vysazené stromy byly opatřeny závla-
hovými vaky, které se naplní vodou. 
Díky tomu stromky snáze odolají 
suchu.

Parkoviště Olivova bylo dokončeno 
o měsíc dříve

 Informace z radnice
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Technická správa města se letos 
zaměřila na sekání a údržbu 
zeleně. O prázdninách jsme 
opravili řadu chodníků. Na 
Kavčí skále stavíme zpevněná 
stání pro tříděný odpad 
z gabionů se zelení. Od začátku 
září budeme instalovat nové 

koše a lavičky. Výměna nevyhovujících kulatých 
stínidel na sídlišti Olivovna by měla být hotova do 
konce srpna.

Informace z radnice

O prázdninách jsme provedli slibovanou opravu mnoha 
chodníků přímo na sídlištích nebo v jejich těsném sou-
sedství. Chodníky v ulicích Domažlická a Bezručova jsou 
nově z betonové dlažby, nová je i propojka na sídlišti Oli-
vova. V ulici Družstevní začala rekonstrukce ulice před 
bytovými domy. Na začátku září rozjedeme na všech síd-
lištích, kterých se revitalizace týká, částečnou obměnu 
mobiliáře. Rozmístěny budou nové lavičky, koše a sto-
jany se sáčky na psí exkrementy. Lavičky budou instalo-
vány na zpevněném mlatové povrchu. 

Sídliště Olivovna 
	 Dokončená oprava chodníků k bytovým domům podél 

ulice Bezručova od ulice B. Němcové po Dukelskou. 
	 Proběhla výměna lamp nevhodného veřejného osvět-

lení. Po výměně máme v plánu se sejít s občany loka-
lity a vyhodnotit intenzitu osvětlení.

Prázdninové novinky z říčanských sídlišť 

sídliště pro 21. století

říčanská sídliště
pro 21. století

	 Provedena je oprava povrchu spojovacího chodníku 
od panelových domů s ulicí U Olivovny. 

	 Projekt na rekonstrukci ulice Verdunská včetně vý-
stavby chodníku je hotový. Na konci srpna proběhne 
setkání s rezidenty ulice Verdunská.
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Sídliště Na Kavčí skále 
	 Proběhla oprava chodníku Domažlická podél celého 

sídliště.
	 Na ploše vedle bytových domů, kde parkují vozidla, 

máme v úmyslu zpevnit plochu zasakovací dlažbou. 
Pokud si tento záměr obyvatelé odsouhlasí, je připraven 
k realizaci.

	 Dokončujeme zpevnění dosavadního stání na se-
parovaný odpad s gabionovým plotem osázeným 
zelení Na Kavčí skále a výstavbu nového v ulici M. 
Pujmanové.

	 Staré hrací prvky na sídlišti se vymění a doplní nové. 
Děkujeme za hojnou účast na svolané schůzce. Došlo 
ke shodě přítomných na změnách a úřad předloží vi-
zualizace nového řešení. Po zajištění financování bude 
návrh předložen obyvatelům k odsouhlasení. 

Sídliště Haškova
	 Oprava povrchu ulice Haškova má připravenou 

projektovou dokumentaci. Realizace byla odsunuta 
z důvodu probíhající velké stavby v ulicích Zahradní 
a Sokolovská, kdy těžká stavební technika projíždí právě 
Haškovou ulicí. Počítáno je i s rozšířením parkovací plo-
chy.

Sídliště Komenského náměstí 
	 Od srpna je otevřeno velké parkoviště s kapacitou 

zhruba 90 míst za nově budovanou sportovní halou 
gymnázia. Po dokončení stavby haly vznikne také pro-
pojka pro pěší ke Komenského nám. a Štefánikově ulici.

	 Právě probíhá oprava komunikace v ulici Družstevní 
a U Kina. 

	 Proběhne i úprava parkoviště u Kotelny.

Kateřina Lauerová, koordinátorka participace
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Další hotové náměty vás Říčaňáků 
Hřiště lanové mosty, lávka přes potok za zimním 
stadionem a skatepark

18 texty.kuryr@ricany.cz

Stavební sezona vrcholí a město dokončilo nebo dokon-
čuje celou řadu investičních akcí. Mezi ně patří i projekty, 
které navrhli sami Říčaňáci. V polovině prázdnin pro-
běhlo otevření nového hřiště Lanové mosty. Hřiště je 
umístěné vedle prvku loď na břehu Mlýnského rybníku, 
pod zříceninou hradu a podél vede cyklostezka Do Prahy 
na kole (ulice Podhrázská). Námět do Překvapte Říčany 
2021 přihlásil pan Valenta. Nápad to byl syna Václava, 
který se zapojil i do kampaně a pro svůj sen o lanovém 
hřišti získal mnoho kamarádů. Měl tedy možnost si hřiště 
společně s nimi užít jako první. 

Jeho námět v loňském roce bojoval o realizaci na druhém 
místě spolu s mostkem pro pěší a cyklisty za hokejovou 

halou. Celkový počet bodů měly oba projekty shodný. Pro-
to i tento námět město právě dokončilo. Přidalo k tomu 
ještě opravenou cestu v přírodním mlatovém provedení, 
která propojuje ulici V Chobotě s cyklostezkou. Mostek 
má kovovou konstrukci se zábradlím a dřevěný povrch. 
Cesta přes Říčanský potok by tak měla být bezpečnější než 
po původních kovových traverzách. 

Po četných komplikacích se realizuje i první etapa in-
dustriálního parku pro náctileté. Návrh pana Vávry zví-
tězil hned v prvním hlasování v participativním rozpočtu 
v roce 2017. V první etapě vznikne skate park. Postupně 
by měl přibýt i pumptrack. Skate park je umístěn podél 
nové stezky pro pěší a cyklisty, která vede od nádraží ke 



 Informace z radnice

19

komerční zóně. V tomto místě je nádherný pohled na měs-
to. Areál je dostupný jak od nádraží, tak od Černokoste-
lecké ulice od obchodu Tesco. Dostanete se sem i z Vysoké 
a od centra města blízkým novým podchodem pod tratí. 
Sestava překážek určená pro skateboarding, bmx kola, in-
-line brusle a koloběžky bude rozmístěna na betonové plo-
še o rozměrech 30m × 12 m. Na rozmanitých překážkách 
si přijdou na své jak začátečníci, tak pokročilí. K dispozici 
bude zde minirampa s wallridem a nájezdovou vlnou, rá-
dius na patýrku s lomenou bednou a railem, kombinovaná 
Grind-bedna, Street-rail, bankový funbox s bednou a rai-
lem, bank s vloženým rádiuskem.

Kateřina Lauerová, koordinátorka participace  Betonová plocha pro skatepark je již hotová

Lanové mosty, skluzavky, prolejzačky jako první 
vyzkoušel Václav Valenta

Nová dřevěná lávka přes Říčanský potok

Lanový park nabízí zábavu starším dětem

Oblíbená zkratka pro pěší má nově mlatový povrch



Informace z radnice

Opravujeme ulice a chodníky

ULICE KVĚTNÁ
Rozsáhlá a náročná výstavba nového chodníku v Kuří se blíží ke svému konci. Na investici ve výši téměř čtyř milionů 
korun se podařilo získat dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj.

ULICE 
BEZRUČOVA, 
DOMAŽLICKÁ 
Opravy chodníků byly 
dokončeny v termínu. 
Stavební firma odvedla 
dobrou práci.

ULICE DRUŽSTEVNÍ A U KINA
Projekt počítá s odstraněním starého chodníku v ulici 
Družstevní mezi jednotlivými vstupy do domů a s vy-
budováním bezpečných parkovacích zálivů. Dále bude 
provedena oprava chodníku v ulici U Kina. Vozovka 
v ulici U Kina i Družstevní dostane nový asfaltový povrch 
a chodník bude ze zámkové dlažby. Předpokládané do-
končení stavby v říjnu 2022.

ULICE BŘEZINOVA
Zahájena byla první etapa opravy Březinovy (v úseku 
Žižkova po objekt OTS). V plánu je vytvoření povrchu 
ze zasakovací dlažby a oprava veřejného osvětlení. 
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CHODNÍK KE HŘBITOVU 
Začala výstavba chodníku ke hřbitovu v ulici k Solné 
stezce včetně doplně ní veřejného osvětlení a opravy 
povrchu komunikace.  V průběhu stavby bude 
umožněn průchod pěších a po většinu stavby i vjezd 
aut. Vjezd bude omezen pouze po dobu asfaltování. 
Předpokládané dokončení stavby v listopadu 2022.

 Informace z radnice

ULICE BÍLÁ
V první fázi jsme vybudovali kompletní inženýrské sítě včetně dešťové kanalizace. Následně jsme dokončili chodníky, 
finální povrch komunikace a veřejné osvětlení. Tato investice dosáhla výše téměř 15 milionů Kč.

ULICE SOKOLOVSKÁ,  
ZAHRADNÍ, V DOUBÍ 
Nyní pracujeme na odvodnění Zahradní 
a Sokolovské (zde navíc probíhá přeložka 
telekomunikačních sítí). Následně dojde 
k propojení vodovodu v Zahradní  
a Ke koupališti (z důvodu zkvalitnění 
vody). Po dokončení této etapy, zahájíme 
práce na úpravě povrchů komunikací. 
Předpokládané dokončení stavby polo-
vina 2023.

ULICE OTAVSKÁ
V úseku od Labské po Voděradskou vybudujeme nový 
vodovodní řad. Zokruhujeme kanalizační řad a doplníme 
přípojky k nemovitostem, které dosud nebyly napojeny 
na vodu nebo kanalizaci. Vyměníme veřejné osvětlení 
včetně kabeláže a postavíme nový chodník. Komunikace 
nakonec dostane asfaltový povrch. Zároveň v úseku od 
Labské po Jizerskou opravíme starý, nevyhovující asfal-
tový chodník. 
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Dětské hřiště „Tři věže“

Velkou rekonstrukcí prošlo dětské hřiště na Lázeňské louce. Děti se mohou těšit na novou hrací sestavu – tři věže 
s hradbami, skluzavkou, šplhacími stěnami, lanovými lávkami, žebříkem, psací tabulí a dalšími prvky. Vedle hradu 
navíc vyrostly oblíbené „hopsakoule“.

Práce na krásném projektu na úpravu zahrady u Husovy knihovny v Teršípově domě pokračují. Ze břehu Mlýnského 
rybníka můžete sledovat, jak roste opěrná zeď a schody, které povedou na dřevěné molo. 

Kouzelná zahrada u Husovy knihovny
Informace z radnice
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Bezpečná cesta do Voděrádek

Říčany a Voděrádky propojuje travnatá cesta podél komu-
nikace Voděradská. Ta je ve správě Středočeského kraje, 
který podél vysázel i nové stromy. Dotčené pozemky nepa-
tří městu a cesta mohla být realizována jen díky souhlasu 
vlastníků pozemků a ochotě zemědělce, který podniká na 
přilehlých polnostech. Nebylo možné zvolit mlatový po-
vrch, proto na okraji pole vznikl téměř třímetrový travnatý 
pás. Využívají jej chodci i běžci, kteří se nechtějí pohybovat 
po úzké krajnici silnice.

Iniciativa na vytvoření bezpečné stezky vzešla z vedení 
osadního výboru Voděrádky, který se také aktivně podí-
lel na jednání s majiteli pozemků a zemědělci.  Osadní 
výbor se také stará o sečení trávy. „Jsme rády, že se záměr 
podařil, cesta je využívaná a lidé mají možnost dojít pěšky 
a bezpečně domů,“ říkají předsedkyně OV Vladimíra Hu-
batová-Vacková a Vladana Hoskovcová.

Janovský rybník v Kuří
 Informace z radnice

Rekonstrukce Janovského rybníka v Kuří byla dokončena podle plánu. Bylo obnoveno potrubí spodní výpusti, pože-
ráku, vývaru, odpadní potrubí k revizní šachtě a opraven bezpečnostní přeliv. Nově byla vybudována lávka pro chodce 
a také jsme doplnili nové lavičky a odpadkové koše. Přejeme příjemnou procházku.
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A co si ryby povídají? 
Děti si na všech místech Říčanských 
slavností vody vezmou kartičku 
s obrázkem ryby. Pokud orazítkují 
4 šupiny, to znamená 
obejdou alespoň  
4 stanoviště, dostanou 
na Lázeňské louce 
dárek.

Informace z radnice
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Zveme vás na Říčanské slavnosti 
vody, které se budou konat v sobotu 
10. 9. od 13 hod. na Masarykově 
náměstí, Lázeňské louce, hradní 
zahradě, v Geoparku, u Mlýnského 
rybníku a kolem Klubu Cesta. 
Hlavní hvězdou bude David Koller. 

Všichni rybáři se mohou těšit na před-
nášku Jakuba Vágnera. Dále uslyšíme 
Schovanky, Spirituál Kvartet a na zá-
věr večera Elán Revival. Nejenom pro 
náctileté zahraje na Lázeňské louce 
Michal Horák a skupina QUTEEZ 
a trampolínové centrum Freex vám 
předvede dovednosti na trampolínách.

	 Společně s rybáři oslavíme 85. vý-
ročí říčanského rybářského spolku. 
Připravili si pro vás nevšední 
program u Mlýnského rybníka.

	 Připomeneme si 50. výročí založení 
stanice Hasičského záchranného 
sboru v Říčanech a uvidíme výstavu 
nejzajímavější techniky.

	 Muzeum Říčany připravilo zajíma-
vý program v Geoparku. Dozvíte 
se, co žije v říčanských rybnících, 
vyzkoušíte si např. mikroskopování 
vzorku vody a mnoho dalšího.

	 Kolem Klubu cesta to v den slav-
ností také ožije. Zažijete spoustu 
uměleckých, interaktivních a spor-
tovních aktivit pro malé i velké.

Říčanské slavnosti vody 
Z pestrého programu si vybere každý

	 Tématem letošních slavností 
je voda, proto klidně potkáte 
v ulicích Říčan ryby.

	 V hradní zahradě od 13 hod. 
uvidí nejmenší diváci vodnické 
pohádky a větší děti vyslechnou 
zajímavé povídání ze života ryb 
a vyzkouší si různé aktivity

	 Program na Masarykově 
náměstí zahájí legendární 
Schovanky

	 Spirituál Kvartet vystoupí na 
Masarykově nám. v 16 hod.

	 Nenechte si ujít poutavou 
přednášku, plnou krásných 
fotografií a filmů Jakuba 
Vágnera.

	 Na Lázeňské louce zahraje 
i skupina Quteez.

Bližší info najdete na webu města: 
info.ricany.cz/mesto/ricanske-slav-
nosti-vody
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Začátek prázdnin jsme v Říčanech 
na Jurečku zahájili koncertem 
houslového virtuóza Pavla Šporcla. 
Tentokrát se nesl na vlnách hudby 
Antonia Vivaldiho a jeho Čtvera 
ročních dob. 

I přes nepřízeň počasí se vše vydařilo 
a všichni si odnesli nevšední zážitek. 
Poděkování patří orchestru Praga 
Camerata pod vedením umělecké 
vedoucí Lucie Hůlové, pořadatelům 
z Odboru školství a kultury, panu Jež-
kovi za vstřícnost, Žákovskému za-
stupitelstvu, dobrovolným hasičům 
a celému týmu KC Labuť, zejména 
Radimovi Kadlčákovi za skvělou pří-
pravu v areálu Jurečku, kterou nám 
všem komplikoval vydatný déšť. Dě-
kujeme i vám, všem divákům, a věří-
me, že se již teď společně s námi těšíte 
na příští rok.
 OŠK

 Informace z radnice
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Připomínáme si 80. výročí transportů 
židovských obyvatel na Říčansku 
V pondělí 12. září si na Masarykově náměstí společně 
připomeneme 80. výročí transportů židovských obyva-
tel na Říčansku. 

Říčanští Židé administrativně spadali do židovské nábo-
ženské obce Uhříněves. Do transportů odcházeli od za-
čátku roku 1942. Nejprve se ocitli v ghettu Terezín, odtud 
je vlak odvezl do Osvětimi, Treblinky, Sobiboru a jiných 
likvidačních táborů. Největší transport Židů z Uhříněvsi 
a okolí proběhl 12. září 1942 na svátek Roš ha-šana (po-
hyblivý židovský Nový rok), kdy bylo odsud do Terezína 
převezeno 212 Židů. Celkem bylo při tomto transportu 
označeném písmeny Bg z Prahy do Terezína deportováno 
1003 osob, z nichž pouhých 118 přežilo válku. Ostatní za-
hynuli v likvidačních táborech. 

V rámci pietního aktu zazpívá Aneta Langerová 
Při příležitosti 80. výročí největšího transportu v našem 
regionu položíme kameny zmizelých pěti obyvatelům 
dnešního Masarykova náměstí a okolí. V rámci pietního 
aktu zazpívá říčanská rodačka Aneta Langerová. Žáci 
hudebních tříd 2. ZŠ Bezručova vystoupí se skladbou 
Jiřího Březíka „Až ti zítra sedne na nos saze“. 

Přijďte svou účastí podpořit důstojný průběh akce. 
Židovský hřbitov v Uhříněvsi, začátek třicátých let 20. století 

Foto: z archivu Muzea Říčany 
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 Pietní akt k 80. výročí transportů  
 židovských obyvatel na Říčansku  
 a ukládání kamenů zmizelých 

pondělí 12. září 2022 
od 14 h
Masarykovo náměstí 
v Říčanech 
u informačního kiosku

Vystoupí zpěvačka   
 Aneta Langerová 
a žáci hudebních 
tříd 2. ZŠ Bezručova 
Říčany  pod vedením 
Martina Mužíka.

Kameny zmizelých budou  
uloženy na těchto místech: 

Masarykovo náměstí 
Hedvika Turnovská 
Pavel J. Steindler  
JUDr. Viktor Stein

Lázeňská ulice  
Evženie Bondyová 

Cesta svobody  
MUDr. Viktor Kraus

Akce se koná pod záštitou starosty města Říčany Davida Michaličky 
a za účasti zástupců Židovské obce v Praze, Nadačního fondu 
obětem holocaustu, vedení města Říčany a Muzea Říčany.

Čtvero ročních dob rozeznělo Jureček



Vernisáž výstavy O POSLUŠNOSTI autora Pavla Šmída 
se uskuteční ve středu 14. září od 17.30 hod.  
Během vernisáže si můžete užít koncert zpěváka, 
skladatele a multiinstrumentalisty Davida Pomahače.

Informace z radnice

Zveme na výstavu 
do Městské Galerie Říčany

O poslušnosti…
Už dlouho převaluji v ústech pojem poslušnost. 
Jako dítě socialismu jsem ho zažil v mnoha podobách. 
Spartakiády, „nablblé“ besídky, průvody s mávátky 
nebo lampiony, pionýrské uniformy, červené šátky apod. 
Dítě se neptá, dítě plní. Když vidí, že se podobně chovají 
dospělí, nad smyslem nebádá. 
Poslušnost má mnoho podob. Mimo jiné je to jediná 
cesta, jak dojít k dobrému kolektivnímu výsledku třeba 
ve sportu, v divadle, orchestru, kuchyni.  Říkáme tomu 
dril, disciplína, kázeň.
Jsme schopni rozlišit smysluplnost disciplinovanosti 
od nesmyslné ztráty osobní svobody? Poznáme, kdy už 
je naše ochota poslouchat za čarou, a kdy už sloužíme 
cizím cílům?  
  Pavel Šmíd, 2022

Výstava návrhů architektonické 
soutěže 
V budově MěÚ na Komenského náměstí můžete v 1. patře navštívit výstavu všech 15 návrhů architektonické 
soutěže na vytvoření prostoru pro moderní vzdělávání pro Muzeum Říčany v areálu hradu.

Cílem celého projektu je zkvalitnění využití areálu hradu 
pro říčanské obyvatele. Měly by zde vzniknout nové vý-
stavní prostory, zázemí muzea a také kavárna. Díky tomu-
to projektu dojde k propojení a větší otevřenosti geoparku 
Říčany a hradní zahrady s areálem hradu.

Všechny soutěžní návrhy splnily soutěžní podmínky. Porota 
se věnovala hodnocení velice podrobně několik dní. Přizvá-
ni byli odborníci z Národního památkového ústavu, odbor-
níci pro posuzování energetického konceptu, a územního 
a regulačního plánu. Dalším krokem bude realizace pro-
jektové dokumentace a souběžně prověřování dotačních 
titulů, z nichž by mohla stavba být částečně financována.

Komentovaná prohlídka s autorem výstavy Pavlem 
Šmídem proběhne ve středu 21. září od 18 hodin. 
Výstava potrvá do neděle 16. října 2022.

Pavel Šmíd patří k nemnoha autorům své generace, kteří 
se svým figurálním dílem přímo dotýkají citlivých, ale stá-
le aktuálních otázek naší minulosti, které mají společen-
ský přesah i do současnosti.
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Na říčanské nádraží přijede 
9. září speciální vlak
Cílem vlakového programu REVOLUTION TRAIN je 
protidrogová prevence „trochu jinak“. Prostřednictvím 
zapojení lidských smyslů zapůsobit na návštěvníka 
a inspirovat jej k pozitivním životním volbám.

Jsou zde představeny mechanismy, kterými drogová zá-
vislost vzniká až do důsledků, které v životě závislého če-
kají. Díky zapojení do reálného příběhu, emotivním situa-
cím a interaktivnímu přístupu dokáže program zaujmout 
a dát prostor k přemýšlení nad nebezpečím legálních i ne-
legálních drog.
  
Program trvá 90 minut a je určen jak pro školní skupin-
ky (od 12 do 17 let), tak i pro širokou veřejnost (od 10 
let). Vítáni jsou i rodiče, protože náznaky užívání drog se 
objevují již u dětí ve velmi nízkém věku. Rodiče si závis-
losti u dítěte dlouho nemusí všimnout a nakonec může 
být pozdě.  

Dopolední program je rezervován pro školy. Odpoledne je 
otevřeno pro širokou veřejnost od 15:30 do 18:00 hodin. 
Vstup bude díky městu po celou dobu zdarma. 

Parkování v Říčanech se zatím nemění
Město vyhrálo soud s krajským úřadem – krajem 
nestandardně zrušený projekt dopravního značení 
byl tedy stanoven zákonně. Jsme rádi, že soudy 
opakovaně potvrdily, že město postupuje v souladu 
se zákonem.

Již od začátku roku město pravidelně informuje o pří-
pravě zjednodušeného parkovacího systému – tedy 
JEDNA zóna, JEDEN tarif, JEDNA cena pro Říčaňáky 
100 Kč za rok. I ostatní však kdekoliv v centru zaparku-
jí – 5 Kč/30 min. a 40 Kč/den. Upravený systém bude 
respektovat vaše připomínky z mnoha veřejných setkání 
i písemných podnětů.

Do doby nového stanovení dopravního značení se všemi 
úpravami je celý systém pozastaven a parkovné se ne-
vybírá. Nic na tomto postupu nemění ani to, že Krajský 
soud dal za pravdu městu a původní projekt potvrdil. 
 Aktuálně odbor dopravy projednává poslední detaily 
úprav s dopravním inspektorátem PČR. O přesném 
termínu obnovení systému bude městský úřad občany 

včas informovat. Každý bude mít dostatek času zajistit 
si „kartu Říčaňáka“ za symbolických 100 Kč/rok, pokud 
ji ještě nemá. 

Část parkoviště Pod hradem bude ZDARMA pro Říčaňáky 
i pro návštěvníky z okolních obcí.

ŘÍČANY 
9. 9. 2022
vlaková stanice Říčany, VSTUP ZDARMA

REVOLUTION 
TRAIN

FUNKČNÍ INTERAKTIVNÍ UNIKÁTNÍ

WWW.REVOLUTIONTRAIN.CZ RECEPCE: +420 774 724 757 FACEBOOK.COM/ REVOLUTIONTRAIN

ČESKÁ TOURNOVÉ ČESKO

program pro veřejnost od 15:30 do 18:00 hod.,

doporučujeme rezervaci na: rajnochova@revolutiontrain.cz,  
nebo tel.: + 420 608 405 080

6 VAGÓNŮ, 4 KINOSÁLY, 8 INTERAKTIVNÍCH MÍSTNOSTÍ
A SKUTEČNÝ PŘÍBĚH O DROGOVÉ ZÁVISLOSTI.
VSTUP OD 10 LET VĚKU.
DĚTI VE VĚKU 10 - 12 LET V DOPROVODU DOSPĚLÉ OSOBY. 

NÁRODNÍ
PROTIDROGOVÁ
CENTRÁLA

NOVÉ ČESKO
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Název filmu „Mimořádná událost“, který letos 4. 8. 
zahájil letní kino v Říčanech, byl opravdu výstižný. 
Mimořádná totiž byla i atmosféra tohoto prvního 
večera v nádherném a přátelském prostředí v zahradě 
Olivovny, skvělá byla účast diváků a zajímavé bylo 
vyprávění o historii a zakladatelích Olivovy léčebny 
před samotným promítáním filmu. 

Zahájení se osobně zúčastnil i starosta Říčan David Mi-
chalička, který je zároveň spoluzakladatelem této kultur-
ní akce. Připomněl nám, že se jedná již o V. ročník říčan-
ského letního kina. Následovala sobotní projekce „Není 
čas zemřít“ a přestože počasí nebylo až tak letní, „bon-
dovka“ si své příznivce našla. Drsná komedie „Vyšehrad: 
Fylm“ s návštěvností bezmála 400 diváků potvrdila dob-

rý výběr filmů. Zakladatelka Kapky naděje Vendula Pizin-
gerová před projekcí tohoto filmu poděkovala všem, kteří 
svými příspěvky podpořili projekt nadace na vybudování 
dětské psychiatrické léčebny.

Sobotní film „Klan Gucci“ zahájila paní místostarostka 
Hana Špačková, která nás pozvala na pohodový týden 
s jazzem a také na Říčanské slavnosti vody, které se 
budou konat 10. září. V tuto chvíli (ke dni uzávěrky) nás 
čekají další tři filmy: „Známí, neznámí“, „Po čem muži 
touží 2“ a na samotný závěr „Zátopek“. 

Děkujeme organizátorům i brigádníkům a všem, kteří při-
šli nebo ještě přijdou do Olivovny, a těšíme se na VI. ročník 
letního kina v Říčanech. 

OŠK

Letní kino v nádherném  
prostředí Olivovny
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Volné pozice pro Město Říčany

Hledáme správce komunikací 
a referenta údržby zeleně.

31

Chcete, aby vaše práce měla smysl a dále zlepšovala 
životní podmínky obyvatel Říčan? Staňte se součástí 
našeho týmu.

Referent stavebního úřadu – 
speciální stavební úřad
Co práce obnáší: vydávání stavebních povolení, ohlášení, 
kolaudačních souhlasů na stavby a úpravy pozemních ko-
munikací, chodníků a dalších dopravních staveb. 
Co k tomu potřebujete: vyšší odborné vzdělání v technic-
kém směru, praxe výhodou, nikoli podmínkou.

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

Správce komunikací
Co práce obnáší: sledování technického stavu komunika-
cí, návrhy na opravy a rekonstrukce komunikací a zajiště-
ní jejich realizace.
Co k tomu potřebujete: SŠ s maturitou, zkušenost ve sta-
vebnictví výhodou.

Referent registru vozidel –  
agenda vozidel
Co práce obnáší: práce na přepážce registru vozidel, ko-
munikace s klienty a vyřizování jejich požadavků.
Co k tomu potřebujete: SŠ s maturitou, zkušenost s re-
gistrem vozidel výhodou.

