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Hlavní téma:

Jasný vítěz voleb v Říčanech
Sdružení nezávislých kandidátů Klidné město  
úspěšně obhájilo vítězství ve volbách



Vladimír Kořen 
starosta města Říčany

Vážení říčanští občané, máme za sebou jedno z nejvýraznějších volebních klání v novodobé historii měs-
ta. Masivní propracované kampaně. Ostrý názorový střet stran, hnutí a nezávislých kandidátů. Vysoká 
volební účast. A překvapení v podobě výsledků, které nikdo nečekal. Zkrátka volby tak, jak mají být.

Chtěl bych vám všem, kteří jste volili, poděkovat za to, že jste k volebním urnám přišli a rozhodli jste se. 
Je jedno, komu jste dali hlas. Důležité je, že vám osud našeho města není lhostejný.

Jako lídr Klidného města samozřejmě musím poděkovat za mimořádnou podporu, kterou náš TÝM 
dostal. Děkujeme a uvědomujeme si, že jde o obrovský závazek. Slovo TÝM jsem zdůraznil záměrně. 
Je důležité vypíchnout, že nejvýraznější výsledek zaznamenal pan doktor Michal Mrázek. Celkem 3597 
hlasů. Je to neuvěřitelný výsledek, protože z každé trojice voličů ho podpořili dva. Myslím, že projekt 
denního stacionáře dokázal spojit všechny citlivé Říčaňáky. Bylo jedno, jestli jde o lidi bohaté, či chudé 
fandící levici, či pravici. Prostě a jednoduše s pokorou a dobrotou dokázal Michal spojit celé Říčany 
pro společnou věc. Žádné trapné hádky, žádná agresivní rétorika, žádná zášť či nepříjemná atmosféra. 
Myslím, že to je jedno z nejvýraznějších poselství uplynulých voleb.

Obyvatelé Říčan ukázali, že si váží pracovitosti, pokory a lidské slušnosti. Věřím, že všech zvolených 21 
zastupitelů bude pracovat a sloužit Říčanům celé čtyři roky s vědomím této zprávy od voličů. Začátkem 
listopadu proběhne ustavující schůze, bude zvolen starosta, rada města i další orgány.  Doufám, že 
následující čtyři roky budou klidné a do tváře města i jeho obyvatel se zapíší pozitivně. 

Slovo úvodem

Omlouváme se všem čtenářům za tiskovou chybu, kvůli které vyšlo říjnové číslo s ročníkem 2013 na obálce. Jednalo se samozřejmě o vydání říjen 2014.
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Na obálce: Mariánský sloup na Masarykově 
náměstí byl po rekonstrukci slavnostně 
vysvěcen. 

Foto: rudolf Flachs
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Krátce z rady 25. 9. 2014
u Rada souhlasila s  přesunem finančních prostředků 

ve výši 16.000 Kč v rámci rozpočtu pro rok 2014 Zá-
kladní školy Nerudova, a  to konkrétně se snížením 
ZU 518 – služby a navýšením ZU 521 – osobní ná-
klady o tuto částku. Důvodem je časové prodloužení 
přítomnosti asistenta pedagoga u žáků s různým ty-
pem zdravotního postižení.

u Radní souhlasili s  přijetím věcných darů příspěv-
kovou organizací Základní škola Říčany, Bezručo-
va 94 (dle seznamu k  materiálu) v  celkové hodnotě 
199.260,70 Kč, které škola použije k výuce svých žáků. 

u Rada schválila uzavření dodatku č. 1 kupní smlouvy 
č. 411/2014/KS na vybavení denního stacionáře Olga 
v Říčanech mezi prodávajícím Quick Office, s.r.o, a ku-
pujícím městem Říčany, který řeší prodloužení termí-
nu dodání vybavení v závislosti na dokončení realizace 
stavby denního stacionáře. 

u Radní souhlasili s uvolněním částky 35 tisíc Kč ze své 
rezervy pro organizační složku města Jednotku sboru 
dobrovolných hasičů na  nákup materiálu pro zřízení 
skladového prostoru (pomocného patra nad šatními 
skříňkami) v hale na Fabiáně. Práce budou provedeny 
svépomocí pod dohledem kvalifikované osoby a odbo-
ru správy majetku města.

Krátce z rady 2. 10. 2014
u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo mezi měs-

tem Říčany jako objednatelem a  společností GREEN 
PROJECT s.r.o. jako zhotovitelem na zakládání krajin-
ných prvků – remízů a alejí – v okolí Říčan, a to za cenu 
2.477.822,87 Kč včetně DPH. 

u Radní schválili smlouvu č. 14173863 o poskytnutí pod-
pory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci 

Informace z radnice

Pozvánka 
pro říčanskou veřejnost na

ustavující zasedání
Zastupitelstva města Říčany

středa 5. 11. od 18.00 hodin
v zasedací síni Městského úřadu Říčany, 

Masarykovo náměstí 53/40

Podrobný program bude zveřejněn na úřední desce  
a na www.ricany.cz.

   Vladimír Kořen 
starosta města

Operačního programu Životního prostředí na projekt 
„Snížení energetické náročnosti sportovní haly v  Ří-
čanech“ se Státním fondem životního prostředí České 
republiky. 

u Rada souhlasila s uzavřením:  
l pojistné smlouvy na pojištění majetku a odpovědnosti 
za škodu s ročním pojistným 694.600 Kč bez DPH, 
l pojistné smlouvy na pojištění motorových vozidel 
s ročním pojistným 137.932 Kč bez DPH, 
l pojistné smlouvy na pojištění majetku – polyfunkční 
budovy čp. 1999 a 2000 s ročním pojistným 39.800 Kč 
bez DPH, mezi městem Říčany a Allianz pojišťovnou, 
a.s. 

u Radní zrušili své usnesení č. 14-43-023 ze dne 11. 9. 
2014 ve znění: „Rada města Říčany souhlasí s uvolně-
ním částky 4.500 Kč Středisku výchovné péče Klíčov, 
Čakovická 783/51, Praha 9 – Prosek na úhradu nákla-
dů na diagnostický pobyt nezletilého dítěte J. Š.  z Ří-
čan dle přílohy k tomuto materiálu.“ 

u Rada souhlasila v  souladu s  ustanovením § 84 odst. 2 
písm. d) zákona č. 137/2006 Sb., o  veřejných zakáz-
kách, ve znění pozdějších předpisů se zrušením zadáva-
cího řízení veřejné zakázky č. 26/2014 „Pořízení čisticí-
ho a kropicího vozu pro město Říčany“ zadané formou 
zjednodušeného podlimitního řízení na dodávky. 

Krátce z rady 9. 10. 2014
u Radní souhlasili s uzavřením dodatku č. 1 ke smlou-

vě č.101/2009-S o  umístění a  provozování kontej-
nerů uzavřené dne 2. 2. 2010 se společností ELEK-
TROWIN, a.s., kterým se mění počet kontejnerů 
určených pro zpětný odběr elektrozařízení na  1 ks 
na sběrném dvoře v Říčanech. 

u Rada odsouhlasila uzavření smlouvy o dílo mezi měs-
tem Říčany jako objednatelem a  zhotovitelem Bonita 
Group Service, s.r.o., na dodávku a montáž specifiko-
vané herní sestavy na dětské hřiště na sídlišti Olivova 
za celkovou cenou 137.438 Kč včetně DPH. 

u Radní souhlasili s  uzavřením smlouvy o  dílo mezi 
městem Říčany jako objednatelem a zhotovitelem Jo-
zefem Bangem na osazení silničních obrubníků v Stra-
šíně u  Říčan podél silnice III/1011 ze celkovou cenu 
287 738 Kč včetně DPH.

u Rada souhlasila s  uzavřením smlouvy o  dlouhodobé 
výpůjčce na  nástroje a  nářadí financované z  projektu 
Řemeslo má zlaté dno mezi příspěvkovou organizací 
Muzeum Říčany a  partnerskými školami – Základní 
škola Nerudova a  Základní škola Říčany, Bezručova 
v celkové hodnotě 18.169,70 Kč.

u Rada schválila vyřazení a fyzickou likvidaci tohoto 
nepotřebného a poškozeného majetku města: 
l Dřevěný altán v Říčanském lese, IČ MU-
RIH0000053, rok pořízení 2007, pořizovací cena 
126.300 Kč, zůstatková cena 54.117 Kč, který byl 
zničen požárem, 
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Informace z radnice
l Koženkové sedačky v budově bývalého kina, IČ 
MURIH0004840, rok pořízení 1990, pořizovací cena 
147.500 Kč, zůstatková cena 0 Kč,  
l Upgrade kinoprocesoru, IČ MURIH000573Z, rok 
pořízení 2004, pořizovací cena 267.900 Kč, zůstatko-
vá cena 0 Kč,  
l a dále souhlasila s bezúplatným převodem dětské-
ho hřiště u MŠ Čtyřlístek (herní sestava „Městečko 
Bimbi“), IČ MURIH0004NRW, rok pořízení 2005, 
pořizovací cena 203.450 Kč, zůstatková cena 0 Kč, 
na příspěvkovou organizaci města Mateřská škola 
Čtyřlístek. 

u Radní souhlasili s  uzavřením darovací smlouvy č. 
555/2014/DS, za  účelem poskytnutí finančního 
daru ve  výši 30  000 Kč na  rozvoj základního škol-
ství, mezi M. a  R. Havlovými jako dárci a  obdaro-
vaným městem Říčany, a souhlasili s podpisem této 
smlouvy.

u Rada souhlasila se zapsáním sídla Spolku Bezručov-
ka – sdružení rodičů a přátel Základní školy Říčany, 
Bezručova 94, do objektu této školy, jehož je město 
Říčany vlastníkem. Dále souhlasí s výpůjčkou jedné 
učebny školy za  účelem pořádání členských schůzí 
Spolku Bezručovka.

Krátce z rady 16. 10. 2014
u Rada schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 

487/2012/NS, uzavřené mezi městem Říčany jako 
pronajímatelem a III. mateřskou školou Říčany jako 
nájemcem, jehož předmětem bude: 
l zvýšení nájemného na částku 2 240 000 Kč ročně 
s účinností od 1. 4. 2014 
l změna v označení nájemce z původního III. 
mateřská škola Říčany na nové značení Mateřská 
škola U Slunečních hodin, příspěvková organizace 
s účinností od 16. 1. 2013, a uložila tajemníkovi MěÚ 
v Říčanech zajistit vypracování dodatku a souhlasí 
s jeho podpisem.

Pravidelná setkání s vedením města 
v měsíci listopadu zatím probíhat 
nebudou, protože nové vedení města 
teprve vzejde z ustavujícího zasedání 
Zastupitelstva města Říčany. 

Aktuální informace najdete 
na webových stránkách města  
www.ricany.cz.

Z  
OČí  
DO  
OČí

Dnes patří poděkování za  fi-
nanční dar panu Tomáši Jecho-
vi, paní Barboře Fričové a jako 
každý měsíc zastupitelům 
za Klidné město, kteří se vzdá-
vají své odměny zastupitele.
Stav účtu je k  datu 18. 10. 
2014  3  750  479,52 Kč. Čís-
lo sbírkového účtu: Česká 
spořitelna Říčany: 1249-

stav účtu k 18. 9. 2014: 

3 750 480 Kč

Denní stacionář Olga 
v Říčanech

320 390 319/0800. Finanční dar dle zákona 586/1992 Sb. 
lze odečíst od základu daně.

Michal Mrázek, radní pro zdrav. a soc. péči

u Rada souhlasila s uvolněním částky 16.880 Kč ze své rezer-
vy na úhradu výroby a instalace 3 ks bannerů pro rondel. 

u Radní souhlasili v souladu s § 34zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech s pořízením služebního 
vozu ŠKODA Roomster na  spotřebitelský úvěr (70 % 
ceny hotově, 30 % splátky na  36 měsíců) za  celkovou 
cenu 236.381 Kč příspěvkovou organizací města Dům 
s pečovatelskou službou SENIOR.

u Radní schválili Základní činnosti poskytování soci-
álních služeb v  Denním stacionáři Olga, včetně zá-
kladních činností odlehčovacích služeb, Vzor žádosti 
o  přijetí, Sazebník úhrad, Vzory smluv o  poskytování 
sociálních služeb v denním stacionáři a odlehčovacích 
služeb, Aktivizační činnosti a  Dotazník pro rodinné 
příslušníky žadatelů o  poskytování sociálních služeb 
Denního stacionáře Olga dle příloh k materiálu. 

u Rada souhlasila s  uvolněním částky 18 tisíc Kč ze 
své rezervy na příspěvek na akci – měsíc zdravé vý-
živy ve školních jídelnách ZŠ u Říčanského lesa, ZŠ 
Nerudova a 1. ZŠ Říčany firmě Scolarest, která za-
jišťuje školní stravování ve městě Říčany na základě 
koncesní smlouvy. 

u Radní souhlasili s uzavřením darovací smlouvy se spo-
lečností Marius Pedersen, a.s., na dar ve výši 70 785 Kč 
na  rozšíření městského mobiliáře ve  městě Říčany – 
nákup odpadkových košů a  sad pro umístění pytlíků 
na psí exkrementy.

Kompletní zápisy naleznete na www.ricany.cz 
Adéla Ambrožová

kancelář starosty a tajemníka
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Sdružení nezávislých kandidátů 
(SNK) Klidné město v čele s dosa-
vadním starostou Vladimírem Ko-
řenem úspěšně obhájilo vítězství 
ve volbách do Zastupitelstva města 
Říčany. Získalo celkem 55,7 % plat-
ných hlasů, což je dokonce nejvý-
raznější volební výsledek v  historii 
Říčan od roku 1994.
V  komunálních volbách, které se 
uskutečnily ve  dnech 10. a  11. říj-
na 2014 v  Říčanech, kandidovalo 
celkem devět volebních uskupení. 
Pětiprocentní hranici překročilo pět 
stran, kde vítězné SNK Klidné město 
obdrželo téměř 55,7 % platných hla-
sů a 14 mandátů v zastupitelstvu. 
„Vážení voliči, rozhodli jste. Dali jste 
jednoznačný vzkaz. Velmi děkujeme 
za vaši podporu. Pro mě osobně je dů-
ležitý i další detail. Nejvíc hlasů v těch-
to volbách získal pan doktor Michal 
Mrázek. Jeho sen o  stacionáři spojil 
celé Říčany a  dokázal, že do  správy 
veřejných věcí patří dobro a pokora. To 
je vzor, který je hodný následovaní,“ 
říká Vladimír Kořen /Klidné město/, 
dosavadní starosta města. 
Sdružení vylepšilo svůj volební vý-
sledek nejen oproti předchozím vol-
bám v  roce 2010 (tehdy získalo ne-
celých 40 % hlasů), ale jde o  nejlepší 
volební výsledek vítězné strany do-
konce od roku 1994 (1994 – Sdružení 
LSNS, NK – 27,13 %, 1998 – Sdružení 
US, NK – 29,25 %, 2002 – Sdružení 
nezávislých – 24,18 %, 2006 – SNK 
ED a nezáv. kand. společně – 27,75 %).     
„Máme obrovskou radost, že lidé ocenili 
4 roky naší práce na říčanské radnici, že 
nám věří tak velká část říčanské veřej-
nosti. Vaše důvěra je pro nás obrovským 
závazkem. Čeká nás moc práce a odpo-
vědnost za rozvoj Říčan bude ležet pře-
devším na  zastupitelích Klidného měs-
ta. V  každém případě tím ale nekončí 
diskuze a  debata s  dalšími názorovými 
proudy v Říčanech, naopak,“ dodává.
Na  druhém místě s  9,54 % hlasů (2 
mandáty) se umístilo sdružení PRO 
Říčany, třetí příčku obsadila ODS 
s  8,03 % hlasů (2 mandáty), čtvrtou 
nejúspěšnější stranou se stalo ANO 

2011 se 7,51 % hlasů (2 mandáty) 
a pátým volebním uskupením je Unie 
pro sport a zdraví Říčany, které získa-
lo 7,40 % hlasů (1 mandát).   
Do  21členného zastupitelstva se 
za  SNK Klidné město dostali Michal 
Mrázek, Vladimír Kořen, Hana 
Špačková, Zdeněk Hraba, Martin 
Gebauer, Vladimír Polánský, David 
Michalička, Petr Bartoš, Jarmila Vo-
ráčková, Pavel Matoška, Svatopluk 
Jírů, Petr Auředník, Pavel Novák 
a Milan Šafránek. Za PRO Říčany byli 
zvoleni Petr (Papouch) Michovský 
a  Hana Vojtová. Za  ODS pokračují 
jako zastupitelé nadále Karla Egidová 
a Miloslav Šmolík. Novými zastupitel-
kami budou Karolína Skrčená a Ale-
xandra Páral Trnková z  ANO 2011 

a  poslední křeslo obsadí David Fryd-
rych z Unie pro sport a zdraví Říčany.
Říčaňáci volili v  15 volebních okrs-
cích a do volebních uren hodili celkem 
117 148 platných hlasů. Volební účast 
v říčanském volebním obvodu dosáhla 
na 53,53 %, což je o více než 9 % vyšší 
účast než celorepublikový průměr. 
Volba starosty, místostarostů, radních 
a členů výborů proběhne na ustavujícím 
zasedání zastupitelstva, které se musí 
konat do 30 dnů od uzavření voleb. 
„Sluší se popřát všem, kteří se do zastu-
pitelstva probojovali. Zároveň bych rád 
poděkoval i všem zastupitelům, kterým 
končí mandát, za čtyři roky jejich práce 
pro Říčany,“ uzavírá Vladimír Kořen.

