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Vážení občané Říčan,

jeden z velmi důležitých a opakujících se milníků v životě města, volby do městského zastupitelstva, máme 
za sebou. Dovolte mi proto využít tento čas a prostor úvodníku k prezentaci některých důležitých událostí 
našeho úřadu. 

Dlouhodobě nejlepší město pro život v rámci ČR, kterým Říčany po právu jsou, si zaslouží i co možná nej-
lepší úřední instituci, která by měla fungovat co nejjednodušeji. Vy musíte být na prvním místě, i přes kom-
plikované a zákonem nastavené procesy je třeba dělat služby zdravým selským rozumem bez přehnaných 
formalismů a s co možná nejmenším počtem nutných cest do našich budov. 

Úřad v září získal významné ocenění Ministerstva vnitra – druhé místo v soutěži „Přívětivý úřad“ v rámci 
Středočeského kraje, a to poprvé v jeho historii. Nutno podotknout, že v této soutěži se posuzuje přes 80 kri-
térií. První místo získal Kolín, který je však i nejlepším úřadem v celé ČR. Modus operandi tedy káže, že stačí 
již jen porazit Kolín a úřad v Říčanech tím skutečně nejlepším úřadem ČR bude. Nicméně tím chci navázat 
na zásadní sdělení, že služby pro vás se musí ještě více zkvalitnit. Ať již se jedná např. o rozšíření úředních 
hodin, tak třeba i dotažení projektu „Dáme úřad“, díky němuž si můžete od nás nechat dovézt až domů kon-
krétní vyřízené dokumenty v čase, který si sami určíte (více info na www.dameurad.cz).

Připravujeme pro vás i skvělou aplikaci, která nemá nikde obdobu. Tato vás na základě jednoduchého proce-
su po odpovědích ano či ne provede až ke konkrétním interaktivním žádostem a formulářům (a to nejen na-
šeho úřadu), které nám následně po vyplnění budete moci elektronicky zaslat, nebo jen vytisknout a donést. 
Již nebudete muset absolvovat fronty, opakované návštěvy úřadu a podobná nechtěná martýria. Alespoň 
na našem úřadě. 

A to je vlastně ten pravý cíl, nikoliv různá ocenění, která jsou však přímo na takovou filozofii navázána. 
Nakonec tím nejlepším oceněním je vaše spokojenost. 

Slovo úvodem

Jaroslav Brandejs,
tajemník
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Voleb do Zastupitelstva města Říčany, které probí-
haly 23. a 24. září 2022, se zúčastnilo 5 980 voličů, 
což představuje 51,09 % volební účast. O hlasy voličů 
se ucházela čtyři politická uskupení: Klidné město, 
Změna PRO ŘÍČANY – STAN, Unie pro sport 
a zdraví Říčany a SPOLU.  

Nejvíce hlasů od občanů Říčan dostalo Klidné město, 
jež získalo deset křesel v zastupitelstvu. Klidné město  
volby vyhrálo již po čtvrté za sebou.

1. Klidné město  
    10 mandátu a 53 512 hlasů 
2. Změna PRO ŘÍČANY – STAN 
    6 mandátů a 34 648 hlasů
3. SPOLU 
    3 mandáty a 17 250 hlasů
4. Unie pro sport a zdraví Říčany 
     2 mandáty a 12 846 hlasů

Volební účast v Říčanech byla vyšší, než činí celorepub-
likový průměr (46,07 %), i průměr v našem okrese Pra-
ha východ (49,87 %).
Oficiálně budou o postu starosty hlasovat nově zvolení 
zastupitelé v rámci ustavujícího zasedání. O termínu vás 
budeme informovat na úřední desce, webu města a na 
Facebooku města. 
Všem zvoleným zastupitelům gratulujeme a děkujeme 
občanům Říčan, že přišli k volbám.

Klidné město opět získalo největší důvěru voličů
O jeden mandát posílila ZPŘ – STAN a také Unie pro sport

Do říčanského zastupitelstva bylo voleno 
celkem 21 mandátů

Foto: Tomáš Lénárd
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milí prvňáčkové, ať vám 
nadšení vydrží co nejdéle
Letos do říčanských škol nastoupilo 215 prvňáčků. 
Pro všechny jsme opět připravili dárečky (za přípra-
vu patří poděkování odboru školství a kultury). V ba-
líčku děti našly například sáček na přezůvky, který 
si mohou samy vybarvit, nebo dřevěné piškvorky. 
Dárky pro malé školáky připravily i jednotlivé školy. 
Prvňáčkům přejeme, aby jim nadšení z prvního dne 
vydrželo co nejdéle.
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Krátce z jednání rady 18. 8. 2022
rada přijela celkem 29

uRada schválila přijetí dotace ve výši 569 839,45 Kč 
z IROP-EU pro 2. ZŠ Bezručova, na Odbornou učebnu 
fyziky a chemie (a převod na 2. ZŠ Bezručova).

Hlasy pro: 6,  nepřítomno: 1

uRada schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí 
Strančice na poskytnutí finančního příspěvku ve výši 
20 000 Kč, který je určen pro město Říčany na zajištění 
školního autobusu pro děti z Otic.

Hlasy pro: 6,  nepřítomno: 1

uRada schválila uzavření darovací smlouvy s panem 
M.L., jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru 
ve výši 5 000 Kč na pořádání tenisového turnaje veteránů 
nad 60 let, který se bude konat 27. 8. 2022.

Hlasy pro: 6,  nepřítomno: 1

uRada schválila dodatek k nájemní smlouvě mezi měs-
tem Říčany a Sborem Církve bratrské Říčany. Předmětem 
smlouvy je nájem velkého koncertního sálu pro nedělní 
bohoslužby, dodatkem se prodlužuje doba platnosti ná-
jemní smlouvy do 31. 12. 2023. 

Hlasy pro: 4,  nepřítomno: 1

Krátce z jednání rady 25. 8. 2022
rada přijela celkem 29

uRada schválila rozpočtové opatření, kterým se upravuje 
rozpočet města na rok 2022 takto:  Účelový příspěvek Mu-
zeu Říčany na tisk knihy Říčanský uličník + 152 570 Kč.

Hlasy pro: 6,  nepřítomno: 1

uRada schválila uzavření dodatku ke smlouvě, který řeší 
prodloužení projektu sdílení jízdních kol do 15.  12. 2022 
v hodnotě 45 375 Kč včetně DPH společností NEXTBIKE 
Czech Republic s.r.o.

 Hlasy pro: 5, nepřítomno: 1

uRada schválila uzavření smlouvy o spolupráci mezi 
městem Říčany a Krajskou správou a údržbou silnic Stře-
dočeského kraje, týkající se péče o zeleň na křížení ulic 17. 
listopadu a Pod Lihovarem.

 Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

Krátce z jednání rady 1. 9. 2022
rada přijela celkem 31

uRada souhlasila se zahájením zadávacího řízení na ve-
řejnou zakázku č. 12/2022 Chodníky Říčanská – II. etapa 
formou zjednodušeného podlimitního řízení.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

uRada města Říčany souhlasila se zahájením zadávacího 
řízení na veřejnou zakázku č. 13/2022 Světelné signali-
zační zařízení Říčanská – Mozartová formou zjednoduše-
ného podlimitního řízení. 

 Hlasy pro: 5, nepřítomno: 1

uRada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo na opra-
vu komunikace Olšany s firmou JPR Realizace, s.r.o., 
za cenu 1 551 220 Kč včetně DPH.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

Krátce z jednání rady 8. 9. 2022
rada přijela celkem 26

uRada schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy s Klu-
bem šachistů Říčany 1925 o poskytnutí individuální do-
tace ve výši 10 000 Kč na podporu MS v šachu v kategorii 
do 16 let v Rumunsku ve městě Mamaia.

Hlasy pro: 7, nepřítomno: 0

Krátce z jednání rady 15. 9. 2022
rada přijela celkem 4

uRada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo na realiza-
ci opravy zpevněné plochy na Kavčí skále s JPR Realizace 
za cenu 1 548 800 Kč včetně DPH. 

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

uRada schválila uzavření darovací smlouvy mezi měs-
tem Říčany, jako obdarovaným, a Charitou HOPE,  je-
jímž předmětem je věcný dar 900 kusů dárkových pouká-
zek Tesco v celkové hodnotě 240 000 Kč pro ukrajinské 
válečné uprchlíky a další sociálně slabé skupiny. Distri-
buci dárkových poukázek potřebným v hmotné nouzi 
bude provádět Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
Městského úřadu v Říčanech.

 Hlasy pro: 5, nepřítomno: 1

Krátce z jednání rady 22. 9. 2022
rada přijela celkem 27

uRada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo na do-
dávku a instalaci dvou nadzemních trampolín na Cestě 
Svobody, a to mezi městem Říčany jako objednatelem 
a společností Skákejte CZ s.r.o., za cenu 377 363 Kč včet-
ně DPH.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

uRada schválila uzavření darovací smlouvy mezi Stře-
dočeským krajem, jako dárcem, a městem Říčany za úče-
lem získání věcného daru pro zajištění ubytování  váleč-
ných uprchlíků v hodnotě 89 083 50 Kč.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

uRada souhlasila se zahájením zadávacího řízení na ve-
řejnou zakázku č. 5/2022 Revitalizace koryta Říčanského 
potoka – Olšany formou zjednodušeného podlimitního 
řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání ve-
řejných zakázek, a schvaluje zadávací dokumentaci této 
veřejné zakázky.

 Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

uRada souhlasila s tím, že město Říčany v souvislosti 
s realizací veřejné zakázky Revitalizace koryta Říčanské-
ho potoka – Olšany zajistí výsadbu a následnou povýsad-
bovou péči o zeleň, která bude v rámci této investiční akce 
vysazena na pozemcích Povodí Vltavy, s.p.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
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Krátce ze zastupitelstva 14. 9. 2022
Zastupitelstvo přijalo celkem 23 usnesení
Zastupitelstvo schválilo uzavření darovací smlouvy 
s nadačním fondem Kapka naděje, jejímž předmětem je 
poskytnutí finančního daru ve výši 60 000 Kč na podpo-
ru dětských pacientů. Tato částka odpovídá vybranému 
vstupnému a dobrovolnému příspěvku na akci letní kino 
Říčany v srpnu 2022 po odečtení poplatků distributo-
rům, státnímu fondu kinematografie a ochrannému sva-
zu autorů. Hlasy pro: 20,  nepřítomno: 1

uZastupitelstvo schválilo střednědobý výhled rozpočtu 
na roky 2023-2026.

Hlasy pro: 16,  proti: 0,  zdrželi se: 3,   
vyloučeni: 0,  nepřítomno: 2

uZastupitelstvo schválilo uzavření Memoranda o vzá-
jemné spolupráci a společném postupu mezi městem Ří-
čany a Středočeským krajem.

Hlasy pro: 20,  nepřítomno: 1

uZastupitelstvo souhlasilo s pořízením změny ÚP Říčan 
týkající se umožnění realizace nové stanice záchranné 
zdravotní služby a areálu SÚS SK. Hlasy pro: 21  

uZastupitelstvo souhlasilo se zajištěním vlastních nut-
ných finančních prostředků z rozpočtu města Říčany 
na dofinancování projektu P+R parkoviště u nádraží spo-
lufinancovaného z programového rámce IROP.

Hlasy pro: 21  

uZastupitelstvo schválilo dotační program Akce na rok 
2023 s alokací ve výši 1 500 000 Kč.

Hlasy pro: 20,  zdrželi se: 1  

uZastupitelstvo schválilo dotační program Provoz 
na rok 2023 s alokací ve výši 4 000 000 Kč.

Hlasy pro: 20,  zdrželi se: 1  

uZastupitelstvo schválilo uzavřít darovací smlouvu s 3. 
základní školou u Říčanského lesa, Říčany, jejímž před-
mětem je bezúplatný převod počítačů v celkové pořizova-
cí ceně 392 028,32 Kč. Hlasy pro: 20,  nepřítomno: 1

uZastupitelstvo schválilo uzavřít darovací smlouvu 
s MŠ u Slunečních hodin, jejímž předmětem je bezúplat-
ný převod zahrady vč. hracích prvků v celkové pořizovací 
ceně 1 098 769 Kč. Hlasy pro: 20,  nepřítomno: 1

uZastupitelstvo schválilo uzavřít darovací smlouvu 
s MŠ Zahrádka, jejímž předmětem je bezúplatný převod 
zahrady vč. herních prvků na zahradě v celkové pořizova-
cí ceně 3 982 357,65  Kč.

Hlasy pro: 20,  nepřítomno: 1

uZastupitelstvo schválilo uzavřít darovací smlouvu 
s DPS SENIOR a stacionářem Olga Říčany, jejímž před-
mětem je bezúplatný převod vybavení a nábytku pro sta-
cionář v celkové pořizovací ceně 1 489 501,76 Kč.

Hlasy pro: 20,  nepřítomno: 1

uZastupitelstvo schválilo uzavření darovací smlou-
vy s Husovou knihovnou Říčany, jejímž předmětem je 
bezúplatný převod počítačů v celkové pořizovací ceně 
68 847,71 Kč.

Hlasy pro: 20,  nepřítomno: 1

uZastupitelstvo vydalo obecně závaznou vyhlášku o ve-
řejném pořádku a opatřeních k jeho zabezpečení, která 
stanovuje povinnosti k udržování čistoty na veřejných 
prostranstvích, pravidla pro volný pohyb psů a vymezu-
je činnosti, které by mohly narušit veřejný pořádek, být 
v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví 
a majetku.

Hlasy pro: 19,  zdrželi se: 1,  nepřítomno: 1

uZastupitelstvo vydalo obecně závaznou vyhlášku o zá-
kazu konzumace alkoholických nápojů na veřejně pří-
stupném místě, která vymezuje veřejně přístupná místa, 
na kterých je zakázána konzumace alkoholických nápojů.

Hlasy pro: 18,  proti: 1,  zdrželi se: 1,  nepřítomno: 1

PoZVáNKy  
Pro VeŘeJNoST

ZASTUPITeLSTVo
u Termín ustavujícího zastupitelstva bude zveřejněn 
na úřední desce, webových stránkách města a na FB.

Vernisáž v městské Galerii Říčany
středa 19. října od 18 hod. 
u Zveme vás na vernisáž výstavy obrazů Anny  
Neborové s názvem PRŮHLEDY.
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Klidné město opět získalo největší důvěru voličů
o jeden mandát posílila ZPŘ – STAN a také Unie pro sport

Voleb do Zastupitelstva města Říčany, které probí-
haly 23. a 24. září 2022, se zúčastnilo 5 980 voličů, 
což představuje 51,09 % volební účast. O hlasy voličů 
se ucházela čtyři politická uskupení: Klidné město, 
Změna pro Říčany – STAN, Unie pro sport a zdraví 
Říčany a SPOLU. 

Nejvíce hlasů od občanů Říčan dostalo Klidné město, jež 
získalo deset křesel v zastupitelstvu. Klidné město  volby 
vyhrálo již po čtvrté za sebou.

1.  Klidné město 
10 mandátu a 53 512 hlasů

2.  Změna pro Říčany – STAN 
6 mandátů a 34 648 hlasů

3.  SPOLU 
3 mandáty a 17 250 hlasů

4.  Unie pro sport a zdraví Říčany 
2 mandáty a 12 846 hlasů

Volební účast v Říčanech byla vyšší, než činí celorepubli-
kový průměr (46,07 %), i průměr v našem okrese Praha 
východ (49,87 %).
Oficiálně budou o postu starosty hlasovat nově zvolení 
zastupitelé v rámci ustavujícího zasedání. O termínu vás 
budeme informovat na úřední desce, webu města a na Fa-
cebooku města. 
Všem zvoleným zastupitelům gratulujeme a děkujeme ob-
čanům Říčan, že přišli k volbám.

Do říčanského zastupitelstva bylo voleno  
celkem 21 mandátů
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Tajemník Jaroslav Brandejs přivezl našemu úřadu ze 
slavnostního vyhlášení prestižní ocenění PŘÍVĚTIVÝ 
ÚŘAD. Těsně za Kolínem, nejlepším úřadem v celé 
republice, se umístily Říčany. Motivační soutěž vyhla-
šuje již od roku 2016 Ministerstvo vnitra. 

Hodnotí na osm desítek kritérií v osmi oblastech. Základ-
ní hodnotící kategorií je poskytování nadstandardních 
služeb či běžných služeb v nadstandardní kvalitě. Sledují 
se taková kritéria, jako počet úředních hodin, elektroni-
zace agend, zavádění online nástrojů (objednávkový sys-
tém, sledování obslužnosti přepážek, webové formuláře 
a žádosti) a mobilních aplikací, možnost platit správní 

poplatky platební kartou, komunikace s občany a dal-
ší. Vše s cílem efektivnější a modernější veřejné správy, 
která občanům nabídne kvalitní veřejné služby. Jedná 
se o ocenění práce zaměstnanců, ale také vedení úřadu.  
„Děkuji všem zaměstnancům za dobrou práci pro Říčany 
a pro celý ORP,“ uvedl tajemník Jaroslav Brandejs. 

městský úřad Říčany – druhý nejlepší 
ve Středočeském kraji

Dotační programy města Říčany  
na rok 2023 schváleny
Zastupitelstvo města Říčany schválilo na svém zářijo-
vém zasedání dne 14. 9. 2022 programy AKCE a PRO-
VOZ pro poskytování dotací z rozpočtu města na rok 
2023. V případě, že žadatel nenajde vhodný dotační 
program, ve kterém by mohl o dotaci z rozpočtu města 
požádat, poskytuje město Říčany také individuální do-
tace. Všichni žadatelé o dotaci budou, tak jako v před-
chozím roce, podávat svoji žádost pouze elektronicky, 
prostřednictvím dotačního portálu Grantys na adrese 
www.ricany.grantys.cz.

Grantys je pro žadatele o dotaci z programu Provoz 2023 
zpřístupněn od 1. 11. 2022. Konečný termín pro podání 
žádostí je 31. 12. 2022. Lhůta pro podání žádostí o dota-
ci z programu Akce 2023 začíná také 1. 11. 2021 a končí 
30. 11. 2022! Žadatel v programu Akce 2023 má možnost 
podat žádost celkem na 5 projektů v max. souhrnné částce 

70 000 Kč.  O individuální dotaci lze zažádat v průběhu 
celého roku.
Schválené programy jsou vyvěšeny na úřední desce 
a na webu města www.ricany.cz v sekci Město a samo-
správa/Dotace města (dříve granty). Zde je umístěn i ma-
nuál k systému Grantys, který obsahuje podrobné infor-
mace k registraci do systému a k vyhotovení žádosti. 

Skvělou zprávou je, že alokace obou programů 

na následující rok jsou navýšeny:

Program PROVOZ o 500 000 Kč –  tzn. alokace 

v programu Provoz je 4 000 000 Kč.

Program AKCE také o 500 000 Kč –  tzn. aloka-

ce v programu akce je 1 500 000 Kč.
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Letošní slavnosti se nesly ve znamení vody, ale i dobré 
nálady a radosti, že se můžeme v klidu, míru a ve zdra-
ví, potkat s kamarády, sousedy. Oslavit s říčanskými 
rybáři jejich výročí. Užít si hezký den s dětmi, pro 
které byl ve městě připraven skutečně bohatý zábavný 
i poučný program. 

Děkujeme umělcům a všem organizátorům, kteří se 
na přípravě této rozsáhlé akce podíleli. A byl by to dlouhý 
seznam jmen. Děkujeme i mladým tanečníkům na Lá-
zeňské louce, trampolínovému centru Freex za zábavnou 
prezentaci a sponzorské dárky dětem za sbírání razítek 
na „rybí kartičce“, stejně tak jako firmě POP OPTIK.

Říčanské slavnosti vody aneb ŘíČANy AHoJ!  

Plné masarykovo náměstí, aneb ŘÍČAnY AHoJ!

oblíbená říčanská kapela Quteez

Unikátní chodící ryby

Kapela Elán revival slavnosti parádně zakončila
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báječné schovanky zahájily slavnosti

Jakub Vágner a jeho poutavé vyprávěnídavid Koller zaplnil celé náměstí

bohatý program našich rybářů u mlýnského rybníka HZs Říčany předvedl vlastní techniku

spirituál kvartet
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Říčanské slavnosti vody aneb ŘíČANy AHoJ! 

michal Horák a krásné fanynky

Vodnické pohádky v hradní zahradě se líbily muzeum Říčany připravilo program v geoparku
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opravené ulice a nový mobiliář na sídlištích
Na sídlišti Olivovna město ne-
chalo provést požadovanou vý-
měnu lamp veřejného osvětlení. 
Nevhodná kulatá svítidla byla 
vyměněna za LED světla na 37 
lampách. U starších sloupů byl 
proveden i nátěr.

V ulicích Družstevní a U Kina firma finišuje s rekon-
strukcí komunikace, chodníků a parkovacích zálivů. 
Úpravy byly s místními dopředu projednávány. Opra-
veno bude i schodiště a spojovací chodníček k ulici Ply-

nární. I v této ulici byla částečně komunikace opravena 
o prázdninách.
První zářijový týden začala firma mmcité a. s. s výměnou mo-
biliáře na sídlištích. Nové lavičky jsou pevně ukotveny větši-
nou na plochu s mlatovou úpravou. Umístění bylo schvále-
no SVJ (BD). Někde bylo nutné lavičky posunout z důvodu 
ochrany kořenového systému (viz foto dole).
Nové stání pro separovaný odpad s opravenou parkovací 
plochou se dokončuje v ulici M. Pujmanové.
Gabionová stěna osázená zelení pro kontejnery na odpad 
je dokončena Na Kavčí skále.

Text a foto: Kateřina Lauerová
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První školní den patřil především dětem, které 
do nové, krásné školky zavítaly poprvé. A také paním 
učitelkám – ty už ale Větrník dobře znají, protože 
vše pečlivě připravovaly již od konce prázdnin. 
Na slavnostním otevření však nesměli chybět ani 
lidé, kteří s touto unikátní stavbou žili více než dva 
roky (a mnohdy to bylo velice náročné) – zástupci 
investičního oddělení, oddělení dotací a veřejných za-
kázek, realizačních firem, a také architekt projektu 
a zástupkyně z dotačního fondu IROP. 

Stavbu unikátní mŠ Větrník v ulici bílá jsme 
zahájili v srpnu 2020
 V moderní budově se čtyřmi výraznými barevnými 
pagodami vznikly čtyři třídy pro celkem 96 dětí. No-
vostavba na první pohled zaujme velkými okny do za-
hrady. Děti tak mají při hraní dostatek přirozeného 
světla. Celý prostor s minimalistickým moderním 
designem působí vzdušně a útulně. Zajímavou sou-
částí interiéru jsou čtyři statné kmeny stromů, které 
sahají až ke stropu budovy. Děti nejvíce zaujme závěs-
ná síť v otevřeném prostoru ve vstupním atriu. Síť je 
opatřena ochrannými prvky, díky kterým je pro děti 
zcela bezpečná a mohou si v klidu hrát. Ke školce patří 
i zahrada vybavená  mnoha herními prvky.

Unikátní školka Větrník byla  
slavnostně otevřena

Pro děti jsme připravili stylovou dobrotu – větrníky.

starosta david michalička přivítal děti v nové školce.
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rekonstrukce ulice bílá
Zároveň se stavbou školky jsme opravili i přilehlou komu-
nikaci. Vybudovány byly kompletní inženýrské sítě včetně 
dešťové kanalizace. Následně jsme dokončili chodníky, fi-
nální asfaltový povrch a veřejné osvětlení. 

Dobré hospodaření se srážkovými vodami
Extenzivní zelená střecha o ploše 356 m² optimalizu-
je nakládání s dešťovou vodou, která bude zachycena 
v akumulační nádrži a zasakovací galerii. Následně bude 
použita i na zalévání zelené fasády. 

Projekt realizovala firma Zlínstav a. s. podle projektu kanceláře Architektura s. r. o.  
Nová školka stála bezmála 67 milionů, z čehož Evropská unie spolufinancuje stavbu objektu částkou 41,5 milionu 
z fondu IROP a zelenou střechu a fasádu částkou 7,8 milionu korun z Operačního programu životní prostředí. 
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Mnozí asi znáte nevzhlednou parkovací plochu vedle 
fotbalového hřiště. Na Masarykovo náměstí je to jen pár 
desítek metrů. Možná však nevíte, že pod panely v ulici 
v Olšanech se ukrývá koryto Říčanského potoka. 

Úsek od sportovní haly až po ulici Široká by již brzy měl 
vypadat úplně jinak. Radnice má již několik let připravený 
projekt na odkrytí koryta Říčanského potoka v Olšanech. 
Po několika neúspěšných pokusech o získání dotace, se 
tento rok podařilo vyjednat spolupráci s Povodím Vltavy. 
„O realizaci tohoto záměru usilujeme řadu let. Jsem rád, 
že se nám letos podařilo vyjednat spolupráci s Povodím 
Vltavy a jsme opět o krok blíže uskutečnění. Jsem pře-
svědčen, že to bude velmi příjemná proměna a už se těším 

na naši malou říčanskou náplavku,“ komentuje posun 
v projektu revitalizace starosta David Michalička (Klidné 
město). 
Změna to bude k nepoznání. Místo betonových panelů 
přírodní meandrující koryto potoka. Příjemný veřejný 
prostor lákající k odpočinku, upravená parkovací plocha 
pod vzrostlými stromy, které v létě poskytnou stín. Bez-
pečná cyklostezka podél potoka se spoustou zeleně.
Rada města již schválila vyhlášení veřejné zakázky 
na zhotovitele. Cílem spolupráce města a Povodí Vltavy je 
společně zadat a následně realizovat plnění veřejné zakáz-
ky pro akci s názvem Revitalizace koryta Říčanského po-
toka – Olšany, kde je město hlavním zadavatelem. Máme 
se na co těšit, posuďte sami vizualizace k projektu. 

malá říčanská náplavka
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Konec prázdnin v rytmu jazzu a swingu
I tento rok město na poslední srpnový týden připravi-
lo společně s místními restauratéry hudební festival 
Pohoda džez. Do dvanáctého ročníku se zapojilo osm 

restaurací, bister či hospůdek. Úžasnou atmosféru 
a skvělý hudební zážitek nemohl pokazit ani občasný 
déšť. Tak zase za rok.

Festival zahájila skupina Jazzm v Hospůdce na marvánku.

V restauraci isiciliani jste poslouchali Josef Kolín trio.

Říčanský pivovar se rozezněl tóny Jazz in deck bandu.

V restauraci Jureček zahráli Joker‘s band.

V zahradě restaurace Čajovna vystoupil Jan smigmator s kapelou.
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na masarykově náměstí ve sPot bistru vystoupilo ViVA trio se zpěvačkou 
Adélou donátovou.

Účinkující uvedla zastupitelka Jana doleželová/Km/

restaurace U Kamila premiérově představila skupinu spinus Q s Hanou Váchovou.

milovníky skvělé hudby neodradilo ani počasí. V restauraci na rychtě vystoupila stálice festivalu Elena sonenshine.
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oTAVSKá ULICe TÉmĚŘ HoToVo

ZAHrADA U HUSoVy KNIHoVNy roSTe

Tato frekventovaná komunikace bude již brzy dokončena. V úseku od Labské po Voděradskou jsme opravili vodovodní 
a kanalizační řady, doplnili přípojky k nemovitostem a postavili nový chodník. Vyměníme veřejné osvětlení včetně ka-
beláže a nakonec komunikace dostane asfaltový povrch. Zároveň jsme v úseku od Labské po Jizerskou opravili starý, 
nevyhovující chodník. 

Dokončena je opěrná zeď u břehu Mlýnského rybníka a také schody, které budou navazovat na dřevěné molo. Byly srov-
nány výškové nerovnosti, hotová je páteřní cestička a už se rýsují odpočinkové terasy. Zahradu po dokončení osadíme 
zelení a díky tomu si zachová své pohádkové kouzlo. V budoucnu by zde mohla vzniknout i dřevěná lávka nad hladinou 
rybníka až na druhý břeh.
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NoVý SKATePArK Se ZAČíNá rýSoVAT

DoKoNČUJeme HŘIŠTĚ Ve VoDĚráDKáCH

První etapa projektu Industriální park pro náctileté 
dostává konkrétní obrysy. Vítězný námět prvního par-
ticipativního rozpočtu je určen především pro aktivní 
trávení volného času našich dětí a mládeže. Užijí si 
zde jak začátečníci, tak pokročilí nadšenci BMX, ko-
loběžek i prkna. Příští rok by měl vzniknout i asfaltový 

pumptrack. Doplněn bude i další mobiliář. Poloha par-
ku je přímo ideální. Výborná dostupnost v centru města 
nedaleko železniční stanice, na stezce, ale přitom mimo 
obytnou zástavbu. Na realizaci parku finančně přispěla 
společnost Billa, které děkujeme za dlouhodobou pod-
poru a spolupráci.