Správce cyklostezky
Co práce obnáší: údržba cyklostezky a jejího okolí, drob-
né opravy.
Co k tomu potřebujete: 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 120 Kč na den, příspěvek 

na penzijní připojištění
 školení pro zvyšování kvalifikace v ceně až 

30 000 Kč, 
 příspěvek při životních a pracovních výročích, 
 možnost umístit dítě do městské školky, 
 možnost rekreace v městských objektech 

v Kořenově (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
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 Schválený Upravený Skutečnost  % plnění
 rozpočet rozpočet k 31. 7. 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)

325 754 500,00 379 354 830,00 244 943 776,38 64,57

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

152 420 454,00 156 662 635,54 79 377 646,62 50,67

Kapitálové příjmy (příjmy z prodeje majetku) 2 100 000,00 2 100 000,00 6 286 937,80 299,38

Přijaté dotace 116 159 008,00 129 907 698,31 71 241 233,58 54,84

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

Rozpočtové příjmy  
běžného roku celkem

596 493 962,00 668 085 163,85 401 874 594,38 60,15

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 1 036 300 468,79 770 089 899,32 74,31

VÝDAJE 

Běžné (provozní) výdaje 451 420 877,86 511 113 589,21 261 304 956,50 51,12

Rozpisové rezervy 13 599 522,74 22 397 540,12 0,00 0,00

Běžné výdaje celkem 465 020 400,60 533 511 129,33 261 304 956,50 48,98

Kapitálové (investiční) výdaje 309 137 779,68 358 492 094,19 125 434 064,17 34,99

Rezervy na investice 71 993 601,89 125 864 582,27 0,00 0,00

Investiční výdaje celkem 381 131 381,57 484 356 676,46 125 434 064,17 25,90

Rozpočtové výdaje běžného roku celkem 846 151 782,17 1 017 867 805,79 386 739 020,67 38,00

Splátky úvěru 25 038 000,00 18 432 663,00 9 825 105,73 53,30

Výdaje vč. splátky půjčky 871 189 782,17 1 036 300 468,79 396 564 126,40 38,27

rozdíl příjmy – výdaje (BV s kons.) 0,00 0,00 373 525 772,92

Infocentrum 
v září

Celé prázdniny mohly děti chodit do 
informačního centra pro své odměny 
za nalezení kešky u Marvánku. Po-
kud jste nestihli se svými potomky 
dorazit, hra už skončila, ale kešku na 
Marvánku necháme ještě v září scho-
vanou, a kdo ji najde, toho odměníme 
alespoň samolepkami a obrázky této 
soutěže ČT Déčko.
Pro dospělé a větší děti ještě doplňu-
jeme informaci o možnosti navštěvo-
vat informační kiosek na Masarykově 
náměstí, kde se dozví více o projektu 
Kameny zmizelých. Letáčky k pro-
jektu (v září aktualizované) si mohou 
vyzvednout rovněž v našem IC. 

Vaše kolegyně z IC
 

Podrobné čerpání rozpočtu najdete na www.ricany.cz – radnice – město a samospráva – finance a majetek města – aktuální informace o čerpání rozpočtu města
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Milí rodiče, pedagogové a děti
Léto se pře-
houplo do své 
závěrečné fáze, 
což nejvíce a vel-
mi nerady vní-
mají naše děti. 
Znamená to, že 
skončily prázd-

niny, bezstarostný čas plný dobro-
družství a zážitků. Ale tak už to chodí, 
po zaslouženém odpočinku klepe na 
dveře nový školní rok a s ním plno 
otazníků, jaký asi bude.
Po dvou letech s někdy i chaotickým 
průběhem školního roku jdou do 
školy všichni s obrovským očekává-
ním. Děti i rodiče a v neposlední řadě 
učitelé, kteří touží prožít běžný školní 
rok tak, jak jsme byli až do roku 2019 
zvyklí. 
Ve školách během prázdnin pro-
bíhaly pečlivé přípravy, aby nebyly 
děti zklamány. Nejviditelnější novin-

kou je otevření nové Mateřské školy 
Větrník 1. září. Ve školce je už vše 
připraveno k přivítání našich nej-
menších. Do této budovy byla přijata 
většina dětí z Mateřské školy Srdíčko. 
Proč? Protože tuto školku od začátku 
prázdnin rekonstruujeme a práce ne-
lze provádět za provozu. Přeji dětem, 
aby si pobyt v nové školce řádně užily 
a odnesly si samé užitečné zkušenos-
ti do života. A učitelům přeji, aby se 
v novém pracovišti cítili dobře a byli 
dětem dobrými průvodci a kamarády.
Na základních školách probíhala 
údržba, která nelze dělat ve školním 
roce. Zejména děti na 1. základní škole 
v hlavní budově za kostelem pocítí nej-
větší změnu. Během prázdnin bylo to-
tiž vybudováno nové sociální zařízení, 
to původní už opravdu mělo odslouže-
no. Jinde se třeba malovalo a provádě-
ly další zásadní opravy tak, aby školní 
rok mohl proběhnout v klidu. 

Technický stav budov jsme posílili, 
teď už zbývá jen to nejdůležitější. Aby 
školní vyučování nebylo narušováno 
žádnými epidemiemi, žádným virem 
nebo novými mutacemi. Děti si za-
slouží plnohodnotné prožívání svých 
dětských školních let, které budou 
plné pohybu, sportu, získávání zají-
mavých poznatků z říše přírody, vědy 
a techniky, ale i matematiky nebo 
umění. Děti potřebují vyrůstat v při-
rozeném prostředí mezi svými vrstev-
níky, zažívat dětské radosti, ale i zkla-
mání, prožívat první lásky, obdivovat 
své vzory a hledat štěstí a motivaci, 
proč být správným člověkem.
Přeji všem říčanským dětem, aby 
mohly prožívat své dětství bez ome-
zení, v pěkném a podnětném prostře-
dí a s těmi nejlepšími vzory a průvod-
ci, jaké si mohu přát. Hodně štěstí!

Hana Špačková, místostarostka 
(Klidné město)

Říčaňáci volí rozumem i srdcem
Celostátní, cen-
trálně řízené 
strany jako ODS 
(v Říčanech 
v koa lici pod hla-
vičkou SPOLU) 
nebo STAN mají 
v naší společnos-

ti své místo –  v Parlamentu, v krajích 
či velkých městech. Tato rozkročenost 
napříč republikou však přináší také 
svá ALE, jak vidíme aktuálně na-
příklad v Praze v kauze Dopravního 
podniku. Ve vysoké politice jde o velké 
peníze, vliv, zakázky a pozice. Kdo se 
zde chce prosadit, musí prostě dělat 
velkou politiku. A ta již kolikrát není 
o reálných činech a výsledcích, natož 
o lidech. Prim hrají týmy fotografů, 
správců sociálních sítí, marketéři, 
stejně jako správné kontakty, kuloární 
dohody a hlavně peníze. 
Komunální politika na malém městě, 
jako jsou Říčany, má naopak mno-
hem více osobní rozměr. Občané své 

vedení a zastupitele opravdu znají, 
potkávají je denně v běžném životě, 
žijí spolu na jedné ulici. Výsledky prá-
ce jsou pod drobnohledem veřejnos-
ti, úspěchy i neúspěchy jsou okamžitě 
vidět. Práce pro město v tomto měřít-
ku není o penězích, ale o odvaze a od-
povědnosti. Nestačí hezky mluvit, 
jsou třeba rozhodnutí a činy. Občas 
i nepopulární, ale s jasnou vizí do bu-
doucna. Klíčová je vzájemná důvěra.  
I já jsem dostal nabídky kandidovat 
za celostátní strany. Vždy jsem je 
však rezolutně odmítl. Neumím sedět 
na více židlích najednou, pokud mám 
dělat svou práci poctivě a profesio-
nálně. A starostování v Říčanech je 
skutečně prací na celý úvazek nebo 
spíše na 24/7. Často je to vysilující, 
náročné na psychické i fyzické síly, 
přesto mohu zodpovědně říci – není 
lepší pocit, než když dáváte svému 
městu 100 % sebe sama. Když vidí-
te výsledky své práce všude kolem 
sebe. Když můžete každý večer usínat 

s klidným pocitem, že vaše svědomí 
je naprosto čisté bez sebemenších 
stínů a pochybností – nikdy jsem nic 
neukradl, nikomu nic neslíbil, žádný 
úplatek nevzal. 
S osvědčeným (pouze a jen říčan-
ským) týmem Klidného města již 
počtvrté předstupujeme před vás, ob-
čany nejlepšího města k životu v Čes-
ké republice. Budeme dál jako jediní 
brzdit novou výstavbu a finance 
směřovat do budování infrastruktury 
a zlepšování kvality života místních. 
Máme opět kvalitní tým profesio-
nálů, patriotů a srdcařů, kteří jsou 
připraveni pro město nadále praco-
vat poctivě, s odhodláním a hlavně 
s pokorou – k lidem, městu i přírodě 
kolem nás. 
Volby, ať už dopadnou jakkoliv, bu-
dou volbou vás, Říčaňáků. A já pevně 
věřím, že budou volbou nejen rozu-
mem, ale i srdcem.

David Michalička, starosta 
(Klidné město)



Zastupitelé

34 texty.kuryr@ricany.cz

Vážení spoluobčané, milí Říčaňáci
Od tohoto měsí-
ce nás čeká velmi 
pozitivní změna 
– připravili jsme 
pro vás mož-
nost ZDARMA 
a pohodlně třídit 
odpad přímo 

u svého domu. Během prázdnin jsme 
ve spolupráci se společností Marius 
Pedersen rozvezli nádoby na tříděný 
odpad až před vaše nemovitosti. Po-
kud máte o popelnice zájem a ještě jste 
si je neobjednali, můžete tak učinit 

třeba nyní. Stavte se osobně na po-
kladně MěÚ na Masarykově náměstí 
53, nebo napište na e-mail: renata.ha-
vrankova@ricany.cz. Od září nás čeká 
také změna v harmonogramu svozu 
odpadů. Nic jsme nenechali náhodě 
a již v polovině srpna jsme do vašich 
schránek doručili speciální přílohu 
s termíny svozů. Tabulku si můžete vy-
střihnout a dát třeba na ledničku. 
Těší mne, že využíváte intuitivní apli-
kaci Říčany v mobilu. Dozvíte se zde 
například informace o městských au-
tobusech, včetně jízdních řádů a on-

line polohy autobusů. A také odjezdy 
linek Pražské integrované dopravy. 
Dokonce si můžete v mobilu rezer-
vovat termín například na výměnu 
občanského průkazu. Vynikajícím po-
mocníkem je záložka Závady. Přímo 
v ní můžete nafotit a odeslat závady, 
které vás trápí, ať už se jedná o rozbi-
tý chodník, poškozené lavičky nebo 
přeplněný odpadkový koš. Zpětně 
dostanete informaci o tom, jak a kdy je 
závada řešena. 
Děkujeme za spolupráci 
Petr Auředník, radní (Klidné město)

Připravuje se rozšíření služeb v nemocnici
Jako člence do-
zorčí rady Ne-
mocnice Říčany 
a zároveň zdra-
votnici mi dělá 
velkou radost 
skutečnost, že 
aktuálně řešíme 
přístavbu v ne-

mocnici za účelem zřízení magnetic-
ké rezonance a CT. Jsem si jistá, že 
tyto diagnostické metody zvýší kom-
fort občanů Říčan, protože již nebu-
de třeba na tato vyšetření dojíždět. 
Aktuálně je již zhotovena projektová 
dokumentace a já věřím, že toto roz-
šíření služeb nemocnice bude pro pa-
cienty a říčanské občany přínosem. 

Stejně jako tomu bylo u velkokapacit-
ního očkovacího centra, které taktéž 
vzniklo díky aktivní spolupráci mezi 
městem Říčany a Nemocnicí Říčany.
Ráda bych navázala na můj červnový 
příspěvek, který se týkal dětí. Jsem 
maminka pětileté holčičky, téma 
dětí je mi tedy blízké a mám velkou 
radost, že se nám podařilo realizovat 
stavbu chodníku v Kuří, který vede 
nejen k městské školce Kuřátko, ale 
také na zastávku MHD. Je tedy po-
třebný pro dospělé i děti. Závěrečná 
fáze stavby proběhne na začátku 
září.
Nejen děti z Kuřátka, ale také občané 
Kuří rádi chodí k místnímu Janovské-
mu rybníku, který jsme letos opravili 

a je tak opět v pěkném stavu. Bývá 
zároveň i příjemnou zastávkou „přes-
polních“, kteří se vydávají na kole či 
pěšky lesní stezkou z Voděrádek ve-
doucí až do Nupak.
A v neposlední řadě mám tip pro ro-
diče. Kdo jste s dětmi ještě nebyli, 
určitě vyzkoušejte „Tři věže“ na Lá-
zeňské louce, motokáry na doprav-
ním hřišti anebo třeba nové hřiště 
v Kolovratské ulici.
Říčany jako klidné město pro život 
rodin s dětmi a zároveň rozšiřující se 
nabídka zdravotní péče pro říčanské 
občany, to je směr, který chci v Říča-
nech i nadále podporovat.

Jana Doleželová, zastupitelka 
(Klidné město)
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Vybudujme město dopravy budoucnosti
Možná se podi-
vujete, co je to 
za nesmysl po-
važovat Říčany 
za město dopra-
vy budoucnosti. 
Množství pro-
jíždějících a par-

kujících automobilů ve městě každý 
rok narůstá a doprava je v posledních 
15 letech největší problém města.
Jsem přesvědčen, že jsme schopni 
město dopravy budoucnosti vybu-
dovat. Chce to VIZI, KONCEPCI 
a ODVAHU a za dalších 15 let toho 
dosáhneme. Následující 1–2 roky 
nebudou pro mnoho lidí ekonomic-
ky snadné kvůli vysokým cenám 
energií a inflaci. Říčany se ale na-
chází v těsné blízkosti Prahy, což 
je jedna z nejbohatších aglomerací 
v Evropě. Bohatství Prahy nám po-
máhá, ale současně nám její par-
kovací zóny a nadměrný růst počtu 
obyvatel v okolí způsobuje enormní 

dopravní zatížení. Nicméně měs-
to disponuje rozpočtem, který má 
rezervy v podobě dodatečných čis-
tých příjmů z měření radary v řádu 
60–100 mil. Kč a ty lze smysluplně 
zpět investovat do dopravy.
Podle nedávného průzkumu v Ří-
čanech 35 % obyvatel považuje za 
největší problém města tranzitní do-
pravu a zácpy aut, 10 % parkování 
a současně celých 46 % považuje za 
prioritu rozvoje města zlepšení in-
frastruktury pro chodce a jiné druhy 
mobility než automobil. 
Máme zde paradoxy. Všude slyšíme 
stížnosti ohledně velkého množství 
aut, velkého provozu a nemožnosti 
zaparkovat. Je to pravda a je to vět-
šinou pohled majitele auta v produk-
tivním věku, který tento problém sám 
vytváří. Potřebuje se co nejrychleji 
dostat do práce, nakoupit, zavézt děti 
do školy nebo na kroužek. Je třeba 
poznamenat, že mnohdy nemá jinou 
alternativu. 

Je zde i druhý pohled možná stejně 
velké skupiny obyvatel ve městě, 
a to jsou senioři, mladí lidé bez auta, 
maminky s malými dětmi, jejichž 
nejčastější formou je kupodivu chů-
ze, veřejná doprava, případně stále 
oblíbenější kolo, e-kolo nebo e-ko-
loběžky. 
Třetí samostatnou skupinou vytváře-
jící největší tlak na dopravu a parko-
vání v Říčanech jsou řidiči z okolních 
obcí a dálkový tranzit.
Jaká by tedy měla být vize? Rozvíjej-
me město pro všechny druhy dopravy 
a smysluplné využití veřejného pro-
storu a zapojme občany do rozhodo-
vání o jejich preferencích, jak se udr-
žitelně pohybovat ve městě. 
Protože jsme v tomto Kurýru limito-
váni rozsahem příspěvku, přečtěte si 
konkrétní plány na webu nebo v na-
šem Kurýru Změny pro Říčany.

Tomáš Krebs  
(Změna pro Říčany – STAN)

Právní kroky města musí vést  
správným směrem
V červenci Krajský soud v Praze roz-
hodl svými dvěma rozsudky o zrušení 
rozhodnutí krajského úřadu, který-
mi byly v únoru tohoto roku zrušeny 
opatření obecné povahy regulující 
systém Parkuj dobře v Říčanech. 
Dostali jsme se tak do značně nepře-
hledné situace – daná opatření obec-
né povahy vydaná městem formálně 
opět nabyla platnosti, v mezidobí 
však byly upraveny některé dílčí části 
systému – např. ceník. O zamotanos-
ti celé věci svědčí i konstatování sou-
du, že v novém řízení bude muset kraj 
nejdříve vyřešit otázku, zda jedno 
z opatření města již nepozbylo zcela 
nebo částečně platnosti.
Je nutné zmínit, že dané rozsudky 
krajského soudu nelze interpretovat 
tak, že by aprobovaly postup města 
při zavádění původního parkovacího 
systému. Touto otázkou se totiž soud 

vůbec nezabýval – rozhodnutí kraje 
bylo zrušeno výhradně z procesních 
důvodů.
Město v současnosti původní par-
kovací systém nevymáhá a avizuje 
spuštění zjednodušeného parkovací-
ho systému na podzim. Pak se ovšem 
lze tázat, zda bylo opravdu nutné vést 
řízení u soudu a hradit náklady práv-
ního zastoupení advokátem JUDr. 
Tomášem Sokolem, jestliže město po 
pro sebe příznivém výroku, kterého 
se správní žalobou domáhalo (zru-
šení rozhodnutí kraje), tvrdí, že se na 
věci nic nemění, jelikož stejně chystá 
nový systém.
Podobná situace nastala v případě 
převodu bytů na Komenského ná-
městí, kdy město vynaložilo stovky 
tisíc za právní služby poskytnuté 
JUDr. Janou Zwyrtek Hamplovou, 
kdy nakonec město rozhodlo navzdo-

ry jejím doporučením o provedení 
převodu. Že se jednalo o správný po-
stup, jak jsme ve Změně pro Říčany 
tvrdili od počátku, se následně uká-
zalo v judikatuře soudů, společném 
stanovisku 3 ministerstev, jakož i ve 
stejném postupu dalších obcí v ČR 
(např. Liberec). I proto jsme rádi, že 
se nám tehdy podařilo přesvědčit ale-
spoň dva zastupitele Klidného města, 
aby také hlasovali ve prospěch převo-
du – společně s námi, celou opozicí.
Rozumíme, že nastíněné právní 
problémy nejsou jednoduché, nadto 
právní názory na ně se mohou různit. 
O to větší pozornost je ovšem potřeba 
jim věnovat. To jako Změna pro Říča-
ny nabízíme – máme v týmu celkem 
tři zkušené právníky a nadto předsed-
kyni kontrolního výboru. 

Zastupitelé Změna 
pro Říčany – STAN
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Pojďme do toho SPOLU!
Koncem září od 
vás my vaši zvo-
lení zástupci do-
staneme vysvěd-
čení, jak jsme 
ve vašich očích 
obstáli v uplynu-
lém období, ale 

i jaké jsme si získali sympatie, nebo 
jak jsme dokázali prodat, co jsme pro 
naše okolí udělali. 
Z opozice je složité cokoliv prosadit 
a dojednat a mít možnost i řádně 
o tom informovat, pochlubit se, vy-
světlit. Tolik prostoru nedostáváme. 
Jsem proto rád, že se i přesto nějaké 
věci povedly, a to především díky 
mému působení v pozici krajského 
zastupitele, který se snaží pro kraj 
a pro náš region získat to nejlepší. 
Mimo nové tělocvičny u gymnázia či 
přípravě výstavby obchvatů se při-
pravuje směna pozemků pod Mlýn-
ským rybníkem, aby se odtud vy-
místila vozidla údržby. Na Kraji se 
věnuji především dopravě, proble-
matice vody a sportu, ale podpořili 

jsme mezi prvními nemalou částkou 
i skautskou klubovnu a snažil jsem 
se je přesvědčit, že není nutné ji 
obnovovat roky. Jsem moc rád, že 
se jim to povedlo. Stejně jako vznik 
sportovních center mládeže ragbis-
tů i šachistů.
Co budeme prosazovat, pokud dosta-
neme příležitost se vrátit do vedení 
obce? Kromě slušnosti a profesiona-
lity se na úřad vrátí i odbornost. Dů-
raz budeme klást především na zlep-
šení dopravy, posílení infrastruktury 
i komunikaci s veřejností. Návrat ke 
komplexnímu a férovému projek-
tovému řízení a týmové spolupráci, 
kdy občan je na prvním místě, bude 
samozřejmostí, ostatně to bylo motto 
naší poslední kampaně. 
Chci také připomenout, že za mého 
působení v pozici předsedy výboru 
pro územní rozvoj a výstavbu došlo 
od roku 2010 k nastavení jasných 
pravidel vedoucích k zásadnímu 
utlumení výstavby. Tedy opravdu ne-
podporujeme masivní výstavbu, jak 
je nám s oblibou podsouváno. 

Dopravu je nutné řešit komplexně. 
Ať už individuální (autem, na kole, 
koloběžce), nebo hromadnou. Je 
nutné nabídnout dostatek spojů 
ve vhodných intervalech i směrech 
a dostatek parkovacích míst na-
pojených na hromadnou dopravu 
i služby.
Opravy ulic či budování chodníků 
v místech, kde dochází ke kolizím 
chodců a dopravních prostředků jako 
třeba Nad Bahnivkou nebo ve Ver-
dunské, jsou naší prioritou. 
V neposlední řadě chceme zlepšit 
naše okolí nejen řádnou údržbou 
ulic i zeleně, ale i koncepční obno-
vou a rozšiřováním mobiliáře města, 
především laviček i přístřešků nejen 
u autobusových zastávek. 
Je toho hodně, co se dá v našem krás-
ném městě vylepšit a já s mými kolegy 
jsem připraven udělat maximum, aby 
se nám tu dobře žilo. 

Miloslav Šmolík,
krajský a říčanský zastupitel 

(ODS – SPOLU)

Zelená změna pro Říčany
Když se s kým-
koli v Říčanech 
zastavím, tak 
se téměř vždy 
dostaneme k té-
matu, jak se bez-
pečně a co nej-
rychleji dostat ve 

městě z bodu A do bodu B. 
Způsobů dopravy  je řada, a tak 
vzniká i řada možných kolizí, které 
spolehlivě odradí od užívání dal-
šího zvoleného způsobu dopravy: 
chodec ohrožovaný koloběžkářem 
na chodníku, cyklista natlačený 
autem  ke krajnici, babička na elek-
trovozítku marně čekající, až jí dají 
ostatní přednost, aby mohla po-

kračovat v cestě na druhou stranu 
silnice.
Pojďme to vyřešit. Byli byste pro to, 
aby vznikly ve městě zvláštní, oddě-
lené pruhy pro cyklisty, koloběžky, e-
-koloběžky, minivozítka pro seniory, 
skaty, inline bruslaře a další?
Jinými slovy byli byste pro to, aby 
chodci měli svůj chodník, kde je 
nebude třeba dítě na skateboardu 
ohrožovat (protože pokud jede na sil-
nici, tak toho dotyčného jezdce zase 
ohrožují na životě třeba náklaďáky). 
Aby řidiči měli své silnice, kde se jim 
nebude pod kola plést cyklista nebo 
dítě s koloběžkou. A aby všechna ta 
zbývající „e“ i  bez „e“ vozítka měla 
svůj pruh či cestu?

A poslední, ten největší problém: 
Kudy? Možností je celá řada – od 
vybudování nových pásů podél cest 
(a nemusí mít parametry okresní sil-
nice jako některé cyklostezky), přes 
vyčlenění části silnic až po začleně-
ní „zelených pruhů“ jako součásti 
obytné zóny, kde mají na poměrně 
široké komunikaci chodci i cyklisté 
relativně velká zákonná práva.
A proč zelená v názvu příspěvku? 
Podle mě by to chtělo ten pruh či ces-
tu výrazně označit, protože pak bude 
ten efekt pro všechny teprve reálný.
Co vy na to? Dávalo by Vám to, Ří-
čaňáci, smysl?

Zdeněk Hraba, senátor a zastupitel 
(Změna pro Říčany – STAN)
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Sociální služby v Říčanech
V Říčanech dobře 
pracuje Sociální 
odbor a hodně 
neziskových orga-
nizací, které se so-
ciální práci věnují. 
A určitě to nedě-

lají pro peníze, protože tam se moc 
peněz nepohybuje. Je to o sociálním 
cítění těchto lidí. 
Doba se mění a vyskytují se nové 
a nové směry, kam by se měla sociální 
podpora rozšířit. Podívejte se kolem 
sebe a zjistíte, že narůstá počet dětí 
s autismem a kombinovanými va-
dami. To je největší nápor většinou 
na maminky, které se o takové dítě 
starají, když v tom lepším případě je 
muž v práci, nebo v tom horším pří-
padě, když rodinu opustil. Co s tím? 
Nastavit pomoc tak, aby se dětem 
a jejich rodinám v rámci sociálních 
služeb dalo od péče odlehčit dostup-

ností odlehčovacích služeb, za kterou 
v současné době musí rodiny dojíždět 
mimo naše ORP. Každá maminka by 
asi uvítala, kdyby si mohla popovídat 
a podělit o své zkušenostmi s jejich 
výchovou. Potřebuje si nakoupit, jed-
nou za čas dojít k lékaři, nebo třeba 
jen s kamarádkou jít na kávu. Určitě 
si nemyslím, že by vedení města mělo 
zřizovat nějaký nový odbor, ale podle 
mého by mělo poskytnout prostor, 
kde by se tyto rodiny mohly scházet. 
Když bude prostor pro scházení, 
maminky se dají určitě dohromady, 
časem se spojí v neziskovku a budou 
moci žádat i dotace. 
To ale píši o malých předškolních 
dětech. Co se týká dětí školou po-
vinných, je povinností města zařadit 
všechny děti do vzdělávacího procesu.  
4. ZŠ Nerudova je již na hraně svých 
kapacit, co se týče přijímání právě 
dětí s tímto typem zdravotního po-

stižení a podle mých informací jsou 
na tom stejně ostatní školy podob-
ného zaměření. Bohužel je to běh na 
dlouhou trať, ale je nutné s tím začít 
co nejdříve. V současné době chybí 
kvalitní speciální pedagogové, ale 
i asistenti pedagoga. Ve třídách pro 
tyto žáky je možné vzdělávat pouze 
malý počet těchto dětí právě s ohle-
dem na zvláštnost jejich postižení. 
Další novou oblastí je pomoc oso-
bám, které pečují o své blízké. Spe-
ciálně lidem, kteří pečují o člověka 
se začínající demencí. Tato nemoc je 
většinou pomalá a plíživá (někdy ale 
propukne v plné síle po úrazu nebo 
nemoci). Jde o to, jak k takovému 
blízkému člověku přistupovat, čeho 
se vyvarovat, kam se mohou obrá-
tit o pomoc, kde a jak žádat o dávky 
a jaké služby mohou využít. 

Karla Egidová, zastupitelka 
(ODS – SPOLU)

Jít či nejít ke komunálním volbám?
To je otázka, 
kterou si bude-
me muset každý 
zodpovědět již 
brzy, protože 
volby do obec-
ních zastupitel-
stev jsou už 23. 

a 24. září. Zkusím vám pro rozho-
dování nabídnout jeden z pohledů. 
I když je jasné, že je to pohled zaujatý, 
neboť jsem zastupitelem a kandiduji 
znovu. 
Znáte ten vtípek, že kdyby volby něco 
mohly změnit, byly by dávno zrušené? 
On to není vtípek, v totalitních státech 
je to běžná praxe, tam změnu vládce 
nechce. Ale v demokracii volby svůj 
smysl právě kvůli té šanci na změnu 
mají. U veřejnosti se obecní zastupi-

telstva těší dlouhodobě nejvyšší dů-
věře. Už tohle je už samo o sobě dobrá 
kombinace pro účast ve volbách. 
Ale ono opravdu volbou něco změnit 
můžete. V obecní politice volíte ty, 
kteří ve městě žijí spolu s vámi. Je to 
jedinečná příležitost mít blízko ně-
koho, kdo rozhoduje o chodu škol, 
školek, o opravách silnic a chodníků 
před vaším domem, o bezpečnos-
ti kolem vás. Volíte někoho, koho 
na ulici můžete zastavit a podělit se 
s ním o svá přání. A komunální poli-
tik by vás měl vyslechnout dřív, než 
udělá zásadní rozhodnutí. Nebo vás 
neposlouchá, rozhoduje sám a až 
s vaší negativní reakcí své rozhodnutí 
změní. A i tady máte vliv, svůj hlas už 
mu nedáte a pomůžete změnit vedení 
města. 