Adéla Ambrožová
tisková zpráva města Říčany

Informace z radnice

Jasný vítěz voleb v Říčanech  
– Klidné město má 14 z 21 křesel

Celkové výsledky:
Celkové 
pořadí

Název Hlasy Přepočtené % 
platných hlasů

Počet 
mandátůAbs. v %

1 SNK Klidné město 65 259 55, 71 55,70 14
2 PrO Říčany 11 181 9,54 9,54 2
3 ODS 9 407 8,03 8,03 2
4 ANO 2011 8 803 7,51 7,51 2
5 Unie pro sport a zdraví 8 680 7,41 7,40 1
6 TOP O9 4 720 4,03 4,02 0
7 ČSSd 4 152 3,54 3,54 0
8 Strana zEL. s podporou KdU-ČSL 3 864 3,30 3,29 0
9 Strana svobodných občanů 1 082 0,92 2,77 0

zdroj: www.volby.cz
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Vladimír Kořen (40)   
Klidné město
Můj cíl je vybudovat na radnici dotační 
centrum, které by pomáhalo se získáváním 
dotací nejenom městu či příspěvkovým 
organizacím, ale také spolkům, sdružením 
a sportovním klubům. Myslím, že mým 
hlavním úkolem je otevírání potenciálu, 
který dřímá v říčanské veřejnosti. Žije tu 

spousta chytrých a šikovných lidí, kteří mohou městu přinést energii 
a další pozitivní rozvoj. Radnice nesmí jejich aktivity blokovat, 
naopak musí otevírat prostor pro splnění jejich snů.

Hana Špačková (47)  
Klidné město
Nejprve chci poděkovat všem občanům, 
kteří mi dali svůj hlas a zároveň za velkou 
podporu. Moc si jí vážím. Jsem ráda, že 
mohu navázat na práci, na které jsem se 
podílela už v minulém volebním období. 
Opět se chci soustředit na stabilizaci, 
rozší ření a zkvalitnění podmínek zejména 

pro základní vzdělávání. Budu usilovně pracovat i na dalším 
rozší ření kapacity mateřských škol. Je jasné, že vše bude záviset 
na možnostech čerpání dotací, ať už z vládních výzev, nebo 
programů EU. Už nyní se na tyto výzvy připravujeme. Zastupitelstvo 
již schválilo investiční záměr výstavby nové budovy školy pro první 
stupeň 1. ZŠ, po zpracování projektu budeme schopni okamžitě 
reagovat a usilovat o dotace. Podobně tomu bude i při přípravě 
dalších projektů týkajících se posilování kapacity školek. Ale 
i v oblasti sportu se budu snažit budovat a zkvalitňovat další hřiště, 
rekreační plochy ve městě, jako je například okolí Marvánku. 
Na práci i na nové kolegy v zastupitelstvu se velmi těším.

Michal Mrázek (48) 
Klidné město
Hlavním cílem do dalšího období je pokračovat 
v započaté práci z minulého období. Tj. 
dokončení a zprovoznění stacionáře Olga 
a další péče a zlepšování služeb pro naše 
seniory. Ve spolupráci se sociálním odborem 
bych se chtěl pokusit o další zkvalitnění celé 
sociální oblasti v našem městě.

Vladimír Polánský (59)   
Klidné město
Mým hlavním cílem pro následující období 
je stálé zlepšování práce úřadu tak, aby 
byl produktivnější, moderní a hladce 
zvládal všechny požadované úkoly. 
Jinými slovy, úřad se musí přizpůsobovat 
stále se měnícímu prostředí, ve kterém 
pracuje. Rostoucí množství úkolů chci 

řešit vyšší produktivitou práce s využitím systémů, které práci 
ulehčí a zjednoduší a nikoli zvyšováním počtu úředníků. Chci 
dále rozšiřovat elektronizaci úřadu s cílem zlepšování služeb 
pro občany. Každý žadatel bude mít možnost sledovat přes 
internet, v jaké fázi úředního procesu se nachází jeho požadavek, 
jaký úředník na jeho případu aktuálně pracuje a kdy bude jeho 
žádost vyřízena. Další oblastí, na kterou se zaměřím, je motivace 
zaměstnanců úřadu. Budu usilovat o to, aby výkon úředníků byl 
měřitelný a aby odměňování reflektovalo produktivitu, s jakou 
zaměstnanec pracuje. Bez výkonného a dobře fungujícího úřadu 
nelze splnit náročné cíle v dalším volebním období.

Petr Bartoš (40)   
Klidné město
Předem chci poděkovat voličům, že mi 
umožnili pokračovat v započaté práci. 
BEZPEČNOST – čeká nás výrazné posílení 
městské policie v počtu strážníků a otevření 
nového pracoviště v rondelu. Daří se nám 
rozvíjet užší spolupráci s Policií České 
republiky, dostali jsme příslib pravidelné 

účasti na nočních víkendových akcích. Chci také rozvíjet úspěšnou 
spolupráci se sdružením provozovatelů restauračních zařízení, 
za kterým jsou vidět výsledky v prevenci kriminality. DOPRAVA – 
Po testovací verzi začíná fungovat úsekové měření, hlavní význam 
vidím ve zklidnění dopravy na nebezpečných úsecích. Dále se 
budu snažit nalézat nové možnosti ke zklidnění dopravy ve městě. 
ZIMÁK – zimní stadion jsem si vzal před 4 lety jako svoji prioritu, jsem 
rád, že se věci hýbou správným směrem. Jsem v úzké komunikaci 
s investorem a budu mu nadále nápomocen.

Martin Gebauer (44)   
Klidné město
Ve svém dalším volebním období se 
budu opět hlavně spolupodílet na řízení 
městského rozpočtu a věnovat se dalším 
finančním záležitostem města. Čekají 
nás finančně náročné projekty, jako bude 
stavba nové školky, odbahnění Mlýnského 

rybníka, dostavba stoky A, projekt opravy Rooseveltovy ulice 
a další, pro které bude potřeba nalézt finanční krytí. Nebude to 
jednoduché, ale vzhledem k dobrému hospodaření v minulém 
volebním období, bude větší prostor pro hledání nových zdrojů 
financování. V této oblasti mám bohaté zkušenosti a máme v týmu 
lidi, kteří pracují ve finančním sektoru na vysokých pozicích. 
Využijeme tento potenciál, abychom dokázali tyto projekty 
zabezpečit a zároveň udržet finančně bezpečný rozpočet.

Co je vaším hlavním cílem nebo projektem, který 
chcete jako zastupitel(ka) během příštích čtyř let 
v Říčanech uskutečnit?

Zdeněk Hraba (39) 
Klidné město
Jedním z mých hlavních cílů bude redukce 
obecně závazných vyhlášek vydávaných 
městem, a to jak co do jejich obsahu, tak 
i co do jejich množství. Vzhledem k tomu, 
že se žádný problém – ať už ve státě, 
nebo ve městě – nikdy nevyřešil prostým 

vydáním právní normy, nařízením nebo zákazem nějakého chování, 
tak bych chtěl především prověřit funkčnost vyhlášek vydávaných 
městem, ale i existujících neprávních institutů, jako např. „příspěvků 
na infrastrukturu“ podle tzv. zásad. Budu usilovat o to, aby obsah 
i forma obecně závazných předpisů města co nejvíce odpovídala 
skutečným potřebám města a jeho občanů, možnostem efektivní 
kontroly jejich plnění a samozřejmě požadavkům právního řádu.

Petr Auředník (36) 
Klidné město
Zasadím se o to, aby se v příštích čtyřech 
letech v Říčanech podařilo vybudovat 
centrální park s in-line dráhou. Pokusím 
se oživit projekt revitalizace území před 
bývalou věznicí, kolem Říčanského potoka. 
Budu dbát na pořádek ve městě.

ANKeTA  
PrO NOVÉ ZASTUPITeLe
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Hana Vojtová (38)  
PRO Říčany
Děkuji všem, kteří mi projevili důvěru a díky nimž 
jsem se stala zastupitelkou. Za největší problémy 
považuji kamionovou dopravu, zrušení lékařské 
pohotovosti a podinvestovanost. S tím je spojený 
nedostatek míst ve školách, k parkování, dopravní 
zácpy, fronty na úřadech atd. Mou snahou bude 
vrátit Říčany Říčaňákům, nebýt jen noclehárnou, 

skladem a překladištěm. Zasadím se, aby vznikla místa pro aktivní 
odpočinek – in-line dráha, sportoviště a zimní stadion. Budu podporovat  
lidi v přihlášení k trvalému pobytu systémem úlev a benefitů. Doufám, 
že s ostatními zastupiteli najdeme společnou řeč a s nejpalčivějšími 
problémy se začne něco dělat.

Petr Michovský (48)  
PRO Říčany
V následujících čtyřech letech bych se rád zasadil 
o to, aby naše město získalo pestřejší paletu 
sportovišť a aby děti mohly i v zimních měsících 
trénovat v bezpečí osvětlených hal. Město se stále 
rozrůstá, kapacita hal a tělocvičen je kriticky nízká. 
Je třeba postupovat aktivně a společně se všemi 
sportovními oddíly a zajistit tak dětem příležitosti 

pro pravidelný pohyb. Jen tak se budou rozvíjet v sebevědomé a zdravé 
jedince. Sportovní svět má přesná pravidla, ctím fair play a věřím, že se mi 
podaří v jeho duchu pokračovat i v rámci místní komunální politiky.

Miloslav Šmolík (42)  
ODS
Jedním z mých hlavních cílů bude 
hlídání pozice silného, objektivně 
informovaného občana 
s dostupnými a kvalitními 
službami na úřadě. Rovněž budu 
usilovat o nezávislost Kurýru 
na městě. Nejlepší garancí 

objektivity je redakční rada, jejímiž členy budou mimo jiné 
i představitelé opozice. Dva roky jsem usiloval o investice 
do zkapacitnění ČOV. V tomto směru se nic nemění. 
Pomohu dokončit projekt na opravu Rooseveltovy ulice 
a nadále budu podporovat zlepšení stavu infrastruktury 
i dopravní situace z pozice krajského zastupitele.

Svatopluk Jírů (41) 
Klidné město
Můj cíl je jednoduchý – dávat celé 4 roky 
svůj hlas pro návrhy, které budu považovat 
pro Říčany a jejich obyvatele za prospěšné. 
K tomu je samozřejmě potřeba něco znát. 
Takže v čem se budu cítit kompetentní, 
budu hlasovat ve prospěch města. Když 
něčemu rozumět nebudu, nebo bude 

problém k řešení vypadat komplikovaně, budu v zastupitelstvu 
pokládat jednoduché otázky. Protože jednoduché odpovědi 
na jednoduché otázky vedou ke správným řešením. A dobře se ptát 
je důležitější, než ze sebe dělat vševěda.

Karla Egidová (66)  
ODS
Ráda bych se dál věnovala 
aktivitám v sociální oblasti. 
Jako zastupitelka i jako členka 
sociální a zdravotní komise, 
ve které bych ráda pracovala. 
Komise úzce spolupracuje se 
sociálním odborem MěÚ. Jsou 

nastavena určitá pravidla a mantinely práce v sociální 
oblasti a ráda bych byla u toho, jak se dál rozvíjejí. 

David Michalička (33)  
Klidné město
Výsledek letošních voleb vnímám jako ještě 
větší závazek než před čtyřmi lety, tak snad 
to zvládneme se ctí. Můj hlavní cíl je jasný. Je 
třeba vybudovat cyklostezku Olivovna-Vojkov 
podél Černokostelecké s napojením na stávající 
lesní asfaltovou „magistrálu“ směr Klokočná. 
Rád bych, aby město vybudovalo i některou 

z dalších stezek – například směrem na Světice, Kolovraty, Kuří či Pacov. 
V neposlední řadě, když jsme již u cyklodopravy, budu se též snažit prosadit 
průjezd cyklistů alespoň v některých jednosměrkách ve městě.

Pavel Matoška (50) 
Klidné město
V následujícím období se budu podílet 
na práci dopravní komise s důrazem 
na řešení situace s parkováním 
a průjezdností města. Zároveň budu 
spolupracovat na projektech spojených 
s bezpečností ve městě. Rád bych také 
přispěl k zintenzivnění spolupráce 

města s podnikateli a k možnosti nastartování PPP, které by 
umožnily realizovat důležité projekty, na které by město samo 
ve střednědobém horizontu samo nestačilo.

Pavel Novák (44) 
Klidné město
Vážení Říčaňáci, dovolte mi poděkovat 
jménem celého Klidného města za důvěru, 
kterou jste nám projevili. Rád se budu 
podílet na tom, aby byly Říčany městem 
pro příjemný život nás všech. V mé 
kompetenci je rybníkářství a ekologie, 
proto jsem šťasten, že se KM podařilo 

zajistit dotační titul na odbahnění a celkovou rekonstrukci 
Marvánku, která se právě rozbíhá. Následovat by měl i rybník 
Mlýnský, kterému se dosud nedostalo slibované pozornosti 
po poškození povodněmi. Budu usilovat o to, abychom celý projekt 
realizovali co nejdříve.

Jarmila Voráčková (52)   
Klidné město
Město Říčany bylo vždy místem zábavy 
i odpočinku. Chtěla bych, aby mladí lidé 
měli kde aktivně sportovat a ti starší se 
mohli v klidu věnovat svým odpovídajícím 
aktivitám a zájmům. V následujícím volebním 
období budu usilovat o to, aby se podařil 
obnovit zimní stadion, aby mohla vzniknout 

dráha pro in-line brusle a budu podporovat aktivity říčanských hlavně 
nekomerčních sportovních a volnočasových spolků. Ráda bych, aby 
náměstí ožilo nejen při velkých společenských akcích, ale aby se stalo 
malebným místem při procházce k Říčanskému hradu.