Děti ve Voděrádkách se budou moci radovat z nově zrekonstruovaného hřiště. Ve spolupráci s osadním výborem byly 
vybrány a nainstalovány nové herní prvky. Nechybí herní sestava s věží, skluzavkou, šplhací sítí a lezeckou stěnou, dále 
vahadlová houpačka, závěsné houpačky, pískoviště se sedáky a stínící plachtou, a také zábavná sestava Fortuna.
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Kam s krabicí od mléka  
a kam s plechovkou od piva? 
Od září můžeme ZDARMA a pohodlně třídit odpad 
přímo u svých domů, a to papír, plast i BIO odpad (ten 
dokonce již od března). Pokud jste si popelnice ještě 
neobjednali, můžete tak učinit nyní na        e-mailu 
ohlaseni.odpady@ricany.cz nebo na pokladně MěÚ 
na Masarykově náměstí i na Komenského náměstí. 

l NÁPOJOVÉ KARTONY (od mléka, džusů…) lze vha-
zovat do žlutých popelnic na plast u domů a také do žlutých 
kontejnerů na plast na stanovištích separovaného odpadu. 
Speciální kontejnery na nápojové kartony byly zrušeny.

l NÁPOJOVÉ PLECHOVKY (od piva, limonád...) lze 
vhazovat do žlutých popelnic u domů, ale NELZE je vha-
zovat do žlutých kontejnerů na stanovištích separovaného 
odpadu. Pokud nemáte svoji popelnici na plast, hoďte ná-
pojové plechovky do šedivých popelnic na kovy. 

l OSTATNÍ PLECHOVKY od nejrůznějších konzerv patří 
POUZE do šedivých popelnic.

l JEDLÝ OLEJ A TUKY slévejte do PET lahve (ne do skle-
něné). Naplněnou a dobře uzavřenou láhev umístěte na po-
pelnici či vedle (můžete na jakoukoliv nádobu podle aktu-
álního svozu). 

Aktuální přehled stanovišť na tříděný odpad, aktuální 
harmonogram svozů a další potřebné informace najdete 
na webu města: ŘÍČANY/ ŽIVOT VE MĚSTĚ/ODPADO-
VÉ HOSPODÁŘSTVÍ/

Obracejte se přímo na svozovou společnost  
Marius Pedersen, a .s. Kontakt: email:  
mpricany@mariuspedersen.cz, speciální 
infolinka: 734 414 622 

Chcete objednat novou popelnici (nebo ji 
naopak odebrat), změnit velikost nádoby?
 
Obracejte se na městský úřad. Kontakt: email: 
ohlaseni.odpady@ricany.cz, nebo osobně 
na podatelnách na Masarykově a Komenského 
náměstí. Ve vašem požadavku nezapomeňte 

uvést následující údaje: jméno a příjmení vlast-
níka nemovitosti, adresu nemovitosti, telefonní 
kontakt, druh komodity nádoby, velikost nádo-
by (stávající + požadované), o jakou změnu se 
jedná (např.: nová, změna velikosti). 

Prosíme, počítejte se skutečností, že vaše 
požadavky nemohou být vyřízeny hned. Podle 
smluvních podmínek je termín na vyřízení žá-
dosti téměř dva měsíce (město hlásí změnu 
souhrnně jednou za měsíc).
Děkujeme za pochopení

Máte rozbitou popelnici, nebo vám nebyla po objednání dodána?
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SoKoLoVSKá ULICe, ZAHrADNí A V DoUbí
Pracujeme na odvodnění Zahradní a Sokolovské ulice. 
Největší problém dělá dešťová voda, kterou jsme museli 
odvést až k Jurečku (proto jsou vidět stroje i nedaleko par-
koviště). Následně dojde k propojení vodovodu v Zahrad-
ní a Ke koupališti z důvodu zkvalitnění vody. 

NoVý CHoDNíK A SILNICe Ke HŘbIToVU
V ulici K Solné stezce stavíme nový chodník. Také opra-
víme povrch ulice, parkoviště u hřbitova a přibude nové 
osvětlení cesty. V rámci stavby bude možný příchod 
ke hřbitovu. Příjezd autem bude omezen jen v nutných 
případech (asfaltování). Na dušičky se ke hřbitovu dosta-
nete.

SemAFory V moZArToVĚ A CHoDNíKy 
V ULICI ŘíČANSKá
Po dokončení výstavby školky Větrník a dokončení rekon-
strukce ulice Bílá (včetně vybudování inženýrských sítí) 
pokračujeme v úpravě celé této lokality.  Začátkem října 
bude zahájena realizace parku na rohu ulice Bílá a Mozar-
tova. Jakmile přestane jezdit těžká technika ulicí Mozar-
tova můžeme začít pracovat na její opravě. V úseku mezi 
ulicí K Nedvězí a lokalitou „u jezera“ bude realizován 
nový asfaltový povrch. Na křižovatce Mozartova a Říčan-
ská budou osazeny na žádost občanů semafory. Zároveň 
zahájíme výstavbu chodníků v ulici Říčanská. V současné 
době na obě tyto akce vybíráme zhotovitele.

bŘeZINoVA ULICe
Opravujeme úsek pro pěší a cyklisty. Místo blátivé 
cesty zde bude zasakovací dlažba a opravíme  i veřejné 
osvětlení.

opravujeme ulice a chodníky
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KAmeNy ZmIZeLýCH – NeSmíme 
ZAPomeNoUT
Na Masarykově náměstí se uskutečnil pietní akt 
k 80. výročí transportů říčanských židovských oby-
vatel do koncentračních táborů, z nichž se téměř 
nikdo domů nevrátil. Na náměstí byly uloženy 
další „kameny zmizelých“, které tragické osudy 
říčanských rodin připomínají. Úvodního slova se 
ujal starosta David Michalička a předseda Pražské 
židovské obce František Bányai. Akcí provázel 
Vladimír Kořen.

V rámci pietního aktu žáci říčanských základních 
škol, Olivovy dětské léčebny a studenti Gymnázia Ří-
čany uložili na památku obětí podle starého židovské-
ho zvyku kamínky. Vrchní pražský rabín David Peter 
pronesl modlitbu pro zemřelé. 
Nádherným zážitkem bylo vystoupení říčanské ro-
dačky Anety Langerové a komorního sboru 2. ZŠ pod 
vedením manželů Mužíkových. Jiřímu Březíkovi dě-
kujeme za hudební a pěvecký doprovod a za možnost 
uvést jeho nádhernou skladbu Až ti zítra sedne na nos 
saze (neubránili jsme se slzám). Speciální poděkování 
patří Aničce Kotkové za přednes. 
Dále děkujeme za spolupráci Muzeu Říčany. Nadační-
mu fondu obětem holocaustu za dlouhodobou podpo-
ru. A nakonec VELKÝ DÍK všem, kteří přišli a ukázali, 
že jim svět není lhostejný!

MINIMÁLNÍ OKRAJ
INVERZNÍ 
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Speciální vlak nabídl dětem netradiční pro-
gram zaměřený na protidrogovou prevenci (pro 
věkovou kategorii od 10 do 17 let). Souprava 
se šesti vagóny obsahovala čtyři kinosály a osm 
interaktivních místností. Vše propojoval příběh, 
jak snadné je propadnout drogám a jak těžké je 
se závislosti zbavit.  

Akce byla určena pro školní skupiny i pro širokou 
veřejnost. Zúčastnilo se cca 330 žáků z říčanských 
škol a dalších 170 dětí a dospělých z řad veřejnosti. 
Vstup byl díky příspěvku městu ZDARMA. Děti ab-
solvovaly projekci filmu, lektorský výklad, simulaci 
konkrétních prostředí a také si mohly nacvičit roz-
hodování v určitých životních situacích. Na závěr 
proběhla diskuze. Z reakcí dětí, pedagogů i rodičů 
bylo znát, že program dokázal účastníky vtáhnout, 
šokovat a zároveň předat důležité informace. 
Vlakem provázeli i lektoři z Říčan, kteří absolvovali 
speciální školení (konkrétně dvě lektorky z Cesty 
Integrace a jedna z městské policie). V rámci „vla-
ku“ probíhal na nádraží i doprovodný program, 
který si připravili městská policie, Klub Cesta, TJ 
Sokol Říčany a Radošovice, ZUŠ Folklorika, Flor-
balový klub Draci a říčanští fotbalisté. Záměrem 
byla nejen prevence, ale i ukázka možností, jak lze 
dobře trávit volný čas. 

Děti si chtěly vlak projít ještě jednou
O názor jsme poprosili paní učitelku Pavlu Holoub-
kovou z 2. ZŠ, která vlak se žáky prošla několikrát. 
Jako metodik prevence jsem považovala za nutné, 
abych se tohoto unikátního projektu zúčastnila. 
A rozhodně jsem nebyla zklamána. Velmi přínosné 
bylo sledovat reakce žáků, kteří byli doslova vtaženi 
do různých situací. Silně je zasáhlo například pro-
mítání reálných záběrů z věznice, z policejní výsle-
chové místnosti, nebo z místa autonehody. Za vše 
hovoří fakt, že po skončení programu si chtěli vlak 
projít ještě jednou. 

reakce dětí:
l Nejvíce mě dostal záběr ve filmu, kdy se hlavní 
hrdinové blíží k autonehodě. Najednou ve vagónu 
nastala absolutní tma, pak následovalo blikáním 
světel, policejní hlášení o zraněných a smrti motocy-
klisty…

l Dostalo mě, když jsme z filmu doslova přešli 
do „reálného“ squatu. Mohli jsme si prohlédnout vy-
bavení, zbytky jídla, jehly, špínu... 

Stříbrný vlak zaměřený na protidrogovou 
prevenci dorazil na říčanské nádraží
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V městské Galerii 
Říčany se představí 
malířka Anna Neborová 
Anna Neborová svým osobitým a křehkým přístupem 
zobrazuje věci kolem nás, předměty z jejích sbírek 
a blízkého prostředí, které jí obklopuje.
Obrazy z plánované výstavy „PRŮHLEDY“, i když se 
jedná o oleje na plátně, působí na první  pohled spí-
še jako akvarely. Barvy se před očima rozpíjí, jako by 
byly ředěné vodou, jsou však velmi zručně malované, 
škály jemných odstínů jsou důsledkem intenzivního 
pozorování a ještě pečlivějšího, precizního vrstvení 
barev na plátno.
Autorčino zaujetí světlem a jeho paprsky, rozehrává 
hru mnoha barev a přináší emocionálně zabarvené 
příběhy.  Ty v nás v nás mohou probouzet touhu unik-
nout z reality našich životů do jiných, trochu přízrač-
ných dimenzí.

Nenechte si ujít aktuální 
výstavu v městské Galerii 
Říčany
Téma výstavy „O POSLUŠNOSTI“ malíře Pavla 
Šmída vychází z otázek existencionálních, poli-
tických, sociálních i intimních, ke kterým autor 
přistupuje zodpovědně, kriticky a co je důležité 
s humorným nadhledem.

V krásných prostorách Staré radnice můžete vidět 
rozměrná plátna, malovaná realisticky, expresivně 
s rafinovaným využitím barev a kompozic, které 
v sobě ukrývají tajemné a dráždivé příběhy z doby 
ne tak minulé a téma poslušnosti, které autor 
na obrazech rozvíjí, se týká nás všech bez výjimky, 
je nadčasové a neodbytné.

Výstava Pavel Šmíd „O POSLUŠNOSTI“ v Měst-
ské Galerii Říčany od 14.9. – 16.10. 2022.

„PRŮHLEDY“
ANNA NEBOROVÁ

Vernisáž výstavy
Středa 19. 10. 2022 v 18,00 hod.

Komentovaná prohlídka s autorkou 
středa 26. 10. 2022 od 18,00 hod. 

Výstava potrvá do soboty 26. 11. 2022

Městská Galerie Říčany, web:galeriena50te.cz 
Stará radnice, Masarykovo náměstí 83, Říčany

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

vystava_165x245_Pruhledy_1/3.indd   1 26.09.2022   14:27
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Pracujte pro město Říčany
Chcete, aby vaše práce měla smysl a dále zlepšovala 
životní podmínky obyvatel Říčan? Staňte se součás-
tí našeho týmu.

Koordinátor veřejných zakázek
Co práce obnáší: administrace veřejných zakázek, ko-
ordinace zadávacích procesů, vedení agendy veřejných 
zakázek
Co k tomu potřebujete: vysokoškolské vzdělání v ba-
kalářském programu, zkušenost z veřejnými zakázka-
mi je výhodou, pozice je vhodná i pro absolventy

Správce komunikací
Co práce obnáší: sledování technického stavu komu-
nikací, návrhy na opravy a rekonstrukce komunikací 
a zajištění jejich realizace
Co k tomu potřebujete: SŠ s maturitou, zkušenost 
ve stavebnictví výhodou

Sociální pracovník/pracovnice oSPoD
Co práce obnáší: úkoly vyplývající ze zákona o sociál-
ně právní ochraně dětí
Co k tomu potřebujete: vzdělání dle §110 zákona 
108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozděj-
ších předpisů

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

Správce cyklostezky
Co práce obnáší: údržba cyklostezky a jejího okolí, 
drobné opravy
Co k tomu potřebujete: základní vzdělání a manuální 
zručnost
K této pozici nabízíme náborový příspěvek 
30 000 Kč po půl roce práce

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-r1426

Získáte tím stabilní práci na neurčito 
l  5 týdnů dovolené + 3 dny placeného volna 

navíc, 
l příspěvek na stravu 120  Kč denně, 
l příspěvek na penzijní připojištění, 
l  školení pro zvyšování kvalifikace v ceně až 

30 000  Kč, 
l  příspěvek při životních a pracovních výro-

čích, 
l možnost umístit dítě do městské školky, 
l  možnost rekreace v městských objektech 

v Kořenově (horská chalupa) a Lutové (jiho-
český statek).

Hledáme 
kolegyni/
kolegu 
na pozici 
OSPOD – 
sociálně 
právní 
ochrany dětí.

Vedoucí finančního odboru
Co práce obnáší: zodpovědnost za celý finanční 
odbor a řízení týmu 8 lidí, zastupování správce 
rozpočtu města a fondů města, zodpovědnost za roz-
počet města, zpracování metodických pokynů pro 
celou oblast finančního hospodaření s prostředky 
města, zajištění kontrolní činnosti
Co k tomu potřebujete: vzdělání v bakalářském stu-
dijním programu ekonomického směru, zkušenost 
s řízením ekonomických procesů, praxe na obdobné 
pozici výhodou
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	 Schválený	 Upravený	 Skutečnost		 %	plnění
	 rozpočet	 rozpočet	 k	31.	8.	2022	 k	uprav.
	 v	Kč	 v	Kč	 v	Kč	 rozpočtu

Plnění rozpočtu 
města

PŘÍJMY

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

325Ê754Ê500,00 379Ê354Ê830,00 274Ê222Ê405,71 72,29

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

152Ê420Ê454,00 156Ê701Ê525,54 93Ê327Ê884,37 59,56

Kapitálové	příjmy	(příjmy	z	prodeje	majetku) 2Ê100Ê000,00 2Ê100Ê000,00 6Ê679Ê989,80 318,09

Přijaté dotace 116Ê159Ê008,00 127Ê353Ê441,76 77Ê081Ê539,03 60,53

Přijaté	splátky	půjček 60Ê000,00 60Ê000,00 40Ê000,00 66,67

Rozpočtové příjmy  
běžného roku celkem

596Ê493Ê962,00 665Ê569Ê797,30 451Ê351Ê818,91 67,81

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

Zůstatek	pokladny	cizí	měny 0,00

Úvěr	 0,00 0,00 0,00 0,00

Příjmy celkem vč. přebytku hospodaření 871Ê189Ê782,17 1Ê033Ê785Ê102,24 819Ê567Ê123,85 79,28

VÝDAJE	

Běžné	(provozní)	výdaje 451Ê420Ê877,86 514Ê799Ê139,68 298Ê340Ê786,91 57,95

Rozpisové	rezervy 13Ê599Ê522,74 17Ê052Ê928,47 0,00 0,00

Běžné výdaje celkem 465Ê020Ê400,60 531Ê852Ê068,15 298Ê340Ê786,91 56,09

Kapitálové	(investiční)	výdaje 309Ê137Ê779,68 382Ê120Ê070,79 134Ê168Ê421,85 35,11

Rezervy	na	investice 71Ê993Ê601,89 101Ê380Ê300,30 0,00 0,00

Investiční výdaje celkem 381Ê131Ê381,57 483Ê500Ê371,09 134Ê168Ê421,85 27,75

Rozpočtové výdaje běžného roku 
celkem

846Ê151Ê782,17 1Ê015Ê352Ê439,24 432Ê509Ê208,76 42,60

Splátky	úvěru 25Ê038Ê000,00 18Ê432Ê663,00 12Ê694Ê291,49 68,87

Výdaje vč. splátky půjčky 871Ê189Ê782,17 1Ê033Ê785Ê102,24 445Ê203Ê500,25 43,07

rozdíl příjmy - výdaje (BV s kons.) 0,00 0,00 374Ê363Ê623,60
Podrobné čerpání rozpočtu najdete na www.ricany.cz - radnice - město a samospráva - finance a majetek města - aktuální informace o čerpání rozpočtu města

Informační centrum 
v říjnu
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Podzim začíná u nás v informačním centru již bez víkendo-
vého provozu, ale ohřát se v sychravých dnech a koupit si 
drobné dárky a suvenýry u nás můžete po celý říjen. A od 24. 
října jsme pro vás spolu s ATIC připravili Týden turistických 
informačních center. Každý, kdo u nás zakoupí nějaký pro-
dukt, se může zapojit do vyřešení jednoduchého kvízu o zna-
losti města Říčany. Všechny správné odpovědi budou hned 
odměněny drobnými dárečky a na konci týdne vylosujeme tři 
výherce hodnotnějších cen z naší nabídky. 

Tak přijďte,  
těší se na vás vaše kolegyně z infocentra.
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První zářijový týden patřil partnerským městům
V Říčanech jsme přivítali delegace z Velké Británie 
z města Whitstable, z Německa z města Grabow 
a z polského města Opatówek. Je skvělé, že se do pří-
pravy programu pro zástupce partnerských měst za-
pojily školy a místní ragbyový tým. Takovéto návštěvy 
jsou vždy přínosem ve výměně zkušeností a informací.

Delegaci z města Whitstable jsme požádali, aby jako ro-
dilí mluvčí zpestřili výuku angličtiny na základních ško-
lách  a na  gymnáziu. Ačkoliv se naši hosté zprvu obávali, 
výzvu přijali a dopadlo to na jedničku. 
„Chtěli bychom poděkovat všem učitelům a žákům za péči 
a píli, se kterou se hostům z Anglie věnovali. Všech dva-
náct hostů si ještě dlouho vyprávělo o svých zážitcích 
a předháněli se, kdo z nich měl ve škole pestřejší program. 
Někteří dokonce litovali, že ve školách nemohli zůstat 
déle a vysvětlit těm nejvíc zapáleným sportovcům, jaký je 
rozdíl mezi tradičním a walking rugby. To je jen zlomek 
z nabitého programu,“ říká Jana Vavřinová za Komisi pro 
partnerská města.

Příspěvky dětí: 
l V pátek 9. 9. nám úvodní hodinu angličtiny zpestřila za-
hraniční návštěva bývalých ragbistů z Velké Británie, s ni-
miž jsme diskutovali o různých tématech. Porovnávali jsme 
např. rozdíly mezi českým a britským školním systémem, 
mluvili jsme také o našich plánech do budoucnosti a názo-
ru na současné vzdělávání. Ve druhé části jsme se pokusili 
ve stručnosti představit některá hezká místa v Říčanech 
a doporučit zajímavé tipy vhodné k návštěvě. Myslím, že 
vedle aktivního procvičení jazyka, jsme si odnesli i pár no-
vých poznatků o způsobech, jakými probíhá výuka ve Spo-
jeném království. 

Gymnázium Říčany 

l V naší škole jsme přivítali tři hráče walking rugby 
z města Whitstable. Pár dní před jejich příchodem si žáci 
7. A a 8. A připravili krátké prezentace o Říčanech. Čtyři 
žáci z 8. A jim představili hlavní části školy zahrnující nové 
botanické centrum. Byli překvapeni velikostí a vybavením 
naší venkovní zahrady. Po ukázání školy jim žáci předsta-
vili své prezentace. Od Rogera jsme se dozvěděli mnoho za-
jímavých informací o jeho životě a celkově o Velké Británii. 
Nejzajímavější fakt je, že Roger sloužil 22 let jako policista 
v Royal Air Forces. Osmáci se dozvěděli základní pravidla 
a něco o vzniku walking rugby. Tím si rozšířili slovní záso-
bu. Moc jsme si s nimi užili strávený čas a těšíme se na po-
dobné akce.“
Linda N. ze 7. A a Verča F. z 8. A, 3. ZŠ u Říčanského lesa

l Příležitost aktivně v „angličtině“ komunikovat s ná-
vštěvou ragbistů jsme využili tak, že jsme se jich ptali 
na zajímavé, ale i běžné věci, na jejich zájmy a záliby. Mu-
seli jsme věty správně tvořit, abychom si porozuměli. Byla 

to výzva. Myslím, že to bylo velmi přínosné. Získali jsme 
zajímavé informace o Anglii, ale i o rozdílu mezi rugby 
a walking rugby.

Adéla z 2. stupně 1. ZŠ Říčany

l V pátek nás při hodině angličtiny navštívili tři pánové 
ragbisti z Anglie ve věku našich dědečků. Hodina probíhala 
hladce. Seděli jsme v kroužku a každý z nás měl možnost se 
jich na cokoliv ptát. Za mě to byla zajímavá hodina. Uvědo-
mila jsem si, že když má někdo lásku ke sportu, dokáže u něj 
zůstat opravdu dlouho. Bylo na nich vidět, že jsou to dob-
ří přátelé. Abychom se protáhli a zkusili si, jak rozumíme 
anglickým povelům, dali jsme si na konci hodiny rozcvičku, 
kterou vedl bývalý kapitán týmu ragbistů.

Kačka z 2. stupně 1. ZŠ Říčany

l Ragbisté z Británie k nám do Čech přijeli rozvíjet „wal-
king rugby“, které se liší od normálního v tom, že ho spíš 
hrají senioři. Na rozdíl od kontaktního ragby se při této 
verzi rozumně chodí a celá hra je pomalejší, aby se ne-
zranili. Hráli proti místnímu Rugby klubu Mountfield 
Říčany, a dokonce ve walking rugby zvítězili. Zavedli jsme 
je do třídy 8. A, kde byla připravena prezentace o říčan-
ském ragby. Žáci ze třídy měli připravené pro Angličany 
otázky  – kdy začali hrát a jací hráči je inspirovali. Poté 
jsme se zaměřili na hudebnu. Jelikož také hraji ragby, tak 
jsem zjistila, že mám s nimi hodně společného a dokázala 
bych s nimi mluvit celé hodiny. Vzali jsme je i do tělocvičny. 
Říkali, že je dobře vybavená. Přemístili jsme se na oběd 
ve školní jídelně a tam si povídali dál. Dozvěděla jsem se, 
že jeden z nich původně pocházel ze stejné oblasti jako 
můj táta. Byli spokojeni s prohlídkou a poděkovali nám. 
Jsem moc ráda, že k nám na školu přijeli. Dozvěděla jsem 
se mnoho nových věcí, i o jiném stylu ragby. Děkuji peda-
gogickému dozoru a posile z radnice. Krásná příležitost 
a pěkná životní zkušenost. 

Matilda Marks z 2. ZŠ Bezručova 

Paní učitelka Pavla Uríková a přátelé z Anglie.
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Na posledním jednání zastupitelstva 14. září poděko-
vali zastupitelé úspěšným sportovcům a hudebníkům 
města za jejich výsledky na soutěžích celorepublikové 
a mezinárodní úrovně a za příkladnou reprezentaci 
Říčan.

Ještě jednou gratulujeme dorostencům FBC Draci, úspěš-
ným tanečníkům z Tanečního studia Fuego Říčany a mla-
dým hudebníkům ze ZUŠ Říčany i všem trenérům a uči-
telům.

Starosta David Michalička předal zakladatelce 
Nadace Kapka naděje Vendule Pizingerové sym-
bolický šek ve výši 60 000 Kč z výtěžku z Letního 
kina. Celková částka z vybraného vstupného byla 
ponížena o nutné poplatky za poplatky distributo-
rům, státnímu fondu kinematografie a ochranné-
mu svazu autorů. 

Poděkování za reprezentaci města
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Děkujeme všem, kteří jste si přišli užít kino a navíc 
přispěli na dobrou věc.



zastupitelé

V době, kdy jste jako občané mohli vy-
jádřit svůj názor při volbách na naši 
radnici, mířil už Kurýr pomalu do tisku. 
Nemůžu proto v době uzávěrky věstní-
ku zhodnotit samotné výsledky, ale i tak 
mi dovolte poděkovat vám všem, kteří 
jste k volbám přišli a vyjádřili svůj názor, 
našim voličům pak děkuji za důvěru. 

Máme za sebou volební kampaň, do které jsem osobně vstu-
povala s pocitem, že to bude něco jako tenisový zápas, kde 
se hraje fair play a nakonec si všichni podáme ruce. Zhru-
ba v létě jsem pochopila, že se radnice stala kótou, kterou 
stávající vedení před námi chce uhájit. V opačném případě 
by asi naše město postihlo něco jako deset ran egyptských. 
Od té doby jsme ušli kus cesty, kampaň se ještě vyhrotila 
a vlastně dokonale odhalila charaktery. Jsem za tuhle sku-
tečnost neskutečně vděčná, hlavně proto, že jsme ve Změně 
společně udrželi nit, která se vine naší kampaní už od minu-
la – podle nás se slušnost ještě nosí.
Ráda bych jednou o letošním roce napsala satirický román. 
Jména ani měnit nebudu. U většiny příběhů by stejně nikdo 
nevěřil, že se staly.
Ale teď vážně. Nové zastupitelstvo čeká nejen volba vedení, 
ale také výborů a komisí. Já jsem byla po čtyři roky předsed-
kyní kontrolního výboru. Snažila jsem se se svými kolegy, 
aby případné nedostatky, které najdeme, sloužily jako pou-
čení a impuls pro možné úpravy a zlepšení. Tímto bych jim 
chtěla poděkovat za spolupráci – konkrétně Karle Egidové, 
Andree Jurkové, Jiřímu Kozákovi, Adamu Polánskému, 
Jarmile Voráčkové, Monice Žilkové a dřívějším členům 
Zdeňku Novotnému a Miloslavu Šmolíkovi.

Jitka Jančíková, zastupitelka  
(Změna pro Říčany - STAN)

Volební kampaň odhalila 
charaktery
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VÁM VŠEM, KTEŘÍ VIDÍTE SMYSL 
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Krádeže jízdních kol a koloběžek.
Majitelům se ztrácely koloběžky a jízdní kola ve velkém 
od začátku léta do současné doby na různých místech 
našeho města, ale většinou přímo ze stojanů určených 
k jejich zaparkování v nádražním rondelu nebo v ulici 
Kamenická. Díky městskému kamerovému dohlížecímu 
systému se strážníkům podařilo pachatele několika krá-
deží jízdních kol a koloběžek objasnit a následně i bezpro-
středně po další krádeži zadržet. Pachatel si vždy počínal 
velmi rychle, pákovými kleštěmi přestřihl bezpečnostní 
zámek a zmizel. Díky dobré spolupráci strážníků a poli-
cistů se podařilo zmapovat příchodové a odjezdové trasy 
pachatele. Nezbývalo, než čekat do doby, kdy opětovně 
dorazí do Říčan krást. Při poslední krádeži jízdního kola 
a následném zadržení pachatel tvrdil strážníkům, že jízd-
ní kolo je jeho a ráno si jej řádně zabezpečil uzamčením 
ke stojanu v rondelu. Během dne ale od zámku ztratil 
klíče. Na dotaz, čím překonal zámek, sdělil, že si půjčil 
kleště, které má u sebe, aby mohl odjet domů. Jeho pře-
svědčivému vysvětlení však zásadně odporoval záznam 
kamer, jelikož jízdní kolo v ranních hodinách ke stojanu 
zaparkoval a řádně zabezpečil úplně někdo jiný. Pachatel 
byl strážníky omezen na osobní svobodě a předán policis-
tům k provedení dalších úkonů a opatření. 