Během těch pár týdnů do voleb vás 
budeme oslovovat na ulicích, ve vo-
lebních materiálech, na plakátech. 
Podívejte se prosím na náš program, 
ptejte se nás. Řekněte si, jaké město 
chcete, a vybírejte. 
Říčanská ODS se spojila s TOP 09 
a KDU-ČSL, abychom vás SPOLU 
přesvědčili, že umíme vyslyšet vaše 
přání, a že víme, jak město úspěšně 
řídit. ODS byla osm let v opozici, ale 
v mnohém se ukázalo, že vidíme dál. 
Ať jde o rozšiřování čističky, hromad-
nou dopravu ve městě, stavbu nové 
školy, sportovní haly, parkování, vždy 
došlo na naše slova. Máme vizi moder-
ních a pohodových Říčan. A SPOLU 
s vámi jsme připraveni ji naplňovat.

Jiří Kozák, zastupitel 
(ODS – SPOLU)
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Městská policie radí a informuje
Kontrola hřišť, pískovišť a sportovišť
Několikrát během roku, strážníci za pomoci detektoru 
kovů kontrolují všechna hřiště, pískoviště a sportoviště 
ve městě. Jedním z termínů kontrol je i období začátku 
prázdnin, kdy jsou hřiště a sportoviště hojně navštěvová-
na a využívána. Kontrola dětských hřišť a u nich zejména 
pískovišť je zaměřena na ostré předměty, kterými je mož-
né si způsobit zranění. Kontrolu provádíme i za účasti stu-
dentů, kteří vykonávají studijní praxe a brigády u městské 
policie, a kterým tímto patří naše poděkování za pomoc 
a spolupráci.

Z knihy událostí
22. června, 20.30
Strážníci si při kontrolní a hlídkové činnosti v ulici Haš-
kova všímají skupinky osob. Služební vozidlo se blíží ke 
skupince, ale ani tento fakt nebrání jedné osobě ze sku-
pinky vytáhnout černý fix a přímo před zraky strážníků 
pomalovat rozvodnou skříň nápisem. Skupinka je strážní-
ky zadržena a je zjištěna totožnost osob. Na místo je při-
volána hlídka Policie ČR, která si celou událost převzala 
k dořešení.

17. července, 00.25
Hromadnou rvačku hostů, 
napadání nožem a bodná 
zranění oznamuje recepč-
ní hostelu v ulici Uhelná. 
Na místo vyráží strážníci, 
policisté i záchranáři. Na 
místě je zjištěno, že došlo 
k fyzické potyčce čtyř cizin-
ců z různých zemí, kdy dva 
z mužů se rozhodli konflikt 
vyřešit za pomoci kuchyň-
ských nožů a napadli dal-
ší dva cizince. Jednomu 
z nich způsobili bodné zra-
nění na zádech a druhému v oblasti břicha. Oba muži jsou 
převezeni zdravotnickou záchrannou služnou k ošetření 
do nemocnice v Praze. Pachatele se na místě nepodařilo 
zadržet, ale jejich totožnost je kriminalistům, kteří ve věci 
dále šetří, známa, jelikož jejich údaje byly řádně zaneseny 
do knihy hostů.

7. srpna, 10.32
Městská policie je požádána o urgentní výjezd a poskytnutí 
první pomoci ženě v bezvědomí v ulici Kaštanová. Záchran-
ná služba vyhodnotila situaci jako náhlou srdeční smrt. 
Strážníci disponují automatickým externím defibrilátorem 
a jsou nejblíže místu události. Po příjezdu na místo strážní-
ci ženě poskytují první pomoc, a to i za pomoci operátora 
zdravotnické záchranné služby v rámci telefonické asisto-
vané neodkladné resuscitace. Přístroj vyhodnocuje srdeční 
rytmus ženy, ale nakonec výboj nedoporučuje. Žena začíná 
reagovat na bolestivé podněty. Na místo doráží i zdravot-
nická záchranná služba a lékař. Ten nařizuje převoz do 
nemocničního zařízení. Tímto by mohla událost končit, ale 
nekončí. Ženu bylo nutné transportovat z prvního patra, 
kde se nacházela, po schodišti. Stavebně technické řešení 
schodiště však toto neumožňovalo. Na místo tak byl při-
volán Hasičský záchranný sbor, který tento problém musel 
vyřešit. Hasiči za pomoci speciálně vyškolených lezců ženu 
transportovali z prvního patra bezpečně na zem a následně 
do ambulance. 

Jindřich Joch
zástupce vedoucího 

Městské policie 
Říčany

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

e-mail: mestska.policie@ricany.cz

Tel. 323 618 150  
Mob. 725 022 765
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Co nového u hasičů
www.sdhricany.cz

Vážení přátelé,
letní prázdniny jsou minulostí, léto nám jde pomalu do 
finále a podzim již klepe na dveře. Doufáme, že nám 
pěkné počasí vydrží co nejdéle a my tak budeme moct 
trénovat venku a poté nabyté dovednosti ukázat na dal-
ších soutěžích, které nás čekají. 

Po letní pauze se vracíme s našimi pravidelnými příspěv-
ky, v kterých se s vámi podělíme o to, co se událo, co nás 
čeká a jaké měla naše mládež úspěchy na soutěžích. Dou-
fám, že vaše návraty z letních cest byly vždy ve zdraví, tak 
jako naše návraty z výjezdů. Těch bylo poměrně hodně 
a většina byla spojena s velkými přívaly deště, které nás 
koncem června potrápily. Od posledního vydání Kurýru 
jsme měli celkem 30 výjezdů a z toho jich bylo 19 právě 
kvůli velkému přívalu deště. Zejména se čerpala voda ze 
sklepů a ze zatopených silnic. V ohrožení byla mimo jiné 
i trafostanice u zimního stadionu, tam jsme kromě čer-
pání vody použili i pytle s pískem, abychom zamezili ško-
dám. Míst, kde jsme zasahovali, bylo mnoho a leckde jsme 
byli opakovaně. Další výjezdy byly zálohy na vlastní stani-
ci, kterých jsme měli pět, a ostatní výjezdy byly například 
k požáru RD a požáru na poli. Jednotka mimo výjezdů hlá-
šených přes KOPIS (Krajské operační a informační stře-
disko) vyjede i na žádost města. Takto jsme byli v bývalém 
kině, kde jsme čerpali vodu ze zatopeného suterénu. 

Výjezdů bylo tedy požehnaně, ale naše působení není jen 
o výjezdech – můžete nás vidět na různých asistencích, 
jako byl například koncert Pavla Šporcla na Jurečku. Ješ-
tě před prázdninami jste nás mohli vidět na dni IZS 21. 
6. na Masarykově náměstí. U našeho stanoviště si každý 
mohl vyzkoušet zásahový oblek s helmou, prohlédnout 
si naši Scanii anebo se na cokoliv zeptat. Nesměl chybět 
ani domeček a džberovka, které se hlavně u dětí těšily 
velké oblibě. Občas byl někdo mokrý, ale počasí všem 

přálo, a tak lehké zmáčení bylo spíše osvěžující. Všichni, 
kteří prezentovali svou práci, měli možnost před pódiem 
předvést nějakou ukázku. My jsme naši prezentaci využili 
k prevenci a předvedli jsme, co udělá hořící olej, pokud jej 
začnete hasit vodou. Spolu s výkladem to bylo velmi pří-
nosné a naše názorná ukázka byla velmi efektní a zajíma-
vá, takže doufáme, že hořící olej uvidíte jen takto venku 
a nikdy u sebe doma. Pokud ano, tak vždy použít mokrý 
hadr anebo pokličku, nikdy nezalít vodou! 

Začátkem srpna nás čekala naše velká soutěž v TFA, která 
se loni konala na podzim, ale letos jsme se rozhodli soutěž 
pořádat v létě. Byl to určitě krok správným směrem, proto-
že počasí bylo úžasné, ačkoliv noc před tím propršela a vy-
padalo to spíše na deštníky. Závod absolvovalo celkem 66 
závodníků ze 46 sborů. Mezi nimi byli kromě JSDH i pří-
slušníci HZS, HZSp a měli jsme i závodníka v kategorii 
HZS ženy. Ačkoliv někteří závod nedokončili, vše se obe-
šlo bez větších zranění. Pro případ potřeby jsme mohli po 
celou dobu počítat s asistencí od kolegů z ZZS Středočes-
kého kraje, kteří byli připraveni okamžitě poskytnout pro-
fesionální pomoc. Ta nebyla nakonec potřeba, ale i přesto 
bych jim chtěl velmi poděkovat za účast. Rovněž bych chtěl 
poděkovat všem, kteří se na soutěži podíleli organizačně, 
a nesmíme zapomenout ani na ty, kteří nás podpořili ma-
teriálně nebo finančně. Všem patří velké díky a věřím, že 
další ročník se nám podaří opět úspěšně realizovat a vy nám 
zachováte přízeň a přijdete závodníky podpořit. 

Na závěr bych chtěl popřát klidný a slunečný zbytek léta.

David Pojezný, jednatel SDH Říčany
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MINIMÁLNÍ OKRAJ
INVERZNÍ 

PRUH

MINIMÁLNÍ OKRAJ
POZITIV

Rorýs obecný
Apus apus
Také vám ke konci prázdnin zača-
lo chybět hvízdání poletujících ro-
rýsů nad říčanskými zahradami? 
Ve dnech, kdy vychází toto číslo, 
jim můžeme zamávat někam na se-
ver Afriky, kde zrovna cestují dále 
k jihu.

Rorýs je tak dokonale přizpůsoben 
vzdušnému prostředí, že za letu i spí. 
Pevnou půdu pod nohama potřebuje 
pouze dva měsíce v roce, když hnízdí. 
Jinak je stále ve vzduchu.
 
Rorýsi patří do početného ptačího 
řádu svišťouni, k ptákům výbor-
ně přizpůsobeným rychlému letu. 
Rorýsů je na světě 16 druhů. U nás 
hnízdí pouze rorýs obecný a zcela 
výjimečně k nám zaletí rorýs velký 
(Apus melba).
 
Rorýs obecný žije všude po Evropě 
až do oblastí za polárním kruhem. 
Směrem na východ hnízdí v celé 
centrální Asii až po Tichý oceán. 
Zimy tráví v Africe, jižně pod 
rovníkem.
 
Ptáci, o poznání větší než vlaštovky, 
mají v rozpětí křídel kolem 40 cm. 
Samci a samice jsou k nerozeznání, 
hnědě zbarvení s bělavým hrdlem 
a shodnou velikostí. Živí se létajícím 
hmyzem a dalšími vzduchem uná-
šenými živočichy, třeba pavouky. 
Průměrně žijí asi 7 let, ale dožít se 
mohou věku přes 20 let.
 
Rorýsi se k nám vracejí na přelomu 
dubna a května, vždy na svá hnízdiš-
tě. Zde se setkají se svým partnerem – 
obvykle stejným po celý život. Spolu 
jsou však jen během hnízdění.

Hnízda bývala původně ve skalních 
štěrbinách a v dutinách stromů. Dnes 
rorýsi využívají převážně člověkem 
vytvořené prostředí pod střechami 

domů, v otvorech zdí, na půdách 
a ve věžích. Mělké hnízdo z trav, peří 
a různých vláken lepí slinami, které 
na vzduchu tuhnou. Obvykle 2 až 3 
mláďata rodiče krmí na hnízdě asi 
42 dní. Ihned po vylétnutí jsou mla-
dí samostatní a odlétají do zimovišť. 
Všichni ptáci odlétají od konce čer-
vence a během srpna.

V době nedostatku upadají mláďata 
i dospělí do stavu strnulosti se sní-
ženými životními pochody. Mohou 
tak přečkat řadu dní bez potravy. 
Nehnízdící ptáci odlétají do oblastí 
s lepším počasím a po zlepšení pod-
mínek se vracejí zpět na hnízdiště. 
Nejen proto, že je u nás rorýs chrá-
něn jako ohrožený druh, je dobré 

myslet na jejich hnízdní prostory při 
rekonstrukcích a zateplování domů 
i při stavbě nových budov. Vyrábí se 
řada speciálních typů budek pro rorý-
se, vhodných pro konkrétní stavební 
úpravy.

Rorýs běžně létá rychlostí přes 
100 km/h. Za rok může nalétat až 
250 000 km, to je stejná vzdálenost 
jako 6krát obletět celou Zemi.

 Jakub Halaš

PŘÍRODA 
Říčanska
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Neformální setkání s krizovým interventem 
Začátek podzimu a přede-
vším nového školního roku 
představuje pro mnohé rodi-

če a děti větší stres než obvykle. S řadou starostí, které 
musí rodiny v zářijových dnech zvládnout, již 10 let po-
máhá nezisková organizace MODRÉ DVEŘE. 
Pro všechny, kteří se necítí během tohoto období  dobře, na-
bízí Terapeutické centrum MODRÉ DVEŘE v Říčanech 
(Tyrše a Fugnera 105/7) možnost se neformálně potkat 
s odborníky na krizovou intervenci. Dne 24. 9. mezi 9 –16 
hod budou prostory říčanského centra otevřeny veřejnosti. 
Dozvíte se, co dělat a kam jít, když si nevíte sami rady.
Během dne budete mít možnost se dozvědět více o službě 
krizová pomoc, a jak to v MODRÝCH DVEŘÍCH probí-
há. Právě tato bezplatná a anonymní služba může být pro 
mnohé záchranným kruhem v náročném období, jakým 
začátek podzimu bývá. 
Těšit se můžete i na představení jedné z terapeutických 
metod SANDPLAY. Samotnou metodu si budete moci na 
místě i vyzkoušet. V příjemném prostředí říčanského cen-
tra se dočkáte i malého pohoštění. Vstup je volný a káva 
i dortík zdarma.
 Johana Homolová

Nahlédněte do našich prostor, 
kde pracujeme s dětmi i dospělými.

centrum Modré dveře
Tyrše a Fügnera 105/7, Říčany, Radošovice

vstup volný, káva a dortík zdarma

www.modredvere.cz

Poznejte osobně naše odborníky 
a zeptejte se na cokoliv, co vás zajímá.

Seznamte se s metodou Sand-play 
a zažijte si práci s ní.

Zjistěte k čemu slouží služba krizová pomoc
a jak u nás probíhá.

 

ZVEME VÁS NA DORTÍK
s krizovým interventem

sobota 24. 9. od 9:00 do 16:00

Den zdraví 2022
Po úspěšném premiérovém ročníku připravuje Nemoc-
nice AGEL Říčany i v letošním roce preventivní akci 
pro širokou veřejnost Den zdraví 2022. 
Během Dne zdraví 2022 budou k dispozici ke konzultacím 
a základnímu vyšetření odborníci jako nutriční terapeut-
ka, ergoterapeutka, zdravotní sestry a také lékař interního 
lékařství. Při vstupu u hlavního stanu nemocnice obdrží 
každý svou Kartičku zdraví, na kterou si může nechat za-
psat svůj naměřený tlak, hodnotu cukru v krvi nebo sva-
lovou hmotu a tuk v těle. Dále bude možné nahlédnout 
do sanitního vozu. Nebude chybět ani ukázka resuscitace, 
nácvik první pomoci, rady, jak na drobná řezná poranění 
nebo ukázka obvazové techniky. Návštěvníci se také nau-
čí správnou techniku dezinfikování rukou a bude je čekat 
ochutnávka zdravých a nutričně vyvážených potravin.
„Udržení si zdraví nemusí být pro každého z nás jednodu-
ché, a proto se na akci pracovníci nemocnice zaměří právě 
na podporu a tipy pro vytvoření správných návyků pro zdra-
vý životní styl,“ doplňuje ředitel Nemocnice AGEL Říčany 
Roman Prymula.
Den zdraví nabídne i doprovodný program pod heslem 
“Celá rodina si hraje pro zdraví”. Například návštěvníky 
svou hudbou okouzlí 2. základní škola Bezručova Říčany. 
Nebudou chybět párové soutěže o ceny, kytarové vystou-
pení i tvořivé workshopy. Během odpoledne bude také 
možné si zahrát šachy se šachistou a ředitelem říčanské 
nemocnice v jedné osobě. 
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KLÁT
České království bylo ve středově-
ku pokryto převážně listnatými 
stromy často úctyhodných rozmě-
rů. V dutinách těchto lesních veli-
kánů nacházely kromě ptáků své 
útočiště i lesní včely, předchůdky-
ně naší dnešní včely medonosné. 

Od nepaměti se lidé žijící v blízkosti 
těchto míst, kterým se říkalo brtě, 
snažili včelám jejich sladké dílo 
odebrat a využít pro svou potřebu. 
Lidem, kteří se tímto způsobem 
živili, se říkalo brtníci. Přibližně 
v desátém století začíná přesun brtí 
k obydlím člověka a začíná se s do-
mácím chovem včel. Původně pří-
rodní dutiny ve stromech začal člo-
věk nahrazovat umělými, kdy ve vhodném špalku vydlabal 
prostor a otvor pro výlet včel a špalek zakryl doškovou nebo 
šindelovou střechou. Dřevo má výborné izolační schopnost 
a díky tomu se včelám v takto vytvořených úlech dobře žilo. 
Produkce jednoho včelstva byla výrazně nižší než dnes, pro-
tože muselo včelstvu zbýt vždy i dost potravy na zimu a zá-
roveň se med lisovat z pláství, čímž došlo k jejich zničení. 
V sedmnáctém století se začínají objevovat kláty – vyře-
závané úly s různými ornamenty, postavami svatých či 
lesních zvířat. A protože je v současnosti moderní vracet 
se ke kořenům, rozhodl se i jeden z našich členů společně 
s manželkou k 15. výročí svatby pořídit pro své včely vyře-
závaný klát.
Od myšlenky po realizaci to byla několikaletá anabáze. 
Nejvíce času stálo shánění vhodného kmene. Nakonec 
se zadařilo sehnat kmen topolu černého o průměru 130 
cm, který padl za oběť modernizaci silniční sítě. Oříškem 
byla i přeprava kmene o odhadované váze 3 t, která se díky 
ochotným lidem podařila.
A nakonec samozřejmě sehnat řezbáře, který by si takto 
velké dílo vzal na starost. Štěstí se na nás usmálo v po-

době pana Řezbáře (schválně píši 
velké Ř) Jiřího Šindeláře, který byl 
pro tento klát přidanou hodnotou. 
Původně býval strojvůdcem, který 
svým zásahem zachránil v roce 
2008 nespočet lidských životů 
svou rychlou reakcí na pád mostu 
ve Studénce před vlak, který řídil. 
Následně byl ve Strančicích, kde 
bydlí, osm let starostou. A nyní, 
když je v důchodu, se uvolil po-
prat se s největší řezbářskou vý-
zvou, která před ním kdy stála. 
Od zadavatele dostal volnou ruku 
s prosbou o zachování včelařské 
tématiky. Klátu se věnoval úcty-
hodných 185 hodin v průběhu mě-
síců března – května 2022. 
K vyřezávání používal motorovou 
pilu, řezné kotouče a dláta. Velké 

množství času strávil nad vymýšlením motivu zaměřené-
ho na včelařskou tématiku. První důležitou věcí bylo zo-
hlednit tvar a velikost kmene. Prováděl spoustu náčrtků 
přímo na kmen a mazal a načrtával a mazal a načrtával. 
Následně postupně prováděl odstraňování dřevěné masy 
motorovou pilou do hrubých obrysů požadovaného vzhle-
du. Jemnější tvarování bylo výsledkem práce s řetězovým 
kotoučem na úhlové brusce. A nakonec přišla ke slovu 
náročná práce s dláty, která bylo nutné vzhledem ke struk-
tuře dřeva často brousit. Finální úprava byla provedena 
pomocí opalovací pistole, aby holky medvědice měly krás-
ný kožich. A výsledek, který se opravdu vydařil, můžete 
posoudit z přiložené fotografie.
Klát čeká před usazením včel ještě mnoho práce. Je třeba jej 
ošetřit proti hnilobě, růstu hub a naimpregnovat ekologic-
kými přípravky, které neškodí včelám a životnímu prostře-
dí, aby dělal svému okolí radost po co nejdelší dobu.
A pak již zbývá jen doufat, že včely v klátu najdou spokoje-
né bydlení na mnoho dlouhých let.

Vaši říčanští včelaři na www.vcelyricany.cz

Životní prostředí a zdraví

Přednáškové cykly celoživotní vzdělávání Na Fialce 
Dobrodružství cestování: od 13. 10. 2022, čtvrtek 
10–12 (osm přednášek); kolektiv přednášejících.
Mytologie: od 12. 10. 2022, středa 14:30–16:30 
(osm přednášek); Petra Hirtlová.
Kolik levobočků měl Zeus? Proč má staroegyptský 
bůh Anubis šakalí hlavu? Kudy se vchází do podsvětí? 
Pohlédněte na mýty, báje a hrdiny všech kontinentů. 

Od starověkého Egypta přes Sumer a Řecko až po báje 
amerických indiánů či původních obyvatel Oceánie. 
Aktivní senior: od 4. 10. 2022, úterý 10:00–12:00 
(čtyři přednášky); Zdeněk Svoboda. 
Můžete se přihlásit na jednotlivé obory anebo přijít 
na vybranou přednášku. Přihlášky jsou k dispozici na 
recepci centra Na Fialce.

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

 PRO SENIORY
→ SeniorTaxi vám pomáhá s dopravou 
 Po Říčanech kam potřebujete za 15 Kč
→ Energetický poradce je tu pro vás 
 Jak ušetřit a vybrat dodavatele energií
→ Stáří není nemoc, žijte stále naplno 
 Výlety, kluby, přednášky a Koloběh!

TO HLAVNÍ JSTE VY!
ŘÍČANY 2022 — 2026
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Pro seniory

Léto v Domově Pod Kavčí Skálou

Léto bývá většinou poklidnějším obdobím roku, co se 
týče klientských aktivit, ale letos to rozhodně neplatí. 
Náš domov žije čilým životem venku na zahradě, po-
kud tomu venkovní teploty dovolí, anebo uvnitř v zá-
jmových místnostech chráněných příjemným stínem.

Letos se naši obyvatelé během letních dní často pouště-
li do zvelebování zahrady a terasy, kde potom rádi tráví 
své chvilky odpočinku v příjemném rozjímání ve stínu 
vzrostlých stromů nebo se šálkem kávy se svými blízkými 
či spolubydlícími. Zahradničení a jeho výsledky můžete 
obdivovat nejen ve vnitřní zahradě, ale pokochat se mohou 
i kolemjdoucí po ulici. Pás letniček lemující vchod do do-
mova a chodník podél něj je příjemným potěšením pro oko. 
Těšili jsme se proto, jak zahradu uprostřed léta využijeme 
pro uspořádání grill-party. Avšak potrápily nás venkovní 
teploty, pohybovaly se v den plánované slavnosti vysoko 
nad třicítkou a zahnaly nás dovnitř. Ale i tak jsme si to užili 
s dobrým jídlem, harmonikou a společným zpěvem. 

Léto je také ideálním obdobím pro trénink rozličných do-
vedností na blížící se Sportovní hry, které náš domov kaž-
doročně na podzim pořádá. Letos nás čeká už 12. ročník, 
a pokud všechno dobře dopadne, zúčastní se 12 týmů ze 12 
spřátelených Domovů pro seniory. Je to vždy velká událost 
mezi seniory Středočeského kraje a dílem i Prahy oblíbená. 
Letos to bude velká výzva, a to zejména proto, že bychom 
měli obhájit loňské medaile. A tak pečlivě trénujeme fyzic-
ké disciplíny (např. košíková, hod na cíl), jemnou motoriku 
a rovnováhu (např. bludiště), mentální schopnosti (pozná-
vačky, puzzle apod.), pečlivě posilujeme týmového ducha 
a těšíme se na druhou půlku září, kdy to všechno vypukne.

Aktivity s našimi seniory dostávají během letních měsíců 
i malinko jiný nádech. V době dovolených se do nich zapoju-
jí i další kolegové, nejen aktivizační pracovnice. Je zapotřebí 
poskytnout klientům kvalitní program a zároveň dopřát ak-
tivizátorkám řádný odpočinek. S každým dalším člověkem, 

který aktivity vede, dostávají jiný rozměr, objevují se nové 
nápady a podle reakcí naši obyvatel, klienti jsou spokojeni. 
A to nám všem v Domově Pod Kavčí Skálou jde. Proto jsme 
se pustili i do další nemalé akce. V pokojích, které to prosto-
rově umožňují a jsou k tomu vhodné, budujeme příčky tak, 
abychom zvýšili soukromí a životní komfort našich obyva-
tel. A ti to nadšení kvitují. Dvoulůžkové pokoje jsou sice vní-
mané jako běžný ubytovací standard v zařízeních sociálních 
služeb, ale chybí pocit soukromí. Tak tam, kde to jde, jsme se 
rozhodli toto soukromí našim obyvatelům dopřát. A protože 
se snažíme šetřit, kde jen to je možné, pustili jsme se do těch-
to přestaveb svépomocí. I vedení si navlékne montérky, cho-
pí se vrtaček, řezaček a dalších udělátek a během necelého 
týdne je jeden „zázrak“ na světě. U nás v zařízení totiž razí-
me všudypřítomné heslo „když se chce, všechno jde“. Jsme 
malý, komorní Domov, kde jsou všichni napříč organizač-
ním schématem zapojeni do všeho, co je právě potřeba. Tak 
docela často uvidíte paní účetní dolévat na zahradě klientům 
pití; zástupkyni ředitele péct s klienty v aktivizační místnosti 
koláč a ředitele na štaflích, jak stěrkuje sádrokarton. A větši-
na obyvatel Domova to vnímá jako běžnou praxi a cítí se zde 
doma mezi „svými“, kteří pro ně dělají, co je v jejich silách.

Krásné léto i Vám, milí Říčanští a přespolní.
Petra Suchánková, zástupkyně ředitele DPKS
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Pro seniory

Neposlouchej svou mámu ani svého tátu

Domov pro seniory kardinála Bera-
na v Mukařově
poskytuje nejen pobytové sociální služby, 
ale také plně využívá pěkných dnů na výlety 

za poznáním bližšího i širšího okolí pro naše seniory 
(například návštěva farmy Klídek v Doubravčicích za 
terapeutickým koněm Sagim). Pro zajištění základních 
služeb jsme velice nutně potřebovali zakoupit sprchova-
cí křeslo s příslušenstvím, což se podařilo díky finanč-
ní podpoře města Říčany ve výši 10 000 Kč. Finanční 
podpora města Říčany pokračuje již několikátým rokem 
a doufáme, že i nadále budeme moci spolupracovat pro 
zajištění kvalitního života říčanských klientů

Nadpis článku je parafrází na citát z pera spisovatele 
jménem Antoine de Saint-Exupéry: „Chceš-li porozumět 
lidem, přestaň poslouchat, co říkají.“ Když je vám něco 
kolem padesáti let nebo se přiblížila šedesátka, ještě 
máte dosti elánu žít svůj život podle vlastního receptu. 

Jenže ve vašem pohárku je mnoho ingrediencí, které 
mají protichůdné chutě. V tomto věku musíte zvládat 
svůj profesní život, čili jednoduše ještě chcete pracovat 
či musíte pracovat. Zároveň chcete mít své záliby, a to 
zvláště ty, na které v mládí nezbývaly peníze a ve střed-
ním věku čas. Současně věk kolem padesátky či šede-
sátky přináší čas, kdy na vás spoléhají vaše děti, že jim 
pomůžete a občas se postaráte o vnoučata a aby toho na 
vás nebylo málo při každodenních starostech o vlastní 
domácnost, tak jsou tu ještě starosti o vaše rodiče ve 
věku kolem osmdesáti let. A paradoxně čím více vlastní 
únavy cítíte, tím více aktivit máte zvládnout. Vaši staří 
rodiče si to vědomě uvědomují či podvědomě to proží-
vají z dávných rodinných zvyklostí, a proto vám tvrdí, 
že od vás toho mnoho nepotřebují. A vy, pohlceni vírem 
starostí, nemůžete ihned zcela jasně vidět, že vaši rodiče 
již dávno nemají vitalitu jako ještě před nedávnou do-
bou. Soběstačnost se ztrácí plíživě, nebo někdy ze dne 
na den úrazem či nemocí. Rodiče však mohou stále opa-
kovat, že vše dobře zvládají, a tak přestaňte poslouchat, 
co říkají. 