Milan Šafránek (34) 
Klidné město
Jakožto dobrovolný hasič bych se chtěl věnovat 
zdokonalení krizového plánu v Říčanech jak 
pro povodně, tak i pro neočekávané události. 
Byl bych rád, kdyby byly Říčany vždy kvalitně 
připraveny čelit nenadálým situacím. Mezi 
další cíle, které bych chtěl zrealizovat, patří 
zlepšení spolupráce mezi všemi složkami IZS 

v Říčanech, městskou policií počínaje a záchrannou službou konče. 
Zaměřil bych se také na vzhled a údržbu města, ať už jsou to neuklizené 
chodníky nebo neudržované pozemky. Říčany jsou hezké město 
s velkým potenciálem, ale myslím si, že v některých lokalitách je ještě 
hodně co zlepšovat. Byl bych rád, kdyby se i z řad Říčaňáků našel někdo, 
kdo by se chtěl k tomuto záměru připojit.
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Informace z radnice

Vážení Ŕíčaňáci, tak máme po volbách. Byť je to v každém 
předvolebním souboji do určité míry běžné, byla letošní 
kampaň nebývale agresivní a konfrontační. Dokonce tak, že 
konstruktivní a věcné argumenty přes množství špíny nebyly ani 
vidět.  ODS pracovala v minulém volebním období na radnici 
v koalici s Klidným městem. V kampani jsme se proto zaměřili 
na připomenutí naší práce, úspěchů, pojmenování věcí, se 
kterými jsme nesouhlasili. A chtěli jsme také přiblížit naše 
myšlenky a dlouhodobé záměry. 
Dva mandáty ODS jsou ve světle celkových výsledků voleb 
a souboje proti všem výsledkem ne zas tak špatným. Přesto jsou 
zklamáním z pohledu toho, v jakém poměru sil jsme na radnici 
zasedali a kolik práce se nám podařilo udělat. Pozitivní je, že 
ODS i přes krizi, kterou prožívá, prokázala, že má zdravé jádro 
a stabilní příznivce, kteří věří v pravicové hodnoty. A tak i přes 
přání různých škarohlídů ODS, nejen v Říčanech, žije a věřím, 
že bude postupně opět nabývat na síle. Lidé, kteří zůstali, si 
zaslouží poděkování i úctu. Mnozí z nich mnohem více než ti, kteří 
pod rouškou nezávislých kandidátů nyní po celé republice slaví 
úspěch. Dostali jsme nálepku politiků, kterými nejsme o nic více 
než naši soupeři v komunálních volbách. Nebo vlastně ne. Jsme 
na tom lépe, máme jasné ideje, hodnoty a zásady. Jsme čitelní, 
názorově pevní.
Budu nadále pracovat pro všechny občany Říčan stejně 
intenzivně, jako bychom byli na radnici. Jako aktivní krajský 
zastupitel si ohlídám projekty, o které se starám – v čele 
s opravou Rooseveltovy ulice, kterou jsem vyjednal s hejtmanem. 
Nezapomenu ani na další projekty, kterým jsem pomáhal 
coby radní, který měl na starosti především zlepšování stavu 
infrastruktury – v čele s agendou dopravy a dotací. Revitalizace 
Říčanky, vč. rybníků je v plném proudu, stejně jako obnova silnic, 
a to především z krajských peněz. 
Gratuluji kolegům z Klidného města k jasnému vítězství 
i ostatním k jejich mandátům. Budu komunikovat se všemi 
zastupiteli a podporovat věci, které jsme v našem programu 
slíbili tak, aby se naše město posunulo alespoň o kousek dál. 
Vážení Ŕíčaňáci, děkuji Vám za hlasy, které jste mně i celé 
naší kandidátce dali, a budu opět dělat vše pro to, abyste při 
příštích volbách nelitovali, že jste nás, Vaše sousedy z Občanské 
demokratické strany, volili.

Váš krajský a říčanský zastupitel  
Miloslav Šmolík

Poděkování voličům

Pokračujeme dál  
v Práci Pro sPort.  

dostali jsme od vás oPět 
důvěru zlePšovat sPortovní 

Prostředí a Pomáhat  
klubům.  

Děkujeme vám. 
  

sPolečně jsme silní

Alexandra Páral Trnková (32)  
ANO 2011
Zasadím se o podporu dětských skupin, které 
představují alternativu ke stávajícím službám 
péče o děti. Dětské skupiny řeší nedostatečnou 
kapacitu jeslí (pro děti ve věku od 6 měsíců) i míst 
ve školkách pro mladší předškoláky (ve věku 
3 a 4 roky). Rodiče se tak mohou rychleji vrátit 
k výdělečné činnosti a lépe sladit pracovní, 

rodinný a osobní život. Dětské skupiny mohou provozovat zaměstnavatelé 
a místní neziskové organice, a proto jsou finančně dostupné.

Karolína Skrčená (29)  
ANO 2011
Budu prosazovat sociálně-preventivní 
dobrovolnický program pro děti a mládež do 15 
let. Ten bude pomáhat s využitím volného času 
dětí pod jednou střechou, ale zároveň bude 
fungovat jako prevence nežádoucího chování 
(záškoláctví, užívání návykových látek). Cílem 
programu je, aby děti trávily volný čas bezpečně 

pro sebe i druhé, měly k dispozici odbornou pomoc a podporu při řešení 
tíživých situací. Na tento program navazuje mezigenerační projekt 
Senzační senioři, který připravujeme.

David Frydrych (47)  
Unie pro sport a zdraví
Vždy to byl a nadále i bude 
trvalý rozvoj sportovních 
klubů v Říčanech. Ať klubů 
s dlouholetou tradicí, tak 
i klubů nově vzniklých 
a vznikajících. Všichni, kteří 
v nich pracují celoročně 

s dětmi a mládeží, jsou zapálenými sportovci 
i organizátory, věnují svůj volný čas trénování či 
jiným činnostem zajišťujícím pravidelné sportování 
v Říčanech. Všichni tito lidé musí od města cítit 
podporu, nejen jednou za čas při nějaké významné 
akci, ale celý rok pro zajištění vlastního provozu 
a chodu klubu. Ovšem na druhou stranu samo město 
zase nemůže být jediným patronem pro veškerý 
sport ve městě. Nemůže se vydat cestou pouhého 
přispívání z vlastních grantů. Mělo by iniciovat vznik 
ryze sportovní komise a ve spolupráci s ní se podílet 
na hledání možností vícezdrojového financování 
sportu. Je více méně nutností, aby vedení města 
společně se sportovní komisí aktivně podpořilo 
spolupráci místních škol se sportovními kluby. Tato 
spolupráce by měla vést k založení Sportovního 
střediska mládeže.

Dovolte mi, abych poděkovala vám všem, kteří jste mě osobně, 
i ODS Řičany, podpořili a dali nám své hlasy v pravě proběhlých 
komunálních volbách. Práce zastupitele je o tom, aby prezentoval 
a snažil se prosadit názory svých voličů. Budu se snažit, aby můj hlas 
v zastupitelstvu byl obrazem našeho volebního programu a projevem 
vaší vůle. Novému vedení radnice přeji v nadcházejícím volebním 
období mnoho úspěchů. Karla Egidová

inzerce
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V  pozdním odpoledni obvykle opouští brány Mateř-
ské školy U Slunečních hodin většina dětí v doprovodu 
svých rodičů. Jinak tomu ale bylo ve  středu 8. října! 
Na nové zahradě totiž vypukla slavnost s opékáním buř-
tů. Akci město uspořádalo při příležitosti ukončení pro-
jektů rekonstrukce školky a revitalizace školní zahrady. 
Opravený školní areál oficiálně představil přítomným 
rodičům a dalším hostům starosta města Říčany spolu 
se zástupci zhotovitele, projektanty, poskytovatele do-
tace a technického dozoru investora. Nevšední zahradu 
s mnoha přírodními zákoutími a tvůrčími herními prv-
ky si nadšeně od prvních minut užívaly hlavně děti.
„Školka dostala úplně novou vizáž a unikátní přírodní za-
hradu,“ popisuje starosta Vladimír Kořen /Klidné město/ 
a dodává: „Děti si tu opravdu vyhrají. Mají tu spoustu skrý-
ší, klouzaček, různých materiálů od dřeva po balíky slámy. 
Můžou si hrát s vodou nebo pochopit principy střídání roč-
ních období přímo u obrovských slunečních hodin. Už první 
den bylo vidět spousty radosti v očích.“ 
Od  čtyř hodin odpoledne probíhala v  areálu školky za-
hradní akce, která byla slavnostní tečkou za  ukončením 
dvou zásadních projektů: rekonstrukce tří školních budov 
a především vytvoření zdejší školní zahrady v přírodním 
stylu. Nejdříve starosta Vladimír Kořen poděkoval všem 
hostům, kteří se podíleli na obou projektech jako zhotovi-
telé, technický dozor investora, projektanti, poskytovate-
lé dotace a zástupci říčanské radnice. 
Velký dík si zasloužili také ředitelka školy paní Jarmila Šeb-
ková se svým učitelským týmem, rodiče a děti. Díky nim totiž 
mohla mateřinka fungovat i v nekomfortních podmínkách 
po dobu stavebních prací. Oficiálního otevření se velmi zod-
povědně ujalo několik odvážných dětí. „Slavnostní přestříhá-
vání pásky jsme nechali dětem. Je to přece jejich školka,“ říká 
místostarostka Hana Špačková /Klidné město/.
Poté se na  místě opékaly buřty na  otevřených ohništích  
a každý mohl ochutnat koláče a další dobroty upečené přímo 
od maminek nebo tatínků. V rámci programu také vystou-
pily se svým hudebním a recitátorským představením děti, 
které školku navštěvují. Ty si pak na druhé straně zahrady 
mohly cvrnkat kuličky, které dostaly od vedení města.   

Zahrada podněcuje dětskou fantazii 
a tvořivost
Během loňského léta probíhala rekonstrukce pavilonů 
A a B, která se týkala oprav interiéru i realizace venkov-
ní fasády včetně zateplení, nového zateplení střech nebo 
výměny oken. V další etapě od podzimu 2013 do letošní-
ho února se práce přesunuly do pavilonu C, kde vznikla 
nástavba pro 49 dětí. A před necelým rokem škola zpro-
voznila i novou kuchyni. Rekonstrukce, kterou prováděla 
společnost Sládek Group a.s., stála téměř 15 milionů Kč. 
Dotace z Operačního programu životní prostředí snížila 
celkové výdaje o více než 4 miliony korun.
Zároveň od jara do podzimu 2014 město realizovalo pro-
jekt „Revitalizace zahrady v  přírodním stylu MŠ U  Slu-
nečních hodin – Říčany“ podpořený také z OPŽP. Zahra-
da prošla zásadními terénními úpravami, došlo k realizaci 
mlatových cestiček, travnatých ploch, předělů, valů a ne-
tradičních přírodních herních prvků jako jsou dřevěné 
lávky, altány, skluzavky a houpačky. 
„Jde o  velmi nevšední zahradu plnou originálních prvků, 
které podněcují dětskou fantazii a tvořivost. Cílem bylo vy-
tvořit prostor pro kontakt dětí s přírodou, kreativní volnou 
hru s nabídkou různých pohybových aktivit. Šedivá školka 
ze sedmdesátých let má nyní barvu a  život,“ dodává mís-
tostarostka. 
Projektovou dokumentaci zpracovaly Lucie Miovská, 
Radka Matoušková, Magdalena Smetanová a  Eva Jení-
ková z Asociace zahradních architektů pro přírodní hřiště 
a veřejný prostor LOCI. Náklady na realizaci byly necelé 
4 miliony Kč, z čehož dotace tvoří 90 %. Zhotovitelem je 
společnost GREEN PROJECT s.r.o.

Adéla Ambrožová
tisková zpráva města Říčany

Děti slavnostně otevřely novou unikátní zahradu 
mŠ U Slunečních hodin v Říčanech
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Starosta Říčan Vladimír Kořen patří mezi 
nejlepší české inovátory

Říčanský starosta se umístil spolu s dalšími 13 českými 
jednotlivci nebo projekty v unikátním žebříčku New 
Europe 100 challengers. Polský časopis Res Publika, 
Mezinárodní visegrádský fond, deník Financial Times 
a  firma Google vybraly 100 nejzajímavějších inováto-
rů střední a východní Evropy. Vladimír Kořen se mezi 
české inovátory dostal za  projekt elektronické aukce 
elektřiny a plynu pro občany. 
Projekt New Europe 100 challengers sestavil seznam lidí, 
kteří dokázali prorazit ve svém oboru bez ohledu na his-
torickou a  kulturní zátěž regionu. Organizátoři chtějí 
poukázat nejen na rozsah a fungování inovací ve střední 
Evropě, ale i  podpořit spolupráci této unikátní skupiny 
lidí a pomoci zvýšit povědomí o inovacích. 
Partnery projektu se staly Financial Times a  Google, jež 
spolu s Mezinárodním visegrádským fondem byly u závě-
rečného výběru stovky inovátorů z  více než šesti set no-
minovaných. Unikátní seznam představili organizátoři 2. 
října na Evropském fóru nových idejí v polských Sopotech.

Úspěšný projekt elektronických aukcí
Mezi 14 inovátorů z  České republiky byl zvolen také sta-
rosta města Říčany Vladimír Kořen. Ten zahájil jako první 
v prosinci 2012 projekt elektronické aukce elektřiny a zem-
ního plynu pro domácnosti v Říčanech, který radikálně sní-
žil ceny dodávaných energií. Občané města ušetřili celkem 
bezmála 7 milionů korun. Enormní úspěch elektrické auk-
ce znamenal rozšíření do mnoha dalších měst a v samot-
ných Říčanech se opakovaně e-aukce pořádají.
„Kolega v radě, kde jsme sledovali vývoj aukce pro městské or-
ganizace, prohodil: To je škoda, že se do toho nemůžu zapojit, 
takové ceny! A já řekl: A co v tom brání? Proč by to nešlo, když 

dáme dohromady víc domácností, tak by to mohlo fungovat,“ 
popisuje první impuls Vladimír Kořen, který se nyní ocitl 
ve společnosti například s estonskými zakladateli Skypu.  
Různorodé příběhy inovátorů pojí především snaha posu-
nout své podnikání, výzkum či práci v neziskové organi-
zaci za pomoci moderních technologií směrem k oboha-
cení celé společnosti. 

Spolu s říčanským starostou se v žebříčku 
umístili také:
l podnikatel a filantrop Karel Janeček (za Nadační fond proti korupci)
l student FEL ČVUT Marek Novák (za chytré hodinky pro seniory)
l právník a starosta Semil Jan Farský (za zákon o registru smluv 

a zprůhlednění veřejných zakázek)
l počítačový grafik a vysokoškolský učitel Jaroslav Křivánek (za algoritmus 

pro zobrazování a simulaci světla a jeho odrazu v grafice pomocí počítače)
l herec a režisér Jiří Mádl (za natočení filmu na ruční kameru 

a fotoaparáty a projekt elektrokoloběžek)
l architekt Osamu Okamura (za neziskovou organizace reSITE)
l novinář Mikuláš Kroupa (za sdružení Post Bellum a mezinárodní 

projekt Pamět národa)
l umělec a vizuální aktivista Federico Díaz (za projekt E-Area)
l Nina Numankadič (za projekt Doc Alliance a server pro přehrávání 

dokumentárních filmů DAFilms.com)
l speciální pedagožky Lenka Říhová a Iva Jelínková (za unikátní 

metodologii pro vzdělávání a práci s postiženými dětmi)
l podnikatel Petr Pánek (za portál Moderní dějiny)
l zakladatelé antivirového software Pavel Baudiš a Eduard Kučera 

(za středisko paliativní péče a nadaci o umírání)
l programátor a podnikatel Jan Řežáb (za start-up Socialbakers)

Adéla Ambrožová
tisková zpráva města Říčany
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městské slavnosti Řekni Říčany připomněly 725 let 
od první zmínky o Říčanech!

Městské slavnosti Řekni Říčany velkolepě otevřela známá říčanská kapela 
Sax & rhythm a náměstím se linuly krásné melodie v podání 6 saxofonů.

Programem provázel redaktor Českého rozhlasu a člen Spirituál kvintetu Jiří 
holoubek, o historii rozmlouvali s Martinem hůrkou z Muzea Říčany.

diváci měli možnost zhlédnout řadu zajímavých vystoupení od místních škol, školek, 
tanečních souborů, pěveckých sborů nebo kapel. Vystoupili všichni, kdo měli zájem.

Výlet mezi staletími zakončili tanečníci z tanečního klubu Fuego nádherným 
vídeňským valčíkem.

Starosta Vladimír Kořen slavnosti zahájil před plným náměstím diváků 
z Říčan i blízkého okolí a všichni se zaujetím sledovali bohatý program.

Mezi historickými ukázkami nechyběly krásné dámy v gotických, renesančních či 
barokních kostýmech nebo doboví válečníci – mušketýři či krvežízniví Švédové.