Z knihy událostí
31. srpna, 14.11
Strážníci přijímají oznámení o řidiči vozidla, který jede 
pod vlivem alkoholu městem. Díky městskému kamero-
vému dohlížecímu systému je vozidlo dohledáno při jízdě 
ulicí Pod Lihovarem, kde je následně i strážníky zastaveno 
ke kontrole. Řidič vozidla předkládá všechny potřebné do-
klady nutné k řízení motorového vozidla a na otázku, zda 
řídí vozidlo pod vlivem alkoholu, strážníkům odpovídá, že 
v ranních hodinách požil jedno pivo. Orientační dechová 
zkouška potvrzuje přítomnost alkoholu, avšak výše zjiště-
ného alkoholu úplně neodpovídá tvrzením řidiče. Přístroj 
ukazuje hodnotu 2.12 promile alkoholu v dechu. Řidič je 
podezřelý ze spáchání trestného činu, proto je strážníky 
omezen na osobní svobodě a předán Policii ČR k provede-
ní dalších úkonů a opatření.

3. září, 12.44
Nehoda není náhoda. Svědek oznamuje strážníkům po-
škození lampy veřejného osvětlení vozidlem na Masary-
kově náměstí. K nehodě a vozidlu se seběhlo několik osob, 
řidič i spolujezdkyně z vozidla po vyhodnocení situace 
místo opouští a od dopravní nehody odjíždí. Bohužel re-
gistrační značku vozidla si nikdo na místě nepoznamenal, 

a tak na řadu přichází vyhodnocení městského kamerové-
ho dohlížecího systému. Dle záznamu se jedná o vozidlo 
BMW, je zaznamenán jeho pohyb po Masarykově náměstí 
a další jízda městem po nehodě. Díky kamerám se daří 
zjistit i registrační značku vozidla a majitele. Ten je kon-
taktován a nehodu přiznává. Na vozidle škoda nevznikla, 
ale na lampě veřejného osvětlení jsou poškozena skla lu-
cerny.  

3. září, 21.41
Policie ČR žádá stráž-
níky o spolupráci, 
při šetření události. 
Došlo k poškození 
stožáru vlajek na Ma-
sarykově náměstí 
u budovy Staré radni-
ce. Policisté nedaleko 
od místa zadrželi po-
dezřelé osoby, které 
se měly poškození 
stožáru vlajky dopus-
tit. Osob je více a ce-
lou událost popírají. 
Strážníci tedy vyhod-
nocují záběry měst-
ského kamerového 
dohlížecího systému a následně policistům potvrzují, že 
na záběrech jsou dva zadržení muži zachyceni, jak nási-
lím vyvracejí stožár, který nese vlajku Ukrajiny. Policistům 
předávají přesný popis pachatelů včetně časové osy, jak 
k poškození došlo. Strážníci na místě sundávají ze stožáru 
vlajku a poškození oznamují Oddělení technické správy 
města. Škoda je vyčíslena přibližně na dvacet tisíc korun.

7. září, 13.15
Operátor městského kamerového dohlížecího systému si 
všímá v ulici Barákova podezřelého chování dvou mužů 
u vstupu do podchodu kolejiště. Muži si sedají na beto-
nové palisády a následně vstávají, rozhlíží se kolem sebe. 
Sprejeři. V této události jde však o úplně něco jiného, než 
o další nelegální umělecké dílo. Jeden z mužů si nakonec 
sedá na betonové palisády a z kapsy vyndává průhledný 
sáček, jehož obsahem je větší množství bílé krystalické 
látky. Jedná se tedy o uživatele drog. První muž drogu uží-
vá a následně ji nabízí i druhému muži, který ji též užívá. 
Na místo míří strážníci i policisté. Muži před jejich příjez-
dem odcházejí, ale zanedlouho jsou nalezeni hlídkou poli-
cistů, kteří s oběma provádějí další úkony. Oba muži jsou 
podezřelí ze spáchání trestného činu.
Pozn. autora: z uvedených článků z činnosti měst-
ské policie dlouhodobě vyplývá, že kamerové systémy 
ve městě mají svoji neocenitelnou roli. Mnohdy se jim 
přezdívá „VELKÝ BRATR“, ale správně bych uvedl 
„prodloužené oko strážníka“, kterého nemůžeme mít 
všude.

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

30 texty.kuryr@ricany.cz



Bezpečnost a infrastruktura

Vážení přátelé a čtenáři našich příspěvků,

další měsíc je za námi a rád bych vám v několika řád-
cích představil naši činnost. Naše mládež začala aktiv-
ně trénovat a slavíme první úspěchy na soutěžích. Dne 
3. 9. v Modleticích mladší vybojovali 4. místo a násled-
ně 4. 9. v Psárech skončili mladší na 4. a 8. místě, starší 
na 3. místě a dorost na 5. místě. Všem velice gratuluji 
a přeji mnoho úspěchů do dalších soutěží. 

Malinko se vrátím na konec srpna, kdy jsme ještě před 
samotnou tréninkovou a soutěžní sezónou absolvovali 
již tradiční letní soustředění v námi oblíbeném Benecku. 
Strávili jsme zde týden  procvičení dovedností i zábavy. 
Po příjezdu jsme vybalili kufry, potrénovali a dali si večerní 
nástup. Následovalo představení týdenního plánu a volná 
zábava. Další den jsme se vydali společně na Beneckou 
přírodní stezku, kde jsme se dočetli zajímavosti o místní 
přírodě a plnili úkoly, jako třeba určování lesních zvířat. 
Během soustředění jsme si natrénovali a zopakovali vázá-
ní uzlů, čím se co hasí a nehasí a mnoho dalšího. Mimo 
jiné jsme měli díky počasí mnoho venkovních aktivit, mezi 
které patřil například výšlap na rozhlednu, chůze na chů-
dách a jízda na motokárách po sjezdovce. Nesměla chy-
bět velmi oblíbená „vracečka“, při které měly děti za úkol 
oběhnout stanoviště, ale po každém se vrátit k mapě 
a zjistit, kam pokračovat. Po fyzicky náročné „vracečce“ 
následoval zasloužený odpočinek u bazénu. Potrénovali 
jsme i střelbu ze vzduchovky, která byla součást biatlonu. 
Navštívili jsme dílničku, kde děti kreslily na trička. Závěr 
celého soustředění byl věnován opakování toho, co se děti 
za týden naučily. Oslavili jsme dvoje narozeniny a zašli 

jsme si zahrát bowling. Večer patřil opékání buřtů a vyhlá-
šení výsledků. Velice děkujeme všem, kteří se na soustře-
dění podíleli, a penzionu Alex za stravu a ubytování. Už se 
těšíme na další ročník. 
Jednou z novinek jsou nové dresy pro naši mládež do sou-
těžní sezóny. Nechali jsme si je vyrobit dle vlastního návr-
hu a v reálu vypadají výborně. Jsou z funkčního materiálu, 
který je elastický a velmi rychle schne, což je v požárním 
sportu opravdu důležité. Dresy se nám moc libí a máme 
mnoho pozitivních ohlasů. Zatím se dostalo jen na vedou-
cí, starší žáky a dorost, ale jakmile se nám podaří shro-
máždit dostatek financí, dostanou dresy i mladší žáci. 
A co výjezdy? Dne 19. 8. jsme jeli k nahlášenému jiskření 
z pojistkové skříně v Nupakách, 27. 8. k přehřívajícímu se 
akumulátoru v osobním vozidle, 27. 8. jsme jeli ke spad-
lému stromu. Ačkoliv jsme měli jen pár výjezdů, tak stále 
věnujeme čas údržbě majetku a vozového parku sboru. 
Mimo to se účastníme akcí města a místních spolků. Na-
posledy jste nás mohli potkat na náměstí na Slavnostech 
vody u přistavené Scanie, kde byli naši členové připraveni 
odpovědět na jakékoliv otázky. V pátek jsme stavěli velký 
stan a v neděli zajistili jeho rozložení. V neděli 11. 9. jsme 
byli s naší lodičkou „Kačenkou“ na Marvánku, kde se ko-
nal Říčanský hafan, a tak každý, kdo měl zájem o projížď-
ku, se mohl svézt.

Na závěr vám přeji klidné a pohodové  
první podzimní dny.

David Pojezný, jednatel SDH Říčany

Co nového u hasičů
www.sdhricany.cz
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MINIMÁLNÍ OKRAJ
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Pavouci a babí 
léto
Charles Darwin si 31. října 1832, 
během plavby na lodi Beagle, 
zapsal: „Krásný den, ale vítr 
stále vane proti nám. Večer byla 
všechna lana potažena a lemová-
na pavoučími vlákny. Chytil jsem 
několik pavoučích vzduchoplav-
ců, kteří museli urazit nejméně 
60 mil. Jak nevysvětlitelná je 
příčina, která přiměje tento malý 
hmyz, objevující se nyní na obou 
polokoulích, podnikat své vzduš-
né výlety.“

Podobnou hádanku řeší i Jan 
Evangelista Purkyně v časopise 
Živa, kde roku 1860 píše „o pa-
voucích tak zvané babí léto pře-
doucích“. Označení „babileták“ 
používá pro „různé větroplavce 
podzimní“ a poukazuje na to, že 
létá řada druhů pavouků. Ale za-
končuje: „Účelu této větroplavby 
dosud neznáme. Nejspíše je to stě-
hování pavouků z vlhka do sucha, 
čili z letních bytů do zimních.“
 
Dnes už jsou tajemství vzdušného 
cestování pavouků odhalena, ale 
stále se objevují zajímavé novinky.
Pavoučí život začíná v kokonu. 
Z vajíček se líhnou larvy. Ty se 
poté, co stráví vaječný žloutek, vy-
vinou v nymfy. Nymfy už vypadají 
jako miniaturní pavoučci a vylézají 
z kokonu. Některé druhy pavouků 
své mladé dokonce krmí. Jak ros-
tou, musejí nymfy během dalšího 
života několikrát svlékat svoji pev-
nou vnější kostru (kutikulu).

Většina našich pavouků se roz-
množuje na jaře. Během léta 
a na podzim se pak malí pavoučci 
snaží osídlit nová území. K šíření 
často využívají pavučinová vlákna.
Téměř třetina našich druhů pa-
vouků je tak drobných, že mo-
hou na vlákně létat i v dospělosti. 

Tito pavouci tak nemusí létat jen 
na podzim, ale létají s výjimkou 
zimy prakticky celoročně.

Každý let začíná startem. Pavouk 
vyleze na vyvýšené místo, zvedne 
se na nohách, jako by se zvedal 
na špičky, a vztyčí zadeček. Ze sno-
vacích bradavek vypustí do vzdu-
chu vlákno i více vláken a nechá 
se odnést. Nezdařených nebo 
krátkých letů bývá dost, proto je 
na podzim ve vegetaci mnoho pa-
voučích vláken. Rosa a nízké pod-
zimní slunce je dobře zviditelňují.
To, že pavouci využívají sílu větru 
a stoupavých proudů, je poměrně 
známá skutečnost. Nedávné vý-
zkumy ale odhalily, že pavouci do-
kážou létat i v úplném bezvětří. Je 
to způsobeno tím, že v atmosféře 
existuje trvalý gradient elektrické-
ho potenciálu mezi záporně nabi-

tým zemským povrchem a kladně 
nabitou atmosférou. Když je vlák-
no nabito záporně, zemský povrch 
ho odpuzuje a tato síla stačí k od-
lepení pavouka od země. Intenzitu 
elektrického pole, která se napří-
klad před bouřkou zvyšuje, doká-
žou pavouci určit pomocí smyslo-
vých chloupků na nohou.

Pavouci tedy k létání využívají 
kombinaci obou jevů. Přesto ne-
mohou ovlivnit, kam je vzdušné 
proudy zanesou. Zaznamenáni 
byli až ve výšce 5 km nebo upro-
střed oceánu.

Jakub Halaš

PříRODA 
Říčanska
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Životní prostředí a zdraví

Už jsme zde psali a všichni již vědí, že včelstvo se 
skládá z královny (matky), která je jediná, 
včel dělnic, kterých je většina, a trubců, 
včelích samečků. A jak to s těmi posledně 
jmenovanými vlastně je? Včelí samečci 
jsou na první pohled jasně mohutnější, 
silnější než včely dělnice, s většíma slože-
nýma očima a kratším sosákem. Při letu 
se vyznačují hlasitým bzučením. Ve včel-
stvu se vyskytují pouze od dubna do konce 
srpna a ve včelím společenství se jich vyskytuje 
během té doby pár stovek. Nemají žihadlo, neumí 
krátkým sosákem sbírat nektar z květů. Mají rádi teplo, 
takže úl opouštějí pouze, je-li venku více než 20`C. V úlu se 
různě „potloukají“, vrážejí do ostatních včel, blokují vle-
tový otvor. Nejprve jsou krmeni přímo dělnicemi, později 
sají med z buněk plástů sami, na to jejich sosák stačí. No, 
na první pohled jasný „darmožrout“. To ale opravdu jen 
na první pohled.

Je prokázáno, že pouhá přítomnost trubců v úlu udržuje ja-
kousi harmonii i teplo. Jejich spermie dozrávají při teplotě 
kolem 35`C a ta se vyskytuje na plodových plástech, právě 
tam se trubci rádi zdržují a teplotu tudíž i udržují. Sami se rodí 
z neoplozených vajíček matky, tomuto způsobu rozmnožování 
se říká partenogeneze. Ta je klade do větších voskových buněk 
pro ně připravených. Při tom do buněk běžné velikosti stejná 
matka klade vajíčka oplodněná. Sama tedy rozhoduje o vyvá-
ženosti ve včelím společenství.
Trubec se v buňce vyvíjí nejdéle ze všech tří včelích jedinců, 
celých 24 dní. Nejenže trubec udržuje v úlu teplo ale hlavní 
jeho poslání je oplodnit mladou matku. Není to ale tak jedno-

duché. Nejedná se o matku jeho a páření neprobíhá 
ani v teple úlu.

Díky své fyzické vybavenosti může trubec 
po čase opustit svůj rodný úl a zaletět si až 
do vzdálenosti 15 km. Ten opouští za úče-
lem vyhledávání tzv. trubčího shromaž-
diště, kde spolu s dalšími trubci z různých 
rodin vyčkává příletu mladých neoplodně-

ných královen za účelem snubního proletu, 
neboli spáření se. Během někdy i velké vzdále-

nosti si může cestou odpočinout a „natankovat“ 
(posilnit se) v cizím úlu, kde ho z nepochopitelných 

důvodů vřele přijmou. Místa trubčích shromaždišť jsou stále 
předmětem zkoumání. Dle jakého klíče jsou vybrána, úplně 
přesně nevíme. Zatím je jasné, že je to slunné a přehledné mís-
to. I proto je trubec asi vybaven tak velkýma očima aby viděl 
blížící se nevěstu. Když se mladá matka (královna) se svým 
doprovodem blíží k vytyčenému místu, začíná závod, kdy 
nejrychlejší trubci vyhrávají. Ano, množné číslo není chybou. 
Páření probíhá ve vzduchu za letu a mladou matku oplodní po-
stupně více než deset trubců. Ta je tímto procesem oplodněna 
již na celý svůj život. Zato osud trubců je tímto zpečetěn. Každý 
oplodnitel po aktu umírá. Oplodněná matka se vrací do svého 
úlu a neúspěšní, leč přeživší trubci také. Na rozdíl od matky, 
která za tímto účelem vylétne z úlu jen jedenkrát, trubci po re-
generaci v úlu zkouší svoji ruletu víckrát. Když není trubec 
za celý svůj život v tomto směru úspěšný, smrti před zimou 
se stejně nevyhne. Na sklonku léta, jakmile snůšky ubude, 
přestanou včely trubce v úle trpět a nekompromisně je z úlu 
začnou vyhánět. Ti vyhladoví a uhynou mimo úl o samotě.

A na jaře začíná koloběh znovu.
Vaši včelaři na www.vcelyricany.cz

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

Trubec není darmožrout ani hlupák
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Životní prostředí a zdraví

Výlov rybníka rozpakov
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V Terapeutickém centru Modré 
dveře, z. ú., v Říčanech, právě do-
končujeme již druhý projekt za-
měřený na psychoterapeutickou 
pomoc pro osoby pečující o jiné 
závislé osoby, o malé děti, osoby 
zdravotně postižené nebo rodi-
če samoživitele, kteří se dostali 
do existenciálních, zdravotních, 
vztahových, rodinných, sociálních 
či dalších osobních problémů.
Psychoterapie bývá jen ojediněle 
jednorázovou záležitostí, častěji 
jde o proces středně až dlouhodobý 
a tím i finančně poměrně náročný. 
Projekt byl realizován díky podpo-
ře Operačního programu Zaměst-
nanost v rámci Evropských fondů 
a MAS Říčansko a umožnil klientům 
využívat kvalifikovanou psychotera-
peutickou podporu zdarma.
Potřebnost této pomoci se ukázala 
na mnohdy až překvapivě vysokém 

a trvalém zájmu klientů o náš pro-
jekt. Za psychoterapií individuální 
nijak nepokulhával ani zájem o tera-
pii párovou či rodinnou. A s velkým 
úspěchem se setkalo i otevření pod-
půrné terapeutické skupiny.
Že naše práce má smysl je samozřej-
mě vidět na jejích výsledcích a zvy-
šujícím se zájmu klientů. Posílené 
sebevědomí, osvojení si účinnějších 
komunikačních vzorců a životních 
strategií, získání náhledu na situ-
aci, prožívání radosti a uvolnění 
vede k pochopení toho, co potřebuji 
a přeji si od života a oživení či získá-
ní schopnosti nalézt cesty, jak toho 
dosáhnout.  Výsledkem je celková 
stabilita a lepší životnímu pocit. Čas-
to se přitom uleví jak klientovi, tak 
i lidem v jeho bezprostředním i vzdá-
lenějším okolí.
Jsme rádi, že vás můžeme infor-
movat o úspěšné realizaci a pro-

spěšnosti obou projektů. Každý se 
během svého života může dostat 
do situace, kdy potřebuje pomoc 
a podporu. K naší radosti může-
me ve své práci pokračovat a dále 
nabízet psychoterapeutickou pod-
poru. Neváhejte a v případě potře-
by kontaktujte říčanské centrum, 
které naleznete na adrese Tyrše 
a Fügnera 105/7. Naše odborníky 
zastihnete také na telefonním čísle 
+420 725 515 905 či e-mailu cen-
trum.ricany@modrevere.cz , a to 
ve všední dny mezi 8 – 16 hod.
Pro více informací o neziskové orga-
nizaci Modré dveře navštivte webové 

stránky www.modredvere.cz .

Ukončení projektu Zpět do společnosti 2

V rámci oslav 85. výročí založení 
místní organizace Českého rybář-
ského svazu vás srdečně zveme 
na výlov rybníka Rozpakov, který se 
koná 15. 10. 2022 v 8:00 hodin.

S rybářským pozdravem Petrův zdar
Pavel Novák, předseda MO Říčany



Pro seniory

SeNIorCeNTrUm 
ŘíČANy

ZÁJEZD – ZÁMEK MĚLNÍK 20. 10. 2022
Prohlídka zámku a historického města Mělník.

Odjezd: 
8:00h aut. zastávka 
K Žel. stanici, 8:10h 
aut. zastávka Masary-
kovo náměstí

Cena:
450 Kč (doprava, 
vstupné, pojištění, 
tištěný materiál)

Přihlášení 
a rezervace: 
Irena Moudrá 
tel. pouze SMS nebo 
WhatsApp 724 094 462 
email: seniorcentrumricany@centrum.cz 

Vzpomínky na „tenkrát“
Nejcennější momenty při naší 
práci jsou ty, které vedou k lep-
šímu poznání našich klientů a je-

jich přání. Ty momenty, kdy jsme schopni pochopit je-
jich osobnosti, životní cestu a prožívání. Při rozhovoru 
s nimi se občas necháváme odnést do jejich vzpomínek. 
Vzpomínají rádi. Někdy na fotografiích ukazují, jak se 
oblékali, co nosili do školy, jak to bylo vybavené doma 
v kuchyni, jak vypadaly doklady či kde trávili dovole-
nou. A v těchto chvílích je na nich patrné, že je pohled 
na staré věci i fotografie hladí po duši a vrací je do doby, 
kdy byli plní životní síly.
A tak jsme dostali nápad.
Užitečný určitě nejen pro naše klienty, ale bezesporu i pro 
mladší generace. Ty starší pohladíme po duši a umožníme 
jim lépe zavzpomínat. Těm mladším přineseme poznání 
života jejich rodičů či prarodičů tak, že si na něj budou 
moci „sáhnout“.
Uspořádali jsme interní sbírku a sehnali mnoho před-
mětů, které tvořily každodennost našim prarodičům. 
A z těchto pokladů jsme na tento měsíc zorganizovali 
výstavu s názvem VZPOMÍNKY NA TENKRÁT. Rádi 
bychom touto cestou pozvali naše říčanské sousedy, aby 
si přišli podívat. Rádi budeme s veřejností sdílet mozaiku 
života tak, jak se žilo před padesáti a více lety.

Přijďte se k nám podívat, v hlavní hale a přilehlých prosto-
rách na vás budou od 7. října do 7. listopadu čekat vzpo-
mínky našich obyvatel a jejich zhmotnění. Budete se moci 
podívat, jaké měli tenkrát doklady, co si nosili do školy, jak 
vypadal výuční list, jak vypadaly tehdejší časopisy, v čem 
trávili letní dovolenou, jaké rukavičky nosili do tanečních, 
v čem vařili a pekli atd. Naše VZPOMÍNKY NA TEN-
KRÁT se na vás budou moc těšit.
A jestli si na nás uděláte čas 7. října v 10 hodin, tak vás sr-
dečně rádi přivítáme na slavnostním zahájení této výstavy. 
Výstava s názvem VZPOMÍNKY NA TENKRÁT se na vás 
bude těšit v Domově Pod Kavčí Skálou.
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Pozvánka na přednášku Zdeňka Svobody
KLADNÝ PŘÍSTUP K ŽIVOTU
    Celoživotní vzdělávání Na Fialce  

4. 10. 2022 od 10:00.

Smyslem přednášky je shrnout přínosy  
kladného přístupu k životu a důvody,  

proč lidé spíše propadají špatným  
zprávám a dále předat jednoduché metody  

tréninku optimistického životního stylu.  
Senioři (a nejen oni) si odnášejí konkrétní postupy,  

jak dlouhodobě zvyšovat svoji každodenní  
spokojenost a posilovat kladný přístup  

ke svému životu.
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Letní tábor říčanských světlušek
Vrcholem skautského roku je vždy 
letní dvoutýdenní tábor. Světlušky 
stejně jako minulý rok vyrazily jako 
samostatný oddíl do Dublin u Sedl-
čan. Pro děti byl nachystaný boha-
tý program, při kterém se přiučily 
spoustě skautských dovedností jako 
je rozdělávání ohně, šifrování, vá-
zání uzlů, poznávání rostlin a zvířat 
a mnohem více. Kromě programů 
na rozvíjení znalostí z lesní moud-
rosti byl pro světlušky nachystán 
také pestrý sportovní program 
ve formě Táborové sportovní ligy. 
Tentokrát se soutěžilo ve frisbee 
a florbalgolfu. Během tábora svět-
lušky vyrazily také na výlet, a to 
na rozhlednu Drahoušek a na Kozí 
hrádek. Jako každý rok se hrály te-
matické celotáborové hry. Děvčata 
tentokrát cestovala po neznámých 
planetách a setkaly se s Amazon-
kami i bájnými zvířaty. Myslím, že 
mohu mluvit za všechny, že jsme si 
tábor společně moc užili a těšíme se 
již na příští rok.

Vedoucí Karolina Černá

Tábor skautů a skautek v Kalku
V půlce července jsme nastoupili 
plni očekávání do autobusu u říčan-
ské klubovny a vydali se do Kruš-
ných hor. Tam na nás čekala horská 
louka a naším úkolem pro několik 
následujících dní bylo vybudovat 
si střechu nad hlavou a vlastní po-
stele. Poté už nám nic nebránilo 
a mohli jsme se vydat vstříc dob-
rodružství při plavbě Středozem-
ním mořem po starověkém Řecku. 
V průběhu plavby jsme sťali hla-
vu Medúzy, přemohli Minotaura, 
navštívili podsvětí a zažili pravou 
antickou olympiádu. Čtrnáct dní 
na louce uprostřed hor nám uběh-
lo jako voda a každý z nás si odne-
sl z tábora mnoho nových zážitků, 

zkušeností a radosti z překonání 
sama sebe, ať už při lezení na ska-
lách, plavání ve studeném rybníce, 
několika dnech putování mimo 
tábor nebo při střežení celého tá-
bora při noční hlídce. Unavení, 
plni vzpomínek, nových přátelství 
a očekávání, co přinese příští rok, 

jsme nasedli do autobusu a vyrazi-
li třicátého července zpět do Říčan 
za maminkami, kterým jsme na-
plnili pračku, vyjedli ledničku a se 
spoustou dojmů spokojeně padli 
do vlastních postelí.

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

občanská poradna pomáhá i obětem 
trestných činů 
Občanská poradna Cesty inte-
grace poskytuje pomoc i obětem 
trestné činnosti, osobám ohrože-
ným domácím násilím a dalším, 
které vymezuje zákon č. 45/2013, 
např. jako zvlášť zranitelné oběti.  
Těmi jsou děti, senioři či hendi-
kepovaní. Pomoc poskytuje také 
osobám, které jednají v zájmu 
obětí trestných činů či domácího 
násilí a například podávají pod-
něty či přímo trestní oznámení. 
K problematice kriminality se 
poradci dostávají i nepřímo, tře-
ba když s klienty řeší jejich složité 
životní situace vyvolané domácím 
násilím mezi manžely či partnery, 
dluhovou problematiku, exekuce 
nebo oddlužení.  

Občanská poradna v Říčanech je 
k dispozici 4× týdně. Má tým zkuše-
ných poradců: profesionálů na obě-
ti domácího násilí, právničku a so-
ciální pracovnice.  V Říčanech nás 
najdete na adrese: Masarykovo 
nám. 6/17 vždy po a st od 9 – 17 ho-
din, út 13 – 16 a čt 9 – 16. Kontakt 
na objednání: obcanskaporadna@
cestaintegrace.cz, tel: 312 315 284, 
721 516 274. Poradenství pro oběti 
a osoby ohrožené domácím násilím 
a trestnými činy je akreditováno 
Ministerstvem spravedlnosti ČR. 
Poradna je finančně podpořena Mi-
nisterstvem spravedlnosti a Středo-
českým krajem.

Vlastimil Zima,  
poradce Občanské poradny

Ohlédnutí za prázdninami
Cesta integrace v létě opět ve zna-
mení příměstských táborů, tento-
krát naši planetu napadli Zombie, 
ale nebojte! Ve dvou turnusech – 
jedni pěšáci a druzí cyklisté, jsme 

všechny pochytali a kněžku Kyru 
a její líheň zneškodnili. Do tábo-
rů se zapojilo 46 dětí, nachozeno 
bylo mnoho kilometrů, naježděno 
na kole asi 150 km, her bylo mra-
ky a zábavy nespočetně. Příští rok 
opět? Těšte se na překvapení!