Úbytek soběstačnosti je signálem začít situaci řešit. Po-
kud máte rozvětvenou rodinu a její členové se mohou o se-
niora střídavě v péči podělit, tak to je ta nejlepší varianta. 
Další možností je využít pomoc a podporu jiné osoby. Na-
bízíme vám alternativu v podobě péče našich tří sociálních 
služeb. 

Tradičně pečovatelskou službu zná převážná část obča-
nů. Je to terénní služba, při které pečovatelka dochází do 
domácnosti seniora a dopomáhá mu v každodenní péči 
o vlastní osobu i domácnost. Nejčastěji si senioři přejí 
dopomoc při osobní hygieně, úklidu a nákupech. Ve velké 
míře využívají dovážení obědů, protože je pro ně obtížné 
dlouhé stání v kuchyni při vaření. 

Druhou využívanou službou je naše odlehčovací služba ve 
Stacionáři Olga v Říčanech. Jedná se o krátkou pobyto-
vou službu, která supluje péči rodiny v době, kdy rodinní 
příslušníci potřebují zastoupit v péči z důvodu dovolené 
nebo jiných osobních záležitostí. K dispozici máme dva 
dvoulůžkové bezbariérové pokoje s moderním zařízením 
splňující uznávané standardy kvality seniorského věku.
 
Třetí naší nabízenou službou je péče v denním stacionáři, 
což je péče s časovým ohraničením od 7.00 do 17.30 hod. 
s možností využití našeho motorového vozidla k převozům. 
V současné době však můžeme nabídnout pouze jedno 
volné místo pro seniorku či seniora, který by denní staci-
onář chtěl využívat v pátek. Ve Stacionáři Olga máme pro 
seniory připraveny programy zahrnující kondiční cvičení, 
arteterapii, muzikoterapii, reminiscenční terapii, trénování 
paměti a mnoho dalších aktivizačních programů. 

Naši pozvánku k poznání našich služeb uzavíráme citátem 
Jiřiny Šiklové, známé české novinářky a socioložky „Hezké 
chvíle a zážitky jsou taková geriatrika – léky proti stárnutí. 
Jenomže se nedostanou na předpis v žádné lékárně.“ Rádi 
další informace sdělíme na tel. 603 252 310. 

Krásné a pohodové dny přeje vám všem ředitelka organi-
zace DPS Senior a stacionář Olga Říčany Iveta Závodská 

Setkání seniorů s hudbou v pondělí 3. října 2022
Město Říčany zve všechny aktivní seniory do KC Labuť od 14 hod. na taneční odpoledne.
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SENIORCENTRUM 
ŘÍČANY

Příjemné letní dny skončily a doufáme, že i babí léto bude 
také tak krásné. Pro větší přehlednost budeme nyní použí-
vat jen logo a název Klubu. Klub působí v Říčanech již od 
roku 2006 a za tu dobu uskutečnil řadu akcí nejen pro seni-
ory. Návštěva Litoměřic, která proběhne v září, stojí vždyc-
ky za to – je zde mnoho historických památek a i návštěva 
výstavy Zahrada Čech upoutá nejen zahrádkáře (probíhá 
zde kulturní program s vystoupením známých umělců). 
 Irena Moudrá

Pro seniory

Zájezd – Litoměřice 13. ZÁŘÍ 2022 

Prohlídka historického města, pro zájemce 
návštěva Zahrady Čech a v případě zájmu i mož-
nost zajištění prohlídky kláštera v Doksanech.
Odjezd: 7:20 h aut. zastávka K Žel. stanici, 7:30 h 
aut. zastávka Masarykovo náměstí
Cena: 350 Kč/250 Kč pro účastníky červnového 
zájezdu (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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Prázdniny u říčanských skautů

Pro děti a rodiče

Pátrání po faraonově hrobce
Po roce čekání se říčanská vlčata v druhé polovině červen-
ce konečně dočkala a vyrazila na letní tábor do Měsíčního 
údolí nedaleko Vlašimi. Starší vlčata jela jako tradičně na 
celých čtrnáct dní s tím, že první týden jim společnost dě-
lali kolovratští benjamínci, světlušky a vlčata a druhý tý-
den říčanská mladší vlčata.

Všichni – ať už ve stanu strávili týden či dva – si tábor ná-
ležitě užili. Kromě her, sportu a skautských programů měl 
každý oddíl samozřejmě nachystanou i celotáborovou hru: 
kolovratští řešili společně s Sherlockem Holmesem zapekli-
tý případ, mladší vlčata se stala superhrdiny a svedla souboj 
s Thanosem a starší vlčata se pod vedením slavného arche-
ologa Howarda Cartera vydala na objevitelskou výpravu za 
ztracenou hrobkou faraona Tutanchamona.

Všichni (děti i vedoucí) odjížděli z tábora unavení, ale 
spokojení. Každý se naučil něco nového, každý zažil 
něco, co ještě nikdy předtím nezažil. Bylo to zkrátka jed-
no velké dobrodružství.

Už teď se těšíme na příští rok.
Lukáš Pavelka, vedoucí tábora

Letní tábory – vyvrcholení schůzek a výprav, na které 
se těší každý skaut, skautka, světluška či vlče. Letos 
u říčanských skautů proběhlo táborů několik. Vlčata 
a kolovratští skauti vyrazili na nádherné místo Měsíční 
údolí u Vlašimi a níže si můžete přečíst jejich článek. 
V dalším čísle se dozvíte o táboře světlušek v Dublinách 
či skautů a skautek v Krušných horách. 

Skauti vás všechny zvou již na tradiční 

zářijovou akci – cyklotrophy, která 

letos proběhne jako putování po 

Nepálu. Budeme se na vás těšit 

ve Skautském areálu v sobotu 

24.9.2022 od 14.hod.
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Doučování dětí s Klubem Cesta
Nevíš si rady s učením a potřebuješ pomoct? 
Nemá se s tebou doma kdo učit? Nabízíme indi-
viduální i skupinové doučování, které je zaměřeno 
na přípravu domácích úkolů, přípravu pomůcek do 
školy, doplnění látky, motivační hry a aktivity. Do-
učování je určeno pro žáky ZŠ i SŠ a probíhá zcela 
bezplatně buď osobně, nebo online. 
Pro více informací piště na mail: tereza.zajicko-
va@cestaintegrace.cz nebo na fcb @klub.cesta či 
IG #klubcesta. Informace také na www.cestainte-
grace.cz.  Financováno Evropskou unií – Next Gene-
ration EU.  Tereza Zajíčková, vedoucí Klubu Cesta

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

Pro děti a rodiče
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Hodně štěstí do nové sezóny!
Prázdniny zase uběhly jako voda, 
děti si užily plno zábavy a dobro-
družství. Mraveniště nabízí spous-
tu zajímavých činností i ve školním 
roce. Na jaké kroužky vaše děti le-
tos zveme?

NABÍDKA PRO DĚTI 
	 Mravenčí školička – pro děti 

ve věku 1,5 – 5 let – každé pondělí 
a středu dopoledne. Potřebujete si 
chvilku vydechnout, zajít na nákup, 
oběhat úřady? Přiveďte nám vaše děti 
na tvůrčí školičkové dopoledne. Děti 
si vyzkouší režim skutečné školky, 
socializují se a podpoří rozvoj jemné 
a hrubé motoriky. 
	 Keramika – naše nejoblíbenější 

kurzy. Nabízíme lekce pro nejmenší 
děti společně s rodiči, pro všechny 
věkové kategorie školáků, ale i večer-
ní keramiku pro dospělé. Pozor, kaž-
dá lektorka má své lekce uspořádané 

s trošku jiným zaměřením, pozorně 
čtěte jednotlivé popisy. 
	 Další výtvarné kroužky – Tvořivá 

dílna, Kresba a malba pro děti na 
1. stupni, 
	 Hra na kytaru, flétnu a klavír – 

samostatné lekce i skupinové kurzy 
	 Kroužky pro rozvoj logického 

myšlení a vědu a techniku zábavnou 
formou – Programování Arduino, 
Programování Lego mindstorms, 
Zábavná fyzika 
	 Deskové hry – milují vaše děti hra-

ní moderních deskovek a chybí jim 
parťák? Pojďte se s námi vrhnout do 
víru Carcassonne, Karnaku a mnoho 
dalších. 
	 MTB&TRIAL Mraveniště – trial, 

pumptrack – tréninky v Bike parku 
v Tehově – skvělá klubová činnost, 
závody a soutěže, pro děti i rodiče.
	 Mateřské centrum – aktivity pro 

maminky

	 Správná péče o pleť – co by měla 
zahrnovat a jaké produkty jsou vhod-
né a bezpečné. Denní líčení – tipy 
a triky, jak na rychlé a krásné líčení, jak 
podtrhnout svou přirozenou krásu. 

Podrobnosti k jednotlivým kur-
zům a možnost se přihlásit získáte 
na www.mraveniste.info nebo na 
https://mraveniste.webooker.eu/. 

Na podzim připravujeme DRAKI-
ÁDU, o termínu budeme včas infor-
movat. Naši skvělí lektoři se už těší na 
vaše děti. Přijďte mezi nás rozvíjet své 
zájmy nebo talent! 

Veškeré dotazy rádi zodpovíme na tel. 
čísle 734 498 505 nebo na e-mailu: 
materskecentrum@mraveniste.info .

 
Nina Šafránek, Hana Špačková 

koordinátorky Mraveniště

Pro děti a rodiče
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Komunitní centrum Říčany o.p.s. se zabývá poskytováním 
sociálních služeb našim spoluobčanům v Říčanech a přileh-
lém okolí ve Středočeském kraji. V terénu nás poznáte díky 
služebním vozům s vyznačeným logem Komunitního centra 
Říčany. KCŘ významně pomáhá v regionu Říčanska a po-
skytuje tři registrované sociální služby, které pokrývají znač-
nou oblast situací, do kterých se z různých příčin, může do-
stat kdokoli z nás. Jde o službu osobní asistence, aktivizační 
služby pro seniory a osoby se zdra-
votním postižením a sanaci rodin 
s dětmi. Zaměstnanci se neustále 
vzdělávají, aby jejich práce byla stá-
le na profesionální úrovni a přístup 
ke klientovi vždy naplňoval etický 
kodex sociálního pracovníka. 

Práce je rozmanitá, a přesto doká-
že překvapit, co třeba může během 
běžného pracovního dne nastat. 
Sedím v kanceláři, zazvoní zvonek 
u dveří. Paní se představí a já před-
pokládám, že je domluvená s některou z kolegyň na osobní 
schůzce. Není s nikým domluvená, nikoho nekontaktovala, 
sbírala jen dlouho odvahu. Ten den odvahu našla a přišla. 
V takové chvíli se rozhodně nemůže klient odkázat na to, že 
si má domluvit termín. Takový člověk potřebuje svou situa-
ci, kvůli které přišel a hledal v sobě sílu zazvonit, řešit hned. 
Potřebuje být vyslyšen a je úplně jedno, že pospícháte pro 
dceru do školky. Teď jste tady pro toho konkrétního člově-
ka, který na vás vlastně spoléhá. A až v momentě získání si 
důvěry můžete domlouvat další kroky. Jsou dny, kdy stále 
zvoní mobilní telefon jen s běžnými provozními záležitost-
mi, ale také s poptávkou po našich službách, kdy v někte-
rých případech bohužel nejsme kapacitně schopni vyhovět 
požadavkům klienta. Hodně na mě zapůsobil telefon, který 
vás donutí víc přemýšlet o práci, kterou děláte, a o životě, 
který žijete. Paní na druhé straně mi sdělila, že musí ukon-
čit nasmlouvané služby, jelikož ten někdo jí blízký (klient 
KCŘ) zemřel. Slova jsou o ničem, jsou to pro mě neznámí 
lidé, přesto nemůžete mlčet. Bylo to nakonec příjemné po-
vídání a ze strany paní plné díků, jak bylo o jí blízkého člo-

věka ze strany Komunitního centra postaráno. Že poslední 
chvíle byly důstojné, pomáhající a přátelské a za to velice 
děkuje. A to je asi největší odměnou pro sociálního pracov-
níka. 

Práce Komunitního centra jakožto neziskové organizace, je 
zcela závislá na finanční podpoře, jak ze státního rozpočtu 
a Evropských sociálních fondů, tak i na podpoře nadací, 
města Říčany a dalších organizací a osob vnímajících so-
ciální zodpovědnost za naše znevýhodněné spoluobčany. 
Získávat peníze touto formou je nelehké, a proto patří veli-
ké poděkování každému, kdo Komunitní centrum finančně 
podporuje. Bez těchto příspěvků by činnost sociálních slu-
žeb nebyla možná. Jsme velmi zavázáni za jakýkoli finanční 
dar na chod organizace. Uvítáme i poskytnutí podpory ve 
formě kancelářských potřeb. Pokud se chcete i Vy stát pa-
tronem Komunitního centra Říčany a podpořit nás v naší 
práci, ozvěte se nám. Veškeré informace o naší organizaci, 
kontakty i návod, jak nás podpořit, naleznete na interneto-
vých stránkách www.kcricany.cz.

Vzhledem k současným cenám za 
pohonné hmoty jsme nuceni při-
stoupit od září ke zdražení cestov-
ného po Říčanech z původních 20 
Kč na 30 Kč. Doprava klienta na 
určené místo (např. lékař, úřad, 
nákup) se také navyšuje ze sou-
časných 9 Kč na 13 Kč za kilometr. 
Služba osobní asistence za každou 
hodinu je od září ze 120 Kč upra-
vena na 130 Kč a nepřerušovaná 
osobní asistence u klienta v počtu 4 

– 6 hodin se ze 110 Kč navýšila na 120 Kč za hodinu. Ostatní 
ceny zůstávají nezměněny. Podrobný ceník naleznete na na-
šich www stránkách. Děkujeme za pochopení.

S úctou Pavlína Šantorová Filková, ředitelka společnosti
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Helen Doron Říčany, Centrum Na Fialce, Mánesova 2530/3a

Ukázková hodina zdarma

Unikátní
metoda

Certifikovaní
učitelé

Výborné
výsledky

Moderní
výukové materiály

a aplikace

Angličtina pro děti 
od 3 měsíců do 19 let

Pro děti a rodiče
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Ze života škol(ek)

LESNÍ ŠKOLKA  RODINNÉ DOPOLEDNE LESNÍ DRUŽINA LETNÍ TÁBORY

Pramínek vybíhá v neděli 4. září ve 14 hodin
Rádi běháte? Poběžte s námi! V neděli 4. září ve 
14 hodin se uskuteční historicky první běh „Pramí-
nek běží“ a s radostí se rozběhneme do nového škol-
ního roku. Rozproudíte v sobě dobrou náladu a svou 
účastí navíc můžete podpořit dobrou věc – totiž Pra-
mínek! Těšíme se v lese.

Nová jurta na Zahradě Světýlek
V sobotu 6. srpna se na Zahradě narodila Světýl-
kům krásná mongolská jurta, která jim od září po-
skytne zázemí. Děkujeme všem rodičům, přátelům 
a podporovatelům za pomoc. Práce na nové Zahra-
dě nás čeká ještě spousta. Podívejte se na náš web 
www.lesniklubpraminek.cz, kde najdete, co aktuálně 
uvítáme nebo jaký materiál sháníme. 

Přejeme všem klidný a pohodový vstup do nového škol-
ního roku a máváme z lesa. 
 Za Pramínek Olga Jarkovská

Čtyřlístek v Poslanecké sněmovně
V rámci celostátní soutěže Srdce s láskou darované 
získal náš projekt Zaječí štafeta Zvláštní cenu minis-
tra práce a sociálních věcí za rozvoj mezigenerační 
spolupráce a solidarity. Toto ocenění pro nás zna-
mená více než 13 let nádherných setkání, zážitků 
a navazovaní přátelství mezi dětmi z MŠ Čtyřlístek 
a seniory z Domova Pod Kavčí Skálou.

Slavnostní vyhlášení proběhlo 20. 6. 2022 v Poslanecké 
sněmovně PČR a naše třída Zajíčků měla tu čest být při 
tom a parádně si vše užít.
Při vstupu do sálu na nás dýchla slavnostní atmosféra. 
Celý program byl pro nás velikým zážitkem, na který 
budeme dlouho vzpomínat. 
Podání ruky s panem ministrem Jurečkou pro nás hod-
ně znamenalo a cítili jsme se opravdu důležitě. Z čest-
ného místa nás pozorovaly naše dvě babičky Marušky 
z DPKS v Říčanech, které jsme si jako hosty mohli po-
zvat, a držely nám všechny palce. Dostaly kytičku nejen 
od nás, ale i od pana ministra. Domů jsme odjížděli 
šťastní a s krásnou medailí na krku. 
Zejména minulé dva roky byly velkou výzvou a my jsme 
velmi pyšní na to, že i přes všechny překážky se nám 

dařilo a stále daří aktivně spolupracovat, podporovat 
se  a v rámci daných možností být spolu. Právě překo-
návání překážek naši Zaječí partu učí táhnout za jeden 
provaz, posiluje vůli a odhodlání nacházet nové cesty, ale 
hlavně se nevzdávat, i když je cesta někdy hodně klikatá 
a hrbolatá.
Velký dík patří našim rodičům za podporu a chuť se 
zapojit do našich aktivit, ergoterapeutce DPKS a naší 
nadšené spolupracovnici Veronice Šmejdové i zaměst-
nancům Domova. Babičky a dědečkové, máme vás rádi!

Jana Michaličková a Zaječí parta 
 foto: Luděk Krušínský
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ZPRÁVIČKY 
z MŠ U Slunečních hodin

Prázdninové chvíle trávily děti často venku a my 
věříme, že zažily také nějaká dobrodružství jako 
ve školce v červnu, kdy objevovaly skřítky, hleda-
ly v noci poklad na zahradě, putovaly „Po stopách 
Kryštofa Kolumba“ nebo přespávaly ve stanech.

První školkové dny si zvykají nové děti a ty, co se zna-
jí z minulého roku se již těší na stálé i nové kamarády. 
Všichni si vyprávíme zážitky z prázdnin a někdy děti do-
nesou ukázat suvenýr z cest. Jsme rádi, že stále můžeme 
většinu aktivit přesunout ven. Školková zahrada nabízí 
dětem různé možnosti – od pohybových chvilek, které 
jsme před létem zpestřily „chodníčkem naboso“ až po 
vzdělávací aktivity z různých oblastí. Pokud děti nasbí-
raly o prázdninách nějaké přírodní materiály, využijeme 

je na vyrábění při tvořivé hře. Co bude chybět, doneseme 
z pravidelných výprav „Za Větvánkem“. 

V září na děti čeká velké překvapení – sklizeň a ochut-
návka vypěstovaných rajčátek, melounů, tykviček 
a okurek, o které se od jara staraly. 

Na podzim opět plánujeme setkání s rodiči na zahradě 
– opékání buřtů, úprava zahrady, zábavné aktivity pro 
děti. Při společné práci se všichni lépe poznají a případ-
né dotazy nebo nápady se snadněji řeší. Dobrá nálada 
je nejlepším pomocníkem.

Kolektiv učitelek  
z MŠ U Slunečních hodin 
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Domino Říčany
Letos jsme připravili týdenní příměstský tábor s ná-
zvem Lovci pokladů. Jak již z názvu vyplývá, téma-
tem tábora bylo hledání pokladu za pomoci her, 
hádanek a šifer.

První den se děti rozdělily do týmů a společně hrály svo-
ji první hru pro získání šifry. Úkolem hry bylo přenést 
vodu v proděravělých kelímcích z jedné strany zahrady 
na druhou a naplnit nádoby po rysky. První tým, který 
vyhrál, dostal celou pondělní šifru a další týmy musely 
bojovat dál. Poté, co všichni získali a vyluštili šifry, do-
stali kapitáni úkol, aby se zamysleli se svým týmem, jak 
ho pojmenují a jaké týmové triko si vyrobí. 
V úterý děti čekalo koupání v centru Fialka, výroba 
triček a další hry o úterní šifru. Ve středu se uskutečnil 
celodenní výlet do Prahy na únikové hry Jungle a Zlobr, 
kde děti získaly další klíč k nalezení pokladu. 
Čtvrtek byl zasvěcen návštěvě geoparku v Říčanech, 
kde se dětí ujal pan ředitel Pavel Bednář. Týmy zde rý-
žovaly červené granáty a hledaly v jeskyních nástěnné 
malby. Prohlídka byla zakončena řezáním a broušením 
kamenů. 

Poslední den bylo za úkol jediné, získat poslední šifru 
a díky ní nalézt dlouho očekávaný poklad. Byl zde pou-
ze jeden háček, poklad střežila pirátka, která ho nevy-
dala jen tak zadarmo. Děti se musely naučit zaříkáva-
dlo, kterým pirátku zahnaly.

Těšíme se opět na viděnou příští rok!
 Lucie Vydrová a Nikola Viktorie Hažmuková 

Přípravné kurzy z matematiky 
a českého jazyka

Ve školním roce 2022/2023 DOMINO Říčany opět 
nabídne přípravné kurzy z matematiky a českého ja-
zyka k přijímacím zkouškám na osmiletá a čtyřletá 
gymnázia. Termíny konání jednotlivých kurzů budou 
vyvěšeny začátkem září na webových stránkách 1. ZŠ 
Říčany. 
Těšíme se na vás. 

H. Vydrová , koordinátor DOMINA 

Jak nám to utíká aneb malé 
ohlédnutí za uplynulým školním 
rokem
Konečně se žáci devátých ročníků po dvou letech do-
čkali letos tradičního zakončení školního roku. Všich-
ni žáci a vyučující naší školy se sešli na konci června 
na Cestě svobody. Nejprve byli panem ředitelem od-
měněni nejlepší sběrači papíru a pak již následovalo 
rozloučení s devátými ročníky a se školním rokem. 
Jak už bývá zvykem, deváťáci si připravili taneční vy-
stoupení s prvňáčky a milé poděkování jednotlivým 
vyučujícím.
Ale uteklo to a než jsme se rozkoukali, dva nejoblíbe-
nější měsíce dětí se přiblížily ke svému konci. Nám 
nezbývá nic jiného, než popřát dětem a především bu-
doucím prvňáčkům hodně úspěchů a radosti ve škole.

Ze života škol(ek)
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Na naší 2. Základní škole Bezručova, 
Říčany, byl od roku 2019 realizován 
projekt Partnerství škol v rámci pro-
gramu Erasmus+. Partnerskými ško-
lami byly školy z Belgii, ze Španělska, 
z Litvy a naše Bezručovka z ČR. Cí-
lem projektu byly vzdělávací aktivity 
a spolupráce žáků a učitelů. Komuni-
kačními jazyky byly angličtina a fran-
couzština. Žáci a učitelé pracovali na 
projektových aktivitách jak v online 
prostředí, tak se i setkávali při výjez-
dech do jednotlivých škol. Aktivity 
byly zaměřeny na výuku cizích jazy-
ků, na inovativní metody v jazykovém 
vzdělávání a jejich praktické využití.

Belgická škola v Ronse představila 
párovou výuku, na které se podílí dva 
učitelé, kteří se věnují ve skupinkách 
dětem nadaným a dětem, které mo-
hou mít potíže při pochopení a pro-
cvičování nového učiva. Taková výu-
ka vyžaduje kvalitní organizaci výuky 
a ideální spolupráci dvou pedagogů 
a navíc i speciálně upravenou učebnu 
pro práci ve skupinkách. 

Španělská škola v Tarifě, která svou lo-
kalitou (španělské jižní pobřeží) a ve-
likostí (škola se čtyřmi třídami) vedla 
výuku v prostředí malého počtu žáků 
s co největším využitím venkovních 
aktivit, kterých jsme se měli možnost 
také zúčastnit a na výuce se podílet. 

Litevská škola v Panevéžys představi-
la svou výuku cizích jazyků z pohledu 
spolupráce s dalšími subjekty v jejich 
městě a samotné škole. Měli jsme 

možnost se zapojit do hudební a ta-
neční aktivity se školním tanečním 
a pěveckým souborem, účastnili jsme 
se výuky několika dalších předmětů 
a ve spolupráci se školní knihovnou 
jsme zpracovali plakát o našich ma-
teřských jazycích (litevština, čeština, 
vlámština-nizozemština).

Naše Bezručovka je známá svým 
hudebním a jazykovým zaměřením. 
Partnerským školám jsme ukázali 
výuku matematiky a výtvarné výcho-
vy v angličtině v bilingvních třídách, 
uspořádali jsme společnou výuku 
angličtiny metodou CLIL a nacvičili 
jsme spolu se školním pěveckým sou-
borem projektovou písničku v našich 
mateřských jazycích a v angličtině. 
Projekt byl sice dvakrát přerušen kvů-
li covidové pandemii, ale nakonec, 
byť ve znamení intenzivní spolupráce 
v posledních měsících, byl úspěšně 
dokončen. Pro žáky byla tato zkuše-
nost nezapomenutelná, získali si nové 
kamarády, se kterými díky sociálním 
sítím udržují nadále kontakt a rozvíjí 
dál své obzory a jazykové schopnosti. 
Učitele projekt obohatil v osobním 
i profesním životě, dal mnoho k za-
myšlení a inspiraci nejen do výuky, ale 
i obraz o velmi podobném učitelském 
životě v ostatních evropských státech.

Margita de Heij Kolářová
učitelka angličtiny 

a koordinátorka projektu

Prázdniny  
v Bezručovce
Na letošní prázdniny a teplé vol-
né dny se již od června všichni 
dozajista těšili. Od počátku čer-
vence se ve škole pohybuje jen 
velmi málo lidí a škola nabízí 
utajená zákoutí, která během 
školního roku zůstávají nedo-
tknutá. Jakmile se tedy uzavřou 
za posledním žákem dveře ško-
ly, vypadá to, že škola také usíná 
a nic se v ní od té doby neděje. 
Opak je ale pravdou.

Během prázdnin ve škole probíhají 
práce, které nejsou během školní-
ho roku možné. I letos dostaly ně-
které učebny a chodby nový kabát 
v podobě nové výmalby prostor. 
Dále se podařilo dokončit obno-
vu učebny fyziky, která vypadá už 
jako opravdová odborná učebna. 
Přesunuli jsme kabinet přírodopi-
su, a to kvůli prostoru, který nám 
kabinet nabízí. V bývalém kabinetě 
vznikla prozatím nová učebna PC 
3, kterou budou žáci využívat k vý-
uce informatiky a ostatních před-
mětů. Jak to říci, škola o prázdni-
nách opravdu neusíná a dějí se zde 
zajímavé věci, které musí být do 
začátku školního roku hotové. 

Již se na 1. září a na všechny žáky 
moc těšíme a doufáme, že tento 
školní rok bude konečně klidnější 
než roky předešlé. Uvidíme, zda 
se nám přání vyplní a s chutí do 
toho: „Hola hola, škola již volá.“

Jan Šindelář

Erasmus+ a Bezručovka
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ZŠ Nerudova – Začneme hned od začátku
Dva měsíce prázdnin jsou za námi. Utekly jako vždy 
velmi rychle, poznali jsme nové kamarády a zažili 
spoustu dobrodružství a nových zážitků, načerpali 
jsme nové síly na další školní rok.