Říčany byly zapsány agenturou dobrý den Pelhřimov do české knihy rekordů 
jako největší město začínající Ř! FO
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Poděkování sponzorům akce: Středočeský kraj, 1.SčV, Rádio Blaník, ČR 2, MAKS Říčany, Scolarest, hospůdka a vinárna U Anežky, restaurace 
U staletých lip, restaurace U Nás, SOŠ stravování, restaurace Na Jurečku, hospůdka Na Marvánku, restaurace Na Fialce, Zájezdní hostinec 
Na Rychtě, J+J školní jídelny, restaurace a penzion U Kozlů.

další prvenství v České republice Říčany získaly rekordem v počtu usmaže-
ných řízků na jednom místě a jejich spořádání.

Vítězem „řízkové soutěže“ se stala restaurace Na rychtě v čele s šéfkucha-
řem Jaroslavem Štolcem mladším. Vítězi srdečně gratulujeme!

Porota si na všech řízkách evidentně pochutnávala a ještě si užila spoustu 
zábavy.

V závěru programu se představili naši nejlepší trialisté – Vlasta Kabeláč 
Čiháček a Petr Jeřicha.

Vynikající Petr Kolář se svým Bandem zakončil skvělým vystoupením celodenní 
kulturní a gastronomický maraton. ať žijí městské slavnosti Řekni Říčany 2015!
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Krajská hygienická stanice Středočeského kraje pod 
záštitou hejtmana představila na začátku října svou první 
ucelenou publikaci věnovanou tematice zdraví a zdravot-
ního stavu obyvatel Středočeského kraje. Součástí akce 
byla i  konference, v  rámci které prezentovaly společné 
aktivity v  projektu Zdravé město Říčany i  dvě říčanské 
zástupkyně – místostarostka Karla Egidová a  Markéta 
Hubínková z Cesty integrace, o.p.s.
Ve čtvrtek 2. října proběhlo na krajském úřadě Středočes-
kého kraje slavnostní představení knihy o zdraví a zdra-
votním stavu středočeských obyvatel. Publikaci vydala 
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje pod pa-
tronátem hejtmana Miloše Petery.
„Publikace Zpráva o zdraví obyvatel Středočeského kraje je 
demografický a statistický přehled o zdraví obyvatel žijících 
na  území Středočeského kraje. Z  přehledného zmapování 
vývoje zdraví obyvatel Středočeského kraje a jeho následné-
ho vyhodnocení vyplývají data a závěry, ze kterých lze čer-
pat při tvorbě a realizaci krajské zdravotní politiky,“ popsal 
hlavní myšlenku knihy ředitel krajské hygienické stanice 
Středočeského kraje Ivo Krýsa.
Při příležitosti zveřejnění publikace se konala konference vě-
nující se rovněž tématu zdraví obyvatel Středočeského kraje. 
V  rámci programu vystoupily také místostarostka Říčan 
Karla Egidová s prezentací sportovních her seniorů a Mar-
kéta Hubínková ze sdružení Cesta integrace o.p.s., která 

představila realizované akce v rámci projektu Zdravé měs-
to Říčany a MA21 – Den bez tabáku, Den bez úrazu a Bez-
pečně na kole. Markéta Hubínková prezentovala i projekt 
Vzdělávání pro zdraví na  základních školách, na  kterém 
spolupracuje jako jeden z  aktivních partnerů realizátora 
Magdalény, o.p.s. Všechny tyto aktivity jsou zářnou ukáz-
kou, jak fungují v praxi Říčany jako zdravé a živé město. 
„Přítomné zaujal hlavně fakt, že sportovní hry vznikly 
z  požadavků od  samotných seniorů a  organizací, které se 
volným časem seniorů zabývají. ‚Sportovky‘ probíhají vždy 
na jaře a na podzim. Největší obdiv tentokrát vzbudila nej-
starší sportovkyně Říčan, 94letá paní Marie Braitová,“ re-
kapituluje svoji přednášku Karla Egidová. 
Představení knihy se účastnil kromě hejtmana Miloše Pete-
ry také hlavní hygienik ČR Vladimír Valenta, ředitel krajské 
hygienické stanice Ivo Krýsa, ředitelka Kanceláře Světové 
zdravotnické organizace v  České republice Alena Šteflová 
a poslankyně Parlamentu České republiky a místostarostka 
města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav Nina Nováková. 
Přednášky se věnovaly například tématu zdraví a zdravotní-
ho stavu obyvatel v roce 2020, demografické situace v příš-
tích letech, trendů nemocnosti, životního prostředí, projektu 
EHES v ČR a posluchači slyšeli také dvě případové studie 
o zdraví obyvatel v Mladé Boleslavi a zmíněných Říčanech.

Adéla Ambrožová
tisková zpráva města Říčany

Zdravé město Říčany na konferenci o zdraví 
obyvatel Středočeského kraje
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Dokončení výstavby mateřské školy 
a denního stacionáře se mírně opozdí

Výstavba dvou zásadních stavebních projektů – Ma-
teřské školy Zahrádka a  Denního stacionáře OLGA 
– běží v  co nejrychlejším tempu. Město se však musí 
potýkat s mírnými komplikacemi. Z důvodu náhlé váž-
né nemoci jednatele společnosti, která realizuje obě 
stavby, se posune termín dokončení na konec letošního 
roku nebo leden 2015.
O prodloužení termínu dokončení jedná zhotovitel s měs-
tem a  technickým dozorem stavby (TDI). Stavební prá-
ce se z  důvodu hospitalizace klíčového člověka, který 
řídí kompletně celou stavbu, posunuly o  několik týdnů.  
V současné době už obě stavby pokračují bez větších pro-
blémů, musí se totiž dodržovat návaznost jednotlivých 
technologických procesů.
V  případě realizace mateřské školy, kterou financuje Re-
gionální operační program Střední Čechy, musí schválit 
prodloužení termínu i  poskytovatel dotace. „Město jedná 
s poskytovatelem dotace ROP Střední Čechy o možnosti pro-
dloužení termínu realizace projektu tak, aby z pohledu dotač-
ních kritérií stihlo stavbu včas dokončit a  připravit všechny 
potřebné doklady. V případě, že bude žádosti vyhověno, by pro-
dloužení termínu nemělo mít vliv na financování stavby,“ říká 
Dominik Landkammer z odboru investic města.   
V mateřské škole se finalizují všechny vnější úpravy. Bu-

dova má instalovaná okna, zavedené rozvody vody a elek-
třiny, provádí se vnitřní omítky a následovat bude pokrytí 
vnější fasádou objektu včetně střešního pláště. Pracuje se 
rovněž na  konečných terénních úpravách a  zpevněných 
plochách kolem budovy. Také již došlo k osazení betonové 
obruby parkoviště a části chodníků. 
Stavební činnost se přesune v příštích týdnech především 
do interiérových prostor. „Zbývá dokončit povrch zpevně-
ných ploch, omítky, topení, žaluzie, podlahy, výmalby, vyba-
vení objektu zařizovacími předměty a  na  závěr nábytkem. 
S  firmou, která dodává interiérové vybavení, již probíhají 
jednání za účasti ředitelky školky a ladí se detaily před vý-
robou,“ upřesnil Dominik Landkammer. 
Denní stacionář už má za sebou také instalaci oken a vstup-
ních dveří. Fasáda ze dřeva je před dokončením a došlo k 
připojení rozvodů zdravotechniky a elektroinstalací. Probíhají 
práce na sádrokartonových konstrukcích, realizují se zemní 
práce spojené s dešťovou kanalizací. Zároveň se pracuje i na 
zahradě, kde byl vytvořen základ pro zahradní altán.
„Následně vytvoříme podkladní vrstvy podlahy a  po  jejich 
vyschnutí položíme finální nášlapné vrstvy z marmolea. Sou-
časně se bude dokončovat zelená střecha, kompletizovat za-
řizovací předměty a  provádět zkoušky. Vybavení zařízení je 
připravené. Jakmile stavbu dokončíme, dodavatel vybavení in-
staluje,“ sdělila vedoucí oddělení investic Alice Štěpánková.
Realizaci školy za  celkových 20,3 milionů korun kryje 
ve výši 11,7 milionů korun dotace. Náklady na stacionář 
pro seniory dosahují částky 10,3 milionů korun, necelý  
1 milion korun bude stát ještě vybavení.

Adéla Ambrožová
tisková zpráva města Říčany
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V  polovině října se rozběhla rekonstrukce komuni-
kace Olivova v Říčanech. Nejprve došlo od ul. Na Ko-
zákově po  ul. Olivova k  opravě splaškové kanalizace. 
Kompletní oprava včetně nového povrchu v  úseku 
mezi ulicemi NaVyhlídce a Jasmínová odstartovala 27. 
října a potrvá do konce dubna příštího roku. Po dobu 
rekonstrukce dojde k uzavření této části Olivovy ulice 
od ul. Jasmínová po ul. Na Vyhlídce a ke změně auto-
busových linek. Křižovatka Jasmínová x Olivova bude 
uzavřená jen v době propojení odvodnění a pak na jaře 
2015. Všechna omezení budou označena dopravním 
značením a informace dostupné na webu města.
Uzavírka komunikace Olivova v opravovaném úseku pro-
bíhá od  27. října 2014. „V  této době budeme pokračovat 
v budování splaškové kanalizace včetně přípojek. Dále bu-
deme realizovat přeložky vodovodu, dalších sítí i odvodnění 
pro tuto část komunikace. Přípojky si budou řešit občané 
samostatně, a to po dohodě s městem a prováděcí firmou,“ 
říká Monika Burešová z oddělení investic města. 
Z důvodu stavby komunikace, chodníku, odvodnění komu-
nikace a  přeložky O2 je nutné také odstranit některé keře 
a stromy. Budou se kácet postupně dle potřeby stavby. Po do-
končení oprav a ve vhodném ročním období chce město vy-
sadit nové dřeviny na místech, kde to prostorové podmínky 
a vedení sítí dovolí. „Vysadíme převážně keře a vyšší trvalky pro 
oddělení chodníku od silnice a na několika vhodných místech 
stromy,“ doplňuje Eva Šebková zajišťující zeleň ve městě. 
Od února do dubna 2015 se stavební práce přesunou na kon-
strukci vozovky a  chodníku. Rekonstrukce se především 
v tomto období dotkne všech řidičů a občanů, kteří zde bydlí. 
„Občanům zde žijícím bude zajištěn přístup k  nemovitos-
tem a příjezd po většinu doby, kdy se stavba bude provádět. 

Začíná zásadní oprava Olivovy ulice! 
rekonstrukce si vyžádá úplnou uzavírku

l Linka 303 bude zkrácená a z provozních důvodů nebude 
zastávka v ul. Olivova u zŠ u Říčanského lesa. 
l Okružní Linka 494 pro obslužnost lokality Pod Kavčí Skálou (kde 
lze projít pěšky přes sídliště Pod Kavčí Skálou a sídlištěm U Olivovny  
k zŠ u Říčanského lesa). z provozních důvodů nelze zajistit zastávku  
u zŠ u Říčanského lesa: Nástup (zastávka „Říčany, náměstí“ v pravidelné 
zastávce linky PId 303 ve směru na Černý Most) na Masarykově náměstí 
– vlevo ul. 17. listopadu – vpravo ul. Olivova – vlevo ul. Jasmínová – 
vlevo ul. 5. května – vlevo ul. Sukova – vpravo ul. Štefánikova – vlevo ul.  
17. listopadu – ul. Široká – vpravo ul. Jizerská – vpravo ul. rooseveltova 
– vpravo Masarykovo náměstí – výstup (zastávka „Říčany, nám.“  
v pravidelné zastávce linky PId 303 ve směru na Černý Most).
l Školní spoj Linka 494 – nové zastávky v ul. rýdlova – 5. května, ul. 
Černokostelecká – U Nemocnice, ul. Černokostelecká – rychta (z této 
zastávky lze dojít pěšky přes sídliště U Olivovny do zŠ U Říčanského 
lesa, nebo pokračuje autobusem až do zastávky v ul. Olivova u točny 
autobusu a zde lze pěšky dojít podél ul. Olivova do zŠ u Říčanského 
lesa. z provozních důvodů nelze zajistit zastávku u zŠ u Říčanského 
lesa: zastávky: do zastávky „Říčany, Fibichova“ beze změny a dále 
ul. Olivova – vlevo ul. Jasmínová – vlevo ul. 5. května – vpravo ul. 
rýdlova – podjezd pod železniční tratí – ul. Smiřických – vpravo 
ul. Černokostelecká – vpravo ul. Olivova – vlevo – výstup (zastávka 
„Říčany, Olivovna“) v ul. Olivova u točny autobusů.
• Školní spoj Linka 469 – nové zastávky – ul. 5. května – Pod Kavčí 
Skálou, ul. rýdlova – 5. května, ul. Černokostelecká – U Nemocnice, ul. 
Černokostelecká – rychta, konečná je v ul. Olivova u točny autobusů. 
z provozních důvodů nelze zajistit zastávku u zŠ u Říčanského lesa.

Hlavní omezení nastane na jaře 2015, kdy budou zahájeny 
práce na konstrukcích vozovky. Prováděcí firma bude obča-
ny včas a postupně informovat,“ ujišťuje Monika Burešová 
a připomíná: „Žádáme občany, kterých se tato stavba týká, 
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o  sledování webu města Říčany, kde se budou zveřejnovat 
veškeré informace. Děkujeme všem za respektování této si-
tuace a doufáme, že se vše podaří bez komplikací a ve stano-
veném časovém harmonogramu.“ 
K  příjezdu k  ZŠ u  Říčanského lesa lze využít ulic Legií, 
Domažlickou a  Verdunskou až k  sídlišti Olivova a  k  ul. 
Ke Škole. Dopravní značení a objízdné trasy stanoví od-
bor správních agend a dopravy a v návaznosti na rozhod-
nutí tohoto odboru se zveřejní informace na  webových 
stránkách města.

Změny jízdních řádů ROPID
Změny jízdních řádů projednává ROPID a v okamžiku je-
jich schválení budou zveřejněny na webu města. 

Zhotovitelem projektu „Rekonstrukce Olivovy ulice 
v  Říčanech“ za  takřka 13 milionů korun je společnost 
PORR a.s. Necelých 7 milionů korun by mělo plynout 
z případné dotace z Regionálního operačního programu 
Střední Čechy, 85. výzva, oblast podpory 15.1.1 Regio-
nální dopravní infrastruktura. Technický dozor inves-
tora zajistí společnost LN Consult, s.r.o. a  o  autorský 
dozor se postará společnost PUDIS a.s.

Adéla Ambrožová 
 tisková zpráva města Říčany

Informace z radnice

Nový výtah usnadní přepravu pacientů
zbrusu nový moderní výtah mají pacienti a návštěvníci říčanské nemocnice k dispozici od konce letošního srpna. Původní výtah z roku 1987 již nesplňoval 
podmínky platných norem a předpisů a byl již na pokraji své životnosti. Nový typ OT 2000/0,5 odpovídá všem současným technickým požadavkům. Svou 
spolehlivostí a bezpečností je pro nemocnici a především pacienty velkým přínosem. „Rád bych touto cestou poděkoval městu Říčany, které se výrazně podílelo 
na jeho financování. Bez něj bychom si tak nákladnou investici nemohli dovolit,“ uvedl ředitel říčanské nemocnice radek cabrnoch. Na základě výběrového 
řízení měla obnovu výtahu na starosti firma VhL, s. r. o., která nový výtah zprovoznila za pouhých šestnáct dní.