Markéta Hubínková,  
vedoucí táborů Cesty integrace



Druhou zářijovou neděli předsta-
vila ředitelka Komunitního centra 
Říčany činnost organizace na moc 
hezké akci s názvem „DěDský den… 
a babský taky“ ve Zvánovicích. 
Akce byla koncipována jako open-
-air na travnatém place v centru 
Zvánovic se zaměřením primárně 
na seniory s cílem poradit, vysvětlit, 
pomoci a také pobavit. Obec zajis-
tila poradentství ze strany Policie 
ČR v oblasti základní osobní bez-
pečnosti, Zdravotnická záchranná 
služba měřila zájemcům krevní tlak 
a seznámila nejen seniory se zajíma-
vými přístroji na záchranu života, 
SDH Zvánovice zde preventivně 
působila ve věci požárních hlási-
čů. Jsme rádi, že se účastníci nejen 
z řad seniorů zajímali o naši činnost 
a chtěli vědět víc. 

Paní Lucie Sochůrková z KCŘ vypra-
covala ze zdroje Člověk v tísni ucelený 
manuál, jak postupovat v případě zá-
jmu o oddlužení v akci Milostivé léto 
II. Jde zejména o dluhy na zdravotním 
pojištění, regulační poplatky v kraj-
ských či městských nemocnicích, ne-
zaplacené pokuty či koncesionářské 
poplatky a další. Může jít také o dlu-
hy za jízdu načerno, dluhy za nájem 
v obecním bytě, dluhy vůči některým 
dodavatelům energií a nedoplatky 
za odvoz odpadu. Více informací, jaké 
jsou termíny a kam se obrátit, nalezne-
te na www.kcricany.cz v aktualitách. 
V nově založené sekci „AKTUALITY“ 
se budeme snažit přinášet pravidelné 
informace se sociální tématikou. 
Komunitní centrum uzavřelo part-
nerskou smlouvu se společností MAS 
Říčansko o.p.s. Chceme se více podí-
let na dění v regionu a také využívat 
dotační možnosti na podporu naší 
činnosti. 

S úctou Pavlína Šantorová Filková, 
ředitelka společnosti

Pro děti a rodiče
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Pokud se chcete i vy stát 
patronem Komunitního centra 
Říčany a podpořit nás v naší 

práci, ozvěte se nám. Veškeré 
informace o naší organizaci, 
podrobné kontakty i návod, 
jak nás podpořit, naleznete 
na internetových stránkách 

www.kcricany.cz.
E-mail: info@kcricany.cz, 

tel. 774 780 141 nebo 
737 587 130

Osobní asistence:  
tel. 604 522 625

Program pro rodiny:  
tel. 737 536 205
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Novinky v mraveništi
Téměř všechny kroužky už jedou na plné pecky. Některé 
začínají od října - programátorské kroužky. ARDUINO - 
středa (práce s vývojovou stavebnicí Arduino, platforma 
Atmel), pomocí které se seznámí s mikroprocesory, zá-
kladními elektronickými součástkami a naučí se vytvá-
řet jednoduché programy. 
LEGO ROBOTI –  čtvrtek - programování robotů pomocí 
stavebnice Lego Mindstorms.
KERAMIKA pro veřejnost
ČTVRTEK – S EVOU - 6. října, 20. října 2022 (18:30 – 
21:00) 
SOBOTA – SE ŠTĚPÁNKOU 8. října; K KATKOU 22. říj-
na 2022 (9:00 – 11:30)
MRAVENČÍ ŠKOLIČKA – PONDĚLÍ, STŘEDA dopo-
ledne pro děti před nástupem do mateřské školky ve věku 
1,5 – 5 let. V září jsme si užili seznamovací tvoření, povídali 
jsme si o školičce a osvojovali si režim dne. Na říjen plánu-
jeme vyrobit podzimní obrázky a dekorace a nebude chybět 
ani halloweenský karneval. Rádi přijmeme ještě pár kama-
rádů, do kurzu je možné se zapsat kdykoliv v jeho průběhu. 
MUMSPACE – prostor pro mámu (oblíbený). Pravidelná 
setkávání pro maminky s malými dětmi, které chtějí sdílet 
své zkušenosti a radosti a dozvědět se něco nového, zajíma-
vého. V říjnu jsme si pro vás připravili tato témata: 
4.10. - Jóga pro zdravá záda
11.10. - Podzimní tvoření s dětmi
18.10. - Dětská jóga
25.10. - Umění komunikace s dětmi
STREET DANCE – NOVINKA - Lekce jednotlivých 
street dancových stylů jako je Hip Hop, RNB, Urban dance, 
Dancehall, House dance, Lock, Pop a mnoho dalších.
Pro více informací sledujte www.mraveniste.info, nebo 
facebook – Mraveniště, centrum volného času. Do většiny 
kurzů je možné vstoupit i v jejich průběhu, cena je dopočí-
tána dle počtu zbývajících lekcí. 

Halloweenská DRAKIÁDA 2022 – v sobotu 22. 10. se 
na vás budeme těšit na prvním ročníku. Budeme pouštět 
draky, oceníme toho nejkrásnějšího ručně vyrobeného. 
Vydlabeme si dýně a nebude chybět ani spousta krásného 
tematického tvoření. Po setmění čeká na nejodvážnější ješ-
tě bojovka. Sledujte web a facebook Maveniště, upřesníme 
místo a čas.

Nina Šafránek,  
koordinátorka Mraveniště

Liga Otevřených mužů vás 
zve na workshop Rodičov-
ská na Férovku.
Zapracujte na sladění péče 
o dítě, domácnost i práce, 
v období, kdy je jeden 
z rodičů na rodičovské 
dovolené. 
KdE: Centrum na Fialce, 
Mánesova 2530/3a, Říčany 
u Prahy
Kdy: 11. listopadu 
2022 16:00 – 19:00 hod

ZaMěŘEní wORKshOPu:
l podpora rodičovských 
kompetencí v klíčovém 
období výchovy dětí
l posílení kompetencí pro 
řešení krizových situací 
ve výchově i komunikaci
l  představení výhod sdí-
leného rodičovství
workshop je určen part-
nerům s dítětem starším 
12 měsíců. hlídání dětí 
starších 1 rok zajištěno.

https://ilom.cz/kurz/rodicovska-na-ferovku/
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DEN STROMů – PŘIJďTE HO 
S NÁMI OSLAVIT V NEDĚLI  
23. ŘÍJNA
Srdečně vás zveme do Pramínku v ne-
děli 23. října od 14 hodin na oslavu 
Dne stromů. U Říčanské hájovny se 
můžete těšit na loutkové představe-
ní z dílny Evy Hellerové Hodinkové 
„Chodící dřevo z Dobříše“, na tradič-
ní bubnování s Petrem Šušorem ane-
bo na lesní příběhy v podání komika, 
klauna a herce Roberta Janče. Dále 
se můžete těšit na plstění, moštová-
ní nebo vaření na ohni. A také na vás 
čeká čajovna v jurtě a výtečné domácí 
dobroty. Nezapomeňte vlastní hrníč-
ky, mističky či talíře. Program bude 
k dispozici na našem webu anebo 
Facebooku. Prosíme přijďte pěšky, 
přijeďte na kole anebo vlakem. Parko-
vání ve Světicích není možné. Těšíme 
se v lese. 

Pramínek běžel
Do nového roku jsme se v neděli 4. 
září rozběhli. Děkujeme třiceti sta-
tečným účastníků nultého ročníku 
závodu nezávodu, cestou necestou. 
Setkali jsme se, rozhýbali, podpořili 
a posilnili na začátek nového školního 
roku. Děkujeme všem za účast. Za rok 
poběžíme znovu!

Světýlka svítí na nové Zahradě
Třída Světýlek začala nový školko-
vý rok v nové jurtě na nové Zahradě. 
O prázdninách se na Zahradě praco-
valo, postavila se nová jurta a další po-
třebné zázemí. Ještě nás čeká spousta 
práce. Jsme rádi, že Světýlka mohla 
začít nový rok poprvé ve svém. Nová 
jurta je krásná a první dny z ní děti 
vůbec nechtěly vylézt ven. Děkujeme 
všem, kteří přiložili ruku k dílu.  
Moštujeme
Na nové Zahradě máme spoustu 
jablek. A tak moštujeme. Hned první 
školkové zářijové úterý jsme mošto-
vali, všechny tři třídy společně. Děti 
jablka vykrajovaly, krouhaly a lisova-
ly. A ta radost, když začal téct voňavý 
lahodný mošt. Děti v řadě s kelímky. 
Na každého se dostalo. 
Přejeme vám klidný podzimní čas.

Olga Jarkovská, Pramínek

LESNí ŠKOLKA  RODINNÉ DOPOLEDNE LESNí DRUŽINA LETNí TÁBORY

Léto pomalu 
končí a i my 
jsme zahájili 
nový školní rok. 

Naše mateřská škola se otevřela 
po několikatýdenním uzavření 
v době školních letních prázdnin již 
v polovině srpna, a to pro děti nejen 
z naší, ale i z ostatních mateřských 
škol zřizovatele města Říčany k tzv. 
prázdninovému provozu. Letos byl 
o docházku dětí v letních měsících 
větší zájem než v předchozích le-
tech. Přálo nám počasí, takže děti 
mohly trávit spoustu času na naší 
školní zahradě. Hojně jsme využíva-
li mlhoviště, které jsme na zahradu 
loni pořídili, k osvěžení dětí v par-
ných dnech. 
Aby nástup dětí do školky po návratu 
z prázdnin, ale i nově příchozích, byl 
veselejší, připravili jsme pro ně pře-
kvapení na uvítanou. Vstupní branku 

nám ochotný aranžér vyzdobil ba-
lónky, ze kterých byly děti velmi nad-
šené a do školky tak šly s úsměvem 
na rtech. 
Většina dětí se v průběhu prvního mě-
síce poměrně rychle zadaptovala a my 
jsme začali dětem nabízet různé akce, 
bez kterých si náš výchovně vzdělávací 
program nedovedeme představit. Za-
počali jsme stejně jako v předchozích 
letech s kurzy plavání, o které je stále 
velký zájem. I letos využíváme nabíd-
ky plaveckých kurzů pro školy v Aqua-
palace v Čestlicích, kde se zkušení 
instruktoři dětem velmi pěkně věnují. 
Díky pěknému počasí v září jsme měli 
možnost vyrazit na pěší výlet do okol-
ních lesů. Určitě plánujeme i akce 
s rodiči. V brzké době připravujeme 
společné dýňování na naší školní za-
hradě, před Vánocemi bychom chtěli 
zrealizovat vánoční tvoření dětí a je-
jich rodičů. Vyrazíme do divadla, a to 

opětovně do divadla Spejbla a Hur-
vínka v Praze, kde se nám velmi líbilo. 
Tím ale výčet našich plánovaných akcí 
určitě nekončí. Vždy se snažíme, aby 
byla nabídka všech činností pestrá 
a aby děti v naší škole byly spokojené.

Kolektiv MŠ Zahrádka

Začátek školního roku v Zahrádce



ze života škol(ek)

41

in
ZE

rc
E



ze života škol(ek)

42 texty.kuryr@ricany.cz

SUNNy KIDS ŘíČANy – laskavá 
školka dostupná všem dětem

Sunny Kids – Mateřská škola a Dět-
ská skupina v Říčanech otevřela  
1. 9. tři nové třídy pro děti od 2 let.
Angličtina s rodilým mluvčím každý 
den, logopedie, propracovaný před-
školní program, dostatek pohybu ven-
ku, kvalitní strava, samostatná jídelna 
a ložnice pro děti. Ano, to vše je u nás 
samozřejmostí.
A co se v Sunny Kids událo v září? 
Společně jsme přivítali nové kamará-
dy a všichni jsme se prostřednictvím 
společných her pěkně seznámili. Náš 
vstřícný a opravdu individuální pří-
stup ke každému dítěti byl v zářijovém 
adaptačním období obzvláště důležitý. 
Máme velkou radost, že všechna naše 
sluníčka zvládla adaptaci na výbornou. 
Ve třídě u nejmenších dětí, oddělení 
dětské skupiny od 2 do 3 let, vládla 
příjemná atmosféra. Všechny tři paní 
učitelky, které o děti s láskou pečují, 
navázaly s našimi nejmenšími krásný 
přátelský vztah. Děti se u nás cítí pěk-
ně pohodlně a bezpečně. Po úspěšné 

adaptaci jsme s dětmi začali pracovat 
dle tematického vzdělávacího progra-
mu. Tvořili jsme, tančili, zpívali, hráli si 
a začlenili i logopedické hrátky.
Ve věkové třídě 3 - 4 roky a třídě 
předškoláků, oddělení mateřské ško-
ly, proběhla adaptace také s velkým 
úspěchem. Naše zkušené paní učitel-
ky provedly děti adaptačním obdo-
bím s jistotou a klidem. Děti již znají 
všechny své kamarády, ve školce se 
cítí jako doma a je nám všem společně 
prima. 
A co se děti v Sunny Kids v září nau-
čily? Naše sluníčka již perfektně znají 

prostředí naší školky, naučila se mno-
ho nových pohybových her a básni-
ček, zejména na téma přátelství. Hráli 
jsme námětové a komunikačních hry, 
hodně četli o etiketě, naslouchání dru-
hým, komunikaci, toleranci a slušném 
chování. Také jsme se učili o rodině 
v českém prostředí i ve světě a vzta-
zích. Proběhly pravidelné vzdělávací 
bloky českého jazyka a předškolní 
matematiky. K tomu jsme hodně tvo-
řili, tančili a zpívali a stihli jsme i výlet 
do přírody.

Vaše Sunny Kids Říčany
www.sunnykids.cz

V ZŠ Nemo nás matematika baví
Paní učitelka rozdá dětem 
kostičky a dřívka. Žáci si 
s nimi nejprve hrají, potom 
se rozdělí do dvojic a po-

kouší se popsat spolužákovi svou stavbu tak, aby on 
postavil stejnou.  Nejprve je to těžké. Děti přemýšlí, 
jaká slova volit, aby to kamarád pochopil. Má dávat 
stěnu na stěnu, stavět do výšky nebo na plochu? Má 
umístit objekty vlevo, vpravo, nahoru nebo dolů? 
Brzy se však naučí používat výrazy z geometrie i alge-
bry, které jim pomohou.  Až vymyslí šaty pro krychli, 
už navždy si budou pamatovat její obvod a obsah.  

Zkuste si ze čtyř dřevěných tyček postavit okénko. Co 
když k němu postavím druhé okno tak, že mají jed-
nu tyčku společnou, z kolika tyček jsou teď vytvořena 
ta dvě okna? A co když těch oken bude třeba 50? Žáci 
s nadáním pro matematiku již vymýšlí vzoreček, který 
bude platit ve všech případech a zkouší vymýšlet tabul-
ku s nekonečným počtem oken. Ostatní žáci si v klidu 
počítají tyčky a opravdu, ten vzoreček funguje! Nikdo 
se nenudí, všichni přemýšlí, bádají, argumentují. Každý 
podle svých schopností.

Pozor, za chvíli pojede po třídě autobus, do kterého bu-
dou nastupovat a vystupovat cestující vyrobení z roliček 
papíru. Žáci si sami určí, kde budou jednotlivé zastáv-
ky, třeba „U umyvadla“ nebo „U skříňky“.  Jak zjistím, 
kolik cestujících vystoupilo na druhé zastávce? Chce to 
nějaký systém? Vymyslí si žáci vlastní tabulku s evidencí 
cestujících? Sčítáme, odčítáme, zaznamenáváme.
Představu o číselné ose nám pomůže vytvořit sys-
tém krokování. Krokujeme dopředu, dozadu, sčítá-
me a odčítáme naše kroky i kroky spolužáků. Při-

Plujte s námi za poznáním!
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tom se hýbeme a nesedíme jen v lavicích. Logicky 
uvažující žáci se nenuceně dostávají do záporných 
čísel. Později nám k výpočtům poslouží šipky a pa-
voučí sítě.
Zlomky se učíme pomocí dřevěných barevných vláčků. 
Vidíme, co je třetina, polovina, čtvrtina atd. To všechno 
a mnoho dalších her je vytvořeno v prostředích meto-
dy profesora Hejného, kterou v naší škole využíváme. 
Žáci si prakticky vyzkouší matematické zákonitosti 
a na mnoho schémat si přijdou sami. Víme, že vlastní 
poznatek má větší váhu, než ten převzatý.  Témata se 
prolínají a žáci tak procvičují několik matematických 
jevů najednou. 
A co když tomu nebudou rozumět rodiče? Nevadí, děti 
jim to rády vysvětí. No a domácí úkoly dáváme takové, 
aby jim žáci rozuměli a rodiče se doma nemuseli trápit, 
proč „děda Lesoň“ má na farmě zvířátka, kde husa je 

silnější než kočka. Pořádáme i besedy pro rodiče s lek-
tory společnosti H-mat.

Krásné chvíle s matematikou přeje  
Lenka Sosnovcová a tým ZŠ NEMO. 

www.nemoricany.cz

ZŠ Nerudova – Nové akce, nové výzvy
Hned od začátku školního roku jsme začali plnou 
parou, nejen ve škole, ale i při akcích mimo školu. 
Druhý školní týden byl nabitý akcemi, tak jen mi-
mochodem. Jak rostou stromky v lese, kdo v něm 
žije a další zajímavosti jsme se dozvěděli ve druhém 
školním týdnu, kdy jsme si také zkusili přirozený vý-
sev lesních stromků za pomoci pana Dvořáka z Od-
boru životního prostředí našeho městského úřadu. 
Vyvrcholením bylo společné opékání špekáčků. Moc 
děkujeme za skvěle připravenou akci, která se velmi 
líbila.
 Další den byl věnován výtvarnému umění – „Malo-
vání na rynku“, letos nebylo na říčanském náměstí, 
ale v našem městském kulturním středisku. 
 Nezaostáváme ani v primárné prevenci, ať to již 
byla návštěva vlaku Revolution train, ale i zaháje-
ní workshopů, které zajišťuje Cesta integrace. Tyto 
programy jsou hrazené z dotačního programu Stře-
dočeského kraje.
 V pátek jsme pak pokračovali ve stmelování tříd-
ních kolektivů v rámci projektového dne na říčanské 
hájence, kde pro nás byl připraven program Muzea 
Říčany. Zde byli žáci rozděleni do tří skupin, každá 
se věnovala jiným činnostem – od poznávání života 
v lese po rukodělné dílny.
V práci nechceme polevit, proto se již nyní připra-
vujeme na sportovní den v rámci projektu „Sazka 
olympijský víceboj“, kdy naše škola byla vylosována 
k pořádání podzimního dne i s našimi paralympioni-
ky. Celou akci připravujeme na polovinu října. Jsou 
připravované další workshopy z oblasti primární 
prevence a další akce. O všem vás budeme včas in-
formovat.

Jitka Macháčková, ředitelka školy
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Většina školských zařízení, ale i mnozí rodiče hle-
dají účinný a působivý způsob, jak dětem vysvětlit 
nebezpečí, které hrozí při užívání návykových látek. 
Jeden dobrý tip bych měla.
V pátek 9. 9. ho totiž vyzkoušeli naši deváťáci. Byli se 
podívat v protidrogovém vlaku „Revolution Train“, 
který byl na jeden den přistaven na říčanském nádraží. 
Žáci v asi 17členných skupinách procházeli několika 
„obrněnými vagóny“ vlaku cca 100 minut dlouhým 
programem. Jeho kostru tvořil dobře zpracovaný film 
na základě skutečného životního příběhu narkoma-
nů. Film byl rozfázován na několik dílů, které na sebe 
navazovaly a postupně gradovaly. Během celé cesty 
vlakem žáky provázeli vyškolení instruktoři, kteří se je 
mezi jednotlivými úseky filmu stále snažili držet v ak-
tivitě a přemýšlení – a tak si děti vyzkoušely na vlastní 
kůži vězení, vedly výslech na policii, dostaly se do dro-
gového doupěte a během celého programu vyplňovaly 
odpovědi na otázky kladené ve filmu. K navození atmo-
sféry naplno přispělo i vybavení a zařízení jednotlivých 
vagónů (stěny jako vnitřek lidského těla, přítmí, auten-
tické prostředí obydlí narkomanů, …)
Po absolvování programu byli někteří z deváťáků za-
mlklí a bylo vidět, jak si v hlavách rovnají to, co právě 
prožili. Jiní se o své zážitky museli podělit okamžitě. 
Všichni do jednoho však uváděli, že to byl jeden z nej-
působivějších zážitků v oblasti protidrogové prevence.
A já se k jejich názoru přidávám. Ráda bych touto 
cestou poděkovala všem tvůrcům protidrogového 
vlaku a všem, kteří se zasloužili o to, že vlak zastavil 
i v Říčanech. Zároveň doufám, že příští rok k nám 
zavítá znovu a tentokrát na delší dobu, aby ho mohlo 
navštívit více dětí.

Lenka Prchalová, (preventista školy)

Kameny zmizelých
S bývalými žáky naší školy jsme před několika lety stáli 
u samého počátku projektu Kameny zmizelých v Říča-
nech. Od té doby byl ve městě vybudován infostánek 
na náměstí a do říčanských chodníků položeno několik 
„stolpersteinů“, pamětních dlažebních kostek, který-
mi si připomínáme památku židovských spoluobčanů, 
kteří žili v Říčanech a zemřeli během 2. světové války 
v koncentračních táborech. Někteří z nich bývali i žáky 
naší školy na Masarykově náměstí, což připomíná pa-
mětní deska uvnitř budovy.
Letos 12. 9. proběhla další etapa projektu a slavnost-

Protidrogový vlak v říčanech

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

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

brali tak na konto 31 719 Kč.
Díky jim!

ního pietního aktu na náměstí se zúčastnili nejen naši 
deváťáci, ale i žáci a studenti z dalších říčanských škol. 
V průběhu akce pokládali na symbolický náhrobek ka-
mínky, na které napsali jména zemřelých židovských 
rodin, obětí holocaustu. Součástí pietního aktu byl 
proslov pana starosty, vystoupení Anety Langerové 
a hudebního souboru ze ZŠ Bezručova, poté následo-
valo položení dalších „kamenů zmizelých“.
Jsme rádi, že jsme mohli být součástí této akce, mys-
lím, že je velmi důležité připomínat našim dětem touto 
formou minulost a přiblížit jim tak nejen historická té-
mata probíraná v hodinách dějepisu.

Zuzana Pacovská a žáci 9. ročníku
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Ve dnech 8. - 9. 9. 2022 proběhlo v Brně 
celostátní finále Odznaku všestrannosti 

olympijských vítězů (OVOV). V roce 2022 na této vel-
kolepé akci zásluhou Tomáše Bartáka nechyběla ani 
naše škola. Dalo by se říci, že každý, kdo dnes ve sportu 
něco znamená, se objevil v Brně. Nelze jmenovat všech-
ny osobnosti, ale například předseda ČOV pan Jiří Kej-
val, místopředseda ČOV pan Milan Hnilička, celá řada 
olympijských medailistů a medailistů z mistrovství světa 
– Lukáš Rohan, Šárka Kašpárková, Martin Doktor, Jiří 
Daler, Šárka Strachová a mnoho dalších významných 
sportovců historie i současnosti.

V této společnosti se Tomáš Barták pustil do dvoudenního 
boje, ve kterém musel absolvovat všechny disciplíny, díky 
kterým postoupil z okresního a krajského kola. První den 
na něj čekal sprint na 60 m, skok do dálky, shyby na šikmé 
lavici po dobu dvou minut, skákání přes švihadlo po dobu 
dvou minut a hod medicinbalem přes hlavu vzad. Druhý 
den se musel vypořádat s kliky a lehy-sedy, kde bylo opět 
potřeba za dvě minuty udělat co největší počet opakování, 
trojskokem (tři navázané žabáky), hodem kriketovým míč-
kem a závěrečným během na 1000 m.

Každá z těchto disciplín byla obodována a celkový součet 
bodů určil konečné pořadí. Tomáš se umístil ve svém roč-
níku narození v porovnání se všemi školami z ČR na výteč-
ném 21. místě a jako bonus svým bodovým součtem získal 
zlatý odznak. Gratulujeme!
Snad bude Tomáš inspirací pro ostatní žáky naší školy 
a za rok v Brně nás bude startovat více.

David Beneš

ZŠ bezručova a celostátní finále  
Sazka olympijského víceboje

Bezručovka nastoupila do vlaku
Naše základní škola uvítala možnost zúčastnit se 

unikátního projektu „rEVOLUTION TraIN“. Jedná se 
o protidrogově zaměřený interaktivní program, který 
byl určen pro žáky 8. a 9. ročníků. Přestože na naší 

základní škole probíhá každoročně primárně preven-
tivní program zaměřený také na zneužívání omam-

ných látek, tentokrát bylo toto téma zpracováno netra-
dičně a pro žáky velmi poutavě. Vzhledem k tomu, že 
se neustále snižuje věk, kdy děti poprvé zkusí drogu, 

jsou tyto protidrogově zaměřené programy velmi 
podstatné. O to důležitější je cílenou věkovou skupinu 

během prevence zaujmout. V případě revolution 
train se to jednoznačně podařilo. děti při procházení 
šesti vagony vlaku zhlédly ve čtyřech kinosálech film 
natočený na motivy skutečné události. O to více se 
jim příběh dostal tzv. „pod kůži“. Vtažení do postup-

ně promítaného příběhu umocnil osobní prožitek 
každého zúčastněného. děti se mohly ocitnout např. 
v bezprostřední blízkosti následků dopravní nehody 

způsobené řidičem pod vlivem alkoholu a omamných 
látek, ve výslechové policejní cele nebo ve squatu 

narkomanů. Hlavním poselstvím tohoto projektu bylo 
děti upozornit na fakt, že život není jen hra, a že i je-

diné špatné rozhodnutí může mít nezvratné důsledky. 
z vlaku nakonec všichni vystoupili s pocitem, že v ži-
votě se můžou rozhodnout správně. zbývá jen popřát 

rEVOLUTION TraIN mnoho dalších kilometrů.

 

Exkurze do České televize
V pondělí 5. 9. jsme se třídou jeli vlakem do České 
televize. Jako první jsme zhlédli film o historii České 
televize a poté nás pan průvodce zavedl do centra 
dění. Na modelu budovy jsme hádali, kde se co na-
chází a dozvěděli jsme se i pár zajímavých informací, 
např. že všechny chodby ČT jsou dohromady dlouhé 
42 km. Potkali jsme známého herce Edu ze seriálu 
Most a Majdu s Františkem, které jsme měli možnost 
pozorovat během natáčení pořadu Kouzelná školka. 
Mohli jsme si koupit nějaké suvenýry, a jelikož nám 
zbyl čas, tak jsme se šli podívat do Galerie České te-
levize.

Klárka Hložánková a Sára Aloma, 8. A
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ZáKLADNí ŠKoLA u ŘíČANSKÉHo LeSA

bADATeLSKá ZAHrADA
Pro realizaci činnostního učení je zásadní prostředí, které 
umožňuje aktivně poznávat svět kolem sebe. Škola od září 
nově využívá badatelskou výukovou zahradu s botanickým 
zaměřením. Projekt byl od počátku podporován městem 
Říčany, architektonicky jej připravila společnost Architrava 
a realizace se ujala firma Strommy company.
Součástí projektu je deštná zahrada, která se stala vzorovou 
ukázkou šetrného zacházení s dešťovou vodou, arboretum 
a přírodní hřiště. V letošním školním roce jsme poprvé roz-
šířili výuku o přírodovědnou skupinu šestého ročníku tak, 
abychom naplno využili potenciál nového prostředí. Část 
badatelské zahrady, která přiléhá ke Sportovišti u lesa, je 
v odpoledních hodinách přístupna veřejnosti.
Škola získala zcela nové, moderní výukové prostředí, kte-
ré je navíc doplněno o řadu výukových prvků. Žáky zaujal 
např. sloup s vodním vírem. Jeho šroubovité a spirálovité 
pohyby jsou v přírodě zcela přirozeným jevem. Krásnou 
ukázkou působení optických jevů na smyslové vnímání je 
moaré disk, kde žáky překvapilo překrývání vzorů a promě-
ny obrazců v harmonickém rytmu. Nejen pro bližší poro-
zumění optických jevů slouží další z výukových prvků – op-
tické prizma, kde skleněný hranol nabízí barevný rozklad, 
ale také uvědomění si světla a tmy jako výchozích bodů 
barevných jevů.