Začneme s prací hned od začátku září, kdy je plánovaný 
projektový den na „Říčanské hájence“ pro všechny žáky 
školy. Nebudeme se jen učit, ale je naplánovaný např. 
i sportovní den se Sazkou olympijským vícebojem, ne-
boť jsme byli v květnu opět vylosováni k uspořádání této 
akce, která prověří nejen naše fyzické schopnosti po let-
ních prázdninách, ale beseda s paraolympionikem při-
nese jistě další zajímavé poznatky.
Od září se naše škola zapojuje do Operačního progra-
mu Jan Amos Komenský, kdy máme v plánu opět ko-
munitní setkávání, ale i další vzdělávání pracovníků 
školy. 
V červnu jsme získali finanční prostředky z „Programu 
primární prevence Středočeského kraje“, takže na pod-
zim budou naši žáci absolvovat opět workshopy s Ces-
tou integrace.
Další oblastí, do které se budeme zapojovat je i oblast 
EVVO, kdy školy bude vysílat své družstvo na oblastní 
soutěž do Kostelce nad Černými lesy, právě v této oblasti.

V předmětu informatika došlo k zásadním změnám, stej-
ně jako v našem školním vzdělávacím programu. Nově 
jsou zařazené digitální kompetence, nejen do předmětu 
informatika, ale do všech vyučovacích předmětů.
Jak je vidět, čeká nás nejen náročné září, ale zcela určitě 
i celý školní rok. Přejeme všem žákům, nejen naší školy, 
hodně školních úspěchů.

Jitka Macháčková

Projektový den – Druháčci prvňáčkům
Žáci 1. C vyrazili ze „Sokolské“ do 
velké „Bezručovky“. Přišli na po-
zvání žáků 2. C, která je, stejně jako 
1. C, třídou s rozšířenou výukou 
angličtiny. Cílem pozvání bylo uví-
tat prvňáky v hlavní veliké budově 
školy, do které budou prvňáci od 
září také chodit. 

Hned u vchodu splnili prvňáci 
úkol v angličtině, a to rozluštit pře-
smyčku slova „welcome“, kterého 
si později všimli i u druháků ve třídě 
na nástěnce ve frázi „WELCOME 
TO SCHOOL“. Po hádance násle-
dovala prohlídka školy v češtině 
i v angličtině, po trase tělocvična, 
počítačová učebna, jídelna, knihov-
na, ředitelna, sborovna a třída 2.C. 
Každý druháček si hrdě vedl svého 
prvňáčka. Řekli jsme si o symbolu 
naší školy, o chytré sovičce, obdi-
vovali jsme počítačovou učebnu, ve 
které druháky v novém školním roce 

čeká výuka angličtiny v programu 
DynEd. V jídelně nám vesele zamá-
valy kuchařky, knihovna ohromila 
svou útulností a sborovna tajemnem 
učitelského zázemí.

Všechna navštívená místa jsme si 
řekli i v angličtině nejen proto, že 
jsme obě třídy s rozšířenou výukou 
anglického jazyka, ale i proto, že nás 
po prohlídce čekal obrázkový kvíz se 
slovíčky. 

Po svačince následovala druhá část 
projektového dopoledne, která za-
hrnovala divadélko „Kuřátko a obi-
lí“ secvičené s paní učitelkou třídní. 
Potom prvňáci zazpívali dětem z 2. C 
písničku v angličtině „If you´re hap-
py...“ a na závěr zpívali v angličtině 
prvňáci i druháci prázdninovou pís-
ničku „Holiday Song“. Projektový 
den se nám vydařil, spokojeni byli 
nejen žáci a učitelé, ale i několik rodi-
čů, kteří se na nás přišli podívat.

56 texty.kuryr@ricany.cz



ZÁKLADNÍ ŠKOLA u ŘÍČANSKÉHO LESA
Ze života škol(ek)

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ
Tento školní rok máme posílené poradenské pracoviště. Pomáháme nejen s problémy týkajícími se učení, ale 
také s chováním, prevencí či metodickou podporou žákům i rodičům. Informace naleznete také na webových 
stránkách.

Vítáme nový školní rok 2022/2023
Prázdniny utekly jako voda. Zatímco naši žáci odpočí-
vali, škola byla zvláštně tichá. Nebyla však zcela opuš-
těná. Ve škole byly i o prázdninách děti. 

Ukrajinské skupiny dětí využívaly naši školu jako svoji 
základnu. Páni malíři nám nově vymalovali, pan školník 
poupravil, co se dalo a paní uklízečky nám školu navoněly 
a uklidily. Je připravena a čeká na to, až se otevřou dveře 
a po chodbách se rozezní dětský smích. Přivítáme prvňáč-
ky, pro které bude tento rok naprosto výjimečný. Poznají 
nové kamarády, naučí se spoustu nového. Čeká je řada 
povinností, ale také radosti z nově poznaného. Deváťáci 
přijdou jako mazáci. Často bývají nervóznější než naši 
nejmladší žáci. Čekají je totiž přijímací zkoušky na střední 
školy, ples a obhajoby absolventských prací. Zkrátka toho 
mají před sebou hodně.
Přejeme všem žákům, rodičům a zaměstnancům školy 
hodně pohody, příjemně strávených chvil v naší krásné 
škole a hodně úspěchů!

Co nás čeká?
Letos máme premiéru. Kromě výběrových skupin anglic-
kého jazyka rozjíždíme skupiny přírodovědného charak-
teru. Přírodovědná skupina bude bádat, zkoumat a tvořit. 
Využijeme venkovní areál a přírodovědnou učebnu. Těší 
nás velký zájem o přírodu.

Jazykové skupiny bude opět navštěvovat rodilý mluvčí 
a pokračuje DynEd. Stejně tak pokračuje English Club – 
informace budou předány přes třídní učitele.
	 Od 4. ročníku budou mít žáci informatiku. 
	 Samozřejmě budou programy zaměřené na prevenci – 

šikany, drog, chování…
	 V plánu máme také adaptační kurzy, školy v přírodě 

a selektivní prevence pro 6. a 7. ročník.
	 Doufáme, že se nám také podaří vyjet do zahraničí na 

jazykový pobyt.

Organizaci školního roku 2022/2023 najdete na našich 
webových stránkách. Máme toho před sebou hodně.

 FUNKCE JMÉNO KONTAKT

Ředitel školy Dalibor Dudek dalibor.dudek@zs.ricany.cz

Statutární zástupce ředitele
(2.stupeň)

Iveta Truhlářová iveta.truhlarova@zs.ricany.cz

Zástupkyně ředitele
(1.stupeň)

Markéta Holanová marketa.holanova@zs.ricany.cz

Výchovný poradce
(1.stupeň)

Helena Dušková helena.duskova@zs.ricany.cz

Výchovný poradce
(2.stupeň)

 Dagmar Šustová dagmar.sustova@zs.ricany.cz

Metodik prevence
(1.stupeň)

Eliška Babková eliska.babkova@zs.ricany.cz

Metodik prevence
(2.stupeň)

Vojtěch Vytiska vojtech.vytiska@zs.ricany.cz

Přihlášky na střední školu Iva Červenková Iva.cervenkova@zs.ricany.cz

Školní psycholog Miroslav Pokorný miroslav.pokorny@zs.ricany.cz

Speciální pedagog Lenka Šourková lenka.sourkova@zs.ricany.cz

57

mailto:dalibor.dudek@zs.ricany.cz
mailto:iveta.truhlarova@zs.ricany.cz
mailto:marketa.holanova@zs.ricany.cz
mailto:helena.duskova@zs.ricany.cz
mailto:dagmar.sustova@zs.ricany.cz
mailto:eliska.babkova@zs.ricany.cz
mailto:vojtech.vytiska@zs.ricany.cz
mailto:Iva.cervenkova@zs.ricany.cz
mailto:miroslav.pokorny@zs.ricany.cz
mailto:lenka.sourkova@zs.ricany.cz


Ze života škol(ek)

Slovo ředitelky školy
Milé žákyně, milí žáci, kolegyně a kolegové, rodiče, přátelé 
Gymnázia Říčany, prázdniny se – jako každý rok – pře-
houply rychleji než by si (především) žáci přáli a opět sto-
jíme na prahu nového školního roku odpočatí a odhodlaní 
přijímat jeho výzvy.
Vítáme vás tedy do školního roku 2022–2023. 

JAKÉ NOVINKY NÁS LETOS NA GYRI ČEKAJÍ? 
Od tohoto školního roku se žáci nižšího gymnázia vzdělá-
vají podle upraveného Školního vzdělávacího programu. 
Asi nejpodstatnější změnou je posílení vzdělávací oblasti 
Informatika. S posílením v této oblastí souvisí i vybavení 
školy moderní IT technikou. V současné době realizujeme 
projekt Středočeského kraje nazvaný Finanční podpora 
na vytvoření podmínek pro zavádění inovativních metod do 
výuky za 2 mil. Kč. Z těchto peněz opravujeme a připra-
vujeme dosud nevyužívaný prostor budovy, kde vzniká 
multimediální učebna s šestnácti počítačovými stanicemi, 
robotikou a virtuální realitou.
Znovu přivítáme zahraniční lektory. Freddie bude vést 
konverzační hodiny angličtiny a povede seminář; Maria 
bude jedenkrát týdně v tandemové výuce španělštiny u po-
kročilých skupin, a od tohoto školního roku u nás budou 
působit v tandemu i rodilí mluvčí z Německa – studentka 
VŠ Julia a Němec trvale žijící v Praze Florian. 
Po nepředpokládaných peripetiích vyjede dalších 17 žáků 
na pětiměsíční stáž na střední školy do Irska, Německa 
a Španělska.
Žáci posledních dvou ročníků si mohli vybrat z rozšířené 
nabídky seminářů, které by jim měly pomoci při přípravě 
na maturitu a vysokou školu. 
Žáci prváku/kvinty si letos také vybírali z rozšířené nabíd-
ky volitelných předmětů – mohli si vybrat mezi latinou, 
anglickou gramatikou a reáliemi, deskriptivní geometrií 
nebo matematickými cvičeními. 
Žáci mohou navštěvovat i jeden z kroužků pořádaných 
vyučujícími a externími lektory. Nabídku je letos pestrá – 
příprava na certifikát FCE, španělština, němčina, latina, 
francouzština, matematika – hlavolamy – logické hry, 
přírodovědný kroužek, mineralogický kroužek, fyzikál-
ní kroužek, pěvecký sbor, dramaticko-loutkový kroužek 
a Klub mladého diváka.

Neméně důležitou oblastí pro wellbeing žáků a učitelů je 
prostředí, ve kterém trávíme podstatnou část produktiv-
ního času. V minulém školním roce byly zrekonstruovány 
dvě kanceláře a čtyři kabinety, které jsou kompletně vyba-
veny moderním a účelným nábytkem.
V přízemí školy, kde se nachází šatní skříňky, byl umístěn 
pingpongový stůl, aby si žáci procvičili nejen hlavu, ale 
i tělo. Městu Říčany děkujeme za dotaci v rámci participa-
tivního rozpočtování ve výši 18 000 Kč. Z těchto peněz si 

žáci pořídili pálky, síťky a sedací pytle k ping-pongu a dále 
sedací pytle a podsedáky, které rozmístí po budově. 
V šatnách došlo dále k odstranění nepoužívaných dveří od 
bývalých šaten. Vzniklé plochy nám poskytují prostor pro 
umístění informačních a kreativních nástěnek a také plo-
chu, kde odcházející ročníky zanechají svou stopu. Tento 
prostor bude vybaven sedačkami a stane se z něj relaxační 
zóna. Zdi šaten si žáci budou moci pod vedením vyučující-
ho výtvarné výchovy vyzdobit a zpříjemnit si tak vstup do 
budovy i vstup do nového dne.

A NA ČEM BUDEME PRACOVAT LETOS?
V tomto školním roce začínáme s úpravou školního vzdě-
lávacího plánu pro vyšší gymnázium. Žáci se od druhého 
ročníku/sexty rozhodnou, zda se chtějí věnovat více pří-
rodovědným nebo humanitním předmětům dle svého 
zájmu.
Pevně doufáme, že se nám znovu podaří získat finance 
z dalšího kola projektu Středočeského kraje Finanční pod-
pora na vytvoření podmínek pro zavádění inovativních me-
tod do výuky. Z těchto 5 mil. Kč chceme realizovat dvě akce:
První je rekonstrukce půdních prostor (dnešní učebna 
výtvarné výchovy), kde vznikne krásný prostor pro výuku 
i neformální aktivity.
Druhou je vybavení zázemí pro výuku biologie. V září 
2023 je plánováno dokončení výstavby sportovní haly. 
Spolu s ní nám Středočeský kraj staví také učebnu, labo-
ratoř a kabinet biologie, které vybavíme z prostředků výše 
zmíněného projektu Inovativní metody ve výuce.
I letos budeme žádat o grant Erasmus+ pro žáky, kteří 
mají zájem studovat jedno pololetí v cizině.
Milé žákyně, milí žáci, kolegyně a kolegové, rodiče, přá-
telé Gymnázia Říčany, přejeme vám všem úspěšný školní 
rok. Ať se vám podaří všechny výzvy pokořit!

Zuzana Pokorná, ředitelka gymnázia

PŘÍPRAVNÉ KURZY 
NA PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2023
Gymnázium Říčany pořádá přípravné kurzy z čes-
kého jazyka 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 pře-
stávka mezi jednotlivými bloky)
Cena: 3800 Kč/pololetí (pololetí = 12 lekcí), 1. polo-
letí: říjen – prosinec, 2. pololetí: leden – březen
Přihlášení: pripravny_kurz@gyri.cz, specifikujte, 
o kterou úroveň (5. nebo 9. ročník) a o který kurz 
(úterý nebo sobota) máte zájem
PŘIHLÁŠKY ZASÍLEJTE DO 5. 9. 2022
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EXKURZE V ZÁVĚRU ŠKOLNÍHO ROKU

V pondělí 20. 6. naše třída navštívila výstavu UNIVER-
SUM – ČLOVĚK – INTELIGENCE pořádanou Goethe 
institutem v Národní technické knihovně. Prohlédli jsme 
si interaktivní výstavu týkající se několika témat. Jednot-
livé části se zabývaly vesmírem, funkcí a myšlenkovými 
pochody mozku, vlivem člověka na přírodu či průřezem 
lidské historie. Každý si tedy mohl najít to své. 
Pracovali jsme ve skupinkách, kdy jsme pomocí tabletu 
odpovídali na soubor otázek. Správné odpovědi se skrýva-
ly různě po výstavě, museli jsme si ale poradit s faktem, že 
všechny informace byly zapsány v němčině. Většina z nás 
tuto překážku hravě zvládla a i něco zajímavého ze světa 
vědy si odnesla. Získali jsme tak zdravé sebevědomí, že 
i článkům rozebírající poněkud náročnější témata, poro-
zumíme.

P. Hanzal, V6

V úterý, 28. 6. jsme navštívili Den otevřených dveří na 
Velvyslanectví SRN v Praze. Německá část naší třídy se 
zúčastnila krátkého animačního programu, ve kterém 
jsme si společně zahráli různé hry v německém jazyce. 
Poté jsme měli možnost prohlédnout si všechny stánky 
po celém areálu nabízející širokou škálu aktivit a upo-
mínkových předmětů spojených s Německem, které jsme 
obdrželi za vyplnění pracovních listů. Akce nabízela také 
hudební vystoupení a prohlídku reprezentačních prostor 
Lobkovického paláce. Byl zde i vyhrazený prostor pro 
malé nadšence německého jazyka, kteří si mohli zahrát 
fotbal či si společně zazpívat. Nesměly chybět také stánky 
s německými kulinářskými specialitami.
Po krátkém rozchodu a doplnění sil jsme pokračovali na 
výstavu Retro muzea v nákupním centru Kotva. K vidění 
bylo mnoho z běžného života 70. a 80. let minulého století. 
Zaujal nás především psací stroj, koutek s retro hračkami 
a dobová hudba a oblečení.

 Vilma Blumentritová, C3

VZPOMÍNKA NA MATURITNÍ A IMATRIKULAČNÍ PLES 
V NÁRODNÍM DOMĚ NA VINOHRADECH 22. 6. 2022 VE FOTOGRAFII

59



Ze života škol(ek)

Vážení rodiče, milé děti,
až budete číst tyto informace budou prázdniny, bohužel, 
už opravdu skoro u konce. Doufáme, že jste si všichni přes 
prázdniny odpočinuli, načerpali novou energii a že se těší-
te na svoje spolužáky, na své pedagogy a na vše nové, co se 
v následujícím školním roce naučíte. Jsme tady od toho, 
abychom vám s tím pomohli. A jako každý rok, máme pro 
vás v ZUŠ mnoho nových informací.

Zahájení školního roku
S novými žáky a rodiči se setkáme v úterý 6. září 2022 
v 18.00 V koncertním sále Staré radnice. Zde se rodi-
če dozví vše potřebné k úspěšnému  zahájení studia. Pro 
ostatní rodiče a žáky budou informace na www.zusrica-
ny.cz a na naší aplikace IZUŠ od 29. 9. 2022 – po peda-
gogické radě.

Úplata za vzdělávání
I když se, stejně jako všichni, obáváme navýšení cen za 
energie, nebudeme zatím v letošním roce zvyšovat úplatu 
za vzdělávání. Pokud dojde k nějakému drastickému na-
výšení energií, budeme to řešit v příštím školním roce.

Noví pedagogové
V letošním školním roce rozšiřujeme výuku v klavírním, 
kytarovém, pěveckém a dechovém oddělení. V loňském 
roce jsme rozšířili výuku v oboru výtvarném, v letošním 
roce rozšiřujeme i výuku v oddělení tanečním.
Dovolte, abychom v naše pedagogickém sboru přivítali 
nové kolegy – Barbora Rothová a Monika Dolažalová – 

kytara, Vanda Bodová – klavír, Marie Pačesová – trubka, 
Dita Stromko – zpěv, Pamela Morávková – taneční obor. 
Těšíme se na spolupráci!

Co připravujeme na tento školní rok
Asi největší událost je, že se ZUŠ Říčany stává v tomto 
školním roce partnerskou školou Národního divadla 
v Praze. Jsme velmi rádi, že se naše prezentace líbila a že 
si ND vybralo právě nás. Znamená to pro pedagogy i pro 
naše žáky mnoho nových možností a zajímavých akcí. 
Blíže vás budeme informovat v dalším čísle Kurýru. Záro-
veň se zapojujeme do Šablon III a to znamená možnost 
finančně podpořit některé naše aktivity a návštěvy kul-
turních akcí pro děti z dotací EU. Dále se chceme aktivně 
zapojit do spolupráce s našimi partnerskými školami 
v Olomouci a Orlové, kde chystáme společné projekty, 
a dále budeme aktivně připravovat program k 70. výročí 
založení ZUŠ Říčany, které proběhne v příštím školním 
roce. Navíc máme rozjednané i zahraniční aktivity, ale ty 
se vzhledem k současné politické situaci a neustálé hrozbě 
covidu nedaří sjednotit.

To jsou asi nejdůležitější informace o událostech, které 
nás čekají. Jinak máme mnoho dalších nápadů, jak se po-
sunout zase o kousek dále, ale vše je zatím ve stádiu zrodu. 
Určitě vás ale o všem budeme informovat.

Těšíme se na nový školní rok a přejme si, aby nám nic jeho 
průběh nenarušilo.
 Vaše ZUŠ Říčany

ZUŠ Říčany 

Barbora Rothová – kytara

Marie Pačesová – trubka

Monika Dolažalová – kytara

Dita Stromko – zpěv

Vanda Bodová – klavír, 

Pamela Morávková – taneční obor. 
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Pokud jste loni ani v průběhu prázdnin nestihli naši 
putovní hru, neváhejte a zahrajte si ji, máte možnost 
ještě do 31. října. Má název „Ladovský poklad“ a mů-
žete s ní putovat po pětadvaceti obcích Ladova kraje.

Stačí si stáhnout a vytisknout instrukce a podklady z na-
šich webových stránek. V ladovských informačních cen-
trech vám ukáží, kde se skrývá poklad. Kousek si budete 
moci odnést domů, a pokud necháte na sebe kontakt, po-
stoupíte do slosování o ladovské tričko. Do hry se mohou 
zapojit i ti, co se jí účastnili už loni. Stačí, aby si udělali vý-
let a z jednoho loni nenavštíveného místa nám poslali fot-
ku sebe či svého soutěžního týmu. Tím místem může být 
nová obec, která se v lednu 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 zařa-
zeni do slosování o ladovské tričko. 

Představujeme nebo připomínáme i jiné  
než svazkové „ladovské“ stezky 
Minule jsme vám přiblížili druhou část naučné stezky 
Vodnické vycházky. Zatím jste se dozvěděli, 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. Druhá 2,5kilometrová pokračuje do obce 
Lensedly a z vrchu Horka je výhled na Lensedly, Hrusice, 
Mirošovice a Senohraby. Stezka vede do Hrušova, kde 
navazuje na třetí, poslední 4,5kilometrovou část Vod-
nických vycházek. V Senohrabech zjistíte odkud se vzaly 
místní názvy, seznámíte se s historií senohrabského spor-
tu a plovárny. Naučná stezka vede po pravém břehu Mni-
chovky až k řece Sázavě. Zde můžete dobýt hrad Zlenice 
– Hlásku a vyzkoušet vybudovanou vyhlídku. Proti prou-
du Sázavy se dostanete po značené trase zpět do Hrušova, 
nebo můžete pokračovat do Lensedel, Poddubí, Kaliště 
a zpět do Ondřejova. 

Některé informační tabule obsahují i kvízy, ale odpovědi 
na otázky prosím na informační tabule nepište, i to už se 
bohužel stalo. Celou stezku vybudovala MAS Říčansko, 
o.p.s. ve spolupráci s Posázavím o.p.s., Svazkem obcí La-
dův kraj a obcemi Ondřejov, Kaliště a Senohraby. Stezka 
vznikla z finančních prostředků Programu rozvoje venko-
va za spoluúčasti zmíněných obcí. 

Také v září a říjnu můžete objevovat krásy obcí Ladova 
kraje, najít poklad a vyhrát ladovské tričko! 

MIKROREGION

LADŮV KRAJLADŮV KRAJ

Více zde: 
https://vodnicke-vychazky.webnode.cz/o-nas/ 
Zdroj: https://www.kudyznudy.cz/aktivity/naucna-
stezka-vodnicke-vychazky
Tak ať nám je v Ladově kraji hezky! 

Hanka Bolcková 
www.laduv-kraj.cz 
facebook.com/laduvkraj 
instagram.com/laduvkraj 
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Koncem 19. a začátkem 20. století 
se stal známým říčanským občanem 
pan Václav Novotný. Nejenže to byl 
velký statkář, ale v letech 1883–
1896 se stal i starostou Říčan. Jeho 
podobizna se dosud nachází v jed-
nací síni městské radnice.

Před smrtí nestačil pořídit závěť, a tak 
notář Jan Novák sepsal tzv. Odevzdá-
vací listinu, která obsahovala soupis 
majetku a dědické podíly jeho třem 
dětem. Podle ní v té době vlastnil sta-
tek č. p. 40 v Olivově ulici – odhadní 
cena 17 700 korun. Na místě původní-
ho statku (naproti garážím u Růžku) 
je zřízeno parkoviště. Dále byl maji-
telem nájemního domu č. 24 v Široké 
ulici s odhadní cenou 35 800 korun, 
ve kterém býval hostinec (dnes ještě 
dům stojí). Jeho ostatní pozemky, pole 
a louky v Říčanech a v Radošovicích, 
měly celkovou rozlohu více než 18 
hektarů. Menší nájemní pozemek měl 
i v Tehově, kde tehdy choval pět krav 
a jeden pár volů. Kromě toho byl věři-
telem řady dlužníků z Říčan. Vlastnil 
i akcie Spolkové rolnické továrny na 
cukr v Uhříněvsi a jeho zůstavená ak-
tiva v té době, podle listiny, činila 93 
567 korun.

S manželkou Alžbětou měli dva syny 
a jednu dceru. Starší syn Václav 
musel nastoupit vojenskou službu 
a během první světové války padl na 
frontě. Jeho jméno si můžeme pře-
číst v seznamu padlých na říčanské 
Staré radnici. Mladší syn Bohdan 
pokračoval v zemědělské činnosti na 
rodinném statku v Olivově ulici. Na 
žádost vedení města částečně daro-
val a částečně městu prodal některé 
pozemky – například pozemek, kde 
stojí současná poliklinika, nebo ten, 
kde je dneska gymnázium. Hospo-
dařil pak až do roku 1948. Po změně 
režimu byl komunistickým vedením 
města označen jako kulak a byl nucen 
statek předat do správy Státního stat-
ku Říčany. Bohdanův syn Václav tam 
pak začal pracovat jako traktorista. 
Václavův syn, také Václav, vybudoval 
v Říčanech počátkem tohoto století 
areál čerpací stanice s názvem BENO 
(Benzin Novotný), který dodnes při-
pomíná jméno rodu.

Bohdanovy dcery Alžběta a Lidmila, 
které se provdaly za syny statkářů, 
prožily v padesátých letech osud 
manželek „kulaků“, ale těžkou dobu 
přežily ve šťastných manželstvích. 

Bohdanova prostřední dcera Marie 
úspěšně vystudovala reformně reálné 
gymnázium v Praze a pak se proti 
vůli rodičů provdala za vysokého 
fešáka, který pocházel z chudé rodiny 
v Ostřešanech, takže neobdržela 
žádné věno. V roce 1944 se jim naro-
dila první dcera a všichni nejdřív žili 
v jedné místnosti na statku v Olivově 
ulici. Později se přestěhovali do domu 
Mariiny tety v Široké ulici. Ta jim pak 
darovala sad, kde si dokázali svépo-
mocí postavit malý domek. Rodina 
se rozrostla o další dvě dcery. Ma-
rie, ač měla maturitu, nemohla jako 
„dcera kulaka“, sehnat odpovídající 
zaměstnání. Po zavedení lístkového 
potravinového systému dokonce ješ-
tě dostala oznámení, že jako majitel-
ka zemědělského pozemku (sadu) 
nemá nárok na potravinové lístky pro 
rodinu – neboť si prý „mohla potra-
viny opatřit hospodařením na svém 
pozemku“. A tak musela potraviny 
kupovat na volném trhu, kde byly sa-
mozřejmě mnohem dražší. Pracovala 
nejprve jako pomocnice v domácnos-
ti, později jako pomocná síla v kuchy-
ni Olivovny, tehdy ozdravovny.

Nejstarší Mariina dcera se stala 
učitelkou a narodily se jí dvě dcery. 
Příjmení Novotná se díky vdavkám 
několika generací vytrácelo… Starší 
z dcer má syna a dceru – ta se v roce 
2021 stala maminkou dvojčátek. Pra-
prapravnučky Bohdana Novotného 
byly na říčanské radnici uvítány jako 
nové občanky města. Shodou okol-
ností se ovšem matka dvojčat pro-
vdala za Brňáka Novotného. A tak se 
dnes nejmladší potomci říčanského 
rodu Novotných ke svému rodovému 
jménu vrátili.

Jaroslav Svoboda

Ke vzniku článku posloužily 
informace z rodinných archivů, 
fotoalba a vzpomínky potomků 

rodiny Novotných.