Vedení města Říčany svolalo schůzku ke  zvýšení bez-
pečnostních opatření v  říčanských školách. Impulsem 
k jednání byly podněty od rodičů a především nedávná 
tragédie ve Žďáru nad Sázavou. Starosta a místostarost-
ka Říčan společně diskutovali s  řediteli a  ředitelkami 
jednotlivých škol, městskou a  státní policií o  prevenci, 
možných rizicích a řešení konkrétních krizových situací 
při kontaktu nepovolaných osob v prostorách škol. 
Hlavním obsahem setkání bylo představit zástupcům škol veš-
kerá rizika, která mohou nastat při vstupu cizích osob do pro-
storů školy a ohrozit tak děti a všechny zaměstnance. Diskutu-
jící především kladli důraz na to, jak těmto situacím předejít. 
„Chystáme zlepšení krizového systému z hlediska podobných 
událostí ve škole. Součástí bude proškolení pedagogů a chce-
me připravit i  cvičení, které by mělo zcela odpovídat reálné 

situaci,“ řekl starosta Vladimír Kořen /Klidné město/ s tím, 
že podobná cvičení se připravují i v jiných městech.
Městská policie v  Říčanech testovala obtížnost přístupu 
do většiny škol v Říčanech. Velitel městské policie Václav 
Řezáč k  šetření říká: „Až na  jeden případ, kde byla prav-
děpodobně závada na  dveřích, je zabezpečení škol a  školek 
v  Říčanech přiměřené.“ Posílit by se měla kontrola v  ran-
ních špičkách.  Důležitá je také spolupráce s rodiči, kteří by 
měli více respektovat fakt, že ve škole by se měl pohybovat 
výlučně personál školy a její žáci. Další dospělé osoby musí 
být předem nahlášeny a identifikovány. „Vstup do školy má 
hlídat pověřená osoba a  také kamerový systém napojený 
na  městskou policii. Bezpečnost zvyšují také zvonky, vstup 
přes čipové karty a krizová tlačítka,“ dodal velitel strážníků. 
Zdeněk Chalupa z Preventivně informační skupiny Policie 
ČR Praha venkov-JIH představil základní postupy a  rady 
při setkání s pachatelem ve školní budově. „Neexistuje uni-
verzální návod na řešení, ale základem je dodržování preven-
tivních opatření a plnění evakuačních plánů,“ doplnil. 
Ředitelé byli vyzváni, aby předali městu návrhy na zlepšení 
systému a technické vybavení, revizí projdou evakuační 
plány jednotlivých zařízení a zároveň se připravuje 
proškolení učitelů z hlediska chování v krizových situacích.
„V  souvislosti s  tragickým útokem ve  Žďáru není potřeba 
šířit paniku. Šlo o velmi výjimečný případ,“ zakončuje Vla-
dimír Kořen: „Druhým extrémem je ale podceňování rizik. 
Lidé by se měli naučit zvládat i výjimečné situace.“ 

Adéla Ambrožová, tisková zpráva města Říčany

Větší bezpečnost v říčanských školách! Hlavní 
téma setkání zástupců města, policie a škol
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Dovolte mi, abych vás touto cestou seznámila se skutečnos-
tí, že se Kontaktní pracoviště (KoP) pro Prahu-východ bude 
v nejbližších dnech stěhovat do nových prostor. Adresa no-
vého pracoviště je Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7.
Cílem tohoto kroku je především snaha poskytnout vám 
ještě kvalitnější služby v mnohem příjemnějším prostředí. 
V  tuto chvíli probíhají dokončovací práce v nové budově. 
Z toho důvodu bohužel nejsme momentálně schopni sdělit 
přesný termín, kdy k přesunu pracoviště dojde. Nejpozdě-
ji se tak ale stane do  poloviny listopadu 2014. Proto vás 
všechny prosím o pochopení a také, abyste se o termínu in-
formovali průběžně u našich zaměstnanců nebo na našich 
webových stránkách  http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/

kop/praha-vychod, kde ÚP ČR informaci aktuálně a včas 
zveřejní. Protože to ale bude pravděpodobně až poté, kdy 
uplyne doba vhodná na zveřejnění zprávy o stěhování pro-
střednictvím věstníků, rozhodla jsem se sdělit vám tuto 
skutečnost už nyní, i když bez uvedení přesného termínu. 
Už dnes si můžete vyzvednout na jednotlivých kontaktních 
pracovištích ÚP ČR plánek a popis cesty k novému sídlu.
Dislokované pracoviště v  Říčanech prozatím zůstává 
ve stávajících prostorách.
Děkuji vám všem za pochopení. Já i moji kolegové se budeme 
těšit na vaši návštěvu v novém krásném a čistém prostředí.

Jaroslava Martínková
Ředitelka KoP pro Prahu-východ

Svoz velkoobjemového odpadu v roce 2014 
Město Říčany ve spolupráci se svozovou společností Marius Pedersen a.s. připravuje mobilní svoz velkoobjemo-
vého odpadu z domácností, a to v jarním a podzimním období. Přistavení kontejnerů bude probíhat za asistence 
městské policie, která dohlédne na  to, aby občané odevzdávali přiměřené množství odpadů. Pro živnostenský 
odpad podnikatelů a další druhy odpadů, pro něž není velkoobjemový kontejner určen, je otevřen sběrný dvůr 
Na Fabiáně (přístup z Říčanské), který od 1. 11. přechází na zimní otevírací dobu: 

 pondělí, středa, pátek: 12.00–16.00 hodin 
 sobota: 9.00–14.00 hodin
Podzimní termíny přistavení kontejnerů

Mezi velkoobjemový odpad nepatří zahradní odpad (větve, ořezané dřeviny, posekaná tráva apod.), stavební suť, 
nebezpečný odpad (oleje, plechovky s barvami) a spotřebiče, které je možno odevzdat bezplatně na místo zpětné-
ho odběru k dalšímu využití.
Prosíme všechny obyvatele, aby nezaplňovali kontejner uvedenými odpady a umožnili všem zájemcům odložit 
nadměrný odpad z domácností, zejména starším občanům, kteří mají omezenou možnost navštívit sběrný dvůr. 
Připomínáme, že v podmínkách našeho sběrného dvora nelze provádět dotřídění. 
Předpokládaná doba setrvání velkoobjemových kontejnerů na jednotlivých stanovištích je 2 hodiny. V pří-
padě, že k naplnění kontejneru dojde v kratším čase, bude odvezen dříve, než je uvedeno v rozpise.

Město Říčany, oddělení technické správy

Pro klienty Úřadu práce Čr pro Prahu-východ

8. listopadu 15. listopadu  
7.00–9.00
7.30–9.30

8.00–10.00
8.30–10.30
9.00–11.00
9.30–11.30

10.00–12.00
10.30–12.30

Podhrázská (u separ. sběru)
Na Obci (křiž. s Voděradskou)
Olivova (u parkoviště) 
U Kina (Komenského nám.)
U Hřiště (křiž.V Chobotě a Řípské)
Marvánek 
Otavská (křiž s Labskou)
Nám. ČSA

7.00–9.00
7.30–9.30

8.00–10.00
8.30–10.30
9.00–11.00
9.30–11.30

10.00–12.00
10.30–12.30

Thomayerova(x K Říčanskému lesu)
Boubínská (x Na Kozákově)
Roklanská (u trati)
Škroupova (u zimního stadionu)
Březinova (parkoviště)
Vrchlického (u separ. sběru)
Haškova 
Kuříčko

22. listopadu 29. listopadu
7.00–9.00
7.30–9.30

8.00–10.00
8.30–10.30
9.00–11.00
9.30–11.30

10.00–12.00

Táborská (x Smiřických)
Scheinerova (u separ. sběru)
5. května (kotelna)
Na Kavčí Skále (u separ.sběru)
K Podjezdu (křiž.s Bezručovou)
Sokolská (u hřiště)
Zborovská (x Táborská)

7.00–9.00
7.30–9.30

8.00–10.00
8.30–10.30
9.00–11.00
9.30–11.30

10.00–12.00
10.30–12.30

U Olivovny (sídliště)
Verdunská (u rest. Oliva)
Domažlická (x Chodská)
Bezručova (x Dukelská)
Stará náves (U Památné lípy)
Jureček 
Nové Březí (Horní u paseky)
Na Vysoké (u přejezdu)
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V předvolebním letáku uskupení „PRO ŘíČANy“ se objevilo 
mnoho nepravd týkajících se Kurýru, diskuzního fóra města  
a společnosti Mediální a komunikační servis (MAKS) Říčany. 
Mimo jiné také informace, jak je společnost MAKS Říčany, 
jinak také vydavatel Kurýru, pro město Říčany nákladná. Sice 
je už po volbách, ale přesto cítím potřebu na tento text reagovat  
a alespoň toto sdělení, které se týká hospodaření naší firmy, 
uvést na pravou míru. Jeho autor účelově zneužil výsledky 
z výroční zprávy, z nichž sice správně citoval celkové náklady 
společnosti za rok 2013 v částce zhruba 3,5 milionu korun, 
ale zapomenul už podotknout, že společnost si na tyto svoje 

náklady musela v  naprosté většině vydělat sama, protože 
dotace od města, kterou dostává na provoz Informačního 
centra, činila v  témže roce necelých 625 tisíc korun. Tedy 
ani ne polovinu toho, co město muselo zaplatit za provoz IC 
v roce 2010. Autor rovněž zapomněl dodat, že věstník Kurýr 
stál město v roce 2010 bezmála 1,5 milionu korun, zatímco 
společnost MAKS jej vydává zcela na svoje vlastní náklady. 
Jsem ráda, že nejen tuto lživou informaci dokázali občané 
města rozkódovat sami, což dali jejím autorům jasně znát 
volebními výsledky. 

Šárka Stoszková, ředitelka MAKS Říčany 

Jak jsme přežili volby…
Více jak 60 % úředníků města se zabývá výhradně státní 
správou, a  tak by je volby do  místního zastupitelstva prak-
ticky nemusely moc zajímat. Naopak volené vedení radnice 
přímo ovlivňuje činnost těch ostatních, kteří pracují v samo-
správě. Ve skutečnosti je to ale všechno jinak. Část úředníků 
se přímo podílí na přípravě a organizaci voleb, další usedají 
ve volebních komisích, a tak jsou pro mnohé volby ve městě 
kombinací voličského práva a pracovních povinností. Letošní 
volby do městského zastupitelstva v Říčanech byly specifické 
i průběhěm předvolební kampaně. Velké množství plakátů, 
billboardů, letáků a  samolepek volebních stran a  sdružení, 
doplněné o předvolební akce a kontaktní kampaně na ulicích 
doslova zahltilo občana-voliče. Jako existuje smog z exhalací 
a prachu nebo smog světelný, dá se hodnotit, že smog vizu-
ální byl v  Říčanech opravdu velký. Tváře a  hesla některých 

kandidátů útočily na občany doslova na každém kroku. V této 
předvolební době jsem se setkal s tajemníky srovnatelně vel-
kých regionů v rámci benchmarkingové iniciativy a porovná-
vali jsme kromě výkonů úřadu mimo jiné i úroveň kampaní. 
Myslím, že onen vizuální smog byl v Říčanech jeden z největ-
ších. Volby skončily, karty jsou rozdány. Podle účasti voličů 
a výsledků voleb lze konstatovat, že občané Říčan se nene-
chali jednoduše opít hesly ani znechutit některými projevy 
negativních kampaní. Hlasovali na základě vlastního rozumu 
a zkušeností posledních let. Máme v Říčanech zodpovědné 
a uvážlivé občany. Žádné komplikace ani mimořádné situace 
jsme nemuseli řešit, a tak bych chtěl na tomto místě poděko-
vat zaměstnancům úřadu za přípravu a organizaci voleb, ob-
čanům za účast a všem dohromady pak popřát klid na práci 
pro další udržitelný rozvoj města a zároveň i klid na odpoči-
nek, který si po volbách všichni zaslouží.

Tomáš Mařík, tajemník

Papír unese vše – aneb jak účelově zkreslit informace 

DOZVUKy VOLeb

Skončily komunální volby a je čas udělat závěrečný účet. 
Nejdříve bych chtěl velice pogratulovat vítěznému Klid-
nému městu. Nesmyslně vyhrocená a někdy až nechutná 
kampaň změnila volby v Říčanech v referendum o pokra-
čování týmu Vladimíra Kořena na  radnici. Jednoznačně 

v něm uspěl. Drsná kampaň bohužel nedala prostor pro 
ohodnocení našeho společensky odpovědného přístupu 
a  voliči se raději vyslovili v  referendu. Pevně věříme, že 
alespoň část ze  4.000 kusů moderních „záchrankových“ 
příruček první pomoci najde své čtenáře. 

Zveřejnění nákladů volební kampaně

Předkládáme vyúčtování naší volební kampaně Žádné faktury neskončily v účetnictví jiných subjektů

Náklady: Příjmy:
Tiskové služby, předtisková příprava 31.702 Kč Příspěvek lídra kandidátky Petra Tomáše 5.000 Kč
Bio čaje 1.630 Kč Grant Strany zelených na příručky první pomoci 19.500 Kč
Mapky pro roznos 150 Kč Příspěvek Strany zelených na volby 9.780 Kč
Česká jablka 936 Kč Příspěvek KdU-ČSL na volby 7.450 Kč
reklama sociální síť Facebook 2.625 Kč
cELKEM 37.043 Kč cELKEM 41.730 Kč

Zbylé prostředky chceme použít na pronájem prostor pro sé-
rii školení první pomoci pro veřejnost v Říčanech. Pokud máte 
zájem se zúčastnit, napište nám. Předpokládáme první akci 
již koncem listopadu. Kontakt: zeleniricany@seznam.cz

Děkujeme všem, kteří našli odvahu nám vhodit hlas.
Petr Tomáš

jednička kandidátky Strana zelených s podporou KDU-ČSL
předseda  ZO Strany zelených Říčany
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 Schválený Upravený Skutečnost   % plnění k uprav.
 rozpočet Kč rozpočet Kč k 30. 9. 2014 Kč rozpočtuPlnění rozpočtu města

PŘÍJMY
Daňové příjmy (daň z příjmů fyzických 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)

184Ê797Ê000,00 196Ê615Ê195,00 160Ê597Ê214,61 81,68

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

61Ê179Ê418,00 69Ê447Ê010,40 50Ê374Ê571,09 72,54

Kapitálové příjmy (příjmy z prodeje majetku) 12Ê282Ê525,00 19Ê982Ê405,01 12Ê598Ê164,01 63,05
Přijaté dotace 71Ê777Ê964,00 95Ê981Ê388,76 47Ê755Ê393,66 49,75
Přijaté splátky půjček 137Ê342,00 1Ê171Ê210,00 614Ê428,00 52,46
Příjmy celkem 330Ê174Ê249,00 383Ê197Ê209,17 271Ê939Ê771,37 70,97
Příjmy fondů z rozpočtu města (grantový, fond rozvoje 
bydlení, humanitární, sociální)

80Ê027Ê599,00 107Ê973Ê575,90 74Ê862Ê699,01 69,33

Rozpočtové příjmy celkem 410Ê201Ê848,00 491Ê170Ê785,07 346Ê802Ê470,38 70,61
Přebytek hospodaření za minulý rok 49Ê438Ê547,00 66Ê407Ê187,37 41Ê407Ê187,37 100,00
Prostředky uložené ve st. dluhopisech 25Ê000Ê000,00
Příjmy celkem vč. přebytku hospodaření 459Ê640Ê395,00 557Ê577Ê972,44 413Ê209Ê657,75 74,11
VÝDAJE
Běžné (provozní) výdaje 221Ê568Ê001,00 252Ê655Ê150,88 168Ê685Ê275,85 66,77
Rozpisové rezervy 6Ê429Ê442,00 3Ê950Ê821,89 0,00 0,00
Běžné výdaje celkem 227Ê997Ê443,00 256Ê605Ê972,77 168Ê685Ê275,85 65,74
Kapitálové (investiční) výdaje 99Ê437Ê654,00 143Ê912Ê422,15 70Ê458Ê774,63 48,96
Rezervy na investice 13Ê367Ê699,00 10Ê276Ê001,62 0,00 0,00
Investiční výdaje celkem 112Ê805Ê353,00 154Ê188Ê423,77 70Ê458Ê774,63 45,70
Výdaje celkem 340Ê802Ê796,00 410Ê794Ê396,54 239Ê144Ê050,48 58,22
Převody z rozpočtu města do fondů (grantový, fond rozvoje 
bydlení, humanitární, sociální)

80Ê027Ê599,00 107Ê973Ê575,90 74Ê862Ê699,01 69,33

Rozpočtové výdaje celkem 420Ê830Ê395,00 518Ê767Ê972,44 314Ê006Ê749,49 60,53
Splátky úvěru 38Ê810Ê000,00 38Ê810Ê000,00 29Ê107Ê459,20 75,00
Výdaje vč. splátky půjčky 459Ê640Ê395,00 557Ê577Ê972,44 343Ê114Ê208,69 61,54
rozdíl příjmy – výdaje 0,00 0,00 70Ê095Ê449,06

Informace z radnice



Bezpečnost a infrastruktura

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

e-mail: mestska.policie@ricany.cz

Tel. 323 618 150  
Mob. 725 022 765

městská policie radí a informuje

Z knihy událostí
21. září, 12.53
Městská policie přijímá oznámení od  obyvatele Roklanské 
ulice o ležící ženě, která má sociální problémy osobního cha-
rakteru. Po příjezdu na místo události hlídka strážníků kon-
taktuje oznamovatele a následně společně s oznamovatelem 
vyhledají ženu. Žena působí vystrašeným dojmem a začíná 
všem přítomným vyprávět svůj životní příběh. Od  rodin-
ných a sociálních problémů po problematiku užívání drog. 
Městskou policií je ženě nabídnuta pomoc v rámci sociálních 
organizací, azylových domů a obdobných zařízení. Tuto po-
moc žena odmítá s tím, že je schopna se o sebe postarat. Ze 
strany oznamovatele je ženě nabídnuta alespoň okamžitá 
pomoc, a to formou použití sociálního zařízení, poskytnutí 
suchého a čistého oblečení a dále jídla a pití. Této nabídky 
žena využila. Dále požádala o převoz na vlakovou zastávku, 
jelikož se veškeré její zázemí nachází na  území hlavního 
města Prahy a  vlakový spoj je její jediná možnost spojení. 
Strážníci ženě poskytli převoz na vlakovou zastávku. Touto 
cestou chceme poděkovat celé rodině oznamovatele, ja-
kož i jemu samotnému za citlivý a obětavý přístup k celé 
situaci, ve které se žena ocitla.