Zvýšené záhony pro sezonní pěstování jako by předjímaly 
následnou plánovanou část badatelské zahrady, jejíž sou-
částí je školní kuchyňka, kde žáci budou zpracovávat vše, 
co sami vypěstují. Kromě kuchyňky je v plánu venkovní 
učebna s moderním digitálním vybavením a zimní zahrada. 
Děkujeme městu Říčany za přípravu projektu a ochotu se-
tkávat se nad ním. Dalibor Dudek, ředitel školy

mILá NáVŠTĚVA Z VeLKÉ brITáNIe
 V pátek dne 9. 9. 2022 jsme uvítali v naší škole tři hráče 
Walking Rugby z města Whitstable. Pár dní před jejich pří-
chodem si žáci 7. A a 8. A připravili krátké  prezentace o Ří-
čanech. Čtyři žáci z 8. A jim představili hlavní části školy za-
hrnující nové botanické centrum. Byli překvapeni velikostí 
a vybavením naší venkovní zahrady. Po ukázání školy jim 
žáci představili své prezentace. Tři hráči se rozdělili do dvou 
tříd, a kvůli srozumitelnější angličtině šel hráč Roger do 7. 
A, druzí dva hráči Ruth a Peter šli do 8. A. Od Rogera se do-
zvěděli sedmáci mnoho zajímavých informací o jeho životě 
a celkově o Velké Británii. Nejzajímavější fakt je, že Roger 
sloužil 22 let jako policista v Royal Air Forces. Osmáci se 
dozvěděli základní pravidla a něco o vzniku Walking Rugby. 
Tím si rozšířili jejich slovní zásobu. Moc jsme si s nimi užili 
strávený čas a těšíme se na podobné akce.

 Linda N. 7. A a Verča F. 8. A

CO NÁS ČEKÁ V MĚSíCI říJNU?
SBĚr PaPÍrU – 19. 10. v 8:00hod před školou

ŠKOLNÍ ParLaMENT – 18 poslanců začne pracovat 
na plný úvazek

ENGLISH CLUB – více informací u třídních učitelů
dOUČOVÁNÍ – pokračujeme v doučování hlavních 

předmětů
TÉMaTICKÁ a PrOJEKTOVÁ VÝUKa

MOdELaŘENÍ
VaŘENÍ

SELEKTIVNÍ PrEVENCE
PrOJEKTY a GraNTY – plánujeme zažádat o grant 
na multimediální učebnu v hodnotě 1 000 000 Kč, 

pokračovat ve výstavbě venkovních učeben a zažádali 
jsme o grant na dvě e-tabule.

řEDITELSKÉ VOLNO
Dne 18. 11. 2022 z provozních důvodů vyhlašuje 
ředitel školy ředitelské volno. ředitelské volno se 

týká také školní družiny a školního klubu.
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reVoLUTIoN TrAIN
V září naši osmáci a deváťáci navštívili REVOLUTION 
TRAIN, zaměřený na protidrogovou prevenci. Multime-
diální vlaková souprava REVOLUTION TRAIN je unikát-
ním nástrojem, který přináší novou formu všeobecného 
preventivního programu skrze interaktivní a zážitkové 
vzdělávání. Žáci zapojili všechny lidské smysly (5D techno-
logie). Prostory vlaku jsou multifunkční. Troufám si říci, že 
tento projekt žáky velmi oslovil. Přestože probíhal v pátek, 
v odpoledních hodinách, kdy už děti měly být doma ze ško-
ly, byla účast 100% a nikdo ani „nepotřeboval“ odejít domů 
dřív. To je jasný důkaz toho, že REVOLUTION TRAIN byl 
jedinečný. Děkujeme!
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Poděkování
V novém školním roce byli studenti přivítáni novým 
vybavením v rámci projektu „Zvelebení společenských 
prostor” - pohodlnější sezení na chodbách a vybavení 
pro již dříve věnovaný pingpongový stůl. Doufáme, že 
zde tyto věci zůstanou nejen pro stávající studenty, ale 
i pro ty budoucí. Projekt měl být financován z parti-
cipativního rozpočtování Žákovského zastupitelstva, 
avšak studenti se rozhodli tyto peníze raději poslat 
na pomoc lidem trpící válkou na Ukrajině. Projekt 
se nakonec ale realizoval, a to díky štědrému daru 
od pana starosty Michaličky. Jménem žákovské sa-
mosprávy a snad i ostatních studentů panu starostovi 
mockrát děkujeme.

Za žákovskou samosprávu Anna Gabriela Haščynová 
a Pavel Kletečka

Kameny zmizelých
V pondělí 12. září jsme se zúčastnili pietní akce s názvem 
„Kameny zmizelých“, jež byla věnována bývalým obyva-
telům Říčan, kteří se stali oběťmi holocaustu a zahynuli 
v pro nás nepředstavitelných podmínkách. Společně jsme 
si připomněli osudy nevinných rodin a uctili jejich památ-
ku zasazením pamětních kamenů, které nám budou při-
pomínat hrůzu těchto dob. Dojemnou atmosféru dotvořil 
pěvecký sbor ZŠ Bezručova, který si společně s Anetou 
Langerovou připravil mnoho dechberoucích písní. Tato 
vzpomínková akce nás dovedla k zamyšlení nad dobou 
dnešní i minulou. Děkujeme za tuto příležitost a bylo nám 
ctí zúčastnit se!

     Alžběta Grünwaldová, kvarta 

exkurze do Německa a rakouska
Na začátku školního roku si někteří studenti našeho gym-
názia prodloužili prázdniny a místo usednutí do lavic se 
vydali na pětidenní exkurzi do Rakouska a Německa. 
Program byl opravdu pestrý.  Hned první den jsme přije-
li do Salzburgu a prohlédli jsme si jeho historické cent-
rum spolu s návštěvou pevnosti Hohensalzburg, tyčící se 

na zdejším kopci. V odpoledních hodinách jsme navštívili 
zámek Hellbrunn a jeho přilehlé zahrady s vodními fontá-
nami a tryskami.  Navštívili jsme venkovské sídlo Hitle-
ra, takzvané Orlí hnízdo, nacházející se vysoko v horách 
na skalnatém hřebeni ve výšce 1 834 m n. m., a solný důl 
v Berchtesgadenu, kde se stále ještě těží sůl. Zajímavá 
prohlídka byla doprovázena zvukovými a světelnými 
efekty. Dále jsme měli v plánu Mnichov. Po cestě jsme 
se zastavili u jezera Chiemsee, přezdívaného „Bavorské 
moře“. Na jednom z ostrovů se nachází palác Herrenchi-
emsee, známý rovněž jako německé Versailles. V Mni-
chově jsme navštívili Deutsches Museum. Díky nespočtu 
expozic si zde každý našel to, co ho zajímá, od techniky, 
přes fyzikální jevy až po hudbu a film. 
Po noci strávené v mnichovském hostelu jsme se vyda-
li prozkoumat Olympijský stadion. Výhled na město 
z olympijské věže byl úchvatný. Poté následoval salón 
a muzeum zasvěcené proslulé automobilové značce 
BMW, což bylo pro některé z nás vrcholem dne. Dále nás 
čekala cesta do městečka Dachau. Zde jsme si prohlédli 
všechna depresivní zákoutí nechvalně známého koncent-
račního tábora. V den odjezdu jsme se nejprve stihli poko-
chat krásami středověkého jádra městečka Rothenburg 
ob der Tauber, prošli jsme si historické centrum staroby-
lého města Bamberg a vyrazili na dalekou cestu k domo-
vu.  Myslíme si, že za všechny zúčastněné můžeme říct, že 
se výlet více než vydařil a budeme na něj dlouho vzpomí-
nat s úsměvem na rtech. 

  Vilma Blumentritová, Markéta Kúdelová, C4  
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Říjnové informace ze ZUŠ Říčany

Vážení rodiče, milé děti, doufáme, že úvodní hektic-
ké zářijové týdny související s tvorbou rozvrhu jsou 
již za námi, všichni už všechno víte a výuka může 
začít. Rádi bychom vás informovali o tom, co nás 
v říjnu čeká.

Zahajujeme partnerský rok s Národním divadlem
Dne 19. září 2022 se konalo slavnostní zahájení part-
nerství ZUŠ Říčany a Národního divadla ve Stavov-
ském divadle. Máme radost, že projektu se zúčastní 
více než polovina pedagogů z naší školy a to ze všech 
oborů. Jsme vyzbrojeni množstvím nápadů, uvidíme, 
co bude možné a těšíme se na společný brainstorming, 
slavnostní přípitek a návštěvu divadelního představení 
Návštěva – to je dárek ND našim pedagogům.
Vzhledem k tomu, že uzávěrka Kurýru byla před touto 
akcí, detailnější přehled přineseme v dalším vydání. 
ZUŠ Říčany pozvána k mezinárodnímu projektu Stře-
dočeského kraje
Na základě úspěchů našich žáků smyčcového odděle-
ní byli naši muzikanti vybráni Středočeským krajem 
k účasti na mezinárodním projektu mladých hudební-
ků ze čtyř partnerských regionů. 
Od 5. do 9. října 2022 se sejde šest účastníků z regionů 
ze středních Čech (CZ), Opole (Polsko), Bourgogne-

-Franche-Comté (Francie) a asi 15 hudebníků z Ně-
mecka a nastudují v Montabauru spolu s dirigentem 
Tobiasem Simonem Holbergovu suitu Edvarda Griega 
a předvedou tuto skladbu na dvou koncertech, jednom 
v Mohuči a jednom v Trevíru.
Naši školu v tomto projektu budou reprezentovat 
houslisté Magdaléna Podlucká ze třídy paní uč. Jit-
ky Adamusové a Adéla Hobzíková a Jakub Kudibal 
z houslové třídy paní uč. Hany Kutmanové. Violoncel-
lovou třídu budou reprezentovat Kateřina Soldátová 
a Lukáš Kohoutek ze třídy pana uč. Ondřeje Cibulky. 
Tak ať se projekt vydaří!

Akce, které připravujeme
Vedle našich pravidelných interních koncertů v Říča-
nech a ve Strančicích připravujeme dva koncerty pro 
naše nejmenší plné hudebních nástrojů „Na co budu 
hrát?“ a již tradičně soutěž mladých pianistů Středo-
české Pianoforte. V porotě nezasedne nikdo jiný než 
věhlasný klavírní pedagog a virtuos Ivan Klánský. Na-
víc plánujeme společná setkání s našimi partnerskými 
školami v Olomouci a v Orlové. Více v příštím vydání 
Kurýru.

Markéta Sinkulová, kulturně -  
programový pracovník ZUŠ Říčany
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Střípky z mASky
Měsíc září byl 
plný kulturních 
akcí. I my v MAS 

Říčansko jsme nezaháleli. Jak jste 
již zaznamenali, během léta jsme 
intenzivně pracovali na propagaci 
výrobků místních regionálních vý-
robců s udělenou regionální znač-
kou Zápraží originální produkt®. 

Při velmi očekávané akci města Ří-
čany „SLAVNOSTI VODY“ 10. září 
jste se mohli potkat s regionálními 
výrobci na Masarykově náměstí 
za kostelem sv. Petra a Pavla. K vi-
dění a zakoupení zde byly perníčky 
od paní Bělinové z Mnichovic, prou-
těné košíky od pana Čížka, 
voskové svíčky a jiné voskové 
výrobky od paní Jílkové, háč-
kované pohlazení od paní 
Fašinové, aj. Ve stánku 
MAS Říčansko jste se 
s námi mohli setkat osob-
ně, ochutnat skvělý šípkový 
a lipový čaj od paní Melíškové 
ze Svojetic a nechat svým dětem na-
malovat veselý obličej či si s dětmi vy-
robit vílí a vodnickou čelenku. Počasí 
až na drobnou přeháňku přálo a my 
jsme si akci velmi užili. Dárkové ko-
šíčky, které jsme přichystali pro měs-
to Říčany, již dělají radost váženým 
hostům města např. Anetě Langero-
vé, která se zúčastnila jako hudební 
doprovod hudebních tříd 2. ZŠ Bez-

ručova při vystoupení 
na slavnostním pietním 

aktu k uctění 80. výročí 
transportů židovských 

obyvatel na Říčansku. Také 
MAS Říčansko se této akce na Ma-

sarykově náměstí zúčastnilo. Regi-
onální balíček také předal starosta 
města David Michalička na zastupi-
telstvu jako poděkování panu Vla-
dimíru Kořenovi za jeho práci pro 
město.
Členská základna MAS Říčansko 
byla rozšířena o dva partnery Tera-
peutické centrum Modré dveře, z. ú., 

a Komunitní centrum Říčany, o.p.s. 
Celkový počet partnerů se tak ustá-
lil na počtu 45. Jsme moc rádi, že se 
nám daří získávat partnery z nezisko-
vého sektoru, který se věnuje převáž-
ně sociální práci s lidmi pro lidi. Obě 
organizace získaly v minulých letech 
finanční podporu z výzev MAS Ří-
čansko.
Rádi bychom rozšířili i členskou zá-
kladnu regionálních výrobců. Pokud 
vyrábíte zajímavé, chutné nebo deko-
rační produkty, neváhejte a kontak-
tujte nás.

Pavlína Šantorová Filková
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k 30. 8. 2022 utržil na prodeji Vámi 
darovaných věcí 1 500 000 Kč. Jak 
má zřizovatelem stanoveno, 40% 
částky si přispívá na svůj provoz, 
60% patří potřebným. Z pro ně 
vydělané částky 900 000 Kč (!) již 
opatřil pomoc za 750 000 Kč. Mat-
kám samoživitelkám a neúplným 
rodinám s dětmi, dětem samotným, 
seniorům. Od elektroniky a vybavení 
domácností přes dětské tábory, léky, 
zdravotnické pomůcky, poukázky 
na potraviny až třeba k uhlí či dříví. 
Nově podporujeme i Hospic Dobré-
ho pastýře v Čerčanech, jehož pra-
covníci dojíždějí za klienty i k nám 
do Říčan. Podíl na tomto dobrém 
díle má každý z Vás, kdo nám kdy 
něco donesl, i ti z Vás, kteří si u nás 
něco zakoupili. Děkujeme, pomáhá-
me dál…

Podzimní dění v KOLOBĚHu
Po 3. 10., Koloběh, 14:00-16:00, Jak 
na chytrý telefon. Skupinová setkání pro 
seniory s cílem získání nebo prohloubení 
dovedností v oblasti počítačových a ko-
munikačních technologií. Jak na chytrý 
telefon? Chytře! Kurzem Vás provedou 
lektorky z řad sociálních pracovnic orga-
nizace Život Plus, z. ú. Od tohoto data 
každé pondělí ve stejném čase. Kurz je 
pro seniory zdarma.
Po 10. 10., Koloběh, 17:30, přednáš-
ka Naše zahrada na podzim sadaře 
a zahradníka Františka Polesného, 
s nímž jste se někteří u nás setkali již 
na jaře. Podzimních námětů je skuteč-
ně hodně: příprava zahrádek na zimu, 
výsledky pěstební sezóny a prevence 
neúspěchů v následujícím roce, výsad-
ba nových rostlin a stromů a vše, na co 
se Vy, zahrádkáři, pana Polesného ze-
ptáte. Vstupné dobrovolné.
Po 17. 10., Koloběh, 8:45-9:45, Tré-
nování paměti. Nový kurz paměťové-
ho tréninku pro začátečníky, a to opět 
s certifikovanou lektorkou Ludmilou 
Horákovou. Tipy na podporu správné 
funkce mozku, zábavná cvičení a návo-

dy, jak se dále zdokonalovat. Kurz pro 
seniory nad 65 let sestává z pěti setkání, 
cena 250 Kč. 
Po 17. 10., Koloběh, 18:00, Jak voní 
houby, zasvěcené povídání o fascinujícím 
světě hub a jejich vůních nabídne člen 
České mykologické společnosti, ing. Petr 
Souček, PhD., včetně obrazové doku-
mentace. Využijte i možnosti odborného 
určení přinesených vzorků hub. Vstupné 
dobrovolné.
Pá 21. 10., 8:00 Výlet na houby s my-
kologem Petrem Součkem. Místo bude 
určeno dodatečně dle toho, kde aktuálně 
porostou. Symbolický příspěvek na do-
pravu 50 Kč.
Ne 30. 10., Koloběh, 14:00-16:00, Při-
jďte si vytvořit „dušičkový“ svícínek či vě-
neček. Na stůl do Vaší domácnosti nebo 
třeba na hrob Vašich blízkých zesnulých. 
Jak na to poradí Hana Kristková, lektorka 
výtvarných aktivit v Mraveništi, zapojit se 
mohou dospělí i děti, příspěvek na mate-
riál činí 80 Kč. 
Pá 4. 11., Koloběh, 9:00-17:00. Slavíme 
3. výročí otevření našeho dobročinného 
obchůdku. Po celý den u nás ke každému 
nákupu malý dárek + káva či čaj zdarma 
pro každého. Slavte s námi! 

Listopadový výlet s KOLOBĚHem
Brány většiny hradů a zámků se kon-
cem října uzavřou, my však dál pokra-
čujeme v poznávání krásných míst naší 
země.  Ve středu 9. listopadu navští-
víme Chrudim, věnné město českých 

královen. V Regionálním muzeu si 
kromě zajímavých stálých sbírek pro-
hlédneme moderní expozici plakátů 
významného secesního malíře Alfonse 
Muchy s audiovizuální projekcí.  V ex-
pozici Mozaika z dějin regionu uvidí-
me 12 světlem a zvukem oživených 
prostorových scén z historie města.  
Po obědě pak v nádherném renesanč-
ním Mydlářovském domě vstoupíme 
do Magického světa loutek – historie 
českého loutkářství. Uvidíme loutky Ji-
řího Trnky, marionety kočovných lout-
kářů, stínové loutky z Indonésie a Číny, 
chybět nebude ani Spejbl a Hurvínek. 
V současné době zde probíhá i výsta-
va Cesta za světlem, která představuje 
luminiscenční loutky černého divadla 
Blackwits, projektu novináře Ivana Kr-
ause a výtvarnice Naděždy Munzarové, 
a zažijeme neopakovatelnou hru barev 
a světel.  Výlet zakončíme ve vyhlášené 
Královské cukrárně :-)
Vzhledem k nestejnému datu distri-
buce Kurýra v okolních obcích na čet-
né žádosti přijímáme rezervace týden 
po jeho vydání a od pevného data.

S radostí tlumočíme poděkování 
paní průvodkyně I. Dvořákové všem 
účastníkům výletu do Nového Města 
nad Metují, kteří přes nepřízeň po-
časí nevyužili nabídky přepravy au-
tobusem a odhodlaně šli pěšky ve vy-
trvalém dešti 3 km Klopotovským 
údolím z Nového Města k dřevěné-
mu kostelíčku ve Slavoňově. Moc si 
toho vážíme a alespoň na dálku vám 
tleskáme!

Cena výletu: 350,- Kč (dopra-
va a vstupné)

Odjezd: 7:00 Penny market
Příjem přihlášek: od 11. října 
(dřívější žádosti o rezervace 

nebudou akceptovány)
Příjem plateb: do 4. listopadu. 

Náhradníci registrovaní v posled-
ním týdnu před odjezdem mohou 

výlet uhradit do 8. listopadu.
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Všem, kteří v září podpořili charitativní akci Na kole 
dětem v Ladově kraji, posíláme velké poděkování. 
Opět nabízíme možnost zaběhat si pro radost, odstar-
toval 7. ročník Poháru Ladova kraje. Do konce října 
si lze zahrát naši turistickou hru a vyhrát ladovské 
tričko.

Na kole dětem v Ladově kraji – pomoc onkologicky 
nemocným dětem může každý 
Poslední prázdninovou neděli projel Ladovým krajem 
výjimečný charitativní cyklo peloton. V čele jel mistr 
jízdy na vysokém kole Josef Zimovčák a za ním na pa-
desát cyklistů, kteří projeli 17 obcí. Start a cíl prvního 
ročníku byl v Mnichovicích, zastávky v Jevanech, Říča-
nech a Všestarech. Jízda na téměř 60kilometrové trase 
měla za cíl zpropagovat možnost finančně i jinak pod-
pořit léčbu onkologicky nemocných dětí. Kromě dobro-
volného startovného se přispívalo přímo do pokladničky 
kdekoliv po cestě. Stále můžete poslat podporu na účet 
veřejné sbírky 107 - 484410267/0100. Zapojíte se příš-
tí rok? 

Pohár Ladova kraje 2022/23 – začal 7. ročník běžec-
kého seriálu v našem kraji   
V září byl na Hrusickém dobroběhu odstartován další 
ročník našeho běžeckého podniku čítající devět růz-
norodých závodů. Pokud jste to v září nestihli, můžete 
se do poháru zapojit už v sobotu 16. října dopoled-
ne na Lesním běhu v Říčanech. Běží se od 350 metrů 
do 11 kilometrů, dle věku. Účastnit se mohou závodníci 
od malých dětí až po seniory. Více informací naleznete 
na http://www.ricany.cz/org/bezeckyklub/. Do Poháru 
Ladova kraje jsou pak zařazeni všichni, kdo se zúčastní 
alespoň jednoho pohárového závodu. Do vyhodnocení 
se každému započítává šest nejlepších výsledků. Infor-
mace a fotografie z proběhlého Hrusického dobroběhu 
naleznete na našem webu.

Putovní hra Ladovský poklad ještě do 31. října
Jestliže nevíte co s podzimním víkendem, vyrazte pozná-
vat obce Ladova kraje a můžete vyhrát třeba ladovské 
tričko. Stačí si stáhnout a vytisknout instrukce a pod-

klady z našich webových stránek. 
Do hry se můžete zapojit, i když už 
jste soutěžili loni. Stačí si udělat vý-
let a z jednoho loni nenavštíveného 
místa poslat fotku sebe či svého sou-
těžního týmu. Tím místem může být 
nová obec, která se v lednu připoji-

la ke svazku obcí Ladův kraj. Indicií pro ni je LESNÍK, 
DESKA, STUDÁNKA. Fotografie se jménem, adresou 
a e-mailem zašlete na  e-mail:
info@neohrano.cz. 
Tak ať nám všem i na podzim je v Ladově kraji hezky! 

Hanka Bolcková www.laduv-kraj.cz 
facebook.com/laduvkraj , instagram.com/laduvkraj 

Informace ze svazku obcí Ladův kraj 

MIKROREGION

LADŮV KRAJ
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Nezapomenutelná Vlasta Tísková
Dne 12. října uplyne již 115 let 
od narození inspirující osobnosti 
říčanského ochotnického diva-
dla. Vlasta Tísková, rozená Maš-
ková, zůstává dodnes ve vzpo-
mínkách místních.

Jejími strýci byli skvělí baryto-
nisté Václav a Otakar Chmelovi. 
Ona sama byla muzikální a měla 
ráda děti, a tak její cesta směřova-
la na učitelský ústav. Ke školství 
odbornému (ruční práce, šití) pa-
třila roční praxe. Nastoupila tedy 
k říčanskému krejčímu Sedláčko-
vi a pod jejíma rukama vznikaly 
výšivky, šály nebo módní čepice. 
Protože za kvalifikovanou práci 
nedostávala zaplaceno, otec se jí 
postaral o místo v záložně, kde se 
věnovala účetnictví. Právě tento 
obor se nakonec stal jejím povolá-
ním, pracovala ve Středočeských 
energetických závodech.

Říčanští ji vnímají především jako 
výraznou osobnost mezi zdejšími 
ochotníky. Za dlouholeté působení 
v této oblasti se jí dostalo uznání 
v roce 1961 při příležitosti stého 
výročí říčanského ochotnického 
divadla. Vlasta Tísková ho pova-
žovala za nezbytnou součást kaž-
dého kulturního a společenského 
člověka. Jako ochotnice začínala 
u Divadelního sdružení ochotníků 
(DSO) v roce 1925. V následují-
cích pěti letech hrála v patnácti 
z celkem sedmačtyřiceti inscena-
cí tohoto spolku. V pozdější době 
se stala členkou Dramatického 
a vzdělávacího spolku Tyl a v pa-
desátých letech vedla dramatický 
kroužek při jedenáctileté střední 
škole na Komenského náměstí. 
Byla rovněž jednatelkou říčan-
ského okrsku Ústřední matice 
divadelního ochotnictva česko-
slovanského. Vědomosti o divadle 

nabývala na různých školeních. 
Na jednom z nich v roce 1947 sklá-
dala závěrečné zkoušky. Vlastin 
dědeček Josef Chmel byl prvním 
starostou Sokola v Říčanech. Také 
ona se v místní sokolské jednotě 
angažovala. Pomáhala budovat 
Bio Sokol (vystavěné v roce 1921) 
v Sokolské ulici. V jeho sále, který 
v roce 1950 vyhořel, DSO odehrálo 
řadu představení. Zakladatel sdru-
žení Václav Figar měl na Vlastu 
Tískovou velký vliv a jak dokládá 
jejich korespondence, panoval 
mezi nimi silný přátelský vztah.

Ve spolku Tyl působila jako he-
rečka, ale především jako režisér-
ka. Díky ní se hrálo – s dětskými 
herci – více pro děti. Snažila se 
na mládež kladně působit a vést 
ji ke slušnosti, pravdomluvnosti 
a pilnosti. Děti se špatným prospě-
chem do inscenací neobsazovala. 
Vlastin manžel, notářský úředník 
Alois Tísek, se do divadelního dění 
zapojoval také. Ostatně pocházel 
z rodiny, která ochotničením žila. 
Zajišťoval technické zázemí před-
stavení, například vypomáhal své 
ženě se světly a scénou při pohádce 
Pan Johanes (1947) nebo při po-
hádce Sněženka (1949). Z dalších 

inscenací pro dětské diváky zmiň-
me Broučky, ti se v sále U Labutě 
hráli v prosinci 1946. Účinkující 
děti svorně tvrdily, že s touto hru 
strávily nejhezčí Vánoce. V dra-
matickém kroužku Vlasta Tísková 
s mladými lidmi nejen secvičovala 
představení, ale také jim vyprávěla 
o antickém divadle, prováděla hla-
sová cvičení a zkoušela improviza-
ci. V roce 1953 připravila Babičku 
Boženy Němcové v dramatizaci 
Jiřího Pleskota.

Bezdětní manželé Tískovi žili 
v Říčanech ve funkcionalistické 
vilce na začátku Fibichovy ulice. 
Na dům ráda vzpomíná Hana Je-
melíková, která hrála ve Sněžence 
Zlou královnu: „Hala jejího domu 
mi připadala velmi rozlehlá, mys-
lím že to snad byl současně i přijí-
mací pokoj, s vysokými okny. Prá-
vě tam jsme divadelní představení 
zkoušeli. Chodili jsme k ní rádi, 
bylo tam teplo a vlídno.“ Samotnou 
Tískovou popisuje jako drobnou 
ženu s výraznýma očima a poně-
kud propadlými tvářemi. Na dět-
ské herce prý nikdy nezvedla hlas. 
Poslední režie se ujala v roce 1954, 
šlo o pohádku Šípková Růženka. 
Podle Jiřího Černohorského se 
v ní nezapomenutelnou stala tehdy 
čtrnáctiletá Hermína Kaucká jako 
kuchtík Kobliha. Vlasta Tísková 
byla totiž zkušenou režisérkou, 
která uměla vycházet z naturelu 
dětí.

Ochotničení se tato žena vzdala 
kvůli závažné nemoci svého man-
žela, o kterého pak pečovala. Po-
slední roky prožila v Mnichovicích 
u příbuzných. Zemřela v sedmade-
vadesáti letech 21. dubna 2005.

Šárka Vydrařová

MINIMÁLNÍ OKRAJ
INVERZNÍ 

PRUH

MINIMÁLNÍ OKRAJ
POZITIV

Pro text byly využity vzpomínky 
říčanských rodáků Jiřího Černo-
horského a Hany Jemelíkové, 
podklady uložené v Muzeu Ří-
čany a online přístupná matrika 
narozených. 

Vlasta tísková (1907–2005)
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Prostý fakt, že nikdo z nás není dokonalý, ovlivňuje naše vzájemné 
vztahy a ovlivňuje i náš vztah k sobě samým.
Jaké světlo do toho vnáší slovo z Bible: „Přijímejte jeden druhého, 
tak jako Kristus k slávě Boží přijal vás”?