MINIMÁLNÍ OKRAJ
INVERZNÍ 

PRUH

MINIMÁLNÍ OKRAJ
POZITIV

Jak se jména vracejí
Vzpomínka na říčanský rod Novotných

Statek rodiny Novotných stál v Olivově ulici do demolice na konci sedmdesátých 
let. Blíž k náměstí byla kovárna u Židlických Foto: archiv Muzea Říčany 
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	 již v roce 2022 zajistil pomoc v hodnotě 600 000 Kč 
pro místní potřebné občany a významně pomohl i ukra-
jinským uprchlíkům usazeným v Říčanech a okolí

	 podpoříte darem či nákupem, protože vzhledem k na-
stavení pravidel své sbírky nemá transparentní účet pro 
finanční dary. Za nákup ovšem klidně můžete zaplatit 
o něco víc, než požaduje cena 

	 má 21 skvělých dobrovolníků, jejichž řady – pokud 
máte chuť pomáhat a jste-li rádi ve společnosti – může-
te rozšířit

	 po prázdninových tvořivých pondělcích opět nabí-
zí pondělní aktivity pro seniory (trénink paměti a ang-
lická konverzace, od října pak znovu také úspěšné kurzy 
ovládání chytrého telefonu)

	 i na podzim pokračuje v organizování zájezdů, které 
se u seniorů setkaly s mimořádným ohlasem a na které 
se lze hlásit vždy po zveřejnění v Kurýru 

	 nadále nabízí seniorům I.C.E. kartičku, jejíž vyplnění 
a nošení může díky uvedeným zdravotním údajům po-
moci zachránit život 

	 hostí 21. září Noc literatury, v jejímž rámci nám bude 
od 18 do 23 hodin každou celou hodinu a půlhodinu ze 
své oblíbené knihy číst Bára Kodetová 

Trénování paměti
Cvičení, zaměřená na výbavnost, obohacování slovní 
zásoby, krátkodobou i dlouhodobou paměť, vede cer-
tifikovaná lektorka Ludmila Horáková. Cena celého 
kurzu (5 sezení) je 250 Kč. Od 12. září pokračují kurzy 
tréninku paměti pro stávající účastníky. Nový kurz pro 
začátečníky začne 17. října, v průběhu září je možno 
se hlásit.

Anglická konverzace
Máte solidní základy anglického jazyka a chcete se pro-
cvičit v konverzaci? Každé pondělí dopoledne od 11:15 
do 12 hodin se v Koloběhu hovoří anglicky. Od 12. září 
vede kurzy vynikající lektorka, paní Dana Vařeková, cena 
je 90 Kč/hod.

Jak na chytrý telefon? 
Od října opět pořádáme skupinová setkání pro seniory 
s cílem získání nebo prohloubení dovedností v oblasti 
počítačových a komunikačních technologií. Kurzem 
provedou lektorky z řad sociálních pracovnic organizace 
Život Plus, z.ú. Výuka je stavěna každému účastníkovi 
na míru. Účast je zdarma, hlaste se během září, začí-
náme 3. října.

ŘÍJNOVÝ VÝLET S KOLOBĚHEM 
Ve středu 12. října navštívíme Jihočeský kraj. Naší první za-
stávkou bude město Mirotice, kde si prohlédneme Památ-
ník malíře Mikoláše Alše a loutkáře Matěje Kopeckého. 
Naším hlavním cílem bude město Strakonice a středově-
ký hrad na kamenném ostrohu nad soutokem řeky Otavy 
s Volyňkou. Po čtyřleté rozsáhlé rekonstrukci zde byly v le-
tošním roce zpřístupněny úplně nové expozice. Prohléd-
neme si Kapitulní síň a ambity s dochovanými nástěnnými 
malbami, expozici řádu maltézských rytířů, mimořádně 
cennou expozici dud a dudáctví se zvukovými nahrávkami, 
dozvíme se i více o tradiční textilní výrobě, pány jistě zau-
jmou vystavené motocykly legendární značky ČZ. Vystou-
páme i na 31 m vysokou hradní vyhlídkovou věž Rumpál, 
odkud je krásný rozhled na nedaleké vrcholky šumavského 
podhůří. Poslední zastávkou bude malebná obec Putim, 
kde se odehrává děj románu Jan Cimbura od J. Š. Baara. 
U kamenného mostu přes řeku Blanici pozdravíme dobré-
ho vojáka Švejka, který zde má bronzovou sochu v životní 
velikosti a dobové uniformě. Podle pověry prý nosí štěstí. 
Kdo pohladí jeho levou nohu nakročenou k místní četnické 
stanici, tomu se vyhne artróza. Cena výletu: 290 Kč (dopra-
va a vstupné). Odjezd: 7:00, parkoviště u Penny marketu.
Rezervace na aktivity i výlety s Koloběhem na info@ko-
lobeh-ricany.cz, tlf. 733 273 344, 739 989 672 a přímo 
v obchůdku na Masarykově náměstí.
Děkujeme městu Říčany za finanční podporu, díky níž mů-
žeme ceny zájezdů pro seniory udržet pod hranicí 500 Kč. 

Eva Hazdrová Kopecká, Martina Vavřincová
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Do Říčan přišel v roce 1950 vyučo-
vat na nově otevřené gymnázium 
a už tady zůstal. Jeho celoživotní 
pilná práce ovšem daleko přesáhla 
hranice našeho města a regionu.

Jaromír Jech se narodil 27. srpna 1918 
v nedalekých Václavicích u Benešo-
va do učitelské rodiny. Vystudoval 
gymnázium v Benešově a po maturi-
tě nastoupil na Filozofickou fakultu 
Univerzity Karlovy, kde začal studo-
vat germanistiku a slavistiku. Studia 
ovšem přerušila nacistická okupace 
a uzavření vysokých škol. Po válce 
mohl studia dokončit, ba dokonce 
získal stipendium na studijní pobyt 
na Univerzitě v Basileji. Po návratu do 
Československa získal ještě roku 1946 
aprobaci středoškolského učitele. Na-
stoupil jako gymnaziální profesor nej-
prve v Benešově a potom na říčanské 
gymnázium. Z Říčan pocházela jeho 
žena Sylvie, rozená Rybáková, učitel-
ka na zdejší dívčí škole. Tady se také 
mladý pár usadil v domě manželči-
ných rodičů. Z manželství se narodili 
dva synové. Starší Jaromír, pozdější 
říčanský starosta, a mladší Tomáš.

Badatelské zájmy ale hnaly Jaromíra 
za hranice středoškolské výuky. Pustil 
se do zkoumání středočeských dialek-
tů, konkrétně oblasti Neveklovska, 
které bylo zvláštní tím, že zde během 
války nacisté budovali rozsáhlé vo-
jenské cvičiště a v té souvislosti do-
cházelo k nucenému vystěhovávání 
místních starousedlíků. Roku 1949 
pak na toto téma obhájil doktorskou 
dizertaci. A výzkumu se věnoval i na-
dále. O slovo se ale přihlásila branná 
povinnost. Podle vyprávění jeho syna 
Jaromíra byl jako mladý jazykovědec 
armádou zaangažován – společně 
s Jiřím Šlitrem – na koncipování nové 
vojenské terminologie.

Po vojně nastoupil v roce 1954 do 
nově zřízeného Ústavu pro etnografii 
a folkloristiku Československé akade-
mie věd. Jeho první badatelské téma 
se týkalo výzkumu mluvy, vzpomínek 
a vyprávění kladenských horníků. 

Během této doby ale také objevil dílo 
Josefa Štefana Kubína, významného 
sběratele lidových vyprávění z vý-
chodních Krkonoš a Kladska. Ujal se 
nového úkolu, totiž nového kvalitního 
vydání Kubínových sběrů. Jeho dílo 
se pak pro Jaromíra stalo celoživotní 
inspirací a přivedlo jej k jeho hlavní-
mu životnímu tématu, kterým se staly 
lidové pohádky a pověsti. Od počátku 
šedesátých let navazoval kontakty se 
západoevropským prostředím a v roce 
1962 se stal jedním ze zakládajících 
členů Mezinárodní společnosti pro 
výzkum folklorních vyprávění. V roce 
1964 začal vést Ústav etnografie 
a folkloristiky. Kromě odborné práce 
se věnoval i autorskému psaní příběhů 
pro děti na motivy tradičních folklór-
ních látek (například Povídá babička 
povídačku, Žerty s hastrmany a čerty). 
Pak ale přišel mráz z Kremlu...

Jaromír odmítl vyjádřit souhlas se 
„vstupem bratrských armád“, a proto 
byl roku 1972 odvolán z funkce ředi-
tele, tím skončila i jeho práce v Ústa-
vu pro etnografii a folkloristiku. 

Nezahořkl, ale pokračoval v bádání 
soukromě. V Československu ne-
mohl publikovat odborné texty, ale 
díky svému mezinárodnímu reno-
mé a kontaktům je mohl uveřejňo-

vat v západoevropském prostředí. 
V Pasekách nad Jizerou pak v roce 
1977 zakoupila rodina chalupu a on 
se začal intenzivně věnovat tomuto 
regionu. Zkoumané motivy i nadále 
příležitostně zpracovával do podoby 
čtenářských příběhů (Z Krakonošo-
vy mošny). Zaměřil se na své finální 
velké téma, kterým se stal vládce hor 
Krakonoš. Jaromír Jech zůstal aktiv-
ní i po sedmdesátce. Po roce 1989 tak 
začal znovu publikovat i v domácím 
tisku a pomáhal svůj obor zotavovat 
z dvou těžkých dekád násilné retarda-
ce. Zemřel 19. září 1992 v Říčanech. 
Vydání svého posledního velkého díla 
– komentované edice textů o Krako-
nošovi – se bohužel už nedožil. Dlou-
ho chyběly prostředky na vydání. Vy-
šla díky podpoře ministerstva kultury 
a nakladatelství Plot v roce 2008.

 Jan Andrle

Rozšířenou verzi tohoto textu včetně 
uvedení použitých pramenů a litera-
tury najdete na webu Muzea Říčany 
v sekci Píšeme pro vás.

MINIMÁLNÍ OKRAJ
INVERZNÍ 

PRUH

MINIMÁLNÍ OKRAJ
POZITIV

Etnograf a spisovatel Jaromír Jech
Mezi námi

Od smrti Jaromíra Jecha (1918–1992) uplyne 19. září třicet let 
 Foto: archiv Muzea Říčany 
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Letní prázdniny skončily, nastal čas povinností a to 
nejen nám dospělým, ale i dětem, které začaly chodit 
do školy. Školství je jednou z oblastí, které MAS vždy 
podporovala a i v novém programovém období to bude 
jedna z priorit, kam směřovat finanční zdroje.

MASka v rámci 7. výzvy Programu rozvoje venkova dopo-
ručila k dotační podpoře celkem 12 projektů zaměřených 
na vybavení mateřských a základních škol. Jde o mateřinky 
a základní školy v Říčanech, Hrusicích, Kamenici, Zvánovi-
cích, Louňovicích, Oticích, Kunicích, Všestarech, Světicích 
a Kostelci u Křížku. Další podpořené projekty jsou zaměře-
ny na parkové úpravy obce Světice a nákup mobilního pó-
dia pro Kulturní centrum Labuť v Říčanech. Dlouhodobě 
podporujeme investice zemědělských podnikatelů a deset 
úspěšných projektů, zaměřených převážně na technické 
vybavení, bylo také k 31. 8. 2022 zaregistrováno přes Por-
tál Farmáře na Státním zemědělském intervenčním fondu. 
Další kroky budou nyní na straně administrace ze strany 
SZIF a kancelář MAS společně se žadateli bude postupně 
odstraňovat chyby a nedostatky, které v rámci kontroly za-
městnanci SZIF naleznou. 

Že má naše práce smysl dokazují projekty žadatelů, kteří 
přes administrativní zátěž, která je se získáním dotace spo-
jena, došly úspěšně do cílové rovinky, a tou je Žádost o plat-
bu, kontrola na místě a připsání peněz na účet. 

Letní kontrola proběhla u mladého zemědělce pana Pet-
ra Chejna ze Zvánovic, který z dotace MAS pořídil lis na 
balíky sena a diskový podmítač. Rozšíření vybavení pro 
rostlinnou a živočišnou výrobu zkvalitní přípravu půdy 
pro následnou výrobu krmiva. Celková pořizovací hod-
nota je cca 1,3 mil. Kč a dotace činí necelých 700 tis. Kč.

Žádost o platbu podala Základní škola v Mirošovicích, 
kde se rekonstruovala školní šatna, proběhly zde drobné 
stavební úpravy, výměna podlahové krytiny a byl pořízen 
nový moderní nábytek. Celkové výdaje tohoto projektu či-
nily 200 tis. Kč a dotace je ve výši 160 tis. Kč. 

Střípky 
z MASky

Během léta jsme pracovali na objednávce Dárkových ko-
šíků pro město Říčany. Složení košíků je pouze z regio-
nálních výrobků s udělenou regionální značkou Zápraží 
originální produkt®. Košíčky jsou opravdu krásné a věříme, 
že všechny obdarované potěší. Nás těší, že jsme podpořili 
místní výrobce a věříme, že tato činnost a spolupráce s měs-
tem Říčany, ale i dalšími městy a vesnicemi z regionu Ří-
čansko, bude i nadále pokračovat. Pokud byste i vy, chtěli 
udělat radost svým blízkým či zaměstnancům vaší firmy, 
neváhejte nás kontaktovat a my připravíme Dárkové košíky 
podle vašeho přání.

Dne 10. září 2022 se uskuteční ŘÍČANSKÉ SLAVNOS-
TI VODY. MAS Říčansko zde představí regionální výrob-
ce, kteří vyrábí produkty s originální značkou Zápraží ori-
ginální produkt®. Můžete se těšit na výborné Mnichovické 
perníčky, lahodný čaj z šípků ze Statku ve Svojeticích a na-
koupit krásné a originální výrobky pro své blízké. Pro děti 
máme připravené překvapení. Těšíme se na setkání s vámi 
na prostranství za kostelem sv. Petra a Pavla na Masaryko-
vě náměstí v Říčanech v době konání Městských slavností.

Máme pro vás ještě jednu pozvánku, a to na Den otevře-
ných dílen a farem, které jsou držitelem regionálních 
značek. V našem regionu Zápraží můžete zavítat do ro-
dinného podniku Nice Belly paní Kateřiny Boháčové ve 
Stránčicích dne 17. 9. 2022.

Pavlína Šantorová Filková

P      RTA APERTA
brány dílen, výroben a farem dokořánP      RTA APERTA

brány dílen, výroben a farem dokořánbrány  
dílen a farem  

dokořán

17. 9. 2022

www.regionalni-znacky.cz  Regionální značky

Mapu zapojených dílen, výroben a farem 
a podrobnosti o připravovaném programu 

najdete na

www.porta-aperta.cz

Na Zápraží letos otevře:

Kateřina Boháčová – Nice Belly 
Strančice 

(šicí dílna – bederní pásy  
a další textilní výrobky)
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U Bobeše v létě 

Z činnosti zimní, tedy vyrábění mezistěn do včelínů, se 
zaměstnanci přesunuli ven, a to k zahradnickým pracem. 
Starají se především o pěkný vzhled veřejné zeleně na růz-
ných plochách v Říčanech. Jejich hlavní údržba zahrnuje 
plochy okolo Mlýnského rybníka a okolí cyklostezky v Po-
hodovém údolí. Dále se starají o tři dětská hřiště (v Kolo-
vratské ulici, v Mozartově ulici, v Olivově ulici – v okolí 
trampolínek a dětské hřiště v Platanové). Kromě hřišť 
udržují i přilehlou zahradu u MŠ Zahrádka. Zároveň se 
starají o čistotu v okolí Mlýnského rybníka sběrem odpad-
ků, které nepoučitelní návštěvníci odhazují jinam, než do 
odpadkových košů. 
Doufám, že našim klientům vydrží elán až do podzimu, 
kdy je zase čekají práce v dílně.
 Jana Machová, U Bobeše, z.ú.

Dne 25. 7. 2022 oslavila 
významné životní jubileum, 
devadesáté narozeniny, naše 
milovaná maminka, babička 
a prababička, paní Marie 
Rychlovská. 
S přáním pevného zdraví, dcera 
Jana Vacíková

Dne 22. 9. 2022 oslaví výročí 50 let společného života 
manželé Marcela a Josef Bauerovi.
Mnoho zdraví, lásky a pohody do dalších let přejí děti 
Štěpán, Tereza a Barbora s rodinami. 

Dne 24. 9. by oslavil své 18. narozeniny Jakub 
Tománek  (*24. 9. 2004, + 23. 8. 2020), náš milovaný 
syn a brácha,  skvělý kamarád, talentovaný klarinetista 
a nadšený sportovec s velkým srdcem a smyslem pro 
humor.  
S láskou vzpomínáme. 
Rodiče a sourozenci  
 

Dne 12. 9. 2022 uplyne 10 let od úmrtí pana Jana 
Zvířecího z Kuří u Říčan. Kdo jste ho znali, věnujte mu 
tichou vzpomínku. 
Vzpomíná manželka Zdeňka a dcery s rodinami

Mezi námi
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Klub šachistů Říčany 1925
www.sachyricany.cz

Stále postupujeme
Ukončená sezona 2021/2022 znamenala pro klub neu-
věřitelně dobré výsledky. Ještě než je zrekapituluji, tak 
je vhodné říci, že v České republice se do soutěží zapo-
juje 486 oddílů, které šachový svaz registruje.

Dospělí
A družstvo se udrželo v 1. lize a B družstvu se podaři-
lo zvítězit v 2. lize. V sezóně budeme mít nečekaně dvě 
družstva v 1. lize. Áčko se opíralo o domácí mladé hráče 
Němce a Šmolíka. Soutěže družstev se hrají na osmi ša-
chovnicích. V béčku se vystřídalo celkem 16 hráčů, což je 
také u postupujícího družstva neobvyklé. Do všech úrovní 
soutěží jsme celkem nasadili devět družstev, takže si u nás 
zahrají opravdu všichni, bez rozdílu výkonnosti.

Mládež
A družstvo hraje nejvyšší soutěž – Extraligu. Jedno ví-
tězství nás dělilo od bronzu, takže konečné 4. místo bylo 
trošku zklamáním. Družstvo se opíralo o trojici Němec, 
Šmolík, Hlavina. Neskutečný úspěch zaznamenalo B 
družstvo, které vyhrálo 1. ligu, a tak budeme mít v příští 
sezoně dvě družstva mládeže v Extralize. Soutěž mládeže 
se hraje na šesti šachovnicích a B družstvo se opíralo o vý-
sledky Strnadové, Presslera a Hampla. Do soutěží mláde-
že jsme zapojili celkem sedm družstev.

Mistrovství světa a soutěž pro vás 
o energetický nápoj
Vrcholem soutěží družstev je MS zvaná šachová Olympi-
áda. Již 44. MS se hrálo v Indii. Pro vítěze soutěžní otáz-
ky je připravena sada energetických nápojů od našeho 
sponzora. Otázka zní: Šachové olympiády se zúčastnilo 
 a) 87 zemí světa, b) 137 zemí c) 187 zemí. Svoje odpovědi 
zasílejte na riha.sachy@volny.cz do 15.9. Výherce bude 
zveřejněn na www.sachyricany.cz.

Dvě zlaté z krajského přeboru
Ve Mšeném se konal, ve dnech 25. – 26. 6., Krajský pře-
bor mládeže. Bojovalo se i o postupy v kategorii chlapců 
na M Čech. Ovládli jsme kategorii do 16 let, kdy zvítězila 
v děvčatech L. Sehnoutková a v chlapcích T. Pressler. 
Na M Čech ještě postoupili: v H14 Vojtěch Sehnoutka 
a v H10 T. Gernert a D. Janšta. Připojí se tak k již přímo 
postupujícím H16 – J. Šmolík, A. Mrázek, H14 – J. Síleš, 
H12 – M. Artamanov, H10 – E. Kolář.

Jaroslav Říha

PRO NOVÉ ZÁJEMCE
Proběhne setkání v KC Labuť ve čtvrtek 8. 9. v klubovně 
ve 2. patře. Do tréninků i soutěží se budou moci zapojit 
všichni. Vše vysvětlíme 

Mládež + rodiče 18.00 hod.
Dospělí  19.00 hod.

V případě dotazů použijte: riha.sachy@volny.cz

Ze sportu
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Ze sportu

SC SPIRITŘÍČANYoddíl karateKamiwaza

KARATE
NÁBOR

TRADICE, ZKUŠENOST
SEBEOBRANA, SPOLEHLIVOST,

MEZINÁRODNÍ ÚSPĚCHY,
SPORTOVNÍ AKCE PRO DĚTI

Prostřednictvím pravidelného cvičení karate získá Vaše dítě
především rozvoj rychlosti, obratnosti, vytrvalosti

a celkové tělesné koordinace.

Kurzy pro děti všech věkových kategorií + cvičení rodičů s dětmi
ZŠ U ŘÍČANSKÉHO LESA (ul. Školní 2400/4, Říčany)

První hodiny ZDARMA + NOVÉ AKČNÍ CENY

www.karate1.cz
+420 724 087 228

Staňte se součástí jednoho z největších
a nejúspěšnějších karate klubů v ČR

s tituly mistrů Evropy a světa.
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28. srpna | RC Mountfield Říčany vs. 
RC Sparta Praha | Pohár XV 2022 

24. září | RC Mountfield Říčany vs. 
RC Tatra Smíchov | Pohár XV 2022

Ze sportu

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
Podzimní pohár
Po vítězství v extralize ragby zabojují 
ragbisté Mountfieldu o další trofej, 
podzimní Pohár XV 2022. Klub do 
soutěže nasazuje hned dva týmy. Mis-
trovské „áčko“ bude jedním z hlav-
ních favoritů na zisk trofeje, mladíci 
v „béčku” mohou získat v soutěži 
cenné zkušenosti. Pohár začíná tříko-
lovou základní částí, v níže se Mount-
field dvakrát představí doma, 27. srp-
na proti Spartě a 24. září proti Tatře. 
10. září hrají říčanští utkání na hřišti 
Pragy. Po základní části následuje 
play-off, které vyvrcholí v sobotu 19. 
listopadu.

ŽENY
Ragbistky České republiky byly 
blízko historickému postupu na 
Mistrovství světa
Po vynikajících výkonech na Mis-
trovství Evropy, kde Češky v elitní 
evropské divizi získaly sedmé místo, 
nadchly ragbistky se lvíčkem na prsou 
i v kvalifikaci na světový šampionát.
Češky, včetně říčanských ragbistek 
Věry Gärtnerové a Lucie a Veroniky 
Oupicových, zvítězily v základní sku-
pině turnaje konaného v Bukurešti 
nad Německem a Walesem, podleh-
ly pouze silnému Irsku. V klíčovém 
čtvrtfinále, jehož vítězky se přímo 
kvalifikovaly na MS, nastoupily naše 
hráčky proti kolébce ragby – Anglii. 
Češky svedly naprosto vyrovnanou 
bitvu a dvě minuty před koncem za 
stavu 5:7 útočily na historický výsle-

dek. Bohužel po chybě v mlýnu Ang-
ličanky utkání rozhodly ve svůj pro-
spěch. I tak jsou výsledky a výkony 
českých hráček vedených trenérem 
Vítkem Chalupou obrovským přísli-
bem do budoucna.

CENTRUM MLÁDEŽE
Příměstské ragbyové kempy
V Říčanech se uskutečnily dva tý-
denní ragbyové příměstské kempy. 
Celkem se jich zúčastnilo 126 dětí, 
kluků i holek od pěti do sedmnácti let. 
Kemp měl dvě úrovně, základní a elit-
ní úroveň, kterou vedli Jihoafričané 
Donald Ngwenya (asistent trenéra 
JAR na MS do 19 a 20 let), Ntando 
Manyosha (Sharks) a Angličan Louis 
Mitchell z francouzského klubu Com-
piegne). Mladí ragbisté a ragbistky 
měli příležitost zlepšit individuální 
techniku, komunikační dovednosti či 
týmovou spolupráci, to vše prostřed-
nictvím herních cvičení.

MLÁDEŽ
Skvělý úspěch českých juniorů
Vynikající výkony a výsledky zazname-
nali čeští junioři na turnaji nejvyšší di-
vize Mistrovství Evropy v olympijské 
sedmičkové variantě ragby v polské 
metropoli Varšavě. Ve špičkové kon-

kurenci obsadili celkové páté místo za 
evropskými giganty z Francie, Irska, 
Portugalska a Španělska. Za sebou za-
nechali týmy Německa, Belgie, Litvy, 
Rumunska, Polska, Izraele a Ukrajiny 
a s přehledem uhájili účast v elitní divi-
zi Mistrovství Evropy i do další sezony. 
Češi v turnaji podlehli pouze Francii 
a Portugalsku. Na úspěchu českých 
barev se podíleli říčanští borci Matěj 
Novák, Patrik Pavlík, Marek Švikov-
ský, Matyáš Rus a Kristián Lacina 
a také asistent trenéra národního týmu 
Tomáš Kohout. „Výsledek dlouhodobé 
práce s mládeží,“ glosoval historický 
úspěch trenér Tomáš Kohout.

DĚTI
Klubový tábor již po devatenácté
V Lubenci na Lounsku se uskutečnil 
již devatenáctý ročník klubového tábo-
ra. Zúčastnilo se jej přes 170 mladých 
ragbistek a ragbistů z našeho klubu. 
Na programu 
byly typické 
táborové akti-
vity, koupání, 
táborák, výle-
ty, ale nechyběl 
s a m o z ř e j m ě 
ani šišatý míč. 

Mediální komise  
RC Mountfield Říčany
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SC SPIRITŘÍČANY
oddíl volejbaluVOLEJBAL

MINIVOLEJBAL
NÁBOR

TRADICE
ZKUŠENOST

SPOLEHLIVOST
PROFESIONALITA

SPORTOVNÍ AKCE PRO DĚTI

Prostřednictvím pravidelného
cvičení získá Vaše dítě především rozvoj

rychlosti, obratnosti, vytrvalosti a celkové
tělesné koordinace.

Kurzy pro děti všech věkových kategorií
ZŠ BEZRUČOVA (ul. Bezručova 94/11, Říčany)

První hodiny ZDARMA

www.volejbal-spirit.cz
+420 724 087 228

Naučte se u nás jeden z nejpopulárnějších
sportů současnosti a dostaňte se s námi 

třeba až na olympiádu.
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BALET

NOVĚ OTEVÍRANÉ ODDÍLY

PO 17:00-18:30

PRO DĚTI 

PRO DOSPĚLÉ

KONTAKTY A PODROBNOSTI
NAJDETE NA WWW.SOKOLRICANY.CZ

GYMNASTIKA

ŠKOLNÍ ROK 2022/23

BODY STYLING

PO 16:00-17:00

PÁ 15:00-16:00

MOŽNOST PRONÁJMU
ZRCADLOVÉHO SÁLU

(muži, ženy - sokolovna)

(ženy - zrcadlový sál)

PÁ 16:00-17:00

ÚT 19:30-20:30

ST 18:30-19:30

1.-2.třída
PD od 4 let

POHYBEM K ANGLIČTINĚ

(zrcadlový sál -Sokolská 395)

JÓGA HROU

SOKOL ŘÍČANY
A RADOŠOVICE

NA SOKOLSKÉM HŘIŠTI V ŘÍČANECH

VEŘEJNÉ ZÁVODY
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DISCIPLÍNY MINI (2015-2016):   

DISCIPLÍNY PŘÍPRAVKY/ŽACTVO:   
HOD, SKOK Z MÍSTA, SLALOM, ČLUNK. BĚH

HOD/VRH, SKOK DALEKÝ, SPRINT, BĚH
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ČTYŘBOJ

REGISTRACE A PROPOZICE NA WWW.ATLETIKA-RICANY.CZ

s dotační
podporou

města

2. 10. 2022
NEDĚLE
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74 texty.kuryr@ricany.cz



Ze sportu

Karate 
pro děti 
Hledáte ideální sport pro vaše dítě? 
Sport, který bude vaše dítě rozvíjet 
a pomáhat mu v jeho růstu? Tako-
vým sportem je karate. A kam jinam 
přihlásit potomka, než do jednoho 
z nejúspěšnějších klubů v ČR v ka-
tegoriích začínajících dětí, který 
navíc sídlí přímo v našem městě. 
SC SPIRIT ŘÍČANY, oddíl karate 
Kamiwaza, nabízí dětem velmi pro-
pracovaný systém rozvoje i těch nej-
menších bojovníků. Děti se mohou, 
kromě tréninků, účastnit mnoha ak-
tivit a věřte, že program je skutečně 
nabitý, včetně soutěží a klubových 
i mimoklubových akcí.

Jsou pořádány různé jarní, letní, či 
podzimní campy. Velmi oblíbené jsou 
také příměstské tábory pro nejmenší 
karatisty. Je toho opravdu hodně, ale 
výhodou je, že si můžete vybrat jen 
to, co vás zajímá. Například jen skvě-
lé tréninky v ZŠ u Říčanského lesa. 