28. září, 15.00
V rámci kontrolní a hlídkové činnosti na Masarykově ná-
městí v  průběhu městských slavností byli strážníci upo-
zorněni na  ležícího muže v  přiléhajícím parčíku u  Staré 
radnice. Strážníci prověřují situaci a následně zjišťují sedí-
cího seniora na lavičce. Strážníci se muže dotázali, zda je 
on osobou, která ležela před příchodem strážníků na zemi. 
Toto senior potvrdil. Je zjištěn jeho zdravotní stav a dochází 
i na přiznání požití alkoholického nápoje v míře větší, než 
je senior zvyklý. Jakoukoliv nabízenou zdravotnickou po-
moc na místě odmítá s tím, že je schopen odejít do místa 
svého bydliště. Strážníci seniorovi doporučili, aby na lavič-
ce ještě nějaký čas setrval a ať místo opustí, až bude scho-
pen. Strážníci místo opustili, ale nadále muže z  povzdálí 
pozorovali. Senior se záhy, nedbaje doporučení strážníků, 
nečekaně zvedl z lavičky, zavrávoral a upadl. Na toto stráž-
níci ihned reagovali. Seniora zvedli ze země a  přemístili 
zpět na lavičku. Senior v této chvíli nebyl schopen souvisle 
komunikovat, ale viditelná zranění vlivem pádu neutrpěl. 
Senior oproti předchozímu sdělení uvádí požití alkoholu 
a  léků, které pravidelně užívá, z  této kombinace se odvíjí 
jeho momentální stav. Na místo události se následně dosta-

vil i radní města Říčany MUDr. Mrázek, který strážníkům 
poskytl zdravotnickou součinnost. Na místo byla přivolá-
na zdravotnická záchranná služba, která seniora převezla 
do zdravotnického zařízení k provedení dalších vyšetření.

5. října, 2.48
Bezpečnostní služba D.I.S., konající dozor nad veřejným 
pořádkem v  lokalitě zábavních podniků v  Říčanech (po-
skytnutá občanským sdružením PRZ – Říčany), oznamuje 
Městské policii Říčany pokus o znásilnění a krádež dámské 
kabelky v ulici K Podjezdu. Neznámý pachatel se zprvu po-
kusil ženu znásilnit, a když byl následně vyrušen zaměstnan-
cem bezpečnostní služby, dal se na útěk, přičemž napadené 
ženě ještě stačil násilím ukrást kabelku. Neznámý pachatel 
pak utíkal směrem k  ul. Bezručova, pronásledován členy 
bezpečnostní služby. Další informace, která byla strážníky 
přijata od bezpečnostní služby v  rámci součinnosti, sdělila 
směr útěku pachatele do ulice Kamenická k vlakové zastáv-
ce. Autohlídka strážníků přijíždí do ulice v opačném směru 
tak, aby byl pachateli zamezen další útěk. Zde se pachatel 
před strážníky a bezpečnostní službou ukryl za stromem a až 
následným prohledáním terénu byl muž nalezen. Zákonných 
výzev strážníků pachatel nehodlá uposlechnout, natož se 
vzdát. Proti strážníkům se rozeběhne. Strážníci jsou nuceni 
proti pachateli použít donucovací prostředky a omezují jej 
na osobní svobodě. Po dokončení zákroku a uklidnění situ-
ace bylo zjištěno, že se jedná o muže rumunské národnos-
ti. Začíná šetření celé události strážníky, kdy uvedený muž 
byl jednoznačně označen jako pachatel podezřelý z pokusu 
o znásilnění a krádeže kabelky osoby, kterou si předem vy-
hlédl jako svoji oběť. Tomuto zabránila právě přítomnost 
a všímavost členů bezpečnostní služby, kteří na muže zprvu 
zakřičeli, než k němu stačili dojít, aby ženu nechal být, a ten 
následně odcizil napadené ženě kabelku a dal se před nimi 
na  útěk. Napadené ženě, která se po  události psychicky 
zhroutila, byla přivolána zdravotnická záchranná služba. 
Celá událost byla strážníky předána k  dalšímu šetření Po-
licii ČR. Díky dobré spolupráci mezi bezpečnostní službou 
a městskou policií se tak podařilo zadržet podezřelého pa-
chatele závažné trestné činnosti.

5. října, 13.50
Na  základě telefonického oznámení od  obyvatelky uli-
ce Marie Pujmanové strážníci prověřují travnatou plo-
chu za bytovým domem. Zde se dle oznamovatelky mají 
nacházet odložené injekční stříkačky, které nalezla při 
procházce se psem. Hlídka městské policie se dostavuje 
k místu oznámení a kontaktuje oznamovatelku ke zjiště-
ní skutečného stavu věci. Na místě je zjištěn větší počet 
použitých injekčních jehel a několik použitých ampulí již 
bez injekčního  roztoku. Za  použití ochranných pomů-
cek je všechen zdravotnický infekční materiál posbírán 
do přenosného kontejneru a následně strážníky převezen 
do zdravotnického zařízení k odborné likvidaci.

Jindřich Joch
zástupce vedoucího Městské policie Říčany
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V  sobotu 20. září jsme se vydali 
na  koupaliště Jureček, kde se kona-
lo tradiční Indiánské loučení s  lé-
tem. My jsme s  sebou přivezli náš 
motorový člun a  malé účastníky 
jsme zde vozili na vodě. Po skončení 
akce jsme byli povolání k  odstra-
nění spadlého stromu na  silnici č. 
101 u  Voděrádek. V  sobotu 27. září 
jsme se spolupodíleli na  organiza-
ci finálního závodu Středočeské 
Dräger ligy v  disciplínách TFA. Zá-
vod se po  celý den konal u  budovy 
Alfa Tower na Černokostelecké ulici. 
Předvedli se zde nejlepší „železní 
hasiči“, kteří ukázali své síly a  vytr-
valost. Po  absolvování náročné trati 
ještě předvedli výstup do osmého pa-
tra budovy. A to vše s nasazeným dý-
chacím přístrojem. V  neděli 28. září 
jsme se účastnili městských slavností 
na  Masarykově náměstí. Zde jsme 
zájemcům ukazovali naši techniku. 
Dlouho jsme zde však nepobyli, ne-
boť krátce před polednem jsme byli 
povoláni k požáru stodoly do Straší-
na. Sem jsme vyjeli s  našimi dvěma 
cisternami a  dopravním automobi-
lem. Na místě jsme zasahovali spolu 

s  profesionálními hasiči a  dobrovol-
nými hasiči z Mukařova. Zpět na ná-
městí jsme se vrátili až okolo třetí 
hodiny odpolední. V  sobotu 4. října 
pořádal náš sbor podzimní kolo hry 
Plamen. Soutěže se účastnily hlídky 
mladých hasičů z celého okresu Pra-
ha-východ. Závod se konal v  krás-
ném prostředí koupaliště Jureček 
a  v  přilehlém lese. Mladí hasiči zde 
plnili různé úkoly. Předvedli střelbu 
ze vzduchovky, šplh na  laně, orien-
taci v  terénu, zdravovědu a  další. 
V konkurenci 25 soutěžících družstev 
v kategorii mladších žáků se mladým 
hasičům z Říčan podařilo obsadit vel-
mi pěkné 9. místo. Zde bychom rádi 
poděkovali panu Ježkovi, provozova-
teli restaurace Jureček, za  zapůjčení 
areálu koupaliště. Bez této pomoci 
by se akce, které se zúčastnilo takřka 
400 dětí, jen stěží zrealizovala. Po le-
tech se nám podařilo pro naše mladé 
hasiče zajistit na  zimní tréninky tě-
locvičnu. Budeme tak mít lepší pod-
mínky pro přípravu na jarní uzlování 
i  kolo hry Plamen a  další útokové 
soutěže. V úterý 14. října jsme se vy-
dali na  návštěvu do  mateřské školy 

Dráček. Dětem jsme předvedli naši 
techniku a vybavení. Děti si vyzkou-
šely hasit domeček pomocí ruční 
stříkačky a  na  závěr jsme předvedli 
hašení skutečného ohně, domečku 
z kartonových krabic. 

Filip Šilar, jednatel SDH Říčany

Co nového u hasičů
www.sdhricany.wz.cz
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Liány máme spojené hlavně s tropic-
kým pralesem, kde po  nich šplhají 
opice. U  nás však také rostou veliké 
popínavé rostliny s  dřevnatým ston-
kem. Využívají jiné stromy jako opo-
ru, když se po nich pnou za světlem.
Mezi plaménky nalezneme jak byliny, 
tak rostliny s  popínavými  dřevitými 
stonky. Po celém světě, hlavně v mír-
ném a subtropickém pásu, jich roste 
asi 380 druhů.
Plamének plotní je naší dřevinou, i když 
původní výskyt má pouze na jižní Mora-
vě a ve zbytku Čech je zplanělý. Většinou 
roste v  lesních  houštinách, na  okraji 
lužních lesů nebo v křovinatých lemech. 
Celkově je rozšířen v jižní a střední Evro-
pě, na východ až po Kavkaz.
Plamének plotní šplhá do výšky kolem 
deseti metrů, kde zarůstá celé koruny 
stromů. Až 5 cm silné starší kmínky 
kryje šedavá odlupující se kůra s  po-
délným rýhováním. Mladé výhony se 
přichytávají pomocí ovíjivých listo-
vých řapíků. Opadavé, složené listy se 
většinou skládají z  pěti celokrajných 
nebo hrubě zubatých lístků.

Menší zelenobílé květy vyrůstají 
od června do září. Nápadné jsou hlav-
ně plody, které tvoří bohatá souplodí. 
Jednotlivé nažky mají dlouhý zakři-
vený chlupatý přívěsek, který slouží 
k letu. Na keři zůstávají přes zimu.
V Říčanech je plamének hoden své-
ho jména, protože ho často vídáme 
růst v  plotech. Na  obrázku z  ulice 
Plukovníka Švece je porostlý plot 
s pámelníkem.

Často se pěstují cizí druhy plaménků 
jako například původně čínský, rů-
žově kvetoucí plamének horský (C. 
montana). Na  obrázku kvete v  ulici 
Tyrše a Fügnera.
Jakožto rostlina z  čeledi pryskyřní-
kovitých je plamének jedovatý. Při 
manipulaci může dráždit pokožku.

Jakub Halaš

Životní prostředí a zdraví
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Exkurze na ekofarmu BioVavřinec
sobota 15. listopadu
Rádi bychom veřejnost seznámili s chovem hospodářských 
zvířat na  ekologických farmách. Naše další exkurze nás 
zavede na  farmu BioVavřinec v  Okrouhlici u  Benešova. 
S  jejími výrobky se můžete setkat na  farmářských trzích 
v Říčanech. Její majitel pan Antonín Šmakal nás provede 
po farmě, nahlédneme do mlékárny a sklepa, kde zraje sýr. 
Projdeme mlýn, kde se mele celozrnná mouka. Vypravíme 
se za kravami na pastvinu a nakonec si budeme moci na-
koupit dobroty z farmy v obchůdku. Abyste si pořádně užili 
venkovskou idylu, vezměte si s sebou holínky.
Budeme odjíždět v  odpoledních hodinách autobusem 
od budovy Muzea Říčany, účast na exkurzi je za symbo-
lický příspěvek 100 Kč na rodinu. Exkurze je podpořena 
z grantu MŽP Učíme děti v přírodě.

Závazné přihlášky a  dotazy směřujte na  mail: eko.rica-
ny@post.cz nejpozději do 10. listopadu.

Houby v Říčanském lese
Poslední zářijový víkend proběhla v Muzeu Říčany výstava ži-
vých hub, kterou navštívily desítky školáků a dalších návštěv-
níků. Mykologické exkurze se účastnili pedagogové i  další 
zájemci. V lese v okolí Olivovny jsme se naučili poznávat na-
příklad lištičku pomerančovou, lišku nálevkovitou, čechratku 
podvinutou, lakovku ametystovou nebo třepenitku svazčitou.
Na  základě exkurze a  výstavy byl vytvořen výukový pla-

kát Houby v Říčanském lese, který je určen pedagogům 
ZŠ a  MŠ. Pokud máte o  plakát zájem, kontaktujte nás 
na emailu katerinacihakova@seznam.cz.
Exkurze proběhla v rámci projektu MŽP Lesní klub Pra-
mínek zve děti do přírody.

Životní prostředí a zdraví

Hledá se HLINÍK
Stejně jako každý rok, i  letos probíhá sběr hliníku. Ten-
kostěnného, tedy hlavně víček od  jogurtů apod., dále 
plechovek od piv a různých limonád. U těch je třeba dát 
pozor, protože někteří výrobci začali vyrábět plechovky 
železné. Doporučuji se řídit recyklačními symboly (tedy 
ALU pro hliník, či FE pro železo), případně použít mag-
net. Prosím, neskladujte znečištěná víčka, ta jsou při 

recyklaci jedině na  obtíž. Dále můžete skladovat tlus-
tostěnný hliník, jedná se o hliníkové nádobí, příbory, rou-
ry a další. Sběr proběhne během května, dostatečně brzy 
se o něm dozvíte na stránkách Říčanského kurýru.
I  letos budeme pokračovat v  soutěži pro školy a  školky, 
propozice budeme školám rozesílat a  budou zveřejněny 
na našem webu.

Alžběta Macková
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Životní prostředí a zdraví

Nová odběrová místnost pro 
říčanské pacienty
1. patro Lékárna Dr. Douba,   
Masarykovo náměstí 58, Říčany.
Po–pá: 7.00–10.00
Prováděny jsou odběry krve a moče na základě žádanek 
lékařů (pro biochemická, hematologická, imunologická, 
virologická a mikrobiologická vyšetření). 
Služby odběrového boxu, který je součástí laboratorního 
komplementu Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, využijí 
hlavně praktiční a odborní lékaři. 

Poradenské centrum pro rodinu 
a děti „Úsměv“
Pronájem kancelářského prostoru v zrekonstruované his-
torické budově na lukrativním místě v Říčanech u Prahy!
Naše společnost vám nabízí pronájem reprezentativního 
kancelářského prostoru ve  2. NP historického objektu, 
který je po celkové, velmi vydařené rekonstrukci.  Třípod-
lažní budova se nachází přímo na  Masarykově náměstí 
v Říčanech u Prahy (vedle kostela sv. Petra a Pavla), cca 
2 minuty od zastávek autobusu Pražské integrované do-
pravy a 15 min. od vlakového nádraží Říčany. Nabízené 
prostory tvoří dvě navzájem propojené kanceláře (plocha 
26,6 m2 – koncová, mansardový tvar s  přiznanými dře-
věnými trámy a  16,8 m2 – průchozí) vč. slaboproudých 
rozvodů (telefon, PC síť, internet), které jsou přístup-
né z chodby ve 2. NP, a WC s umývadlem 2,6 m2 ihned 
vedle kanceláří. Nabízený prostor je orientován na S, SZ 
a má i možnost bezbariérového přístupu pomocí výtahu. 
Vytápění prostor je zajištěno centrálně z plynové kotelny. 