Vždy v neděli od 9.30 v koncertním sále na Staré radnici 
v Říčanech, Masarykovo náměstí 83/1
Pořádá Církev bratrská – www.cbricany.cz

Zveme na sérii kázání na téma:
Všichni jsme normální - jen 
na první pohled

16. 10. Normální? Nic takového neexistuje!
23. 10. Jak se přiblížit a neublížit si?

30. 10. Tajemství silných vztahů.

Humanitární sbírka
Humanitární sbírka pro diakonii 
Broumov se uskuteční ve čtvrtek 
6. 10. 2022 od 12,00 do 17,00 
hodin u kostela na Masarykově 
náměstí v Říčanech. Jako obvykle 
můžete přinést oblečení (neroztr-
hané, s funkčními zipy), lůžkoviny, ručníky, utěrky, 
deky, péřové přikrývky, polštáře, spacáky, záclony, 
hračky, hygienické a toaletní potřeby, prací a čis-
ticí prostředky, školní i sportovní potřeby. Pokud 
nám přidáte k darovaným věcem 10 Kč, použije-
me část jako příspěvek na odvoz sbírky a podpo-
ru diakonie, zbytek na naši další činnost. Sbírkou 
podpoříme organizaci diakonie Broumov, sociální 
družstvo, která darované věci převezme. daro-
vané věci budou hned druhý den ráno (7. 10.) 
odvezeny do Prahy - Vršovic na nádraží a po že-
leznici následně dopraveny do chráněných dílen 
v Broumově. zde jsou věci vytříděny a připraveny 
pro předání potřebným lidem.

Děkujeme za vaši pomoc.
Marie Junková, Farní charita Říčany   

Poděkování
Chtěly bychom touto cestou poděkovat kolektivu 
interního oddělení Nemocnice agel v Říčanech 
za péči o paní annu Trubkovou. 
děkujeme za odbornou péči a za laskavost, se 
kterou jste přistupovali nejen k paní Trubkové 
a k nám, ale i k ostatním pacientům. Velice si 
vážíme vaší náročné práce.

 M. Uhlířová a M. Trantinová

Přání
dne 10. září popřálo 43 členů, nejen seniorů, 
z tenisového oddílu T. J. Sokol Říčany a radošo-
vice na svých dvorcích všechno nejlepší, zdraví 
a trvalý optimismus svému kolegovi, 90letému 
br. Františkovi Křížkovi. dobroty všeho druhu, 
trocha zpěvu při kytaře – to všechno spolu se 
skvělým počasím a dobrou náladou přátel vy-
tvořilo nádherný rámec oslav věnovaný našemu 
tenisovému kamarádovi Františkovi. 

Františku, tak jen a jen to dobré  
do dalších let!   J. T. 

Vzpomínka
dne 20. 10. 2022 uplyne 100 
let od narození pana Ladislava 
dobiáše z Říčan, který léta spolu-
pracoval s říčanskými ochotníky, 
připravoval pro ně paruky a líčil je.

S láskou na něho vzpomíná dcera Marie 
Nováková, syn Ladislav Dobiáš a vnuk Láďa

Vzpomínka
dne 11. 8. 2022 zemřela paní anna Trubková, 
naše milá spolubydlící v domě s pečovatelskou 
službou Senior v Říčanech. K dlouhověkosti 91 
let přispěla její houževnatost, pravidelný pohyb 
při procházkách i nákupech. Byla společenská 
a obětavě pomáhala ostatním seniorům. Bude-
me na ni vždy s láskou vzpomínat.

Za kolektiv pracovníků DPS Senior  
v Říčanech I. Závodská, ředitelka, 

za přátele Marie Uhlířová a Marcela Trantinová 
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reALITNí PorADNA
Ing. Jana 
Karlachová
REMAX Alfa
Realitní makléřka  
pro Říčany a okolí

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

Otázka: Dobrý den, prodáváme s bývalým přítelem byt, 
který jsme si spolu pořídili před 5 lety. Byt je v katastru 
napsán na bývalého přítele, který si vzal na byt hypotéku, 
když jsme byt kupovali a já jsem byla na mateřské dovo-
lené. Hypotéku jsme spláceli ze společných peněz. Bývalý 
přítel tvrdí, že peníze z prodeje bytu budou jen jeho. Má 
pravdu on nebo mám nárok na polovinu? Děkuji předem 
za názor.  Karolína N.

Odpověď: Dobrý den, podle toho co píšete, máte na polo-
vinu bytu určitě morální nárok, ale bohužel je Váš přítel 

ve výhodě, protože je zapsán jako vlastník bytu na katast-
ru.Jelikož jste nebyli manželé, tak ani nepotřebuje k pro-
deji bytu Váš souhlas. Zkuste se poradit s právníkem, ale 
šance na úspěch jsou podle mého názoru malé. 

Otázka: Dobrý den, mám dotaz ohledně rezervace bytu. 
Sepsal jsem s realitní kanceláří smlouvu o rezervaci s tím, 
že rezervační poplatek složím do 3 dnů. Druhý den od se-
psání jsem se dozvěděl od sousedů několik skutečností, 
které mě od koupě odradily a chci rezervaci zrušit. Musím 
i tak zaplatit zálohu, když již nemám o byt zájem?  
 Petr N. 

Odpověď: Dobrý den, pokud jste ještě neuhradil rezervaci, 
máte právo od smlouvy odstoupit. Jen si pečlivě pročtěte 
dohodu o rezervaci, abyste dodržel podmínky. Pravdě-
podobně tam bude uvedeno, že pokud částku neuhradíte 
do určitého data, tak se smlouva od počátku ruší. Nicmé-
ně tam může být také uvedená smluvní pokuta za neuhra-
zení, tak pozor! 

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

in
ze

rc
e
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KČT Odbor Říčany-radošovice ve spolupráci s Muzeem Říčany a podporou Města Říčany

pořádá 8. ročník turistického pochodu 

  50. rovnoběžka NS říčany
Datum konání: sobota 15. října 2022  

Délka trasy: 10 km, přes 50. rovnoběžku
Většinou po naučné stezce Říčansko, lesem, okolo rybníků i volnou krajinou.  

Vhodné pro rodinnou turistiku a školní mládež, s poučením o místních zajímavostech.
Start: Říčany nádraží Čd 8 - 10 hod. 

Startovné: dospělí 30 Kč, členové KČT 25 Kč, děti do 15 let 15 Kč 
Cíl: Říčany Muzeum Říčany 11 - 15 hod.

Informace:   www.kct-ricany.cz
   kct.ricany@seznam.cz

Na vaši účast se těší pořadatelé Pavel Charvát, Žižkova 1483/33, 25101 říčany
Telefon: 603 545 369 Email: charvatpav@email.cz

Letos mohou účastníci pochodu navštívit v Muzeu  
výstavu Svět kostiček – stavebnice Lego.
Při cestě na start, nebo po skončení v cíli je možno
 využít cyklostezku Mnichovice – Strančice – ří-
čany –  Praha Kolovraty při dodržení ohleduplnosti 
k ostatním uživatelům. 

Mezi říčany a Kolovraty přejdete znovu přes  
50. rovnoběžku.

Dodržujte prosím aktuální doporučení zdravotníků.
Občerstvení z vlastních zdrojů nebo v restauracích 
na trase.
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Více než polovina obyvatel České 
republiky má v rodině alespoň jed-
noho čtyřnohého přítele, který má 
rád a zároveň i potřebuje pravidel-
ný pohyb. Značka krmiva pro psy 
a kočky Purina proto přišla s nápa-
dem vybudovat po České republice 
psí hřiště a dát tak chlupáčům i je-
jich páníčkům prostor pro aktivně 
strávený čas. Všechny překážky 
jsou vyrobeny z materiálu, který 
by jinak skončil na skládce, a celý 
projekt tak podporuje cirkulární 
ekonomiku. První psí hřiště tohoto 
druhu vzniklo v pražském Nedvězí 
a další už čekají na své zájemce.

Neustálé hledání nových míst, kam 
vyrazit na procházku, aby se nenudil 
pes ani páníček, bývá občas náročné. 
Důležité je také zvážit, kam psi smí 
a jestli je pro ně místo vhodné, jak 
z hlediska bezpečnosti, tak z hlediska 
rozvíjení schopností. Purina ve spo-
lupráci s městskou částí Praha-Ned-
vězí, společností Circu.eu a spolkem 

Naše Nedvězí, z.s., přišla s řešením 
v podobě inovativního psího hřiště. 
To má hned několik benefitů.
Například překážky byly vyrobeny 
ze starých nepotřebných předmě-
tů darovaných místními obyvateli, 
z kůrovcového dřeva nebo postin-
dustriálního odpadu v podobě smrko-
vých roštů. Díky tomu se využil mate-
riál, který by jinak skončil na skládce 
nebo ve spalovně a nevzniká tak nový 
odpad.  Malí i velcí chlupáči se tak 
mohou vydovádět na překážkách 
z vysloužilého zahradního nářadí, 
nábytku dřeva nebo pneumatik. Boj 

s nadbytečným odpadem a podpora 
cirkulární ekonomiky vychází z dlou-
hodobé strategie značky Purina.
Dalším benefitem je efektivní využití 
nepotřebného materiálu, kterým byla 
ušetřena nejen příroda, ale i městské 
finance, které je díky tomu možné po-
užít pro jiné účely. 
V neposlední řadě je prospěšnost 
agility, jak pro fyzickou kondici psa, 
tak i páníčka. Navíc upevňuje jejich 
vzájemný vztah a je dobrý také pro 
socializaci psa. Agility překážky byly 
vyrobeny a následně instalovány pod 
vedením agility trenéra, k zajištění 
všech bezpečnostních požadavků 
a maximálního prožitku z pohybu 
pro všechny psí návštěvníky. 
Výhodou projektu je mimo jiné i to, 
že může být uskutečněn kdekoliv. 
Proto vyzýváme ostatní obce, aby 
se inspirovaly u Nedvězí, spojily se 
s Purinou a postavily ve svém městě 
hřiště, které bude pejskům i jejich 
páníčkům přinášet radost z pohybu, 
tréninku i vzájemného setkávání. 

Nové psí hřiště šetří planetu i městskou kasu
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rezidence oliva Říčany finišuje
Říčanská firma ENIXUS GROUP 
s.r.o. developerský projekt Rezi-
dence Oliva ve Verdunské ulici 
pojala nadčasově.  Do cíle se blíží 
nejen stavební práce na novém by-
tovém domě v Říčanech, ale i pro-
dej jednotlivých bytů, které jsou 
téměř vyprodány.

Jen krok k dokončení
Projektem výstavby nových bytů v Ří-
čanech se firma ENIXUS GROUP 
s.r.o. začala zabývat již v roce 2018. 
Jejím hlavním cílem bylo postavit 
v této vysoce ceněné lokalitě, která již 
počtvrté za sebou obsadila post místa 
s nejvyšší kvalitou života, nové kva-
litní bydlení. Tento záměr se podařil, 
a právě nyní směřuje celá výstavba 
do finální fáze. 
Rezidence Oliva Říčany je moder-
ním bytovým domem, který nabízí 13 
nových bytů, 7 komerčních prostor 
a 33 parkovacích stání. Najít ho mů-

žete v Říčanech v ulici Verdunská 
1749/18. 
Projekt reaguje na současný trend 
stavební bytové výstavby, a to je pře-
devším tlak na úsporu energií a její 
obnovitelné zdroje. Nechybí tedy jak 
úsporné nakládání s vodami, nízkoe-
nergetická třída pro vytápění, přípra-
va pro fotovoltaiku, chytrá domác-
nost u každého bytu.
Poslední byty na prodej
Ke konci se chýlí nejen celá výstavba 
rezidence, která by měla být zcela do-
končena v prosinci 2022, ale i prodej 

jednotlivých bytů. Případní zájemci 
o bydlení či zázemí pro své podniká-
ní však nemusí zoufat. Aktuálně jsou 
k prodeji poslední byty o různých 
dispozicích, 5 nebytových prostor, 
parkovací stání se skladem a 2 samo-
statné garáže. 
Zaujala vás Rezidence Oliva Říčany 
a chtěli byste si v ní pořídit bydlení, 
komerční prostory nebo garáž? Pro 
více informací se můžete podívat 
na náš web www.rezidenceolivarica-
ny.cz nebo nás kontaktovat na telefo-
nu +420 736 294 846. 



odpověď
Vážený pane Kousale, máte pravdu, obřadní síň pro 
poslední rozloučení v našem městě chybí. V právě 
uplynulém volebním období jsme měli v plánu alespoň 
připravit podklady pro realizaci této síně. Zaměřova-
li jsme se však i díky náročné covidové situaci na jiné, 
ještě potřebnější projekty. Ale určitě je správné neopo-
míjet ani tuto součást života a vybudovat v Říčanech 
důstojné obřadní místo. Proto budeme hledat finance 
na projekt a realizaci důstojné obřadní síně, jak jsme 

deklarovali ve volebním programu pro nadcházející 
období. V tomto případě se jeví jako jedna z možnos-
tí spolupráce se soukromým subjektem formou PPP 
projektu (Public Private Partnership), ale nabízí se 
i jiná řešení. Rádi bychom takový objekt během pár let 
předali k využívání veřejnosti.

Děkujeme za podnět.
Hana Špačková, místostarostka
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Během září 2022 až července 2023 bude v Říča-
nech probíhat prestižní Mezinárodní výzkum 
dospělých PIAAC, který pořádá Organizace pro 
hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Čes-
ká republika se výzkumu účastní společně s více 
než 30 zeměmi z celého světa. Výzkum realizuje 
Národní pedagogický institut ČR z pověření Mi-
nisterstva školství.

Na vybrané domácnosti se v této době obrátí tazate-
lé výzkumných společností STEM/MARK a MEDI-
AN. Rozhovor s tazatelem bude trvat přibližně dvě 
hodiny. Každý respondent obdrží za účast ve výzku-
mu finanční odměnu 800 Kč. Pro úspěch výzkumu 
je zásadní, aby se co nejvíce oslovených domácností 
do výzkumu zapojilo, neboť jsou vybrané právě ony 
a podle mezinárodní metodiky nemohou být nahra-
zeny. Data budou uchována jako přísně důvěrná, 
budou zpracována hromadně a použita výhradně 
pro účely výzkumu.
Cílem výzkumu je zjistit, jak jsou občané v jednot-
livých zemích připraveni na výzvy současné doby, 
jako jsou změny na trhu práce či rostoucí využívání 
digitálních technologií v práci i mimo ni. Výzkum 
se proto zajímá o pracovní zkušenosti a vzdělává-
ní, ale i o uplatňování různých dovedností v kaž-
dodenním životě. Výsledky výzkumu dají zpětnou 
vazbu českému vzdělávacímu systému, ukáží, kde 
jsou naše silné a slabé stránky a kde je vhodné 
upravit vzdělávání tak, aby lépe odpovídalo našim 
současným potřebám.
Podrobnosti o výzkumu a kontaktní údaje jsou 
uvedeny na stránkách www.piaac.cz.

               Říčany se zapojí do prestižního  
mezinárodního výzkumu dospělých PIAAC

rezidence oliva Říčany finišuje

Dobrý den, mrzí mě, že Říčanům chybí obřadní síň na po-
slední rozloučení. Obřadní síň je již běžná i v menších 
městech s menším rozpočtem, navíc když na hřbitově se 
vhodný pozemek nachází. Jistě by to občané Říčan a okolí 

ocenili a nemuseli jezdit do továrny na pohřby do Straš-
nic. Pochopitelně pro katolíky je varianta pohřbu v koste-
le. Navíc by obřad nebyl zadarmo, nýbrž zpoplatněn.

S pozdravem Antonín Kousal



ze sportu

Klub šachistů Říčany 1925
www.sachyricany.cz

Týden v akci 204 hráčů, 
20. ročník mezinárodně 
V sobotu 3. 9. byl ukončen 20. roč-
ník Poháru města Říčany. Týden-
ních bojů za šachovnicí se zúčastni-
lo rekordních 204 hráčů.  Rekordní 
byla i účast zahraničních šachistů. 
Přivítali jsme hráče z USA, Turecka, 
Rakouska, Švédska a Ukrajiny. Do-
mácích hráčů nastoupilo celkem 35. 
V turnaji hrálo pět hráčů s titulem 
FIDE MISTR.

Mezi účastníky byli i J. Feirfeil z Týnce 
nad Sázavou a S. Koper z klubu Mahr-
la Praha, kteří nevynechali ani jediný 
ročník, stejně jako ředitel turnaje (J. 
Říha). a putovní pohár můžeme již po-
třetí uvést jméno Vojta. Zvítězil ovšem 
Mistr FIDE Jakub Vojta, syn vítěze již 
dvou ročníků. Mládí se obecně velmi 
prosadilo. Z domácích hráčů obsadil 
5. místo Jakub Ocelák a na 6. místě 
skončil náš další velký talent, teprve 
13letý Jan Síleš. Obrovské překvape-
ní, když Honza byl až 54. nasazený 

hráč. V rámci Poháru města Říčany se 
hrají turnaje dva. Turnaj B zcela ovlád-
la Oleksandra Kornischukl, Poprvé 
v historii získal nějaký hráč 100 % 
bodů. Příjemným překvapením byl 
návrat našeho odchovance M. Šembe-
ry, který skončil na 3. místě. 
Turnaj se hrál také jako Krajský pře-
bor. V kategorii mužů i do 18 let 
zvítězil D. Ocelák před J. Sílešem . 
V kategorii do 20 let byl druhý M. 
Novotný a třetí S. Placer. V kategorii 
dívek do 20 let byla L.Glasbergerová 
druhá.  Součástí Poháru bylo i ša-
chové soustředění mládeže spojené 
s rozborem partií. Dále minitábor pro 
začínající a bleskový turnaj, kterého se 
zúčastnilo 58 hráčů.

Poděkování patří především M. Ji-
rouškové a teamu KC Labuť. 

Dvě medaile z m Čr v rapid 
šachu
Nejlepší čeští hráči v mládežnických 
kategoriích se o víkendu 10. - 11. 9. 
sešli v hotelu Fit Fun v Harrachově 
na Mistrovství ČR v rapid šachu. Hrá-
lo se tempem 2 × 20 minut + 5 vteřin 
na tah. Do finále M ČR bylo nutné se 
probojovat z krajských kol. 
Dva cenné kovy z M ČR je jistě velký 
úspěch. Vicemistrem ČR v Kategorii 
H 12 se stal D. Martirosyan. Stříbr-
nou medaili získal v kategorii H 14 T. 
Pressler. V této kategorii skončil ještě 
J. Síleš na 13. místě a 16. místo obsadil 
A Mrázek. Početné zastoupení jsme 
měli i v kategorii H 10. Nejlepší byl 
M. Artamonov na 9. místě. T. Gernet 
skončil na 16. a E. Kolář na 17. místě.
V kategorii dívek jsme měli letos zastou-
pení jen v kategorii do 12 let, L. Kopecká 
skončila na 22. místě a v kategorii do 14 
let A. Zelenková na 19. místě.

Jaroslav Říha 

Mezinárodní ta-
neční soutěž Pohár 
starosty v rokenrolu 
pořádala naše TŠ 

TWIST Říčany v sobotu 10. září. V měst-
ské sportovní hale jsme měli opět plno – 
na parketu i v hledišti. Aby se soutěž vů-
bec uskutečnila, pomohl nám generální 
sponzor – Realitní kancelář ROMÁNEK 
A PARTNEŘI. Velké díky za finanční do-
taci patří i městu Říčany.  Obdiv zaslouží 
i rodiče, bez kterých bychom akci také 
stěží zorganizovali. Tito spolupracovníci 
stěhovali, uklízeli, stavěli halu atd. Váží-
me si těchto lidí!  Všem výše zmíněným 
děkujeme a jsme na ně hrdí. 
Výsledkově naše Taneční škola TWIST 
Říčany dopadla skvěle. Před meziná-
rodní porotou jsme vyhráli ve všech 
formačních hlavních ktg. a v žákovské 
párové ktg. 

1. místo  získali:
Johanka Randulová - Ondra Hlubuček , 
ktg. žáci Pixie – dívčí formace do 11 let
Madonna – formace do 15 let
Madonna Ladies – formace nad 14
Twister – párová formace
Con Calmas – ktg. malé formace
Další úspěchy: 2. místo žákovský pár 
Lucie Holoubková – Lukáš Batók, 3. 
místo – formace Jungles, 4. místo (nej-
lepší z ČR) duo Viktorka Románková 
– Karolína Veselá. TŠ Twist Říčany měl 
však i další finálová zastoupení. Zkrátka 
se nám daří, co víc dodat?
TŠ TWIST Říčany na mistrovství svě-
ta a Evropy  
TŠ Twist Říčany letos reprezentuje Čes-
kou republiku na mistrovství světa i Ev-
ropy hned ve třech kategoriích, a hned se 
třemi různými skupinami. Tady je prostý 
výčet, co nás ještě čeká do konce roku 

na mistrovství světa a mistrovství Evro-
py (MS, ME).
Krakov (Polsko):
1. 10. – MS párových formací – za ČR 
startuje náše formace TWISTER
2. 10. – ME dívčích formací do 15 let – 
za ČR naše formace MADONNA 
Lyon (Francie):
12. 11. – MS formací nad 14 let – za ČR 
startuje naše MADONNA LADIE5
Praha:
3. 10. – MS dívčích formací do 14 let – 
za ČR startuje MADONNA
Všechny soutěže a výjezdy je potřeba 
zorganizovat do detailu. Sehnat dopra-
vy, ubytování, domluvit stravu, … a hlav-
ně pořádně trénovat, abychom Českou 
republiku a Říčany co nejlépe reprezen-
tovali. Tak nám zachovejte přízeň!

Jiří Boháček
Vedoucí TŠ Twist Říčany

Pohár starosty města Říčany už 22. ročník 
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Rozvoj ragby dětí a mládeže je podporován dotacemi města říčany
www.facebook.com/ragbydetiamladezercricany
Sportovní centrum mládeže finančně podporuje Středočeský kraj

rugby Club mountfield Říčany
www.rugbyricany.cz, www.twitter.com/rugbyricany, www.facebook.com/rcricany

MUŽI
Mountfield vstoupil do Poháru 
úspěšně
Ve dvou odehraných utkáních pod-
zimního Poháru ragby XV prokázali 
ragbisté Mountfieldu svou aktuální do-
minanci. Nejprve porazili Spartu 40:0, 
následně desetkrát položili Pragovce 
a zvítězili 70:10.  Po utkání se Spartou 
nebyl i přes výhru trenér Miroslav Ně-
meček úplně spokojený. „Můžeme být 
spokojeni s výsledkem, ale s hrou až tak 
ne. Bylo vidět na množství technických 
a taktických chyb, že se jednalo o první 
zápas. Sparta, na to, v jaké přijela se-
stavě, předvedla slušný výkon a hlavně 
se jí bohužel podařilo vnutit nám jejich 
hru.“ Na Pragovce se do bodové statis-
tiky zapsal neuvěřitelnými pětatřiceti 
body Jihoafričan Tristan Horak, který 
třikrát položil a proměnil všech deset 
kopů po položení.

ŽENY
Ragbistky Říčan držely na turnaji 
v Petrovicích krok s favoritkami
Kvalitní výkony předvedly říčanské 
ragbistky na turnaji Poháru 7s žen 
v pražských Petrovicích, kde se před-
stavily i silné zahraniční týmy Le-
gie Varšava a Donau Vídeň. Hráčky 
Mountfieldu porazily Dragon Brno 
46:0 a domácí Petrovice 31:14, v zá-
pasech s favorizovanými Spartou a Ta-
trou sice podlehly (7:27, resp. 0:26), ale 
předvedly do dalšího průběhu soutěže 
slibné výkony. Turnaj zhodnotil trenér 
Mountfieldu Thomas Mendes. „V prv-
ním zápase jsme letos poprvé hráli 
proti Dragonu. Proti silnému týmu se 

nám dařilo dostávat rychle míč na kří-
dla a zaznamenali jsme na začátku tur-
naje dobrý výsledek. Proti Spartě jsme 
ztráceli fyzicky, prohrávali jsme mnoho 
duelů v obraně. V utkání s Tatrou jsme 
sehráli vyrovnaný první poločas (0:7), 
kdy jsme mohli a měli skórovat. V dru-
hém poločase nám bohužel poklesla 
morálka a opět jsme minuli celou řadu 
skládek. V zápase o páté místo nás če-
kaly Petrovice. Po dobré první půli 
(19-7) dovolily naše chyby v defenzivě 
a ztráta koncentrace soupeřkám návrat 
do utkání (19-14), naštěstí se nám díky 
dobré kondici děvčat podařilo ještě po-
ložit dvě pětky a skončit s dobrým cel-
kovým výsledkem.“

DĚTI
V Říčanech jsme hostili regionální 
turnaj dětí
Po prázdninách se rozjely regionální 
turnaje dětí, v Říčanech jsme v neděli 
4. září hostili kluky a holky kategorie 
do 12 let. Turnaj se vydařil po sportovní 
i organizační stránce. „Kategorie U12 
zahájila sezonu 1. turnajem na domá-
cím hřišti. Hostili jsme 200 dětí z 16 
týmů. Velkou pomocí byl početný roz-
hodcovský tým ze starších kategorií. 
Měli jsme postavena čtyři hřiště a tur-
naj trval tři hodiny. Děti si to užily a byly 
spokojené, stejně tak i diváci, kteří 
viděli krásné ragby,” sdělil po turnaji 
říčanský trenér Jan Schejbal.

UDÁLOSTI 
Mládežnické reprezentace bojova-
ly v Říčanech o Mistrovství Evropy
Reprezentace České republiky do 18 

a 20 let sehrály kvalifikační utkání Mis-
trovství Evropy v Říčanech. V unikát-
ním dvojzápase jim v obou případech 
byli soupeři vrstevníci z Polska.  V krás-
ném počasí první zářijové soboty se 
na hřišti stadionu Josefa Kohouta před 
velmi slušně zaplněnými tribunami 
nejprve představili hráči do 18 let. Češi 
vedení do utkání kapitánem Matějem 
Novákem, hráčem říčanské juniorky, 
začali utkání skvěle. Výsledek první-
ho poločasu 18:5 byl ještě pro Poláky 
milosrdný. V druhém dějství tempo 
hry poněkud opadlo, naši borci bez 
problémů uhájili výhru 23:10. Kromě 
Matěje Nováka nastoupili do utkání 
i další říčanští borci, Patrik Pavlík, Ma-
rek Švikovský, Daniel Malec, Filip Ša-
roch, Daniel Kvaššay, Kristián Lacina 
a Matyáš Rus, kteří se po závěrečném 
hvizdu rozhodčího mohli radovat z po-
stupu na závěrečný turnaj Mistrovství 
Evropy nejvyšší divize Championship. 
vacítky v sestavě s říčanskými Samu-
elem Dupuyem, Markem Langrem 
a Davidem Krechterem nesehrály proti 
Polsku dobrý zápas. Poláci byli po ce-
lou dobu utkání důraznějším a vyspě-
lejším týmem, dobře skládali a útočili 
z druhé vlny. Češi i přes prohru 12:43 
nakonec postupují na závěrečný turnaj 
ME spolu se svými soupeři, z dalších 
kvalifikačních bojů totiž vypadlo Švý-
carsko.
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tomáš Adámek vnáší míč do obrany sparty

Říčaňáci v dresu české juniorky

POZVÁNKA NA RAGBY - STADI-
ON JOSEFA KOHOUTA

15. 10. 2022 | turnaj starších 
žáků (U14) PYRF
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Říčanští atleti promlouvají do republikových žebříčků
Dvě stříbra z European Kids Athle-
tics Games
Od soboty 3. 9. do pondělí 5. 9. 2022 
se v Brně sešlo přes 1700 atletů 
z 15 evropských zemí, aby bojovali 
o cenné kovy v již tradičním závodě 
European Kids Athletics Games.
Našim nejúspěšnějším atletem se stal 
Tomáš Barták, když dokázal pobrat 
hned dvě stříbrné medaile. Na sprin-
terské rovince mu k tomu na trati 60 
metrů stačil čas 8,31 s. V závěrečném 
běhu na 800 metrů si k tomu musel 
vytvořit osobní rekord 2:26,70 min.
Daleko od medaile nebyla ani Lea 
Bradová, Olivia Greenová, štafeta 
4×300 metrů mix a Eliška Lacko-
vá. Lea šla do finále 100 m překážek 
s velkým očekáváním, bohužel ale 

na jedné z prvních překážek zakopla 
a brala čtvrtou příčku 0,08 s za bron-
zem. Na stejné pozici, 7 centimetrů 

od medaile, skončila ve finále dál-
ky Olivia a v závěrečných štafetách 
rovněž naše čtveřice Lea Bradová, 
Eliška Lacková, Patrik Geist a Ště-
pán Němec. Těm k medaili scházelo 
0,95 s. Elišce Lackové pak ještě z pá-
tého místa chybělo na medaili v běhu 
na 300 metrů 0,65 s.
Do umístění v top 10 se pak ještě 
vešly ve sprintu na 60 metrů sedmá 
Olivia Greenová a devátá Lea Brado-
vá. Olivia přidala 6. místo ve skoku 
vysokém a 7. místo v běhu na 600 
metrů. Náš oddíl na těchto závodech 
ještě reprezentovali Eva Greenová, 
Barbora Burdová, Adéla Strnadová, 
Julie Masslová, Šimon Říha a Domi-
nik Jakoubek.