Kurzy jsou rozděleny do několika vě-
kových kategorií, ze kterých si může 
vybrat každý. Velice oblíbené jsou 
kurzy pro mladší děti, kde se děti 
učí zábavnou formou bojové umění 

karate, všeobecnou pohybovou prů-
pravu a zlepšují si fyzickou kondici 
a koordinaci těla, a to již od pěti let 
věku. Fantastické jsou také tréninky 
pro Karate rodičů s dětmi, které jsou 
určeny již pro děti od čtyř let. 

Přijďte si vyzkoušet zcela nezávazně 
a ZDARMA první lekce karate. Celý 
tým lektorů se na vás těší. Více infor-
mací na www.karate1.cz.

 SC SPIRIT ŘÍČANY

Volejbal 
v Říčanech 
Úspěšný volejbalový klub SC SPI-
RIT ŘÍČANY, oddíl volejbalu, 
startuje novou sezónu 2022/2023 
v plném nasazení. Kromě aktivit 
pro stávající členy je také v září při-
praven nábor nových členů, který 
umožní začít hrát volejbal dětem od 
sedmi let i náctiletým. S volejbalem 
je opravdu možné začít v každém 
věku, a to i bez zkušeností. V říčan-
ském klubu volejbalu se prostě limi-
ty nekladou. Úspěšné soutěžní týmy, 
skvělá parta a přátelská atmosféra 

jsou zárukou, že bude děti volej-
bal nejen bavit, ale naučí se i jeden 
z novu objevených a nejpopulárněj-
ších sportů současnosti.

I v letošním roce nás čeká nabitý pro-
gram v podobě soutěží, a to jak volej-
balových, tak i soutěží minivolejba-
lových, určených pro začínající děti. 
Trenéři se již nyní těší na stávající čle-

ny a samozřejmě i na nováčky, kterým 
budou moc předat své zkušenosti.
 
Přijď si i ty vyzkoušet zcela nezávazně 
a ZDARMA první lekce minivolejba-
lu a volejbalu. Více informací a při-
hlášku naleznete na webu 
www.volejbal-spirit.cz. 
 

SC SPIRIT ŘÍČANY
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FLORBAL kroužky – FbA Atom Říčany
Klub Atom pořádá florbalové krouž-
ky od září 2015 (nejprve pondělky 
v Centru Na Fialce do ledna 2019, 
kde se ovšem každý rok bezdůvodně 
a prudce zdražovalo, poté od února 
2019 samostatně v SH Pacov.

Rozpis tréninků pro sezonu 
2021/22
Vždy v pondělí, SH Pacov, v následu-
jících termínech:
13:15–14:15 předškoláci (4 – 6 let) 
14:15–15:30 1.– 5. třída (6–11 let) 
15:30–16:45 6.–9. třída (11–15 let) 

Cena za pololetí (tréninková jednotka 
75 minut) 1590 Kč, předškoláci (60‘) 
1290 Kč. 

Ideální pro zájemce ze spádových 
oblastí 2. ZŠ Bezručova a 3. ZŠ U ří-
čanského lesa, jakož i z blízkých obcí 
severně od Říčan. MHD/PID: linka  
č. 3, 303, 364, 469.
První trénink již 5. 9. 2022, poslední 
19. 6. 2023.
Pro středoškoláky (starší 15 let) je 
vhodný termín určený pro dospělé 
a dospívající amatérské hráče.

Úterý 20:00–21:30, SŠ (15 – 18 let) 
SH Pacov.
Zájemci mohou napsat na klub.
atom@seznam.cz a po dro bnější 
informace, fotky a videa najdou na 
http://klubatom.cz/krouzky.php, 
lze si domluvit zkušební hodinu (za-
půjčíme hůl i míček). Členům klubu 
zprostředkujeme nákup vlastního 
vybavení (hůl od 590 Kč, míček 29 
Kč apod.). Brankářská výstroj je 
erární, ale stálému brankáři (od 11 
let) se zájmem o vlastní vybavení 
také pomůžeme. 

INTERKROS – LK Atom Říčany
Lakrosový klub Říčany začínal v r. 
2017 jako kroužek, ale od prosin-
ce 2018 se pravidelně účastní dět-
ských ligových turnajů. V uplynulé 
sezoně přitom v jedné kategorii byl 
pouze jeden jediný gól za bronzem. 
Současný kádr tvoří členové z Ří-
čan i okolí (Stránčičce, Všechromy, 
Kunice, Březí atd.), proto jsou vítá-
ni i další zájemci z těchto lokalit.
Přijímáme nováčky od 6 let do 15 let 
(případně i mladší či starší). 

Rozpis tréninků pro sezonu 
2021/22
Vždy v pondělí v SH Pacov (Říčany) 
v následujících termínech:
16:45–18:00 děti 6 – 11 let 
18:00–19:15 děti 12 – 15 let 
Cena za pololetí (tréninková jednot-

ka 75 minut) 1890 Kč (započteny 
i výdaje spojené s ligovými turnaji).

Trenéři do škol
Na podzim, před zhoršením pande-
mické situace, propagoval Interkros 
ve 3. ZŠ U říčanského lesa v rámci 
projektu „Trenéři do škol“ několika-
násobný mistr světa Jakub Nováček. 
Nyní na podzim by měl v této misi po-
kračovat. Případné zájemce uvítáme 
v našem klubu. 

Dětská liga
Probíhá formou turnajů, ze kterých 
se započítávají body do celkové ta-
bulky. Celkem jde o osm turnajů, prů-
měrně jeden měsíčně, první je v říjnu, 
poslední v květnu. Každá kategorie 
má vyhrazený víkendový půlden, bě-

hem nějž každý tým odehraje obvykle 
3 – 4 zápasy (podle počtu týmů). 
Sobota: U11 dopoledne, U15 odpo-
ledne.
Neděle: U9 dopoledne, U13 odpo-
ledne. 
Vždy se hraje v tělocvičnách ZŠ Men-
delova v Praze na Jižním Městě. 

Zájemci mohou napsat na klub.
atom@seznam.cz a podrobnější 
informace, fotky a videa najdou na 
http://klubatom.cz/krouzky-ric-
-lax1.php, lze si domluvit zkušební 
hodinu (zapůjčíme hůl i míček). Čle-
nům klubu zprostředkujeme nákup 
vlastního vybavení (hůl 450 Kč, míček 
150 Kč apod.). Brankářská výstroj je 
erární, ale stálému brankáři se zájmem 
o vlastní vybavení také pomůžeme. 
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Příprava na novou sezónu úspěšně zahájena
Ligový ročník 
2021/2022 je 

úspěšně za námi a vzhledem k vý-
sledkům by se dal označit za výji-
mečný. Stačí se podívat na výsledky 
všech kategorií, ve kterých Draci 
získali spoustu cenných kovů.
K úspěchu v sezóně je důležité nepod-
cenit letní přípravu. Proto se všechny 
mládežnické týmy po roce sešly na 
soustředění v Rumburku. Byl to tý-
den plný her a zábavy, ale také flor-
balové dřiny. Účastníci si vyzkoušeli 
množství různorodých aktivit od 
spikeballu po orientační běh. Z po-
zitivních ohlasů Draků všech věko-
vých kategorií lze usoudit, že pro ně 
byl perfektně strávený čas a zároveň 
skvělá příprava na na novou sezónu. 
Již se všichni těšíme na start ligového 
ročníku 2022/2023 a doufáme v hoj-
nou diváckou podporu.

Nábor
V září začíná nábor do našeho oddí-
lu. Pokud se vám líbí florbal a máte 
doma dítě, které je narozeno v roce 

2016 nebo dříve, tak ho neváhejte 
přivést na náborové tréninky. Pro 
účast stačí sportovní obuv a oblečení, 
o zbytek se postaráme my. 

Tréninky začínají 5. září 2022 a bu-
dou se konat každé pondělí od 16:00-
17:30 v Městské sportovní hale v Ří-
čanech. Pro více informací se můžete 
podívat na naše webové stránky flor-
baldraci.cz. S dotazy se neváhejte ob-
rátit na info@florbaldraci.cz.

Za klub FBC Draci Říčany 
Tomáš Tichý

Zzzz

Tréninky pro nováčky celé září!

Každé pondělí 16:00–17:30

Městská sportovní hala Říčany

Více informací:
www.florbaldraci.cz
info@florbaldraci.cz

FLORBALOVÝ NÁBOR
FBC DRACI

PŘIJÍMÁME CHLAPCE I DÍVKY OD 6 LET

JSME ÚSPĚŠNÝ SPORTOVNÍ KLUB S VÍCE NEŽ DESETILETOU TRADICÍ
ÚČASTNÍME SE PRAVIDELNÝCH LIGOVÝCH SOUTĚŽÍ VE VŠECH

KATEGORIÍCH OD PŘÍPRAVKY PO MUŽE
LICENCOVANÍ TRENÉŘI, PROPRACOVANÝ PROGRAM

Nový školní rok je tady a Sport Academy opět na konci 
září rozjede své kroužky. Holky a kluci se mohou těšit na 
florbal, fotbal, všesportovní GYM Academy a také na ně-
kolik dalších sportů v různých lokalitách. Sport Academy 
ale nenabízí jen tak obyčejné kroužky. Holky a kluci se na 
trénincích každý týden mohou těšit na nejrůznější herní 
cvičení, díky kterým se budou rychle zlepšovat v různých 
sportovních dovednostech. Kromě toho na ně čeká také 
pohodové prostředí s mladými příjemnými trenéry, kteří 
nezkazí žádnou zábavu. 

V Říčanech Sport Academy nabízí florbalové tréninky ve 
sportovní hale Na Fialce vždy v pondělí od 15 do 16 hodin 
(6–8 let), od 16 do 17 hodin (9–11 let) a od 17 do 18 hodin 
(12 a více let). Florbal je možné trénovat i ve středu od 17 do 
18 hodin (1–9. třída). Ve stejný den probíhá i všesportovní 
GYM Academy pro holky a kluky z 1.–4. třídy. Přihlašovat 
se do kroužků je možné přímo na stránkách haly https://
www.nafialce.cz/ v sekci Kurzy a kroužky. První ukázková 
hodina je vždy zdarma. Těšíme se na vás!

Na některé kroužky ještě sháníme i lektory, pokud by vás 
bavilo vést skupinu holek a kluků v nějakém sportovním 
kroužku, napište nám na info@academy-sport.cz a my 
se s vámi rádi pobavíme o podrobnostech.

Jestli pořád váháte, jestli jsou kroužky Sport Academy 
těmi správnými pro vaši ratolest, třeba vás přesvědčí, 

co jsme stihli v létě. V červnu jsme uspořádali florbalový 
turnaj pro děti z našich florbalových kroužků, na konci 
školního roku jsme uspořádali v několika obcích sportov-
ní dny s různými stanovištěmi a soutěžemi a v neposlední 
řadě jsme uspořádali čtyři prázdninové příměstské spor-
tovní kempy, na kterých jsme společně s dětmi od před-
školáků až po starší školáky vždy od pondělí do pátku hráli 
nejrůznější sportovní hry a zlepšovali tak jejich pohybové 
dovednosti. Staňte se i vy součástí naší sportovní rodiny 
a přihlaste k nám svoji ratolest. Už teď se těšíme!

 
Vít Voltr

Sport Academy už brzy rozjede tréninky!
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SK Slunéčko s chutí do nové sezony
Soutěžní sezona se neúprosně blí-
ží. Vstupujeme do ní s pěti družstvy. 
Jako každý rok, tak i letos jsme za-
hájily soustředěním. 

Letos jsme se opět po dvou letech vrá-
tily do Horního Poříčí a absolvovaly 

obvyklý režim jako každé léto. Areál je 
plně vybaven pro různé druhy sportu, 
které jsou doplňkovou činností naší 
hlavní aktivity – basketbalu. Celý 
týden tréninků, soutěží, ale i zábavy 
prověřil všechny účastnice, zocelil je 
a připravil na naše nové soupeře.

Účastníme se krajských soutěží, kte-
ré by pro naše družstva neměly být 
tak náročné jako soutěže celostátní. 

Do boje jdou kategorie nově U 11, 
U 15 A, U 15 B, ženy, přípravku če-
kají první přátelské zápasy.

Připomínám tréninkové časy a mís-
to tréninků jednotlivých kategorií 
Všechny tréninky se konají v Městské 
sportovní hale v Říčanech, Škroupo-
va ulice.

Jana Machová
SK Slunéčko, z.s.

Přípr. (ročníky 2013–14 ) úterý 15.00 – 16.30, 
čtvrtek 16.30 – 18.00 

odpovědný trenér 
Jana Machová

U 11 (ročníky 2011–12 ) úterý 16.30–18.00, 
pátek 14.30 – 16.00

odpovědný trenér 
Martina Míková

U 15 A ( ročníky 2007–8 ) úterý 19.15 – 20.30 
čtvrtek 18.00 – 19.30 
pátek 16.00 – 17.30

odpovědný trenér 
Eva Vilhumová

U 15 B (ročníky 2009–10 ) úterý 18.00 – 19.15 
čtvrtek 18.00 – 19.30 
pátek 16.00 – 17.30

odpovědný trenér 
Nikola Šmolcnopová

ženy čtvrtek 19.30 – 21.00, odpovědný trenér 
Nikola Šmolcnopová

BASKET ŘÍČANY

Basket Říčany - Sk Slunéčko

Dívčí basketbalový oddíl 
Hledáme holky do přípravky - ročníky: 2011-2014
Tréninky jsou 2x týdně.

Jana Machová
777 921 301
jmachova@macom.cz
www.skslunecko.cz

POJĎ S NÁMI 
HRÁT BASKETBAL!

KONTAKT:  

@basket_ricany

Ze sportu

Nová taneční sezóna 
Prázdniny uběhly 
jako voda, a proto 
bychom vás opět rádi 

pozvali na naše taneční kurzy. 

Ladies Latin a taneční přípravka 
budou začínat v týdnu od 19. 9., ta-
neční kurzy pro dospělé (páry) pak 
začnou v týdnu od 3. 10. Pro více in-
formací sledujte naše webové stránky  
www.fuego.cz, případně pište na 
mail info@fuego.cz

Nicméně ani my jsme v létě nezahále-
li. Na začátku léta proběhlo tradiční 
letní soustředění v Rokytnu u Nové-
ho Města na Moravě. Tamtéž na konci 
prázdnin proběhlo minisoustředění 
zaměřené na fyzickou přípravu těsně 
před začátkem nové taneční sezóny. 
Během léta se naše páry účastnily 
i soustředění pod vedením nejlepších 
(nejen) českých trenérů (namátkou 
například Jan Kliment, kterého mů-

žete znát ze Stardance, kde po jeho 
boku soutěžila Zuzana Norisová).
Rádi bychom vás také pozvali na 
podzimní soutěž pořádanou naším 
klubem – Fuego Cup, která proběhne 
v KC Labuť v termínu 29. – 30. 10. 
Přijďte podpořit domácí páry a užít 
si víkend plný latinskoamerických 
i standardních tanců.

V neposlední řadě nás čeká stěhování 
do nových prostor (v této chvíli je stě-
hování v plném proudu). Ale nebojte 
se, nebude to daleko, jedná se o pře-
místění zhruba o 100 m od studia v So-
kolské. Budeme vás včas informovat. 
Těšíme se na všechny nové i stávající 
tváře u společných chvilek s tancem. 
 Vaše Fuego
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Fotbalový sen Miroslava Šafaříka žije dál
 

Sen. To byl refrén fotbalové písně, 
která se v neděli 14. srpna nesla 
nad pažitem FK Říčany. V místním 
areálu se totiž již poosmnácté ko-
nal prestižní mládežnický fotbalo-
vý turnaj. 
Splněný sen toho, na jehož počest se 
turnaj koná – Miroslava Šafaříka – je 
tréninkové centrum mládeže ACS na 
Strahově. Fotbalový sen více jak sto-
padesáti kluků, co tu běhali po hřišti, 
je nejspíše hlavně fotbalová kariéra 
v záři reflektorů. Lesk hvězd na fotba-
lovém nebi. Splněný sen – potkat se 

s domácí špičkou a potěrem ligových 
týmů to pak byl pro kluky z místního 
klubu FK Říčany.
Všem se 14.8. v Říčanech dostalo 
podmínek, jako by hráli to své vlast-
ní finále MS. Pohár pro vítěze skoro 
stejně velký jako někteří účastníci. 
Cen více, než by jeden pobral. Vlající 
zástavy všech rytířů fotbalových tráv-
níků. Vstup na kolbiště slavobránou 
za potlesku naplněných tribun Está-
dio de Říčany...
Soupeři jak v hlavním týmovém tur-
naji, tak v doprovodných turnajích 
individuálních o tituly krále klece 
v Soccer Cage (fotbalové kleci) a šéfa 
stolu v TeqBallu (nohejbal na stole) ze 
sebe navzájem dolovali to nejlepší, co 
v sobě v daný moment měli. A když už 
se zdálo, že není kde brát, do všech re-
zerv a ještě vyšších obrátek je dostávali 
freneticky povzbuzující fanouškovské 

kotle. Vymetené šibenice, góly do víka, 
pocem, kam deš... Technické finesy, 
nervy drásající penaltové rozstřely, 
gesta fair play. K vidění bylo vše. Emo-
ce plály, husí kůže zaručena.
A jelikož se vše obešlo bez zranění 
a přes pár mráčků na nebi i slziček na 
tváři se s medailí na krku zavěšenou 
zástupci FK Říčany a města Říčany 
Hanou Špačkovou a Tomášem Ko-
řánem všichni rozcházeli spokojení 
a s úsměvem na tváři, povedlo se 
splnit i ten poslední sen dne. Sen po-
řadatelů o nové kapitole tradičního 
turnaje, který snese srovnání s ja-
kýmkoliv špičkovým turnajem doma, 
či v zahraničí. O turnaji, kde si děti 
řeknou „to jsem ještě nezažil“.
Děkujeme za podporu Městu Říčany 
a všem, kdo nám turnaj pomohli při-
pravit. David Maryško, 
Foto: Josef Štěpán, www.josefstepan.cz
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Během letních 
prázdnin jsme 

již tradičně (10. rokem) měly pro 
děti připravené příměstské tábory. 
Program nejen gymnastický – strá-
vený v tělocvičně, ale také mnoho 
her, poznávání okolí, pobyt venku – 
v lese i na hřišti, nová kamarádství, 
spoustu zážitků, na které budeme 
dlouho vzpomínat. Již nyní se moc 
těšíme na další společné léto. 

Závodní družstva absolvovala v čer-
venci a srpnu svá soustředění – pří-
prava na nový školní rok probíhala 
u nejmladších družstev příměstskou 
formou v naší gymnastické tělocvičně 
ve Strančicích, starší děvčata zlepšo-
vala svou kondici a nové gymnastic-
ké prvky v gymnastické tělocvičně 
v Dobřichovicích. Gymnastky se také 
poprvé zúčastnily sportovního kem-
pu, pořádaného naším oddílem ve 
Zbraslavicích – měly možnost vyzkou-
šet si spoustu aktivit (lezení na horole-
zecké stěně, lanové centrum, skákání 
na obří „trampolíně“, aquazorbing) 

– týden se velice vydařil a všechny od-
jížděly spokojené se spoustou zážitků. 
Gymnastické kurzy na nový školní rok 
jsou již otevřené k zápisu, těšíme se na 
stávající členy i všechny nováčky. Na-
bíráme děti všech věkových kategorií, 
všech výkonnostních úrovní – kurzy 
jsou zkrátka určené pro všechny, kteří 
chtějí umět správně koordinovat své 
pohyby, posílit i protáhnout a zvlád-
nout gymnastické prvky od základ-
ních až po složitější. Nabíráme do 
naplnění kapacity – celkovou nabídku 
našich kurzů, včetně možnosti přihlá-
šení najdete na gymnastikaricany.
webooker.eu.

Závěrem bychom vás rády pozvaly 
na velkou gymnastickou akci, která 
bude probíhat v Říčanech v Centru 
Na Fialce o víkendu 24. a 25. září. 
V sobotu zde pořádáme Teamgym 
Cup – závod v teamgymu – trampo-
lína a akrobacie pro děti všech věko-
vých kategorií z celé ČR, v neděli pak 
Říčanské hvězdičky – závod ve spor-
tovní gymnastice žen pro všechny dět-
ské a juniorské věkové kategorie z celé 
ČR. Tak přijďte fandit, podpořit do-
mácí a hlavně se bavit gymnastikou!

Jitka Jechová 
a Barbora Bernardová

Krásné gymnastické léto
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Otevírací doba:
Oddělení pro dospělé:  
pondělí až pátek od 8.30 do 18.00 
sobota od 8.30 do 12.00.
Oddělení pro děti: 
pondělí od 12.00 do 18.00 
úterý od 12.00 do 17.00 
středa a čtvrtek od 8.30 do 18.00, 
pátek od 12.00 do 17.00  
a první a třetí sobotu v měsíci 
od 8.30 do 12.00.

Malování na rynku
14. 9. 2022  9 – 14 hodin
Po loňské přestávce, zaviněné covi-
dem, bude knihovna opět pořádat 
tradiční Malování na rynku. Letos se 
uskuteční jubilejní 25. ročník. Bude 
se konat ve středu 14. 9. od 9 do 14 
hodin na Masarykově náměstí. Děti 
budou kreslit na knihovnou zada-
né téma, kterým letos bude „ČÍM 
CHCEŠ BÝT, AŽ BUDEŠ VELKÝ?“. 
Za obrázek děti dostanou malou slad-
kou odměnu. Obrázky si následně 
na náměstí vystavíme a uděláme tak 
„Galerii pod širým nebem“. Pastelky 
a podložky na kreslení budou zajiš-
těny knihovnou. V případě nepřízni-
vého počasí bude akce přesunuta do 
KC Labuť.

Noc literatury
21. 9. 2022 18 – 22 hodin
Mezinárodní projekt organizovaný 
Českými centry již od roku 2006. Le-
tos se uskuteční také v Říčanech. Na 
čtyřech místech se bude předčítat ze 

čtyř různých knih. Čtení bude probí-
hat vždy po půlhodinách, zájemci se 
mohou postupně zastavit na všech 
místech a poslechnout si tak všechny 
čtené úryvky.

Kromě knihovny se Noc literatury 
uskuteční na Masaryk Plaza 65, v Ko-
loběhu a na Říčanském hradě.
V knihovně (v oddělení pro dospě-
lé) bude herec Jan Holík číst z knihy 
Alexandra Gorkowa Děti poslouchají 
Pink Floyd.

Balení učebnic „na míru“
Služba knihovny pro všechny, kte-
ří nechtějí běhat po papírnictvích 
a shánět atypické obaly na sešity 
a učebnice. Balíme do průsvitné fólie, 
cena je 10 Kč za kus. Tuto službu bu-
deme poskytovat do 16. září. Balení 
zajišťujeme v termínech podle časo-
vých možností do naplnění kapacit.

Co se děje v kultuře

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

Připravujeme:
Česko–švédský měsíc v Říčanech 
(spolu s KC Labuť).  
Plánované akce:
	 Úterý 11. 10. 18.00 – Husova 

knihovna – Masarykovo nám. 66 
– zahájení
Promítání filmu České kořeny 
ve Švédsku. 
Spojeno s vernisáží připravených 
výstav – Unesco, České stopy, 
Od ucha k uchu a Genealogie 
švédských králů.
 Středa 12. 10. 18.00 – 

Husova knihovna – Masarykovo 
nám. 66 
přednáška a beseda 
„Komenský a Smetana  
ve Švédsku“
Uvádí Blanka Karlsson.  
Host: Martina Fialková. 
 Pátek 14. 10. 20.00 –  

KC Labuť – 17. listopadu 214
ABBA World revival 
 Středa 19. 10. 19.30 –  

KC Labuť – 17. listopadu 214
Jaroslav Šonský – housle  
a Martinů Strings Prague
 Čtvrtek 20. 10. 19.30 –  

KC Labuť – 17. listopadu 214
Jaroslav Hutka 
 Středa 26. 10. 20.00 –  

KC Labuť – 17. listopadu 214
RockSet – World Roxette 
Tribute
 Výstavy (od 11. 10.):

1. Kulturní dědictví UNESCO 
– Švédsko (Masarykovo 
náměstí)

2. Česká stopa – švédská 
(Masarykovo náměstí)

3. Od ucha k uchu – o sdružení 
Šafrán (Husova knihovna)

4. Genealogie švédských králů 
(Husova knihovna)

V dalším vydání Kurýru uvedeme 
podrobnější informace.
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MINIMÁLNÍ OKRAJ
INVERZNÍ 

PRUH

MINIMÁLNÍ OKRAJ
POZITIV

Vzhůru do nové sezony 
Výstava Svět kostiček je 
v plném proudu!

Vstupte do světa LEGO – do světa 
tvořivosti, zábavy a objevování! Na 
výstavě můžete prozkoumat rozličné 
modely pro holky i kluky z řad Lego 
Friends, Bionicle, City a dalších. K vi-
dění jsou také tovární sety i autorská 
díla. Děti si mohou do sytosti stavět 
z mnoha rozmanitých kostek Lego 
Duplo a Lego Classic. Některé dru-
hy nových továrních setů jsou u nás 
také k zakoupení. Se stavebnicí lego 
máme také doprovodný program do 
školy, který je zaměřený na rozvoj 
matematického a logického myšlení. 
Výstavu připravil sběratel Petr Šimr.
Pro veřejnost je otevřeno každý den 
od 14 do 18 hodin, program pro školy 
objednávejte přes e-mail edita.jezko-
va@muzeum.ricany.cz. 

Tvořivé odpoledne
 3. září a 28. září, vždy od 15 do 17 
hod., zahrada u muzea 

Přijďte s dětmi na muzejní zahra-
du společně tvořit, žasnout, hrát 
si a pozorovat. Využijeme přírodní 
materiály, včetně těch, které nabízí 
naše muzejní zahrada a uvidíte, že 
i malé děti zvládnou pracovat podle 
bezpečných pravidel s nástroji. Mů-
žeme si sami vytvořit hračku a rov-
nou si s ní hrát. Akce jsou vhodné 
pro děti od 3 do 8 let v doprovodu 
rodičů. V případě nepřízně počasí se 
akce přesouvají do vnitřních prostor 
muzea, takže se nebojte dorazit za 
každého počasí.

Řezání a broušení kamenů
sobota 17. září od 14 do 17 hod., 
Geopark Říčany
Máte doma kámen, do jehož nitra 
byste chtěli pohlédnout, nebo byste 
si broušení a leštění kamenů jen rádi 
vyzkoušeli? Tak se na vás budeme 
v geoparku těšit již tradičně každou 
třetí sobotu v měsíci! Na akci je nut-
ná rezervace na emailu jana.svan-
dova@muzeum.ricany.cz. V této 
akci je zahrnuta i komentovaná pro-
hlídka geoparku.

Poznáváme a zkoumáme 
kameny ve svém okolí
úterý 20. září od 17 do 19.30 hod., 
Geopark Říčany
Jak poznat, co máme pod nohama 
nebo jaké horniny tvoří nedaleký 
lom, do kterého chodíme opékat 

špekáčky? Jak zjistit, kde najdeme 
drahé kameny nebo zkameněliny? 
Kam se před výletem podívat, kde 
v okolí najdeme nějaké zajímavé ge-
ologické útvary? Na semináři v Geo-
parku Říčany a jeho okolí se dozvíte 
o základních metodách a materiá-
lech, které vám cestu ven s žáky do 
přírody nebo objevování krajiny 
během výletu velice usnadní. Navíc 
dostanete tipy na pomůcky, které si 
vzít ideálně s sebou, pokud se vydáte 
ven a rádi byste věděli, po čem cho-
díte. Seminář je vhodný pro dospělé 
a mládež (od cca 13 let), rezervace 
na našem e-shopu.