K prostoru je poskytnuto jedno parkovací místo ve dvoře 
objektu. V částce 12.000 Kč měsíčně za pronájem prostor 
jsou zahrnuty spotřebované služby.
Více informací o možnostech pronájmu poskytne Micha-
ela Vydrová (mobil 724  259  125), Zuzana Švadlenková 
(mobil 602 310 152). 

Vstupné pro seniory je 50 Kč na vybranou přednášku.

čtVRtEK 6. 11. 2014
 9.00 h Prof. Ing. arch. Karel Kibic, DrSc.: Raná 
gotika – zakládání měst

čtVRtEK 13. 11. 2014
 9.00 h Doc. MUDr. Jan Bělohlávek, PhD., kardiolog:  
  Zachraňme své srdce (rozpoznání příznaků, léčba)
  Ukázku a výuku laické resuscitace povede  
  školitel ZZS Středočeského kraje Marek Hylebrant.
 13.00 h Mgr. Lenka Doležalová: Křesťanství

čtVRtEK 20. 11. 2014
 9.00 h Prof. Ing. arch. Karel Kibic, DrSc.:  
  Architektura doby lucemburské

čtVRtEK 27. 11. 2014
 9.00 h PaedDr. Hana Čechová: Maso, mléko,  
  mléčné výrobky. Ano, či ne?
 13.00 h Mgr. Lenka Doležalová.: Islám

Lucie Basíková, programová ředitelka

Celoživotní vzdělávání aneb „univerzita 3. věku“ 
v Centru Na Fialce
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Pro seniory

SENIORCENTRUM ŘÍČANY
Během krásných říjnových dnů jsme navští-
vili krásný Jihomoravský kraj, a to konkrét-
ně Pálavsko. Během dvou dnů jsme viděli 
jak muzeum písemnictví a klášter v Rajhra-
du, tak i přírodní krásy v okolí Horních Věs-

tonic. A byl to nejen tento dvoudenní zájezd, ve kterém jsme 
vyrazili mimo oblast Říčan – stejně krásná byla i prohlídka ba-
rokního zámku Karlova Koruna. Velmi nás těší, že v letošním 
roce je poptávka po akcích pro seniory hodně velká, mnohdy 
bohužel tak, že nejsme schopni ji z kapacitních důvodů uspo-
kojit. Budeme se snažit vám připravit i pro příští rok hodně 
akcí, jak zábavných, tak poučných a vzdělávacích. 

Program
Aktivity Klubu Senior zabezpečuje Seniorcentrum Říčany 
od  června 2011 a  jsou určeny všem seniorům a  zdravotně 
postiženým občanům (není nezbytná registrace za  člena 
Klubu). Stačí se jen přihlásit na konkrétní akci nebo se do-
stavit dle aktuálního programu. Seniorcentrum Říčany je 
registrovaným poskytovatelem sociálních služeb.

Pravidelné akce:
Cvičení na židlích – každé úterý v DPS Senior od 15.30 
do 16.30 hodin.
Zdravotní jógová cvičení – v  DPS Senior každé úterý 
a čtvrtek 18.00–20.00 hodin.
Pěvecký kroužek – pravidelně každou první a třetí středu 
v měsíci od 14.00 hodin v jídelně DPS Senior.
Povídání o historii – každou druhou středu od 16.00 ho-
din ve společenské místnosti DPS Senior. 

Akce:
n 3. listopadu, pondělí – Zamyšlení nad Biblí – Místo: 

DPS Senior – společenská místnost. Začátek: 15.45 h. 
Vstup zdarma. Na setkání se těší Hana Zavadilová.

n 4. listopadu, úterý – Hudební hodinka – Místo: DPS 
Senior – společenská místnost. Začátek: 16.00h. Vstup 
zdarma. Na setkání se těší Hana Zavadilová.

n 12. listopadu, středa – Povídání o historii – Co ještě 
nevíte o životě našich předků (jak bydleli, co jedli, 
jak se léčili, jak se bavili apod.). – Místo: DPS Senior 
– společenská místnost. Začátek: 16.00 h. Vstup zdar-
ma. Na setkání se těší Jiřina Kutláková.

n 19. listopadu, středa – Zájezd do  Třeboně – vý-
lov rybníka Svět – Jednodenní autobusový zájezd 
do  Třeboně a  na  výlov rybníka Svět. Rybník Svět je 
sedmým největším rybníkem na Třeboňsku (215ha). 
Místa odjezdu: aut. zastávka K žel. stanici 6.30 h, aut. 
zastávka Rychta 6.35 h, aut. zastávka Sukova 6.40 h, 
aut. zastávka Masarykovo nám. 6.45 h. (z  ostatních 
obcí dle domluvy). Příspěvek účastníků: 230 Kč. Ter-
mín přihlášení: 10. 11. 2014. 

n 20. listopadu, čtvrtek – Kavárnička – Místo: DPS Se-
nior – jídelna. Začátek: 15.00 h. Příjemné posezení 
a popovídání při kávě nebo čaji. Hudební vystoupení. 
Všichni jste srdečně vítáni. Vstup zdarma.

n 24. listopadu, pondělí – Adventní setkání s  hudbou 
– Místo: Kulturní centrum Říčany. Začátek: 14.00 h. 
K  poslechu i  tanci bude hrát hudební skupina Šarm 
z Prahy. A další překvapení budou i v průběhu odpo-
ledne – nechte se překvapit a přijďte, těšíme se na vás.  
Zdarma bude naléváno svařené moravské víno. Bude 
vyhlášen i  vítěz soutěže o  nejlepší recept na  vánoční 
cukroví. Vstup zdarma.

n 29. listopadu, sobota – Adventní Regensburg – Místo 
odjezdu: Psáry, 7.00 h. Pro říčanské účastníky odvoz 
zajištěn. Zájezd se uskuteční jen při dostatečném po-
čtu účastníků. Příspěvek účastníků: 500 Kč.

Připravované akce  
možnost přihlášení:
V  květnu 2015 se uskuteční třídenní rekondiční pobyt 
v  Lázních Mšené (úterý–čtvrtek). Stravování bude for-
mou plné penze (snídaně formou švédských stolů, oběd 
a večeře výběr ze 3 menu) a ubytování ve dvoulůžkových 
pokojích. Pro účastníky je připraven lázeňský program – 
bylinná koupel, aromaterapeutická masáž zad, skupinové 
cvičení na  overballech, parafínový zábal na  ruce, volné 
plavání v  bazénu. Je možnost zapůjčení kol zdarma, ry-
baření v lázeňském rybníku, zdarma zapůjčení vybavení: 
ping-pong, pétanque, ruské kuželky a možnost přikoupe-
ní dalších wellness procedur se zvýhodněním 15 % (pedi-
kúra, manikúra, kosmetika, kadeřnictví, sauna, koupele, 
masáže, zábaly a  další). Cena pobytu včetně dopravy 
a vstupného: 2.780 Kč/osoba/pobyt (při zakoupení do 31. 
12. 2014 cena 2.280 Kč).

Kontakt (informace a přihlášky):
Irena Moudrá, tel.: 732 383 424,  
e-mail: seniorcentrumricany@centrum.cz, kontaktní 
místo: DPS Senior, Komenského nám. 1850, Říčany.
Návštěvní den (ostatní dny a hodiny dle domluvy): 
čtvrtek 20. listopadu 2014 od 10.30 do 12.00 h.
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Lesní rodinné dopoledne
Lesní dopoledne se koná každý druhé úterý od 10 do 12 
hodin a  nabízí příjemný prostor ženám s  malými dětmi 
pro sdílení, tvoření a  relaxaci. Je zakončeno společným 
obědem. Přihlášení na  tel. 731523025 (Olga Jarkovská) 
anebo lesniklubpraminek@seznam.cz. V  případě nepří-
znivého počasí se dopoledne koná v Říčanské hájovně. 

Michaelská slavnost
V neděli 28. září se v Pramínku oslavovala odvaha a pře-
konávaly se překážky ty vnější i ty vnitřní. Divadlo o dra-
kovi, princezně a princi, který nakonec přece jen po vnitř-
ní přeměně na  muže vytáhl meč na  skosení draka, se 
vydařilo. Pak se pasovalo na rytíře a rytířky a následovala 
stezka odvahy. Na konci stezky čekal drak, který byl za-
hnán do své sluje. A pak se moštovalo a oslavovalo.

Program listopad
4. 11. Povídání dušičkové - výroba světýlek (svíčky, lampiony) 
18. 11. Povídání o permakultuře s Kateřinou Horáčkovou 
(zakládání permakulturní zahrady, příprava zahrady na zimu)

Program prosinec
2. 12. Povídání a zpívání adventní – výroba plstěných andělů 
16. 12. Předvánoční setkání, zpívání – pečení zdravého 
vánočního cukroví

Pro děti a rodiče

Jurta dokončena
Pro naše děti z lesní školky jsme potřebovali další celoroč-
ní zázemí pro druhou třídu Kapiček. A tak se nám na za-
čátku října podařilo dobudovat jurtu – krásnou, šestime-
trovou, ze dřeva, látky a  ovčí vlny. Dovnitř přijdou ještě 
kamínka, hliněný komín a máme hotovo. S jarem vyroste 
ještě před jurtou dřevěná terasa kopírující vnitřní kruh. 
Děkujeme všem, především rodičům a  příznivcům, 
za  podporu, pomoc a  organizaci akcí na  krásnou jurtu. 
Největší kus práce vykonal náš lektor Radek Krejča se 
svojí workshopovou skupinou, která strávila na  stavbě 
jurty celý měsíc. 
Jurtu budeme o víkendech pronajímat lidem, kteří si chtě-
jí vyzkoušet, jaké to je v  ní bydlet, v  případě zájmu nás 
kontaktujte.

Za Pramínek Bára Smetánková
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Milí rodiče, vítáme vás v  novém škol-
ním roce. Mateřské centrum Mrave-
niště pro vás a vaše děti i tentokrát při-
pravilo spoustu aktivit. Stále se můžete 
hlásit na  pravidelné aktivity pro naše 
nejmenší (Šikovné ručičky, Za  písnič-
kou s flétničkou, Mravenčí školička…). 
Novinkou v  MC jsou rehabilitační 
masáže, relaxační masáže a  indi-
viduální fyzioterapeutické kon-
zultace. Každý čtvrtek v  herně MC 
Mraveniště bude profesionální fy-
zioterapeutka Veronika Sobotková 

provádět masáže, děti si mezitím 
mohou pohrát a vy je budete mít stále 
na očích. Masáže pouze na objednání 
na tel: 606 521 823. 
Nově jsme pro vás také připravili ve-
černí čtvrtky pro dospělé, kde si mů-
žete odpočinou od všedních starostí, 
naučit se něco nového nebo vytvořit 
originální dílo.

Pro děti a rodiče

Noční přechod brd
Říčanské skautské středisko má kromě dětských oddílů 
také roverský kmen – oddíl pro skauty a skautky ve 
věku od 15 do 26 let. Většina z  nich se podílí na vedení 
a roverský kmen pro ně představuje možnost oddechu  
a zároveň příležitost pro nové a neobvyklé zážitky.
Mezi takové zážitky jistě patří i noční přechod Brd, který 
kmen podnikl v polovině letošního září. Deset odvážlivců 
dojelo v pozdních pátečních hodinách vlakem do Ryma-
ně, vesnice kousek od  Mníšku pod Brdy, odkud se pěš-
ky vydalo na vrchol Babka. Cesta vedla kolem krásného 
poutního místa Skalka a  nabízela několik působivých 
výhledů na  noční města a  krajinu. Po  spleti turistických 
stezek (které potmě není snadné sledovat) se skupinka 
s  menšími zacházkami dostala až k  Babce a  vystoupala 
na  skalnatý vrchol. Před poutníky se rozprostřel pohled 
na noční Prahu a okolní lesy osvícené měsícem.

Celá trasa měřila 15 kilometrů a končila v Řevnicích, od-
kud už zbývalo jen dojet vlakem zpět do Říčan. Přestože 
byla cesta místy náročná (a ztrácela se), přechod byl skvě-
lý zážitek.

Lukáš Pavelka

Nabídka kroužků 
www.mraveniste.info
I v letošním školním roce jsme připravili 
pestrou nabídku kroužků pro děti. 
Některé kroužky nabízí ještě volná místa.
V pondělí mohou děti 1. stupně přijít 
od 16.30 do 17.30 hodin posílit kroužek 
míčových her, nebo si přijít vyzkoušet 
keramiku od 15 do 16.30 hodin.
Ve středu jsou volná místa v kroužku 
Joga, či keramika od 13.30 nebo 
od 15.30 hodin.
Ve čtvrtek od 16.30  si mohou děti 
vyzkoušet výtvarné techniky, v tomto 
kroužku se mohou také připravovat 
na talentové zkoušky z výtvarné výchovy 
na střední školy. Tento den probíhá 
také od 13.30 příprava na zkoušky pro 
„páťáky“ na víceletá gymnázia z ČJ 
a všeobecného přehledu.
V pátek vás zveme od 14.30 na šachy 
nebo na florbal od 14 do 15 hodin 
(4.–6. třída) a od 15 do 16 hodin (1.–3. 
třída – mohou přijít i 6leté děti z MŠ).
Na webových stránkách najdete 
podrobnosti o kroužcích a najdete zde 
kontakty na jednotlivé lektory, nebo přijďte 
rovnou na vybraný kroužek a domluvte se 
na místě. Těšíme se na vás!

Lenka Počtová
koordinátor Mraveniště

mraveniště vás vítá v novém školním roce

Večerní čtvrtky pro dospělé I. pololetí:

Háčkování (cena: 150 Kč/osoba) 6. listopadu, 19.00–21.00 h 

rychlokurz hry na klavír 
cena: 1700 Kč osoba/celý kurz

20. listopadu I. část, 18.00–20.30 h
27. listopadu II. část, 18.00–20.30 h

Předvánoční korálkování (cena: 200 Kč/osoba) 11. prosince, 19.00–21.00 h

Keramika (cena: 200 Kč/osoba) 15. ledna, 19.00–21.00 h
29. ledna, 19.00–21.00 h

Na večerní aktivity se můžete hlásit přes rezervační systém MC, najdete na našich stánkách.

Podrobné informace najdete na www.materske.mraveniste.info.
Ivana Dudová, koordinátorka Mateřského centra Mraveniště
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Pro děti a rodiče

Občanská poradna 
– Cesta integrace, 
o.p.s. rozšiřuje 
otevírací hodiny nejen 
v Říčanech
I přesto, že se mnozí obyvatelé Říčan-
ska se službami bezplatné Občanské 
poradny v  průběhu našeho již sed-
miletého působení v  regionu setkali, 
rádi bychom upozornili na  rozšíře-
né otevírací hodiny poradny. V  tuto 
dobu jsou klientům k  dispozici naši 
zkušení poradci, kteří jsou specialisté 
na poskytování všeobecného sociálně-
-právního poradenství. Současně je 
možné využít služeb specializovaného 
poradenství pro oběti trestných činů 
a domácího násilí.
Poradna poskytuje bezplatně své 
služby osobám v  nepříznivé sociální 
situaci dle jejich individuálních po-
třeb. Jedná se především o  oblasti 
zahrnující majetkoprávní záležitosti, 
dědictví, pracovněprávní tematiku, 
rodinné právo, dluhové poradenství 
či sociální oblast.
Specializované poradenství pro oběti 
trestných činů a domácího násilí je po-
skytováno zejména obětem trestných 
činů, svědkům, pozůstalým či blízkým 

osobám. Těmto osobám poskytujeme 
pomoc na  základě jejich individuál-
ních potřeb v  případech konkrétní 
trestné činnosti. Osobám ohroženým 
domácím násilím a  jeho obětem po-
skytujeme pomoc a  podporu, která 
vede ke zvládnutí ohrožující situace.
V  současné době jsou pracovníci 
poradny k  dispozici klientům v  Říča-
nech pondělí, úterý a středu od 9.00 
do 17.00 hodin a dále dle individuál-
ní domluvy. Vzhledem k  vytíženosti 
pracovníků doporučujeme předchozí 
objednání na  tel. čísle 312  315  284. 