David Beneš
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Podzim ve znamení tanečních kurzů
Ani jsme se nenadáli a je tu říjen a stej-
ně jako podzim, jsou i taneční kurzy 
v plném proudu. 
Na tomto místě bychom tedy chtěli vel-

mi poděkovat manželům Vítovým za udržování mnohale-
té tradice tanečních kurzů pro mládež (ale i pro dospělé), 
a to i v nesnadných časech jakými byly poslední dva roky. 
Nesmírně si vážíme pocty převzít „mládežnické kurzy“ 
a v této tradici pokračovat i nadále. Je to pro nás velká zod-
povědnost, ale i radost a doufáme, že se nového úkolu zhos-
tíme alespoň z poloviny tak dobře jako manželé Vítovi. Bez 
nich - jejich kurzů a nadšení, by se totiž tanec v jakékoliv 
formě v Říčanech jistě netěšil takové oblibě. Ostatně to do-
kládá i každoročně nabitá plesová sezóna. 
S tanečními je neodmyslitelně spjat i nábor nováčků do na-
šeho tanečního klubu. Bude určitě probíhat po skončení 
základních tanečních i pokračovacích kurzů. Pokud byste 
ale věděli už teď, že vás tanec baví a chtěli byste se mu vě-
novat více, a to na rekreační ale klidně i soutěžní úrovni, 
neváhejte přijít kdykoliv v průběhu roku. 
Jsme také rádi, že i někteří naši svěřenci se postupně stávají 
velkými pomocníky při vedení kurzů. Již čtyři naši taneční-
ci mají splněné trenérské zkoušky III. třídy a další to v do-
hledné době čeká. Nejen my si tak zvyšujeme naši kvalifi-
kaci a nadále se vzděláváme, ale také rozšiřujeme trenérský 
tým, aby o vás bylo dobře postaráno.
Kromě tanečních kurzů pro mládež v KC Labuť, běží i la-
dies latin (ty již začaly) a taneční kurzy pro dospělé (začí-
náme v týdnu od 3. 10.) na našem tanečním sále. Pokud se 
ještě chcete přidat, přijďte, zameškané začáteční hodiny 

snadno doženete. Pro více informací se podívejte na webo-
vé stránky www.fuego.cz anebo pište na info@fuego.cz.
Závěrem bychom vás chtěli pozvat na taneční soutěž Fuego 
cup, která se bude konat 29. - 30. 10. v KC Labuť. V prů-
běhu celého víkendu budete mít možnost zhlédnout nejen 
juniorské a mládežnické tanečníky, ale i dospělé a senior-
ské taneční páry, a to až do třídy B (druhá nejvyšší národní 
třída). Hojné zastoupení bude mít i náš klub, tak neváhejte 
a přijďte nás podpořit nebo si jen užít víkend plný krásných 
třpytivých šatů a radosti z tance.

Jan Beránek & Pavla Beránková, vedoucí tanečního 
klubu Fuego a „noví“ taneční mistři,

trenéři I. třídy ČSTS (Český svaz tanečního sportu) a pro-
fesionální členové SUT (Svaz učitelů tance)

Na podzim pořádá Běžecký klub 
Říčany již 40. ročník lesního běhu. 
Přestože se jedná o jubilejní ročník, 
předpokládáme pořádání v tradič-
ní formě. Účastnit se budou moci 
všichni zájemci o zdravý pohyb 
v přírodním prostředí, a to od nej-
menších dětí po dospělé v jakém-
koliv věku. Pro všechny připravíme 
17 věkových kategorií a pro kaž-
dou z nich odpovídající vzdálenost 
k uběhnutí. Nejmenší děti poběží 
300 m a muži 11 km. 

Ačkoliv k tomu situace svádí, nehod-
láme zvyšovat startovné, které držíme 
již několik desítek let na stejné úrov-
ni, všechny dětské kategorie startují 
zdarma. To, že můžeme držet kvalitu 
akce na stabilní úrovni je díky podpo-

ře města Říčany a několika stálých 
sponzorů z řad místních podnikatelů. 
V neposlední řadě se o zdárný průběh 
akce stará parta kamarádů a rodin-
ných příslušníků, kteří tvoří spolehli-
vý pořadatelský sbor.

Ještě důležité informace
Lesní běh Říčany se uskuteční 16. říj-
na (neděle) v dopoledních hodinách. 
Zázemí, tj. prezentace, start i cíl 
všech distancí, je před sokolovnou 
Říčany a Radošovice ve Strašínské 
ulici. Přihlásit se bude možné předem 
podle instrukcí, které jsou uvedeny 
na www.ricany.cz/org/bezeckyklub 
v sekci Lesní běh. Tam najedete také 
všechny nezbytné informace.
Již neodmyslitelně také Lesní běh 
patří do rodiny regionálních běhů 
v rámci Poháru Ladova kraje, který 
odstartuje hned po prázdninách, a to 
7. ročníkem. 

Všechny zájemce zve za Běžecký klub 
Říčany Miloš Smrčka, 

pětinásobný mistr světa veteránů 
v běhu do vrchu

Lesní běh Říčany po čtyřicáté
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S novým školním rokem nabízí 
Sport Academy mnoho novinek. 
Tou největší je rozšíření portfo-
lia naší akademie i mimo oblast 
sportu. V rámci nové značky Fun 
Academy nabídneme hned několik 
nových kroužků, například filmař-
ský, cestovatelský nebo malý ban-
kéř. Všechny nové kroužky vedeme 
zábavnou formou, abychom v dě-
tech probudili zvídavost a nadšení 
k dané činnosti. Také sportovní 
složka se dočkala rozšíření o ně-
kolik nových sportů. Těšit se tak 
můžete na basketbal, šipky nebo 
aerobik. Kromě rostoucího počtu 
kroužků stoupá i počet lokalit, 
ve kterých působíme. Nově nás tak 
najdete v Liberci a Olomouci, ale 
i na více pražských a středočeských 
školách.

U každého kroužku nabízíme vždy 
ukázkovou hodinu zdarma, se svým 
potomkem tak za námi můžete přijít, 
prohlédnout si, jak hodina vypadá, 
vyzkoušet si ji, promluvit s trenérem 
a až teprve potom se rozhodnout. Časy 

všech kroužků najdete na https://
funacademy.cz/krouzky/. Neváhejte 
ale moc dlouho, všechny kroužky se 
rychle plní. 

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 všespor-
tovní GYM Academy pro holky a kluky 
z 1. - 4. třídy. Přihlašovat se do krouž-
ků je možné přímo na stránkách haly 
https://www.nafialce.cz/ v sekci Kur-
zy a kroužky. Přihlašujte se ale rychle, 
zbývají poslední volná místa. Těšíme 
se na vás!

Vít Voltr

Sport Academy se rozšiřuje! Pod hlavičkou 
Fun Academy nabídne nové kroužky!

Máme za sebou 
první týdny no-
vého školního 
roku. Vstupu-

jeme do něho s velkým odhodláním 
a lehkými obavami, co přinese, jak ho 
zvládneme. Covid se v současné době 
stal tím menším „strašákem“. Téměř 
všechny kurzy z naší nabídky jsou 
naplněné, a toho si nesmírně vážíme. 
Je to vizitka toho, že svou práci dělá-
me dobře, děti se k nám rády vracejí 
a nováčků je také nemalý počet. V 1. 
ZŠ Říčany pořádáme kurzy od nej-
menších 3 - 4letých dětí, po mládež 
ve specializované tělocvičně ve Stran-
čicích, kde máme pronajatý komerční 
prostor, zde probíhá kurzů a tréninků 
daleko více. Máme zde zázemí nejen 
pro závodní družstva sportovních 
gymnastek a teamgymu, ale také mís-
to, kde můžeme provozovat dopolední 
lekce pro rodiče a děti, gymnastické 
kurzy pro školy a v odpoledních hodi-
nách pak cvičení pro děti předškolní-
ho a školního věku, mládež a dospělé. 
Po volbách do zastupitelstva se těšíme 

na další nová jednání s novými (?) 
představiteli města, na hledání mož-
ností, jak vrátit celý gymnastický oddíl 
domů – zpět do Říčan. 
Aktuálně před uzávěrkou tohoto čísla 
jsme v plné přípravě závodů Teamgym 
Cup Říčany a Říčanské hvězdičky, 

který zaplní sportovní halu Na Fial-
ce stovkami gymnastek a gymnastů 
z celé ČR. Opět to bude velká akce 
pod naší taktovkou. V příštím čísle vás 
budeme informovat, jak celý víkend 
proběhl. 
Jitka Jechová a Barbora Bernardová

Jsme na startu nového školního roku
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memoriál Z.Kocmana - babytenis-finále 
Čelákovice 27.8.2022

orIeNTAČNí bĚH
Orientační běh v Říčanech letos 
slaví 14. výročí. Začali jsme se sku-
pinkou asi dvaceti dětí v září 2008. 
Dnes nás je více než 100 a jsme třetí 
největší orientační oddíl ve stře-
dočeském kraji. Máme to štěstí, že 
v blízkém okolí Říčan máme krásné 
lesy, takže na tréninky to není dale-
ko a na výsledcích to je vidět. Nejlep-
ší z nejlepších – konkrétně Adéla, 
Ema, Laura, Jirka, Tomáš a Vojta – 
se nominovali na mistrovství repub-
liky na klasické trati, které se koná 
v polovině září (po uzávěrce tohoto 
čísla) nedaleko Nového Boru. Drží-
me palce. Do konce roku nás všech-
ny pak ještě čeká řada oblastních 
i celostátních závodů, koncem září 
se účastníme i štafetového soustře-
dění ve Dvoře Králové.

Ve školním roce 2022/2023 budeme 
opět otevírat orienťáckou přípravku 
pro děti od 8 let. Mapový trénink pro 
všechny věkové kategorie se koná 
v pondělí odpoledne – na podzim 
a na jaře v lesích okolo Říčan, v zim-

ním období (od konce října) v nafu-
kovací hale U Lesa. Běžecké tréninky 
pro všechny věkové kategorie pořádá-
me v úterý, ve středu a ve čtvrtek. Více 
informací na www.obricany.cz .

David Rožek

Baby tenisté 1. TK Pacov se v sobo-
tu 27. 8. 2022 zúčastnili na kurtech 
TK Čelákovice finálového turnaje 
– přeboru středočeského tenisové-
ho svazu o postup na mistrovství 
republiky.

Naši babytenisté srdnatě bojovali 
o každý „fiftýn“, mohutně pod-
porováni spoluhráči, rodiči i pra-
rodiči. I přes konečnou porážku 
v boji o bronzové medaile je třeba 
všechny hráče i hráčky jednoznač-

ně pochválit za bojovnost a za stále 
se zlepšující výkonnost,  a zároveň 
poděkovat za výbornou reprezen-
taci 1. TK Pacov.

Martina Čížková

Jarní soustředění ob Ří-
čany v chlumu u třeboně.
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Amatérští hráči se v sobotu 3. září 
utkali v 1. ročníku turnaje ve stol-
ním tenise „ZÓNA CUP 2022“, 
který se konal v letos nově otevřené 
Zóně svobody, volnočasovém areá-
lu poblíž vlakového nádraží. Zájem 
o turnaj byl velký, ale z kapacitních 
důvodů museli pořadatele omezit 
počet hráčů na 16.
Nejdříve zápasili jednotlivci, kteří 
se utkali ve skupinách po čtyřech 
hráčích, systémem každý s každým, 
a následně první dva z každé skupiny 
postoupili do osmifinále, z každého 
z nich pak vítěz do čtvrtfinále, kde už 
se zápasilo o medaile. Po urputném 
boji nakonec 3. místo obsadil Michal 
Chalupa, 2. příčku si vybojoval Václav 
Kvasnička a v turnaji zvítězil Martin 
Skrčený. Hráče ale hra bavila natolik, 
že neplánovaně rozlosovali ještě dvo-
jice a sehráli malý turnaj ve čtyřhře, 
který vyhrála dvojice Václav Kvasnič-

ka a Martin Horák. Po velkém úspě-
chu prvního ročníku se pořadatelé 
rozhodli, že se okamžitě pustí do pří-

pravy dalšího turnaje, který by se měl 
konat na podzim. 

 Martin Skrčený

V Zóně svobody se soutěžilo ve stolním tenise
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Nový start, nové cíle
Na konci měsíce srpna 
tohoto roku i náš fotba-
lový klub otevřel brány 

nové sezóny roku 2022/2023. Se-
zóny, která přímo naváže na řadu 
změn, jimiž klub postupně prochá-
zel od poloviny sezóny loňské, kdy 
došlo nejprve k zásadním změnám 
ve struktuře vedení klubu a násled-
ně k odchodům nemalé části dříve 
stabilních hráčů klubu. S odstupem 
času můžeme hodnotit, že půlrok 
velkých změn máme úspěšně za se-
bou a nyní je potřeba napnout veš-
keré síly a pozornost na aktuální 
sezónu, v níž budeme chtít klub 
nadále stabilizovat a směřovat k na-
plnění mnoha očekávání.   

Poté, co se náš klub FK Říčany úspěš-
ně prokousal mnohdy doslova „trni-
tou cestou“, která doprovází téměř 
vždy velké změny, můžeme s hrdostí 
opět říci, že jsme plni sil a budeme 
se snažit dělat čest celému říčanské-
mu fotbalu a radost všem říčanským 
fanouškům. Tomuto slibu by samo-

zřejmě nebylo možno dostát, pokud 
bychom neměli v první řádě odpoví-
dající hráčskou základnu. My však 
do sezóny vstupujeme s kompletními 
10 kategoriemi, od fotbalové školičky, 
přes mladší a starší přípravku, mladší 
a starší žáky, mladší a starší dorost 
a se třemi „dospěláckými“ týmy, jimiž 
jsou ,,A“ tým mužů, ,,B“ tým mužů 
a stará garda.

,,A“ team
„A tým“ po 5. kole soutěže drží druhé 
místo, s minimální ztrátou na průběž-
ně vedoucí tým Jevan. 
Cíl pro sezónu 2022/23 byl stanoven 
na umístění do 3. místa a až do závě-
rečných kol se udržet v boji o postup 
do vyšší soutěže. 

Děkujeme trenéru Janu Vosáhlovi 
a hráčům za doposud předváděné vý-
kony. Současně děkujeme všem hrá-
čům, kteří z určitých důvodu opustili 
naše řady, za odvedené výkony a pře-
jeme hodně sportovního štěstí v ná-
sledujících angažmá.  

,,B“ team
I tomuto týmu se daří velice dobře, 
panuje spokojenost i s vnitřním fun-
gováním dané kategorie. Děkujeme 
trenéru Tomáši Královi, že se této 
práce ujal.

Dorost U19 (ročník 2004-2005)
Výsledky této kategorie příjemně 
překvapují i tím, že někteří hráči star-
šího dorostu již pravidelně nastupují 
do zápasů ,,A“ týmu a téměř většina 
z nich nastupuje za ,,B tým.
Děkujeme trenérovi a hráči ,,A“ týmu 

Martinu Susovi, který kluky  
perfektně připravuje.

Dorost U17 ročník 2006-2007
Přes určité problémy se šíří kádru 
však kluci makají a zatím vyválčili 
průběžné 9. místo v Krajském přebo-
ru. Trenéry pro tento rok jsou Marek 
Bejlovec a Radek Ptáček

Starší žáci U15 ročník 2008-2009
Starší žáci, hrající soutěž Okresní-
ho přeboru, zatím ve dvou zápasech 



ze sportu

Hraj florbal s Draky!
Jsme úspěšný 
sportovní klub 
FBC Draci Ří-

čany s více než desetiletou tradicí 
a více než 200 aktivními hráči od 6 
let až po muže. 

Díky velikosti klubu a licencovaným 
trenérům dovedeme zajistit všestran-
ný sportovní rozvoj přiměřeně věku. 
Dbáme na to, aby se každý hráč či 
hráčka zlepšovali a zároveň je florbal 
s námi bavil. 
Naše dračí odchovankyně Karolína 
Mezerová se v polských Katovicích 
na přelomu srpna a září účastnila 
mistrovství světa juniorek ve florbale. 
Kája v pěti zápasech posbírala celkem 
4 body a výrazně pomohla českému 
reprezentačnímu výběru k historic-
kým stříbrným medailím.
Se zahájením sezóny hledáme nové 
spoluhráče a spoluhráčky do našich 
týmů, zejména ročníky narození 2014 
a mladší. Přivítáme jak nováčky, kteří 
chtějí s florbalem začít, tak i ty, kdo již 
hráli a chtějí se zlepšit. Více informací 
najdete na stránkách www.florbal-
draci.cz. Rádi vás uvidíme na trénin-
ku a třeba někdo z vás také jednou 
přiveze do Říčan medaili z mistrov-
ství světa. Tak to pojďte zkusit! 
Sezóna zahájena, první úspěchy při-
cházejí
Náš klub naskočil do dvanácté sou-
těžní sezóny a léto plné pilných flor-

balových příprav začíná nést své 
ovoce. Mládežnické týmy se již v pl-
ném tempu připravují na první ligové 
zápasy. Mužský tým odstartoval ještě 
dříve, již začátkem srpna.
Elitní tým odehrál výborná utkání 
v Poháru Českého florbalu s týmy 
z vyšších lig. V divoké přestřelce nej-
prve porazil Děčín poměrem 14:7 
a následně v taktické bitvě FA Mladou 
Boleslav 4:3. Pokud se našim mužům 
podaří zvítězit i v dalším kole nad 
FBC Došwich Milevsko, narazí pak 
na FBC Liberec, který hraje nejvyšší 
florbalovou soutěž.
Mladší žáci sehráli plzeňský turnaj 
Gorila. Ve skupině se umístili na dru-
hém místě a v play-off následně hlad-
ce porazili Liberec, v zápase plném 

nervů zvítězili nad Sokolem Králov-
ské Vinohrady a nakonec si vylámali 
zuby na soupeřích z Litvínova. Pod-
trženo a sečteno, si kluci přivezli z pl-
zeňského turnaje skvělé zážitky, nové 
zkušenosti a bronzové medaile.
Rádi vás v říjnu uvidíme na našich do-
mácích zápasech. Nejmladší příprav-
káři odehrají 9. října 2022 domácí 
turnaj v Městské sportovní hale, star-
ší žáci 2. října tamtéž, Muži B hrají 
své domácí zápasy 15. října v SH Kos-
telec nad Černými lesy.  Junioři hrají 
30. října 2022 také v SH Kostelec nad 
Černými Lesy a určitě ocení vaši pod-
poru. Budeme se těšit!

Za klub FBC Draci Říčany  
Tomáš Tichý
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neztratili ani bod a mají impozantní 
skóre 34:4. Jen tak dál.

Skvělou práci odvádí trenéři Lukáš 
Liolias a Jiří Netopilík. Na chod této 

kategorie dohlíží vedoucí mužstva 
Jan Vojta.

Mladší žáci U13 ročník 2010-2011
Po třech kolech kluci zatím drží prů-
běžné 2. místo v Okresním přeboru, 
kdy ze tří zápasů 2x vyhráli a jednou 
remizovali. Děkujeme trenérům, 
kteří kluky připravují na velké hřiště 
a vkládají do nich prvky moderního 
fotbalu. 

Děkujeme Lukáš Liolias  
a Marek Podroužek

Mladší přípravka  U9 2014-2015
Mladší přípravka pod vedením 
trenérů Davida Bereše a Marka 
Bejlovce trénuje ve stejné dny jako 
starší přípravka, totožně na hlav-
ním hřišti našeho klubu, rozdíl je 
pouze v začátku tréninku, který je 
stanoven na 17:00 hodin. Pokud 
byste někdo chtěl navštívit a zkusit 
hrát fotbal v našem klubu, jste roz-
hodně vítáni na každém tréninku, 
který je vždy otevřen i nově přícho-
zím hráčům.

Školička U7 2016 a mladší
PPrvní fotbalové krůčky dělají naši 
nejmenší fotbalisté a fotbalistky 

pod zkušeným mládežnickým tre-
nérem FK Říčany Davidem Ma-
ryškem a jeho novým kolegou Vác-
lavem Medřickým, kteří se snaží 
v každém dítěti zažehnout ty první, 
lež mnohdy nejdůležitější, plamín-
ky zaujetí pro tento krásny sport. 
Jejich tréninky probíhají výhradně 
na stadionu FK Říčany, jsou zamě-
řeny na všeobecné pohybové hry 
a základy fotbalových dovedností 
a i v této kategorii rádi přivítáme 
každého kluka či holku, kteří si 
chtějí zkusit fotbal, chtějí začít 
sportovat, chtějí najít nové kama-
rády a přitom poprvé obléct pravý 
fotbalový dres. 
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oDDĚLeNí Pro DoSPĚLÉ 
Masarykovo nám. 83 
Tel. 323 602 654 
E-mail: 
dospele.odd@knihovna.ricany.cz

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

www.KNIHoVNA.rICANy.CZ

oTeVírACí DobA:
Oddělení pro dospělé:  pondělí až pá-
tek od 8.30 do 18.00, sobota od 8.30 
do 12.00.
Oddělení pro děti:  pondělí od 12.00 
do 18.00, úterý od 12.00 do 17.00, 
středa a čtvrtek od 8.30 do 18.00, pá-
tek od 12.00 do 17.00 a první a třetí 
sobotu v měsíci od 8.30 do 12.00.

Čtvrtek 20. 10. v 18 hodin,  
oddělení pro děti
Autorské čtení – Markéta Kajuková
Od snu ke skutečnosti aneb jak 
vzniká kniha. Beseda a autorské 
čtení z knihy Dům u jasanu, kterou 
v prosinci loňského roku pokřtila 

v naší knihovně herečka Denisa 
Nesvačilová
Ohlédnutí za Malováním na rynku
Po přestávce vynucené koronavirem 
jsme opět uspořádali tuto tradiční 
akci, ta letošní byla už dvacátá čtvr-
tá. Konala se ve středu 13. září. Kvůli 
dešti musela být přesunuta pod stře-
chu do Kulturního centra Labuť. Děti 
kreslily obrázky na téma „Namaluj, 
čím chceš být, až budeš velký“. Ob-
rázky jsme si vystavovali a prohlíželi. 
Děti moc krásně malovaly a za svůj 
obrázek dostaly bonbón. Letos na akci 
přišlo 550 dětí a učitelů. 
Děti chtějí být: princeznou, majite-
lem penzionu, lampářkou, řidičem 

létajícího balónu, hasičem, veterinář-
kou, kadeřnicí, fotbalistou, farmář-
kou, ochráncem přírody, zpěvačkou, 
soudkyní…

Švédsko zajímavé a inspirující, 
naši lidé ve Švédsku 
Úterý 11. 10., 18.00 – Husova knihovna – Masary-
kovo nám. 66 - zahájení
Promítání filmu „České kořeny ve Švédsku“. 
dokument představuje formou umělecky zpracovaných 
medailonků několik významných Čechů a Češek, kte-
ří odešli do Švédska před rokem 1989 za svobodou. 
V této pro českou emigraci málo typické zemi mohli pak 
uplatnit své schopnosti a talenty bez politických ome-
zení. Uvádí spoluautorka dokumentu Martina Fialková. 
Hosté: Blanka Karlsson, Stellan Karlsson (osobnosti 
z dokumentu), Jiří Králík.
Spojeno s vernisáží připravených výstav – Unesco, Čes-
ké stopy, Od ucha k uchu a Genealogie švédských králů
Vstup volný

Středa 12. 10., 18.00 – Husova knihovna – Masary-
kovo nám. 66 
Přednáška a beseda „Komenský  
a Smetana ve Švédsku“

Blanka Karlsson – historička, filoložka, slavistka, bo-
hemistka, komenioložka, editorka, výtvarnice a histo-
rická šermířka. Obhájila 3 diplomy Mgr, Ph.dr. a PH. 
d. na Univerzitě Karlově v Praze, ale od roku 1984 
trvale žije a působí ve Švédsku. V roce 1991 obdrže-
la od švédského krále příspěvek z královského fondu 

na bádání o Komenském a Smetanovi. V letech 1991-
2006 doktorandka slavistiky na Univerzitě v Uppsale. 
V roce 2006 založila ve Švédsku vlastní Vydavatelství 
Blanka Pragensis Förlag. Bibliografie díla: 92 titulů knih 
a článků v oborech historie, kulturní dějiny, pedagogi-
ka, filologie, bohemistiska, vědecká práce v autografii. 
Krátký filmový portrét Blanky Karlsson je obsažen v již 
uvedeném dokumentu České kořeny ve Švédsku. 

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 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

Mezinárodní akce, nad kterou 
převzali záštitu:

Ministerstvo kultury Čr
Velvyslanec Švédského království 

v Čr Jeho excelence  
Frederik Jörgensen

Hejtmanka Středočeského kraje  
Petra Pecková

Starosta města Říčany  
David Michalička

Místostarostka města Říčany pro 
kulturu a školství Hana Špačková
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MINIMÁLNÍ OKRAJ
INVERZNÍ 

PRUH

MINIMÁLNÍ OKRAJ
POZITIV

Pestrá říjnová nabídka
Výstava Svět kostiček
Ještě po celý říjen můžete vstoupit 
do světa LEGO – do světa tvoři-
vosti, zábavy a objevování. Pro ve-
řejnost je otevřeno každý den od 14 
do 18 hodin.

Ovečky na Dvorku, sobo-
ta 8. října od 16 do 18 
hod.
Projděte si s námi zajímavou cestu 
od narození jehňátka až po hotový 
svetr z ovčí vlny. Na Dvorku naproti 
muzeu se seznámíte s živými ovečka-
mi, uvidíte, jak se jejich vlna stříhá, 
pere, češe, přede, plstí. Zjistíte, co 
ovečky potřebují ke spokojenému 
životu. Sami si budete moci uplstit 
malý suvenýr z ovčí vlny. A možná 
přijde i ovčácký pes.

Meteority, co se z nich 
dozvídáme a jak je najít, 
neděle 9. října od 14 
do 17 hod., Geopark 
Říčany
Meteority přinášejí život i zkázu. Ži-
vot například v podobě zásob vody, 
které máme na naší planetě. O zkáze 
by mohli vyprávět dinosauři. No… 
vlastně z valné většiny nemohli. Co 
se děje, když „padající hvězda“ do-
padne opravdu až na zem? Dozvíte 
se, jak v praxi probíhá pátrání po me-
teoritech na pracovišti, které patří 
ke světové špičce – na oddělení mezi-
planetární hmoty AVČR v Ondřejově. 

Zkusíte sami poznat meteorit mezi 
jinými horninami a dozvíte se, kdy 
se můžete přidat k pátracím skupi-
nám po aktuálním dopadu meteoritu 
na naše území. Dozvíte se, jak velkou 
roli hrály meteority při vzniku moří 
a oceánů na Zemi a při samotném 
vzniku života. A jaká je pravděpodob-
nost, že přiletí tak velké těleso, jaké 
zahubilo většinu dinosaurů. Kromě 
spousty zajímavostí a pravých mete-
oritů nebude chybět ani tvoření pro 
děti.