Narozeniny v geoparku
termín podle domluvy – duben až říjen
Netradiční oslava narozenin v Geo-
parku Říčany, kde oslavenci na po-
čest vybuchne sopka, je vhodná pro 
malé i velké. V soukromí si můžete 
užít všech aktivit, které geopark na-
bízí: rýžování drahokamů, hledání 
zkamenělin, průzkumu jeskyně, bá-
dání v mini lomu, broušení a leště-
ní kamenů. Můžete si také posedět 
u ohně, opéci si něco dobrého a odlít 
si ze sádry podobizny pravěkých tvo-
rů. Rezervace na emailu jana.svando-
va@muzeum.ricany.cz.

Z dalších akcí upozorňujeme na geo-
odpoledne (v neděli od 14 do 16 ho-
din v Geoparku Říčany). Těšíme se na 
vás na Říčanských slavnosech vody 
v sobotu 10. září a také při pietním aktu 

Herna s kostkami 
Lego Duplo® a Lego Classic®

svět kostiček®
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k 80. výročí transportů židovských 
obyvatel na Říčansku a pokládání  
kamenů zmizelých v pondělí 12. září.

Kroužky
Oblíbené kroužky jsou opět tady. 
Muzeum nabízí jak kroužky přírodo-
vědné (pro mladší i starší školáky), 
tak velice oblíbený kroužek řemesl-
ný. Nezbytnou součástí kroužků je 
hra, prostor pro fantazii a společné 
prožitky s kamarády stejného věku. 
Bereme děti ven, poznáváme okolí 
Říčan, pozorujeme přírodu a učíme 
se jí rozumět a respektovat ji. V ře-
meslném kroužku mají děti možnost 
vyzkoušet si různé výtvarné techniky 
a realizovat vlastní projekty. Přihlásit 
se můžete přes formulář na našem 
webu https://muzeumricany.cz/
akce-pro-verejnost/krouzky/.

Ze sbírek muzea: 
desetitisícikorunová 
bankovka z roku 1918

Letos v srpnu tomu bylo 130 let, 
co platíme korunou. Během doby 
své platnosti zažila korunová měna 
časy dobré i zlé. K těm druhým pat-
řilo období první světové války, kte-
rá stejně jako jiné války přinesla mj. 
i značnou inflaci. Ruku v ruce s vá-
lečnou mizérií byla předválečná sta-
bilní měna krytá zlatem tatam, stří-
brné a zlaté korunové mince byly 
dávno staženy z oběhu a nahrazeny 
papírovými platidly a ceny všeho 
neúprosně rostly. To se odrazilo i ve 
vydání nové bankovky: poprvé a za-
tím naposled byla vydána bankovka 
o nominální hodnotě 10 000 korun, 
a to Rakousko-uherskou bankou 
2. prosince 1918. Stalo se tak tedy 
již po vyhlášení samostatnosti, 
ale ještě před měnovou odlukou 
(v únoru 1919), což bylo příčinou 
řady neshod. Bankovka má dodnes 
v dějinách tuzemských platidel po-
někud sporný status. Českosloven-
ské ministerstvo financí ji odmítalo 
uznat (a později při měnové odluce 
ji nezahrnulo mezi kolkované ban-
kovky). Na druhou stranu 28. října 
sice vznikl nový stát, ten ale až do 
měnové odluky nedisponoval vlast-
ní měnou a nadále – konec konců 
v souladu s recepčním zákonem 
– užíval tu dosavadní, jejíž emisní 
bankou byla stále banka Rakousko-
-uherská. V každém případě tato 

bankovka reálně na našem území 
obíhala, o čemž svědčí i řada za-
chovaných exemplářů ve sbírkách 
českých muzeí, též i říčanského, 
a proto do našich dějin patří.

Bankovka byla provedena v tis-
kárně Rakousko-uherské banky 
ve Vídni. Vzhled i rozměry (192 × 
128 mm) byly shodné jako u do-
savadních tisícikorun podle vzoru 
emise z roku 1902. Ta byla vyvede-
na v secesním stylu podle návrhu 
vídeňských výtvarníků Rudolfa 
Rösslera a Heinricha Leflera. Nové 
desetitisícovky se odlišovaly pouze 
zabarvením do vínova, podpisy 
aktuálních představených banky 
a pochopitelně vyšší nominální 
hodnotou. Zůstal zde i (v prosinci 
1918 již zcela iluzorní) závazek 
banky vyplatit proti bankovce 
příslušnou částku v stříbrných 
nebo zlatých mincích. Stejně jako 
předválečné bankovky měla i tato 
dvě zrcadlící se strany: rakouskou 
a uherskou odlišující se pouze stát-
ním znakem (Rakouského císař-
ství versus Uherského království) 
a jazykem (němčina versus ma-
ďarština). Na rakouské straně byla 
ovšem nominální hodnota uvede-
na také ve všech úředních jazycích 
Předlitavska včetně češtiny. 

Jan Andrle
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09 září
PRogRam 2022

PŘIPRAVU-
JEME

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 neJzáSadněJším  
 uSkuPením naší JazzRockové Scény.  

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

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. 

aBraXaS  
+ artMoSPFÉra
 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  
 aRtmoSFéRa (hvězda inteRetu v žebříčku  
 čeSký Slavík 2014-2016). 

 SPOLEČNOS T A TA NEC  

PrémiOvá TANČírNA iii
Pá   Příjemné prostředí, kvalitní taneční hudba. neformální oblečení. Přijďte  
se pobavit, procvičit taneční kroky či odložit zbytečná kila.

 KONCErT Y

STEAmbOAT STOmPErS  
A EvA EmiNgErOvá
St koncert z cyklu „Jazzové večery v Říčanech”. Se vzpomínkou na Jiřího 
Kadluse.

 DivA DLO   

FiLumENA mArTurANO
Út  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.

 KONCErT Y  

briAN ChArETTE hAmOND  
& OTTO hEJNiC OrgANiSm
St newyorská superhvězda brian Charette a anglický saxofonista Osian 
roberts v novém jazzovém našlapaném projektu skvělého bubeníka - OTTO 
hEJNiC OrgANiSm. Proběhne i křest debutového alba.

 KONCErT Y

AbrAXAS + ArTmOSFérA
Pá 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 aRtmoSFéRa (hvězda interetu v žebříčku český slavík 2014-
2016).

 DĚ Ti  

áňA, Pó A PES
ne  Jedinečná dětská šou s živým psem a písničkami od Pokáče. 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.

 SPOLEČNOS T A TA NEC  

PrvNí ŘíČANSKá vEŘEJNá TANČírNA
Út   Příjemné prostředí, kvalitní taneční hudba. neformální oblečení. Přijďte  
se pobavit, procvičit taneční kroky či odložit zbytečná kila.

 KONCErT Y  

mArTiN KrATOChvíL & JAzz Q
St   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 nejzásadnějším uskupením naší jazzrockové 
scény.

 KONCErT Y  

brOWNFiELD & WE2
Pá   Stoner rocková kapela brownfield přichází se svými přímočarými rify, 
sahajícími ke kořenům rocku. Jako host se představí formace We2.

těšíme se na vaši návštěvu!

info@kclabut.cz

hodina zPěvu  
S JaroSlaveM uhlířeM  

a Jeho KaPelou
 ne 23 / 10 / 2022 – 16.00

   PíSničkový Pořad PRo mALé i vELKé uši.  
  PRo další „hodinu zPívání“ Si JaRoSlav uhlíř  
 PřiPRavil konceRtní PRogRam neJvětších hitů, 
ve kteRém vyStuPuJe SPolečně Se Skvělou 
 kaPelou v klaSickém Rockovém Složení.  
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NEbuď LAbuť A  zaJdi na kultuRu!

aBBa World revival
 Pá 14 / 10 / 2022 – 20.00
   konceRt oblíbené Revivalové kaPely.  
  PřiJďte Si zatančit a zavzPomínat na hity  
  legendáRní kaPely abba. konceRt  
  Je SoučáStí akce „ČESKO – švéDSKý  
  mĚSíC v ŘíČANECh“. 

ČaroděJKy v Kuchyni
 Út 18 / 10 / 2022 – 19.30
   Skutečné Pozadí televizní cooking ShoW.  
  Režie: Roman štolPa, Překlad: maRtin FahRneR.   
 hRaJí: vErONiKA ŽiLKOvá, miChAELA DOLiNOvá,  
 viNCENT NAvráTiL / LADiSLAv ONDŘEJ,  
 miLAN DuChEK. 

JaroSlav hutKa – recital
 čt 20 / 10 / 2022 – 19.30
  známý zPěvák a Skladatel, vůdčí oSobnoSt  
  Folkového SdRužení šaFRán, kteRé výRazně  
  PRomlouvalo do hudební Scény 70. let.  
  Po zákazech činnoSti v čeSkoSlovenSku  
  byla alba tohoto SdRužení vydávána ve švédSku.    
  konceRt Je SoučáStí akce  
  „ČESKO – švéDSKý mĚSíC v ŘíČANECh“. 

mArTiN KrATOChvíL & JAzz Q
– Koncert

 Jazz Q je jazz rocková a art rocková skupina spojená především  
se jménem svého hlavního spoluzakladatele klávesisty a skladatele 
martina kratochvíla. druhým velmi známým zakladatelem této skupiny 
byl v roce 1964, kdy skupina vznikla, známý jazzový hudebník Jiří 
Stivín. do širšího povědomí hudbymilovné veřejnosti se skupina dostala  
až počátkem 70. let 20. století. bylo to v době kdy skupina vydala 
společně s blue effectem Radima hladíka své první album coniunctio  
a také poté co ji definitivně opustil Jiří Stivín. v té době martin kratochvíl 
díky svému studijnímu pobytu ve Spojených státech (berklee college 
of music v bostonu) a pod vlivem tehdejších zahraničních britských 
vzorů nasměroval skupinu k tehdy velmi progresivní elektrofonické verzi 
art-rocku a jazz-rocku. Jednalo se o elektrofonickou hudbu s pevnou 
rytmickou strukturou, která se počátkem 70. let v době právě probíhající 
normalizace stala průkopnickým počinem a jedním ze symbolů tehdejší 
hudební avantgardy.

TANEČNí záKLADNí KurzY PrO mLáDEŽ 
– Sezóna 2022
 Přijímáme přihlášky chlapců do základních  kurzů  tance  
a společenského chování v sobotu od 17.00 a v neděli od 17.00. kurzy 
budou zahájeny v sobotu 10. září  2022 v sále kc labuť v říčanech, 
ul. 17. listopadu 214. 

TANEČNí KurzY PrO DOSPĚLé 
začínají 7. října 2022 od 19.00 a 21.00 hodin. oba kurzy vede  
taneční mistr ing. ivan vít s partnerkou p. Janou vítovou. více  
informací a přihlášky najdete na: kclabut.cz  v sekci „taneční”.

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.  

JitKa vrBová  
a hot Jazz Praha
 St 05 / 10 / 2022 – 19.30
  konceRt z cyklu  
  „JAzzOvé vEČErY v ŘíČANECh”.  
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09 září
PRogRam 2022

PŘIPRAVU-
JEME

Martin Kratochvíl  
& Jazz Q
 St 28 / 09 / 2022 – 20.00
   Přední čeSký hudebník, Skladatel,  
 PRoducent (ale i Pilot, hoRolezec  
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  www.kclabut.czŘíčany – 17. listopadu 214 +420 323 602 456
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Co se děje v kultuře



do 30. 10.
14.00 – 18.00

Muzeum
Muzeum

Svět kostiček
Výstava nabídne rozličné modely pro holky i kluky z řad LEGO® Friends, Bionicle, 
City, apod. Uvidíte tovární sety i autorská díla. Děti si budou moci stavět z mnoha 
rozmanitých kostek LEGO® Duplo a LEGO® Classic.

27. 8. – 3. 9. Klub šachistů 1925
KC Labuť

Pohár města Říčany 2022
20. ročník otevřeného šachového turnaje pro všechny věkové kategorie. 
Informace na www.openricany.cz.

3. 9. sobota Muzeum
Zahrada muzea

Tvořivé odpoledne – hrátky s barvami
Přijďte objevovat, co nabízí muzejní zahrada k barvení, nebo pozorovat, co se 
stane, když rozprášíme vodu na barevný krepák. Akce je vhodná pro děti od 3 do 
8 let s rodiči.

15.00 – 17.00

4. 9. neděle
14.00 – 16.00

Muzeum
Geopark

Geoodpoledne
Odpoledne plná aktivit a zábavy se budou v září konat každou neděli. Vyrýžujte si 
drahokam, najděte zkameněliny, ulovte nosorožce nebo prozkoumejte jeskyni!

7. 9. středa
13.00 – 18.00

Nemocnice Agel Říčany
Louka u Komenského nám.

Den zdraví pro dospělé i seniory
2. ročník akce pro širokou veřejnost se zajímavým odborným i doprovodným 
programem. Hygiena rukou, ukázka obvazové techniky, meření tlaku, fyzioterapie; 
šachová partie s ředitelem nemocnice, tvořivé workshopy a další.

7. 9. středa
20.00

Home of AV
Letní scéna Voděrádky

Africká královna
Komedie v podání Divadla Palace. 

9. 9. pátek
15.30 – 18.00

Město Říčany, Nadační 
fond Nové Česko
Vlaková stanice Říčany

REVOLUTION TRAIN
Interaktivní protidrogový program pro děti od 10 let (10 – 12 v doprovodu 
rodičů). 6 vagónů, 4 kinosály, 8 interaktivních místností. Doporučená rezervace 
na rajnochova@revolutiontrain.cz nebo na tel. 608 405 080.

10. 9. sobota
13.00 – 22.00 
13.00 – 17.30 
13.00 – 17.00 
13.00 – 17.00

Město Říčany
Masarykovo nám.
Lázeňská louka
hradní zahrada
Mlýnský rybník

Říčanské slavnosti vody
Z bohatého programu si jistě vybere každý – na Masarykově nám. vystoupí 
Schovanky, Spirituál kvartet, David Koller, Elán Revival. Dalším zajímavým 
hostem, zejména pro všechny rybáře, by měl být Jakub Vágner. Na Lázeňské 
louce si budou moci starší děti vyzkoušet trampolíny říčanského Freexu, podívat 
se na taneční vystoupení, nebo si poslechnout koncert Michala Horáka a skupiny 
QUTEEZ. V hradní zahradě je pro nejmenší mimo jiné připravena vodnická 
pohádka. V rámci slavností připomeneme 85. výročí říčanského rybářského 
spolku (interaktivní program) a 50. výročí od založení místní stanice HZS Říčany.

10. 9. sobota
16.00

Cesta integrace
Klub Cesta

Říčanské slavnosti vody – Cesta žije
Kolem Klubu Cesta to pořádně ožije. Těšit se můžete na hudební produkci 
a spoustu zajímavých uměleckých, interaktivních a sportovních aktivit pro malé 
i velké.

10. 9. sobota
14.00 – 17.30

Muzeum
Geopark

Říčanské slavnosti vody – otevřený geopark
Co žije ve vodě v Říčanech? Budeme mikroskopovat vzorky vody z říčanských 
rybníků, vyzkoušíme si, jak lze z vody v řece udělat pitnou.

11. 9. neděle
7.55

KČT Říčany – Radošovice Nedělní pochod s Irenou
Turistický pochod na trase Oparno–Lovoš–Lovosice, trasa 11 km. Start žel. st. 
Říčany, odjezd vlaku v 7,55 hod. směr Praha. Další informace: www.kct-ricany.cz. 
Přihlášky na tel.: 606 680 150, nebo e-mail: irenkotkova@seznam.cz.

11. 9. neděle
14.00 – 16.00

Muzeum
Geopark

Geoodpoledne
Odpoledne plná aktivit a zábavy se budou v září konat každou neděli. Vyrýžujte si 
drahokam, najděte zkameněliny, ulovte nosorožce nebo prozkoumejte jeskyni!

12. 9. pondělí
14.00

Město Říčany
Masarykovo nám. 
u informačního kiosku

Pietní akt k 80. výročí transportů a ukládání kamenů zmizelých
Na Masarykově náměstí, v Lázeňské ulici a na Cestě svobody budou uloženy další 
kameny zmizelých obětem holocaustu. Seznámíme se s jejich osudy a vystoupí 
zpěvačka Aneta Langerová a žáci hudebních tříd 2. ZŠ Bezručova pod vedením 
Martina Mužíka.
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90 inzerce.kuryr@ricany.cz

14. 9. středa
9.00 – 14.00

Husova knihovna Říčany
Masarykovo nám.

Malování na rynku
Srdečně zveme všechny děti z města a okolí na malování na říčanském rynku. 
Letošním tématem bude namaluj ČÍM CHCEŠ BÝT AŽ BUDEŠ VELKÝ. V případě 
nepříznivého počasí bude akce přesunuta do velkého sálu KC Labuť.

14. 9. středa
19.30

KC Labuť
KC Labuť

Steamboat Stompers a Eva Emingerová
Koncert z cyklu „Jazzové večery v Říčanech“. Se vzpomínkou na Jiřího Kadluse.

14. 9. – 16. 10. Město Říčany
Městská galerie, Stará 
radnice

Výstava „Pavel Šmíd – O poslušnosti“
Výstava obrazů Pavla Šmída, který se svým figurálním dílem přímo dotýká 
citlivých, ale stále aktuálních otázek naší minulosti a má společenský přesah 
i do současnosti.

17. 9. sobota
14.00 – 17.00

Muzeum
Geopark

Řezání a broušení kamenů
Máte doma kámen, do jehož nitra byste chtěli pohlédnout, nebo byste si 
broušení a leštění kamenů jen rádi vyzkoušeli? Rezervujte si místo na e-mailu: 
jana.svandova@muzeum.ricany.cz.

17. 9. sobota
11.00 – 23.00

Na Radostech
Ul. 17. listopadu

Street Food Fest Říčany
ZA-ŽIJ DEN NA ULICI JINAK – PŘIJĎ, POTKÁVEJ, BAV SE, PIJ A JEZ.

17. 9. – 18. 9.
10.00 – 17.00

Judo Club Kyklop Říčany
Městská sportovní hala

JUDO CUP ŘÍČANY
Tradiční celostátní judistický turnaj, kde se sejdou judisté věkové kategorie 10 – 
18 let z celé republiky.

18.9. neděle
14.00 – 16.00

Muzeum
Geopark

Geoodpoledne
Odpoledne plná aktivit a zábavy se budou v září konat každou neděli. Vyrýžujte 
si drahokam, najděte zkameněliny, ulovte nosorožce nebo prozkoumejte jeskyni!

20. 9. úterý
17.30 – 19.30

Muzeum
Geopark

Poznáváme kameny v našem okolí
Na semináři v Geoparku a jeho okolí se dozvíte o základních metodách 
a materiálech, které vám usnadní cestu ven s žáky do přírody nebo objevování 
krajiny během výletu. Vhodné pro dospělé a mládež. Vstupenky na e-shopu muzea.

20. 9. úterý
19.30

KC Labuť
KC Labuť

Filumena Marturano
Herečka Simona Stašová doslova září v roli Filumény, na kterou prý čekala 
celých šestatřicet let! Na skvělou tragikomedii Filumena Marturano se můžete 
těšit v KC Labuť.

21. 9. středa
18.00 – 22.00

Masaryk Plaza 65
Masaryk Plaza 65, Knihovna 
oddělení pro dospělé, Kolo-
běh, Říčanský hrad

Noc literatury
Na čtyřech místech v Říčanech budou herci číst ze čtyř knih. Čtení bude probíhat 
vždy po půlhodinách, zájemci se mohou postupně zastavit na všech místech 
a poslechnout si tak všechny čtené úryvky. Více na www.nocliteratury.cz.

21. 9. středa
19.30

KC Labuť
KC Labuť

Brian Charette hamond & OTTO HEJNIC ORGANISM
Newyorská superhvězda Brian Charette a anglický saxofonista Osian Roberts 
v novém jazzovém našlapaném projektu skvělého bubeníka – OTTO HEJNIC 
ORGANISM.

23. 9. pátek
20.00

KC Labuť
KC Labuť

ABRAXAS + ARTMOSFÉRA
Česká rocková kapela ABRAXAS se vám představí ve svém energií nabitém triu. 
Jako support vystoupí česká art-pop-rocková skupina ARTMOSFÉRA (hvězda 
interetu v žebříčku český slavík 2014-2016).

24. 9. sobota
9.30 – 19.00

Gymnastika Říčany, z. s./
Na Fialce
Na Fialce

Teamgym Cup Říčany 
Závod v teamgymu – trampolína a akrobacie, závod pro děti všech věkových 
kategorií z celé ČR. 

24. 9. sobota
14.00

Skautské středisko Lípa
Skautský areál u Marvánku

Cyklotrophy
Dobrodružství na kole pro celou rodinu. Soutěž 2-4 členných družstev – cca 10 
km se startem ze Skautského areálu u Marvánku. Letos na téma Nepál. Více na 
www.skaut-ricany.cz. Přihlášky do 19.9.

25. 9. neděle
10.00

KC Labuť
KC Labuť

Áňa, Pó a Pes
Jedinečná dětská šou s živým psem a písničkami od Pokáče. Dětské hudební 
představení, které děti vtáhne do příběhu lásky a přátelství.

25. 9. neděle
9.30 – 19.00

Gymnastika Říčany, z. s./
Na Fialce
Říčany

Říčanské hvězdičky
Závod ve sportovní gymnastice žen pro všechny dětské a juniorské věkové 
kategorie z celé ČR. Program od rána podle věkových a výkonnostních úrovní, od 
nejmenších po nejstarší.

25. 9. neděle
14.00 – 16.00

Muzeum
Geopark

Geoodpoledne
Odpoledne plná aktivit a zábavy se budou v září konat každou neděli. Vyrýžujte 
si drahokam, najděte zkameněliny, ulovte nosorožce nebo prozkoumejte jeskyni!
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28. 9. středa
15.00 – 17.00

Muzeum
Zahrada muzea

Tvořivé odpoledne
Přijďte s dětmi na muzejní zahradu společně tvořit, žasnout, hrát si a pozorovat! 
Akce je vhodná pro děti od 3 do 8 let v doprovodu rodičů.

28. 9. středa
20.00

KC Labuť
KC Labuť

Martin Kratochvíl & Jazz Q
Přední český hudebník, skladatel, producent Martin Kratochvíl vystoupí se svou 
kapelou JAZZ Q, která bezesporu patří k nejlepším uskupením naší jazzrockové 
scény.

30. 9. pátek
20.00

KC Labuť
KC Labuť

BROWNFIELD & WE2
Společný koncert.

Kulturní a sportovní kalendář Ladův kraj 2022

3. 9. sobota
10.00

SDH Mnichovice, Město 
Mnichovice
Bývalý rybník Halašák, ul. 
Sportovní

Den s IZS v Mnichovicích
V rámci oslav 140 let vzniku hasičů v Mnichovicích ve spolupráci s městem 
Mnichovice. Hromada techniky, dynamické ukázky, policie, hasiči, záchranná 
služba, pěna pro děti a další.

3. 9. sobota
8.30

Spolek 3P
Rybník Debrný, Pyšely

Pyšelský Guláš Fest
Soutěž týmů ve vaření guláše. Diváci a fanoušci vítáni. Více na www.pysely.cz.

3. 9. sobota
17.00

Hostinec Na Klokočné
Prostranství před Hostincem 
Na Klokočné

Moravské vinobraní s cimbálem
Český a moravský burčák, ochutnávka špičkových přívlastkových vín, 
občerstvení z venkovního grilu, tombola. K poslechu i tanci hraje Cimbálová 
muzika Fjertůšek.

3. 9. – 4. 9.
10.00 – 17.00

Botanický ústav AVČR, 
ČSOP Dům ochránců 
přírody v Praze
Průhonická botanická 
zahrada

Pomologické dny, podzim v zahradě
Komentované prohlídky genofondového sadu, pomologická poradna, výstava 
jabloní a hrušní, moštování ovoce. Více na ibotky.cz.

4. 9. neděle
18.00

Zámek Berchtold
Kunice-Vidovice

Zámecké Hudební Nokturno
Koncert. Alma Ansámbl – W. A. Mozart, F. Schubert, A. Dvořák, E. Schulhoff.

10. 9. sobota Město Mnichovice
Masarykovo nám., Mnicho-
vice

Mariánská pouť
Čekají na vás pouťové atrakce, stánky, zábava a skvělé občerstvení. K poslechu 
zahraje: od 18:00 Lucie revival, od 20:00 Pankix, od 21:30 One Hit W onders.

10. 9. sobota U fotbalového hřiště, 
Hrusice

Hrusický dobroběh
Běh o pohár Ladova kraje. 4. ročník, tentokrát na podporu terapeutického 
centra Modré dveře v Říčanech. Tentokrát změna trasy na 5 km. Registrace 
a více na www.hrusickybeh.cz.

17. 9. sobota
8.00 – 11.00

Město Mnichovice 
Turistické informační cen-
trum Mnichovice

Pochod Po stopách kocoura Mikeše
Další ročník tradičního turistického pochodu. Start od 8 do 11 hod v infocentru 
v Mnichovicích, Masarykovo nám. 83. 

17. 9. sobota
19.00

Kino Jevany
Jevany

Jiří Schmitzer – sólový koncert
Předprodej vstupenek od 15. srpna: Kino Jevany před představeními a v Café 
1888 Jevany.

24. 9. sobota
13.00 – 23.00

Šibeniční vrch
Mnichovice

Mnichovický Oktoberfest – Šibeniční vrch
17. ročník tradiční akce. Soutěž o zlatý sud, zdravice starostky města, tombola, 
pivní stany, DJ HROCH. 

24. 9. sobota
14.00 – 24.00

Rodinné centrum 
Lodička
Obecní park Strančice

Strančické záření
Multižánrový rodinný hudební festival. Letošní ročník nabídne přes 20 
programových bodů na krytém pódiu a několika otevřených scénách – koncert, 
divadlo, workshopy a výtvarné aktivity.

24. 9. sobota Zámek Berchtold
Kunice-Vidovice

Svatováclavské slavnosti 
Živá hudba, výstava veteránů, burčák z Jižní Moravy. 

24. 9. sobota
10.00 – 17.00

Pivovar Velké Popovice
Areál pivovarského parku

Klobáskofest
Klobáskové speciality, pivo, pivovarské prohlídky a hudebního a další program. 
V tento den je poslední možnost přijet do pivovaru vlakem Kozel expres, který 
bude pendlovat mezi pivovarem a železniční stanicí Strančice.





21. září 2022
18–22 hod

Partneři akce:

MASARYK PLAZA 65
Masarykovo nám. 65/28

Euforie 

Elin Cullhedová

Zdeňka
Žádníková Volencová

ŘÍČANSKÝ HRAD
Na Hradě 120/16

Bod nula

Artem Čech

Šimon 
Bilina

KOLOBĚH
Masarykovo nám. 13/12

Neviditelná 
superhrdinka
Rosa Ribas

Bára
Kodetová

HUSOVA KNIHOVNA
Masarykovo nám. 66/27

Děti poslouchají 
Pink Floyd
Alexander Gorkow

Jan 
Holík



Historie v obrázcích

Černobílá pohlednice z doby první republiky potvrzuje, že mezi lidmi byl název Jeruzalém pro jednu z místních čtvrtí běžný a rozšířený. Šlo o ulice 
mezi Černokosteleckou a Olivovnou (je to například Sovova). Na letní byt tu jezdily zámožné židovské rodiny z Prahy. V Říčanech na památku 
židovských obyvatel, kteří až na výjimky zahynuli v koncentračních táborech druhé světové války, nezapomínáme. V pondělí 12. září od 14 hodin se 
na Masarykově náměstí koná pietní akt u příležitosti 80. výročí transportů židovských obyvatel na Říčansku a ukládání dalších kamenů zmizelých. 
Budou uloženy na Masarykově náměstí, v Lázeňské ulici a na Cestě svobody. 
Digitální podobu pohlednice poskytl muzeu pan Dalibor André.  Foto: archiv Muzea Říčany

M
INIM

ÁLNÍ OKRAJ
INVERZNÍ 

PRUH

M
INIM

ÁLNÍ OKRAJ
POZITIV

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.
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