ŘÍČANY
OVOCNÝ SAD SRNČÍ

O MĚSTĚ ŘÍČANY

Počet obyvatel:			
15 217*
Kraj:				Středočeský
Okres:				Praha-východ
Nadmořská výška:		
341 m n. m.
Rozloha:			25,8 km2

*(k 1. 1. 2020)

V letech 2018 a 2019 z indexu kvality
života vyplynulo, že Říčany jsou město
s nejlepší kvalitou života v Česku.

Město Říčany, vzdálené přibližně 20 km jihovýchodně od
Prahy, se rozkládá v mírně zvlněné zalesněné krajině. Je
místem k příjemnému bydlení a zaujme rovněž svou bohatou historií. Říčany protéká Rokytka a Říčanský potok, na
jehož toku se ve městě nacházejí rybníky Marvánek a Mlýnský rybník.
V letech 2018 a 2019 z indexu kvality života vyplynulo, že
Říčany jsou město s nejlepší kvalitou života v Česku.
Podle Hájkovy kroniky se první zmínka o Říčanech vztahuje
k roku 748, kdy byla svedena bitva o říčanský dvůr.
Mezi nepřehlédnutelné architektonické památky patří zřícenina kdysi honosného hradu z doby posledních Přemys-

lovců. Na náměstí, jehož půdorys je pro svou vzácnou raně
gotickou parcelaci předmětem památkové ochrany, najdeme kostel sv. Petra a Pavla. V blízkosti kostela se nachází
mariánský sloup z roku 1699.
Říčany jsou známé také díky objektu Olivovna, která byla
založena v roce 1890 manželi Olivovými jako vychovatelna
pro zanedbané a opuštěné děti. Dnes slouží jako dětská léčebna respiračních chorob, nadváhy a obezity.
Město poznamenal úpadek po třicetileté válce a naopak
rozkvět po vybudování železniční dráhy Praha–Vídeň
v roce 1869. V té době se zde začaly stavět luxusní vily
a Říčany se staly vyhledávanou rekreační lokalitou.

BILLA A SPOLUPRÁCE
S MĚSTEM ŘÍČANY

Supermarket BILLA byl otevřen v roce 1998 v Černokostelecké ulici.
Od té doby se počet prodejen ve Středočeském kraji výrazně zvýšil
a společnost BILLA zde provozuje již 39 prodejen.

Předností sítě prodejen BILLA v České republice je bezesporu nabídka rozmanité palety českých potravin. BILLA
ČR je průkopníkem v podpoře českých regionálních dodavatelů a prvovýrobců. Místní zákazníci naleznou v říčanské
prodejně BILLA širokou nabídku kvalitních a čerstvých produktů, křupavé pečivo a potraviny od tuzemských výrobců
nebo regionální speciality s označením BILLA Regionálně.
Mimo jiné BILLA nabízí i produkty českých sadařů a zelinářů pod privátní značkou Česká farma z úrodné Středočeské
tabule, Polabské nížiny a dalších lokalit Čech a Moravy. Na
rozdíl od dováženého zboží se zdejší plody nemusejí před
cestou chemicky ošetřovat, jeden den jsou sklizeny a druhý
den ráno už je zákazníci naleznou na pultech supermarketů BILLA po celé České republice. K pohodlnému nákupu
přispívá na sedm desítek parkovacích míst včetně míst pro
rodiče s dětmi a hendikepované.
Ve svém portfoliu má BILLA celkem 11 privátních značek.
Za zmínku určitě stojí BILLA Premium, jejíž špičková kvalita
splní i ty nejnáročnější požadavky zákazníků. Pro ušetření času a zjednodušení práce pak zákazníci mohou zvolit značku BILLA Easy, díky které mohou připravit během
chvilky chutný oběd, dobrou večeři či si dopřát rychlou

svačinku. To nejlepší z přírody zaručuje řada biovýrobků,
při jejichž zpracování byla dodržena přísná pravidla pro
ekologické zemědělství. Tyto výrobky jsou vedeny pod
značkou BILLA BIO. BILLA myslí ale i na zákazníky, kteří
chtějí nakupovat chytře a ekonomicky. Proto nabízí kvalitní výrobky za diskontní ceny pod značkou Clever již od
roku 1999. Milovníci masa a masných produktů mohou
v BILLE s důvěrou nakoupit produkty značky Vocílka. Jde
o vlajkovou privátní značku společnosti BILLA, pod kterou
firma prodává maso výhradně z českých chovů a masné
produkty, jejichž primární složka je rovněž výhradně z českého masa. Kvalitní kosmetické přípravky každodenní péče
pro celou rodinu zákazníci zakoupí pod značkou Today.

OVOCNÝ SAD SRNČÍ

Ovocné stromy byly součástí našich životů
od nepaměti, ať už jako jeden ze zdrojů potravy,
či pro okrasu. BILLA se proto rozhodla navrátit
české krajině její typický ráz a ukázat lidem
krásu a různorodost ovocných stromů.