Geologické pokusy 
do školy i domů, úte-
rý 11. října od 17.30 
do 19.30 hod., Geopark 
Říčany
Že sopka ze sody a octa už je krapet 
okoukaná? Tak se přijďte inspirovat 
k nám! Neživá příroda je v knihách 
poměrně nezáživná. Geologické 
i astronomické děje jsou dlouhé, vět-
šinou si nějakých zásadních změn 
v průběhu jednoho lidského života 
ani nemáme šanci všimnout, a tak je 
nám celé téma poněkud vzdálené. Ale 
to vše se dá změnit! Na semináři se 
naučíte, jak předvést výbuchy sopek, 
vrásnění, vliv zemětřesení na budovy, 
vznik kráterů a mnoho a mnoho dal-
ších jevů třeba doma v kuchyni nebo 
ve třídě vaší školy. A nebudete jen 
přihlížet – vše si sami vyzkoušíte! Se-
minář je vhodný pro dospělé zájemce 
a mládež. Místo si rezervujete zakou-
pením vstupenky na našem e-shopu.
geologické pokusy

Podzimní procházka 
nejen do minulosti 
Říčan, sobota 15. října 
od 14 do 15.30 hod.
Věděli jste, že na Fialce býval rybník 
a ještě před pár desítkami let tu tekl 
potok, u kterého si hrály děti? Co 
myslíte – trhaly taky fialky? Muze-
um pro vás chystá novou publikaci 
Říčanský uličník. Průvodce městem 
a přírodou pro malé i velké vyjde 
na konci října, už nyní máte možnost 
seznámit se s jednou z tras po městě. 
Začátek je v parku Poručíka Koreše. 
Projdeme se spolu od ulice Olivova 
přes Rýdlovu, park Antonína Švehly 
a Fialku k nádraží. Pro děti i dospělé 
budou připraveny aktivity zaměřené 
na poznání našeho města.

Řezání a broušení ka-
menů, sobota 15. října 
od 14 do 17 hod., Geo-
park Říčany
Máte doma kámen, do jehož nitra 
byste chtěli pohlédnout, nebo bys-
te si broušení a leštění kamenů jen 
rádi vyzkoušeli? Budeme se na vás 
v geoparku těšit již tradičně každou 
třetí sobotu v měsíci. Na akci je nut-
ná rezervace na emailu jana.svando-
va@muzeum.ricany.cz. V této akci je 
zahrnuta i komentovaná prohlídka 
geoparku.
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Plstíme skřítky a zví-
řata, neděle 16. října 
od 14 do 17 hod., výu-
ková místnost ve spor-
tovní hale na Škroupově 
2026/2
Vyrobte si svého skřítka nebo zví-
ře! K plstění ovčí vlny budeme 
potřebovat jen trochu trpělivosti, 
plstící jehlu a podložku. Vyzkoušet 
můžete i plstění s mýdlem a vodou, 
vyrobíme tak třeba pestrobarevnou 
látku na skřítkův kabátek a čepič-
ku. V případě zájmu bude možné 
si na workshopu dokoupit materiál 
na další tvoření doma. Workshop je 
určen pro dospělé, děti od 15 let bez 
doprovodu a děti od 12 let v dopro-
vodu dospělého, který také tvoří. 
Rezervaci místa provedete zakou-

pením vstupenky na našem e-sho-
pu.

Výměnný bazar oble-
čení, sobota 22. října 
od 14 do 18 hod., hlavní 
budova muzea na Rýdlo-
vě 271/14 
Přijďte oblečení, které se vám už ne-
hodí, vyměnit za něco, co naopak 
potřebujete, anebo se vám prostě jen 
zalíbí. Všechno nemusíme kupovat 
v obchodě – výměna je přece tak jed-
noduchá! Pozvěte i kamarádky a užij-
te si fajn odpoledne s radostí z nových 
úlovků. Kolik kusů přinesete, tolik si 
budete moci odnést. Noste, prosíme, 
pouze hezké, čisté, nepoškozené ob-
lečení pro děti a dospělé. Z kapacit-
ních důvodů přijímáme maximálně 
30 kusů na osobu.
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Myslíte, že předměty, které se 
nám do muzea dostaly přes více 
než sto lety, nám už nemají co 
nového říct? Tak to se mýlíte! 
díky neustále se aktualizujícím 
poznatkům historických bádání 
a spolupráci s dalšími instituce-
mi můžeme pořád nacházet nové 
a zajímavé informace o předmě-
tech, které ukládáme v našem 
depozitáři. a někdy nám v tom 
pomáháte i vy, naši návštěvníci 
a příznivci. Nedávno jsme na zá-
kladě badatelského dotazu napří-
klad zjistili, že předmět, který nám 
v roce 1913 daroval žák říčanské 
měšťanské školy jménem Leho-
vec, je něčím úplně jiným, než 
jsme si dosud mysleli.
Celé generace historiků říčanské-
ho muzea se domnívaly, že žulo-
vá koule s průměrem asi 11 cm 
(na obrázku uprostřed) je jednou 
z několika dělových koulí, které 
máme ve sbírkách. dělové kou-
le, které nacházíme po Říčanech 
i okolí, jsou zřejmě památkou 
na husitské obléhání našeho hra-
du. Našly se přímo v jeho areálu, 
ale i v okolních obcích. Na této 
kouli však na první pohled vyniká 
asi tři centimetry hluboký vývrt. 

Ten na kamenné dělové koule 
z 15. století nepatří (díry se v dělo-
vých koulích objevují až o mnoho 
později, teprve v době, kdy se už 
odlévají z kovu, a slouží ke snazší 
manipulaci – asi jako díry v bow-
lingové kouli).
díky badatelskému dotazu a kon-
zultaci s odborníky jsme tedy ce-
lých 109 let od nálezu přišli na to, 
že nejde o munici do kanónu, 
ale o předmět mnohem civilnější 
a – co si budeme povídat – uži-
tečnější. Ve skutečnosti je totiž 
tato koule závažím do nějakého 
mechanického zařízení denní po-
třeby, nejpravděpodobněji do tkal-
covského stavu. Ve vyvrtané díře 
byl totiž původně zaklesnutý ko-
vový hák, který sloužil jako závěs. 
Ten se nám bohužel nedochoval. 
z původně dramatického nálezu 

„dělové koule“, do něhož jsme si 
mohli projektovat naše vzrušující 
představy o tom, jak Žižka se svou 
armádou kališníků ostřeloval ří-
čanský hrad, se tak vyklubal před-
mět denní potřeby, který sloužil 
ke zcela mírovým účelům. Že je to 
škoda? ale kdeže. zatímco proka-
zatelně identifikovaných dělových 
koulí máme ještě několik, podob-
né závaží je v našich sbírkách 
osamocené. Hmotné doklady oby-
čejného života dávných obyvatel 
Říčanska jsou o to cennější, čím 
méně se o nich píše v písemných 
pramenech. Ty si totiž všímají spí-
še násilných zlomových okamžiků 
dějin a právních nebo daňových 
záležitostí. Takzvaný „obyčejný 
člověk“ a jeho všední život se 
v nich zpravidla nevyskytuje.
a co z toho plyne pro nás? Že 
práce historika nikdy nekončí, že 
i předmět, který u nás uchovává-
me už sto let, může skrývat nová 
tajemství a že je velmi důležité, 
abychom o předmětech, které 
nám darujete do sbírek, měli co 
nejvíce informací. Často nám totiž 
jejich účel pomáhá určit tzv. nále-
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Ze sbírek muzea: Není koule jako koule
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10 říjen
PRogRam 2022

PŘIPRAVU-
JEME

ROCKSeT
 St 26 / 10 / 2022 – 20.00
   KonceRt „1” mezi RoXette tRibute  
  KaPelami Světa! KonceRt je SoučáStí aKce  
  „Česko – švédský měsíc v ŘíČanech“. 

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

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 uhLíř  
S KaPeLOu
 ne 23 / 10 / 2022 – 16.00
   PíSničKový Pořad PRo malé i velKé uŠi.  
 diváci Se mohou těŠit na nezaPomenutelné  
 PíSničKy, KteRé vytvořil jaRoSlav uhlíř  
 Převážně ve SPoluPRáci Se zdeňKem  
 SvěRáKem – holubí dům, SeveRní vítR, není  
 nutno a SPouStu dalŠích.  

 konceRT Y

GReen daY PRaGue IdIoTs & hosté
So závěrečný koncert v „ZÓně svoBodY” v podání chlapců z gReen day 
PRague idiotS udělá pomyslnou tečku za letní sezónou. Přijďte se pomyslně 
rozloučit i vy. vstup ZdaRma.

 sPoLeČnos T a Tanec  

seTkání senIoRů s hudBou
Po   Pořádá město říčany pro všechny aktivní seniory. živá hudba, příjemné 
posezení a dobrá zábava.

 konceRT Y  

daRJa kuncová a hoT JaZZ PRaha
St Změna PRoGRamu. Koncert z cyklu „Jazzové večery v Říčanech”.

 sPoLeČnos T a Tanec  

PRvní ŘíČanská veŘeJná TanČíRna
Út   Příjemné prostředí, kvalitní taneční hudba. neformální oblečení. Přijďte  
se pobavit, procvičit taneční kroky či odložit zbytečná kila.

 konceRT Y

RoBeRT kŘesťan a dRuhá TRáva
St Koncert přední české kapely druhá tráva, která se během let odchýlila  
od původního moderního bluegrassu k nadžánrovému výrazu.

 konceRT Y  

aBBa WoRLd RevIvaL
Pá   Koncert oblíbené revivalové kapely. Přijďte si zatančit a zavzpomínat  
na hity legendární kapely abba. Koncert je součástí akce „Česko – švédský 
měsíc v Říčanech“.

 dIvadLo   

ČaRoděJkY v kuchYnI
Út  Skutečné pozadí televizní cooking show. Režie: Roman Štolpa, překlad: 
martin Fahrner. hrají: veronika Žilková, michaela dolinová, vincent navrátil 
/ Ladislav ondřej, milan duchek.

 vá Žná hudBa  

JaRosLav šonský
Pá   Koncert z cyklu „kruh přátel hudby”. 
Koncert je součástí akce „Česko – švédský měsíc v Říčanech“.

 konceRT Y  

JaRosLav huTka – RecITaL
čt   známý zpěvák a skladatel, vůdčí osobnost folkového sdružení Šafrán, 
které výrazně promlouvalo do hudební scény 70. let. host: Lubomír houdek 
z nakladatelství galén.
Koncert je součástí akce „Česko – švédský měsíc v Říčanech“.

 dě TI  

JaRosLav uhLíŘ s kaPeLou
ne  Písničkový pořad pro malé i velké uši. diváci se mohou těšit  
na nezapomenutelné písničky, které vytvořil jaroslav uhlíř převážně  
ve spolupráci se zdeňkem Svěrákem – holubí dům, Severní vítr, není nutno  
a spoustu dalších. 

 sPoLeČnos T a Tanec  

PRvní ŘíČanská veŘeJná TanČíRna
Út   Příjemné prostředí, kvalitní taneční hudba. neformální oblečení. Přijďte  
se pobavit, procvičit taneční kroky či odložit zbytečná kila.

těšíme se na vaši návštěvu!

info@kclabut.cz

FLeReT  
a ZuZana ŠuLáKOvá
 čt 01 / 12 / 2022 – 20.00
   vánoční KonceRt PoPuláRní  
 valaŠSKé SKuPiny.  

14.00

03

19.30

18

19.30

05

CiTROn
 Pá 11 / 11 / 2022 – 20.00
   KonceRt čeSKé RocKové legendy v Rámci  
 tuRné „suPI se sLéTaJí 2”. SPeciálním hoStem  
 KonceRtu bude SKvělá SlovenSKá metalová  
 PaRta sYmFoBIa! 

ČiPeRKOvé
 ne 13 / 11 / 2022 – 10.00
   SnejPoPuláRnějŠí dětSKá KaPela v čR.  
 zPívají PíSničKy, KteRé baví děti, Rodiče,  
 babičKy i dědy. Přijďte Si S nimi zazPívat, 
zatancovat, zablbnout a taKy Se vyFotit. 

ORigináLní PRažSKý  
SynKOPiCKý ORCheSTR
 St 16 / 11 / 2022 – 19.30
  KonceRt z cyKlu  
 „JaZZové veČeRY v ŘíČanech”. 

MiChaL PavLíČeK TRiO  
& MiLLy hOnSOvá
 St 09 / 11 / 2022 – 20.00
   KytaRový viRtuóz a SKladatel michal  
 PavlíčeK vydal PoSlední album autoRSKých  
 PíSní PoŠli to tam. KaPela: michal PavlíčeK –  
 KytaRa, milly honSová – zPěv, maRtin ivan – baSa,  
 michal daněK – bicí, michal nejteK – KláveSy.  

jaKub SMOLíK 
S KaPeLOu

 St 02 / 11 / 2022 – 19.30
  KonceRt věčného RomantiKa  
 S doPRovodnou SKuPinou oPět v naŠem  
 měStě. tRadiční zábavně KonceRtní vyStouPení   
 SoučaSné, umělecKo-inteRPRetační oSobnoSti,  
 jež Svými PíSněmi oSlňuje zejména něžnou  
 čáSt PubliKa.  

20.00

12

16.00

23

20.00

14

18.00

01

19.00

25

19.00

11

19.30

19

19.30

20

 konceRT Y

RockseT
St Koncert „1” mezi RoXette tribute kapelami světa! Koncert 
je součástí akce „Česko – švédský měsíc v Říčanech“.

 konceRT Y  

unITed FLavouR + nIkoL a Band
Pá   united Flavour je reggae a rhythm & bluesová kapela z Prahy založená 
v roce 2004. v čele stojí španělská zpěvačka sista carmen a ostatní 
členové pochází z Pobřeží slonoviny, Spojených států, české republiky  
a Slovenska. v jejich hudbě kapela míchá mnoho exotických žánrů, kromě 
reggae a rhythm & blues jsou to prvky soulu, hip hopu, world music, 
gospelu, dancehallu, rocksteady a latinské hudby. united Flavour patří mezi 
nejpopulárnější formace svého druhu přinejmenším ve střední evropě. 
 
nikol & band je kapela v čele se zpěvačkou nikol Pialovou. má v repertoáru 
pestrou směs českých i světových hitů napříč hudebními žánry. nikol zazářila 
na letní scéně Kc labuť, kde předvedla společně se svojí kapelou strhující 
šou se svým písňovým setem věnovaný zejména zpěvačce amy winehouse. 
Kapela hraje ve složení: Jan aleš (keys), michal „”kolouch”” daněk (drums), 
ondřej hauser (bass), Tomáš Fuchs (guitar).

20.00

26

20.00

28

neBuď LaBuť a  zajdi na KultuRu!
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neBuď LaBuť a  zajdi na KultuRu!



78 inzerce.kuryr@ricany.cz

KULTUra V ŘÍČaNECH
V říJNU 2022

do 16.10. Město Říčany Výstava  „Pavel Šmíd - O poslušnosti“ 
 Městská galerie,  Výstava obrazů Pavla Šmída, který se svým figurálním dílem přímo
 Stará radnice dotýká citlivých, ale stále aktuálních otázek naší minulosti a má 
  společenský přesah i do současnosti. 

do 30.10. Muzeum Říčany Svět kostiček 
14.00 - 18.00  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. 

1.10. sobota KC Labuť GREEN DAY Prague Idiots Revival & hosté 
18.00 zóna Svobody závěrečný koncert v „zÓNĚ SVOBOdY“ v podání chlapců z GrEEN 
  daY PraGUE IdIOTS udělá pomyslnou tečku za letní sezónou.  
  Přijďte se pomyslně rozloučit i VY! VSTUP zdarMa! 

1.10. sobota TJ Sokol Říčany  Sokolský šlehačkový pohár  
8.30 a Radošovice Tenisový turnaj ve smíšené čtyřhře pro každého, kdo udrží v ruce 
 Tenisové kurty Sokolská ul. raketu. Bližší info na nástěnce na kurtech, případně na webu  
  www.tenisricany.cz.

2.10. neděle Sokol Říčany Žákovský atletický den 
8.00 - 13.00 a Radošovice závody v běhu, skoku a hodu/vrhu, registrace a propozice cca týden 
 Sokolské hřiště před termínem konání na https://www.atletika-ricany.cz/ 

3.10. pondělí  Město Říčany Setkání seniorů s hudbou 
14.00 KC Labuť Pořádá Město Říčany pro všechny aktivní seniory. Živá hudba, 
  příjemné posezení a dobrá zábava. 

5.10. středa KC Labuť Jitka Vrbová & Hot Jazz Praha 
19.30  Koncert z cyklu „Jazzové večery v Říčanech“. 

8.10. sobota Muzeum Říčany Ovečky na dvorku 
16.00 - 18.00 dvorek naproti muzeu Projděte si s námi zajímavou cestu od narození jehňátka  
  až po hotový svetr z ovčí vlny. 

8.10. sobota Sokol Říčany a Radošovice Lampionový průvod 
19.00 Start u restaurace Jureček Tradiční podzimní setkání u Jurečku, start průvodu v 19h  
  od restaurace Jureček, občerstvení zajištěno. 

9.10. neděle KČT Říčany Radošovice Poznej Brdy 7 
7.24 Start nádraží Říčany Pochod v délce 14 km z Jinců přes Křešín a Felbabku do Hořovic.  
  Odjezd vlakem z Říčan v 7.24 přes Prahu hl.n. Více na www.kct-ricany, 
  e-mailu vsmetak@gmail.com nebo tel. 605 216 209. 

9.10. neděle Muzeum Říčany Meteority, co se z nich dozvídáme a jak je najít? 
14.00 - 17.00 Geopark Říčany dozvíte se, jak v praxi probíhá pátrání po meteoritech, zkusíte si sami 
  poznat meteorit mezi jinými horninami a zjistíte, kdy se můžete přidat 
  k pátracím skupinám po dopadu meteoritu na naše území. 

11.10. úterý Muzeum Říčany Geologické pokusy do školy i domů 
17.30 - 19.30 Geopark Říčany Na semináři se naučíte, jak předvést výbuchy sopek, vrásnění, vliv 
  zemětřesení na budovy, vznik kráterů a mnoho dalších jevů třeba 
  doma ve vaší kuchyni, nebo ve třídě školy.  
  Vstupenky na e-shopu muzea. 

11.10. úterý Husova knihovna Promítání filmu České kořeny ve Švédsku 
18.00 Husova knihovna zahájení Česko - švédského měsíce v Říčanech. Spojeno s vernisáží 
  výstav – Unesco, České stopy, Od ucha k uchu a Genealogie  
  švédských králů. Uvádí Martina Fialková. Hosté: Blanka Karlsson,  
  Stellan Karlsson (osobnosti z dokumentu) a Jiří Králík. Součást akce 
  „Česko – švédský měsíc v Říčanech“. 
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11.10. - 11.11. Husova knihovna Výstava „Kulturní dědictví UNESCO - Švédsko“ 
 Masarykovo nám. Putovní panelová výstava představí 24 švédských položek  
  historického a kulturního dědictví, zapsaných na seznamy světového 
  dědictví UNESCO.  „Česko – švédský měsíc v Říčanech“. 

11.10. - 11.11. Husova knihovna Česká stopa švédská 
 Masarykovo nám. Putovní panelová výstava 48 významných českých a švédských 
  osobností vzájemné kulturní a společenské spolupráce, případně 
  s významnými českými či švédskými rodinnými kořeny. Součást akce 
  „Česko – švédský měsíc v Říčanech“. 

11.10. - 11.11. Husova knihovna Od ucha k uchu - o sdružení Šafrán 
  Putovní výstava o historii nakladatelství Šafrán, jehož členy byli  
  Jaroslav Hutka, Vladimír Merta, Vlastimil Třešňák a další. Součást  
  akce „Česko – švédský měsíc v Říčanech“. 

11.10. - 11.11. Husova knihovna Genealogie švédských králů 
 Husova knihovna V rodokmenu je zachyceno také několik desítek předků švédských 
  králů z řad české šlechty. „Česko – švédský měsíc v Říčanech“.

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

12.10. středa Husova knihovna Přednáška a beseda „Komenský a Smetana ve Švédsku“ 
18.00  Uvádí česko-švédská historička Blanka Karlsson. Host: Martina 
  Fialková. Večer je součástí akce „Česko – švédský měsíc v Říčanech“.

12.10. středa KC Labuť Robert Křesťan a Druhá Tráva 
20.00 KC Labuť Koncert přední české kapely druhá tráva, která se během let odchýlila 
  od původního moderního bluegrassu k nadžánrovému výrazu. 

14.10. pátek KC Labuť ABBA WORLD REVIVAL 
20.00 KC Labuť Koncert oblíbené revivalové kapely. Přijďte si zatančit a zavzpomínat 
  na hity legendární kapely aBBa. Koncert je součástí akce „Česko – 
  švédský měsíc v Říčanech“. 

14. - 16.10. Sokol Říčany Sokolské prameny - Rokytka 
 a Radošovice Komentovaná výprava od sokolovny k prameni rokytky - hlavní akce 
  15.10. více na sokolricany.cz. Pořádá Česká obec sokolská. 

15.10. sobota KČT Říčany 50. rovnoběžka NS Říčany 
8.00 - 10.00 Radošovice 8. ročník turistického pochodu s délkou trasy 10 km, většinou po 
 Nádraží Čd Říčany naučné stezce Říčansko. Start u nádraží Čd 8-10 hod.

15.10. sobota Muzeum Říčany Podzimní procházka nejen do minulosti Říčan 
14.00 - 15.30  Projdeme se spolu od ulice Olivova přes rýdlovu, park antonína Švehly 
  a Fialku k nádraží. Pro děti i dospělé budou připraveny aktivity  
  zaměřené na poznání města. začátek v parku poručíka Koreše.

16.10. neděle Běžecký klub Říčany Lesní běh Říčany XCR (cross country run) 
9.15 Sokolovna závod Poháru Ladova kraje pro všechny zájemce o běh, od nejmenších 
  dětí po nejstarší veterány. délky tratí od 300 m pro nejmenší až 11 km
  pro dospělé. Start a cíl u Sokolovny.  
  Informace na: www:ricany.cz/org/bezeckyklub. 

16.10. neděle Muzeum Říčany Plstíme skřítky a zvířata 
14.00 - 17.00 Muzeum Říčany Vyrobte si svého skřítka nebo zvíře! Využijete ho jako hračku pro děti 
  nebo model na poličku. rezervaci místa provedete zakoupením  
  vstupenky na e-shopu muzea. 

18.10. úterý KC Labuť Čarodějky v kuchyni 
19.30 KC Labuť Komedie Caroline Smith - skutečné pozadí televizní cooking show. 
  Hrají: Veronika Žilková, Michaela dolinová, Vincent Navrátil /Ladislav 
  Ondřej, Milan duchek.  

19.10. středa KC Labuť Jaroslav Šonský – housle a Martinů Strings Prague 
19.30 KC Labuť Významný švédský houslista s českými kořeny,  
  jehož doprovodí dvanáctičlenný orchestr. Koncert z cyklu  
  „Kruh přátel hudby“. Koncert je součástí akce  
  „Česko – švédský měsíc v Říčanech“.
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20.10. čtvrtek KC Labuť Jaroslav Hutka - recital 
19.30  známý zpěvák a skladatel, vůdčí osobnost folkového sdružení  
  Šafrán, které výrazně promlouvalo do hudební scény 70. let.  
  Koncert je součástí akce „Česko – švédský měsíc v Říčanech“.

22.10. sobota Muzeum Říčany Výměnný bazar oblečení 
14.00 - 18.00  Přijďte vyměnit oblečení, které už nechcete, za něco, co 
  potřebujete. Kolik kusů přinesete, tolik si budete moci odnést. 
  Limit na osobu je 30 ks. 

23.10. neděle KČT Říčany Radošovice Nedělní pochod s Irenou 
10.02 Start nádraží Říčany Turistický pochod v délce 11 km na trase Votice -  
  Kochnov - Olbramovice. Start na nádraží Čd. Více na  
  www.kct-ricany.cz, na e-mailu irenkotkova@seznam.cz  
  nebo telefonu 606 680 150. 

23.10. neděle Lesní klub Pramínek Den stromů 2022 
14.00 Říčanská hájovna  Bubnování s Petrem Šušorem, loutkovo-divadelní dílna  
  Evy Hellerové Hodinkové, lesní příběhy v podání komika, klauna  
  a herce roberta Janče. Tvořivé aktivity, domácí občerstvení.

23.10. neděle KC Labuť Hodina zpěvu s Jaroslavem Uhlířem a jeho kapelou 
16.00 KC Labuť Písničkový pořad pro malé i velké uši, ve kterém vystoupí Jaroslav 
  Uhlíř se skvělou doprovodnou kapelou v klasickém rockovém 
  složení. 

23.10. neděle SC SPIRIT Říčany Přebor Středočeského kraje v karate 2022 
9.00 Centrum Na Fialce Nominační soutěž na mistrovství Čr 2022 - startovat budou 
  členové klubů registrovaní ve Středočeském svazu karate  
  s výjimkou kategorií Karate Beginners, které jsou otevřené všem 
  závodníkům z celé České republiky.  

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

26.10. středa KC Labuť ROCKSET 
20.00 KC Labuť Koncert „1“ mezi rOXETTE tribute kapelami světa! Koncert je 
  součástí akce „Česko – švédský měsíc v Říčanech“. 

28.10. pátek KC Labuť UNITED FLAVOUR + NIKOL & band 
20.00 KC Labuť United Flavour je reggae a rhythm & bluesová kapela, v jejíž 
  hudbě se objevují i prvky soulu, hip hopu, world music, gospelu  
  a dalších žánrů. Kapela Nikol & band má v repertoáru pestrou  
  směs českých i světových hitů napříč hudebními žánry. 

29.10. - 30.10. Fuego Říčany Fuego Cup 2022 
8.00 - 18.00 KC Labuť Tradiční podzimní taneční soutěž. K vidění budou věkové  
  kategorie juniorské, mládežnické, dospělé i seniorské různých 
  výkonnostních úrovní. 

31.10. pondělí Klub bruslení Říčany Halloween na ledě 
15.00 - 16.50 Com-Sys Ice arena Říčany Karneval na ledě pro děti i dospělé. Strašidelná hudba, hry  
  a vyhlášení tří nejkrásnějších a nejděsivějších masek. 
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8.10. sobota Divadlo U22 Sobotní pohádka: O zajíčkovi 
10.30 Uhříněves Pohádka plná krásné hudby a písniček z dílny Milana 
  Potůčka.  

10.10. pondělí  Divadlo U22 Koncert: Nezmaři 
19.30 Uhříněves Během koncertu zazní písně od počátku skupiny  
  až po současnost. 

13.10. čtvrtek KC Kamenice Flamengo Reunion Session 
19.30 Kamenice Koncert legendární skupiny FLaMENGO, která do Kamenice  
  zavítá v rámci 50letého výročí vydání alba Kuře v hodinkách.

15.10. sobota Divadlo U22 Sobotní pohádka: Kouzelné malování s čarováním 
10.30 Uhříněves Představení o malíři, na jehož kouzelném plátně  
  se dějí podivné věci.

16.10. neděle RegioArt Zámecká hudební setkání 
17.00 Průhonický zámek -  Úvodní koncert nového cyklu. Ivan Ženatý (housle) - Petr Jiříkovský 
 rytířský sál (klavír). Mozart - Franck - Smetana. 

22.10. sobota Divadlo U22 Sobotní pohádka: Karkulka červená 
10.30 Uhříněves Trochu jiná pohádka, než na jakou jste zvyklí, ale i v této pohádce 
  všechno důležité dobře dopadne. 

30.10. neděle Zámek Berchtold Halloween a lampiónový průvod 
16.00 zámek Berchtold rodinné odpoledne. 

30.10. neděle Průhonický park Halloweenská procházka parkem 
17.00 ve spolupráci Sraz účastníků na náměstí v Průhonicích, odkud průvod
 s OÚ Průhonice vyjde.
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Prosím
e vlastníky historických fotografií (od 19. století do doby po listopadu 1989), kreseb nebo m

alovaných obrazů s regionální tem
atikou o zapůjčení či darování m

uzeu.  Zapůjčené předm
ěty 

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

entaci podoby m
ěsta a okolí.

dnešní masarykovo náměstí v atmosféře druhé poloviny šedesátých let. Před schody ke kostelu zahlédneme tehdejší stanoviště autobusů. Autorem 
snímku je říčanský hodinář Josef Pospíšil. 
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