První sad vznikl v Říčanech u Prahy, v krajině známého českého malíře Josefa Lady, s cílem sloužit lidem nejen jako odpočinkové místo při procházkách, pořádání pikniků či výletů
na kolech, ale i jako místo, kde si mohou pochutnat na čerstvě
utrženém ovoci. Volba odstartovat realizaci výsadby prvního
ovocného sadu právě v Říčanech nebyla náhodná a vedlo k ní
hned několik důležitých důvodů. V dané lokalitě byla již plánována realizace smíšené cyklostezky (pro cyklisty i chodce)
spojující obce Mnichovice, Světice, Říčany a Kolovraty, které

Sad má především sloužit místním a turistům jako místo k odpočinku, kde se mohou zastavit při
svých procházkách, uspořádat
rodinný piknik či si zasportovat.
Nezapomnělo se ani na zajímavé
prvky pro zpříjemnění relaxace,
rozšíření vědomostí, ale také pro
možnost vychutnat si výborné
jídlo v přírodě.

jsou všechny součástí mikroregionu Ladův kraj. Spolu s ovocným sadem vznikla v Říčanech stezka plná her, rébusů a zajímavostí, která děti pobaví, a ještě se něco zajímavého dozvědí.
Od momentu, kdy si BILLA vybrala pro revitalizaci toto místo, až do jeho předání místním obyvatelům uběhlo několik let,
která byla věnována pečlivým přípravám se zapojením špičkových odborníků a precizní realizaci výstavby stezky a vysazení stromů. Ani výběr vhodných odrůd stromů nebyl ponechán

náhodě. Požadavkem bylo totiž navázat na historii českého
sadařství a současně docílit pestrosti. V sadu tak lidé naleznou
nejen tradiční odrůdy ovocných stromů, ale i druhy vzácnější
a historické, jako jsou např. mišpule či kdouloně. V sadu návštěvníci napočítají celkem 260 stromů, přičemž 110 z nich
patří právě k vzácným či historickým druhům. Ty byly zakomponovány do sadu nejen kvůli pestrosti, ale také aby o již zapomenutých druzích, jako jsou oskeruše nebo aronie, nemuseli
lidé číst jen v přírodovědných knihách.

Dominantou celého sadu je „Kovárna“.
A protože srdcem každé správné kovárny je pořádná výheň, nechybí ani zde –
v podobě ohniště, které přímo volá po
přípravě masa nebo masných produktů.

Kdyby si chtěl někdo na chvilku odpočinout či se schovat před deštěm nebo prudkým
sluncem, v sadu je pro návštěvníky k dispozici stylový přístřešek. Na rozdíl od starší
generace zástupci té mladší chvíli neposedí. Proto je součástí sadu řada prolézaček,
špalková dráha, zvonkohra, ale také spousta hádanek na interaktivních stěnách.

Základní informace o sadařském
řemesle se dozvíte na informačních
tabulích v blízkosti „Kovárny“.

Na všechno bedlivě dohlíží strašidlo mulisák. Kde jinde než
v kraji českého malíře Josefa Lady by měl mít právě tento
hrdina dětských pohádek svoji dřevěnou sochu.

SLAVNOSTNÍ
PŘEDÁNÍ

Protože je BILLA na založení prvního ovocného
sadu Srnčí patřičně pyšná, neslo se i jeho oficiální
předání, které proběhlo 1. září 2018, ve velmi
slavnostní atmosféře.

Zábavné odpoledne zahájil kocour Mikeš otevřením stezky
plné úkolů pro děti a jarmarku s občerstvením. Následovalo
hudební vystoupení Naty Hrychové, po kterém generální ředitel společnosti BILLA ČR Jarosław Szczypka spolu s místostarostkou města Říčany Hanou Špačkovou slavnostně přestřihli
pásku a oficiálně otevřeli sad pro veřejnost.
Odpoledne pak ozvláštnil i vicemistr světa v halovém běhu
na 800 metrů Jakub Holuša, kterému se s přítomnými dětmi
a dospělými podařilo zdolat rekord v běhu co největší skupiny
na 200 metrů dlouhé trati. Celý program završilo hudební
vystoupení Voxela a skupiny Atmo Music.

ZÁVĚREM

Toto téma získává na důležitosti zejména v posledních letech
v souvislosti se změnami klimatu. Realizace pilotního projektu
Ovocný sad Srnčí trvala zhruba dva roky a společnost BILLA
do něj investovala přes 1,5 milionu korun.

Skrze tento projekt se společnost BILLA snaží
pomoci krajině snáze zadržovat vodu a půdu
a zpříjemňovat mikroklima.

Nová stezka pro cyklisty a chodce, nazývající se „Cyklostezka do Prahy na kole“, spojuje obce Mnichovice, Světice, Říčany a Kolovraty. Na stezku byla přidána odpočívadla,
interaktivní stěny a různé prolézačky a hry. Chloubou cyklostezky je i nový ovocný sad sestávající z 260 stromů. Celkově
v sadu návštěvníci naleznou 54 odrůd stromů, z nichž 22 je
vzácných a historických. Výletníci si zde mohou pochutnat
na plodech jabloní, hrušní, třešní, višní, švestek, moruší, jedlého jeřábu, oskeruše či aronie, ale i mišpule a kdouloně.