Poradna se nachází na  Masarykově 
náměstí 6 v Říčanech v  1. patře budo-
vy. Bližší informace a aktuality sleduj-
te na www.cestaintegrace.cz. 
Říčanskou poradnu finančně pod-
poruje město Říčany, Ministerstvo 
spravedlnosti, Ministerstvo práce 
a  sociálních věcí i  Československá 
obchodní banka. Občanská poradna 
Cesta integrace, o.p.s. poskytuje své 
služby nejen v  Říčanech, ale taktéž 
v Benešově a v Mnichovicích.

Veronika Vítkovská
vedoucí Občanské poradny

Bezpečně na kole 2014
V  rámci Evropského týdne mobility 
proběhl ve čtvrtek 18. 9. 2014 od 8.30 
do 12.30 na říčanském dopravním hřiš-
ti již 3. ročník bezpečnostně preventivní 
akce „Bezpečně na  kole“.  Akce byla 
organizována Cestou integrace, o. p. s. 
pod záštitou a partnerstvím se Zdravým 
městem Říčany. Hlavním sponzorem 
bylo město Říčany, výukové materiály 
a drobné odměny poskytl BESIP – Mi-
nisterstvo dopravy ČR.
Cílem akce bylo seznámit žáky 3. tříd 
se základními dopravními předpisy 
a  v  rámci soutěžních aktivit budovat 
správné návyky bezpečného pohybu 
na silnici v roli chodců a cyklistů. Pro 
žáky to bylo první praktické seznáme-

ní s tématem, kterému se budou dále 
a podrobněji věnovat v  rámci dalších 
programů připravených Cestou in-
tegrace, o. p. s.  Žáky 3. tříd v červnu 
čeká navazující akce „Den bez úrazů“, 
kdy budou mít možnost osobně se se-

známit s činností Sboru dobrovolných 
hasičů Říčany, Městské policie Říčany 
a záchrannou službou Středočeského 
kraje. Dále pak ve  4. třídě děti čeká 
rozsáhlá a  systematická výuka do-
pravní výchovy – 3 setkání po 4 vyučo-
vacích hodinách ve  spolupráci s  BE-
SIP – Ministerstvem dopravy. Celkem 
173 dětí a 8 pedagogů ze 2 základních 
škol (ZŠ Bezručova a  I. ZŠ Říčany) 
– 8 tříd se mohlo bezplatně zúčastnit 
programu. Každým 2 třídám byla vě-
nována jedna hodina soutěžního pro-
gramu. Akce byla hodnocena jak dět-
mi, tak i pedagogy i organizátory jako 
podařená. Počasí vyšlo a vše dopadlo 
bez úrazů a s úsměvem J

Markéta Hubínková

Bezpečně
NA KOLE
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Máme sen
Je ráno a do MŠ 
NEMO přichá-
zejí první děti. 
Líbí se jim v ko-
lektivu s  men-
ším počtem dětí, 

protože se jim paní učitelka může 
více věnovat. Také se rády seznamu-
jí s  angličtinou spolu s  maňáskem 
Maggie. Ty starší již chodí do  bilin-
gvní třídy a své znalosti si ověřují při 
setkáních s rodilým mluvčím. 

Do  stejné budovy přicházejí i  žáci 
ZŠ NEMO, kterých je ve  třídě 10. 
Těší se na paní učitelku, která jim při 
ranním kruhu předá  dopis s denním 
programem. Prvňáčkům čtení vel-
kých písmen nedělá problém, mnohá 
z  nich už znají.  Žáci se učí přemýš-
let, tvoří projekty, zapojují všechny 
smysly, všestranně se rozvíjejí. Jsou 
samostatní a  učí se rádi, a  to i  díky 
zapojení prvků programu „Začít spo-
lu“. Paní učitelka má dostatek času 
věnovat se všem dětem. Žáčci pokra-

čují v rozšířené výuce angličtiny, mají 
pestré aktivity v družině.  Všichni se 
mezi sebou dobře znají a  šikana tu 
nemá šanci. Ve  škole vládne příjem-
ná atmosféra. Rodiče platí příznivé 
školné a  škola s  nimi spolupracuje 
jako s partnery.
Náš sen bychom rádi uskutečnili 
od září 2015. Pokud také sníte o malé 
rodinné škole, pojďte s  námi „Začít 
spolu“! Nyní nás čeká splnění zákon-
ných požadavků, více se dozvíte příš-
tě a na našich stránkách.

Za spolek Baby club NEMO, z. 
s. Lenka Sosnovcová

www.babyclubnemo.cz

ze života škol(ek)

Co plánujeme v Nemu

V  Mateřské školce Landii děti ve-
deme ke  kladnému vztahu k  příro-
dě a  lásce ke  všem živým tvorům. 
V dnešní uspěchané době nemají děti 
čas ani mnoho možností setkat se 
a  užít si chvíle ve  společnosti zvířat. 
Využili jsme příležitosti biojarmarku, 
který se konal na zahradě naší školky, 
a přivezli dětem naše domácí zvířát-
ka do zoo koutku, kde si je děti mohly 
nejen pohladit, ale i vyčistit, vyvenčit, 
pochovat a dozvědět se něco zajíma-
vého z jejich života.
Děti z naší školky mají možnost po-

znávat zvířata během celého školní-
ho roku, seznámily se už i s takovými 
zvířaty, jako jsou hadi, agamy či vara-
ni, viděly, jak vypadá vylíhlé kuřátko 
a  jak se mění, až postupně vyroste 
v  dospělého kohouta. Pomazlily se 
s  malými štěňátky, která také vidí 
postupně vyrůstat v rodinách našich 
paní učitelek.
Každý kontakt s živými zvířátky vyvo-
lává u dětí velké nadšení a současně 
i  pocit odpovědnosti. Vedeme děti 
k  tomu, že každý živý tvor má svoje 
potřeby, vyžaduje ohleduplné za-
cházení a respekt. Doufáme, že díky 
těmto zkušenostem budou děti mno-
hem vnímavější k přírodě a stanou se 
z nich zkušení chovatelé.

Paní učitelky Monika a Radka ze 
třídy Včeliček

Zvířátka v mateřské škole Landii
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Posvícení v Sofii

Tradice je předávání zkušenosti a moudrosti z generace na ge-
neraci. Mateřská a základní škola Sofie se českými tradicemi za-
bývá již několik let a letošní školní rok jsme se rozhodli vyjít zpo-
za zdí školy ven mezi sousedy a lidi v Říčanech. Naším cílem je 
obnovení starých tradic a zvyků, na kterých jsou postaveny hod-
noty českého národa. Jedním z takovýchto svátků, na Říčansku 
téměř zapomenutým a dnes již neslaveným, je POSVíCENí. 
Posvícení je svátek vysvěcení místního kostela, což v mi-
nulosti znamenalo roky dřiny i  velké finanční výdaje vsi 
či města. Dokončení a vysvěcení kostela znamenalo ve vsi 
velkou slávu, doprovázenou speciálně připraveným jíd-
lem a  pitím. Traduje se, že první posvícení pořádal již 
král Šalamoun. Panovníkem Josefem II. v roce 1786 bylo 
vydáno nařízení slavit pouze jediné posvícení v roce, a to 
třetí říjnovou neděli, což je neděle po sv. Havlu (16. 10.). 
Odtud název „havelské posvícení“ nebo také „císařské“.
„Vítáme tě posvíceníčko, vítáme tě posvícení...!“
Příprava posvícení v Mateřské a Základní škole Sofie za-
čala tzv. „bílením“ (úklidem a přípravou školní zahrady) 
a pokračovala pečením koláčů – „zváčů“ i posléze posví-
cenských koláčů. Dětem pomáhaly maminky, kterým tím-
to moc děkujeme, pěkně jsme si to společně užili. 
„Přijď ty, kmotře, i s kmotřičkou,
v neděli ráno, 
já vás zvu na posvícení, 
bude vám přáno...“

S koláči se děti MŠ i ZŠ vydaly po městě pozvat nejen sou-
sedy z okolních ulic, ale také pana faráře, městskou i stát-
ní policii, hasiče, vedení města.
V pátek 17. října bylo vše nachystáno a oslava posvícení 
mohla začít. Dopoledne jsme navštívili říčanský kostel sv. 
Petra a Pavla s koši plnými jablíček, hrušek, šípků, bram-
bor, cibulí, kukuřic i  dýní, prostě podzimních pokladů 
naší země. Přivítal nás pan farář Konstantin Petr Mikola-
jek. Zazpívali jsme si s ním pár lidových písní, dozvěděli 
se spoustu zajímavostí o  kostelu i  posvícení, ale hlavně 
děti společně vyskládaly před oltářem z přinesených pří-
rodnin barevnou výzdobu ve tvaru posvícenského koláče.
„Vo posvícení všecko to voní
tak jako v apatyce:
tu voní jitrnice, tu zase koláče z pece.
Ten, kdo by nešel na posvícení,
ten by byl blázen přece!“
Od  14.30 přicházeli první hosté, sousedé. Vítala je  vy-
zdobená zahrada, velký stan se dvěma řadami slavnostní 
tabule. Společné setkání zahájil pan ředitel MŠ a ZŠ Sofie 
Patrik Matlák vítacím proslovem a  žádostí adresovanou 
panu starostovi Vladimíru Kořenovi o  předání „posví-
cenského práva“, které bylo panem starostou uděleno. 

ze života škol(ek)
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SINCE 2014

V pátek jsme před 
zdobením oltáře 
i po něm zpívali i hráli

HLEDÁME DOBOVÉ ZDROJE, FOtKY, 
ZVYKY A OBYčEJE tYPICKÉ PRO ŘÍčANY
Pro další ročník posvícení chceme obnovit zvyky typické 
pro Říčansko. V případě, že máte fotografie, jakékoliv 
záznamy z deníků prarodičů, nebo si pamatujete, co se 
během posvícení u nás dělo, ozvěte se prosím na telefon 
773 220 281 nebo na email patrik.matlak@zs-sofie.cz. 
Moc rádi bychom doplnili náš archív.
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ePosvícenská chasa za  pomoci městské policie vztyčila 

nazdobenou májku a  společně se všemi hosty si  zazpí-
vala pár lidových písniček. Školáci se představili malým 
divadýlkem a pak už na všechny čekala vypečená husička 
ve  dvojí úpravě, dva druhy knedlíků, zelí a  talíře nape-
čených koláčů a volná zábava. Děti měly možnost obejít 
stanoviště s posvícenskými hrami (např. hod papírovými 
koláči na  plech). O  občerstvení se postarala Restaurace 
U nás z Říčan, které děkujeme za podporu a skvělou ku-
chyni a také  za horkou čokoládu, kterou pro děti přivezla.
„Škoda, že to posvícení aspoň třikrát za rok není...!“

Děti ze 3. roč. o posvícení napsaly:
…Bylo tam strašně moc koláčů. Prodávala se husa s knedlí-
ky a  zelím, taky limonáda a  byla tam i  horká čokoláda. 
Mňam! (Ája)
Posvícení bylo super. Připravili jsme divadlo Kmotr Matěj. 
Měl jsem knírek. (Dany)
Byli jsme v kostele. Hráli jsme divadlo. Měla jsem na puse 
rtěnku. Ochutnala jsem jitrnici. (Julča)
Zpívali jsme různé písničky, hráli divadlo, potom byla vol-
ná zábava. To je konec dnešních novinek.

Eliška

Posvícenskou májku pomáhala stavět Městská policie

Před hostinou jsme hostům zazpívali…

O pečenou husu se postarala restaurace U nás děti s rodiči napekly více jak 700 posvícenských koláčů
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ze života škol(ek)

Pokud jste v  pon-
dělí 20. října 
odpoledne pro-
cházeli ulicí Má-
nesovou, určitě 
jste potkali prů-

vod dětí a  učitelů Základní a  Mateř-
ské školy Magic Hill, kteří ten den 
slavnostně pokládali základní ká-
men své nové školy.

Nová škola a  školka vyroste v  těsné 
blízkosti kulturního a  sportovního 
centra Na Fialce a v Magic Hill mají 
smělé plány otevřít školu již v  příš-
tím školním roce. Celou stavbu již 
od  fáze příprav můžete sledovat 
na  webových stránkách www.stavi-
menovouskolu.cz. Akci přišli pod-
pořit i zástupci města Říčany v čele 
se starostou panem Vladimírem 

Kořenem, který tento počin hodnotí 
jako velmi důležitý pro další rozvoj 
Říčan a škole i školce osobně popřál, 
aby se vše dařilo uskutečnit v pláno-
vaném termínu.

Dále na akci vystoupil farář pan Da-
niel Kvasnička, který popřál hlavně 

dětem, aby se jim v nové škole dařilo 
a aby jejich dětství bylo jenom šťast-
né. Kromě něj samozřejmě vystou-
pili zástupci investora společnosti 
Na  Fialce s.r.o., vedení Základní 
a  Mateřské školy Magic Hill, ale 
hlavně děti, kterých se tato stavba 
týká nejvíce. 
Děti z Magic Hill pod základní kámen 
ještě uložily schránku, do které vložily 
svá přání nové škole a  poselství no-
vým generacím. Našli byste mezi nimi 
osobní dopisy dětí, CD s filmem, který 
ve  škole natočily, fotografie, výkresy, 
ale také informace o životě v České re-
publice v roce 2014. 

www.magic-hill.cz 
www.stavimenovouskolu.cz

Základní kámen nové Základní a mateřské školy magic Hill položen

Dne 17. 9. jsme se stali partnery 
nového rekordu, který byl zapsán 
do knihy rekordů.  Jedná se o rekord 
nejvíce čtoucích a  poslouchajících 
čtenářů v  jedné době. Pokusu o  re-
kord se zúčastnilo celkem 152 insti-
tucí a 15 786 aktivních účastníků-po-
slouchajících nebo čtenářů.  Pokus se 
povedl a byl proveden zápis do „Kni-
hy rekordů České republiky“.
Úspěchem, kterého dosáhli naši žáci 
hned v  prvním školním měsíci, je 
také 1. místo v oblastním kole Ekoo-
lympiády, kterou pořádala Základní 
škola praktická v Kostelci nad Černý-
mi lesy. Celkem se zúčastnilo 8 škol 
od Kolína po Říčany.
Dne 15. 10. navštívili naši nejmenší 
žáci dětské oddělení místní knihovny. 
Chtěli bychom touto cestou poděko-
vat za  krásně připravený program, 
který děti velmi zaujal.

Spolupartneři nového českého rekordu

V současné době se všichni aktivně při-
pravují na „Den otevřených dveří“, kte-
rý bude tradičně spojen s předvánoční 
prodejní výstavkou. Termín je 27. listo-

padu 2014 od 8.30 hod do 12.00 hod.  
Zveme všechny zájemce o  prohlídku 
školy, přijďte se podívat.

Jitka Macháčková, ZŠ Nerudova
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ze života škol(ek)

PARLAMENT I. ZŠ INFORMUJE
V září proběhly v jednotlivých třídách volby do dětské školní samosprávy. První středu v měsíci se parlamentáři poprvé sešli 
a ihned začali pracovat. Do čela byla zvolena Alžběta Radiměřská, kterou bude zastupovat Kateřina Matějková (obě z 9.C). 
Za mladší děti  se do vedení parlamentu dostali Tereza Matějková a Dominik Schneckman.
Již na prvním zasedání děti  schválily návrh některých akcí, které chtějí organizovat během školního roku, jako např. tradiční 
TP FEST, vánoční nadílení v Domě SENIORU, rej čertů, andělů a Mikuláše na prvním stupni a slavnostní rozlučku s žáky 
devátých ročníků na konci školního roku.
Do městského žákovského parlamentu byli na naší škole vybráni žáci devátých tříd: Veronika Luková, Zuzana Petrásková 
(9.A), Eliška Reichová (9.B), Judita Stejskalová, Václav Skalický a Ondřej Zapletal (9.C)
Přejeme všem dětem, aby se jim práce jak ve školním, tak i v městském žákovském parlamentu dařila a aby je i těšila.

L. Prchalová (koordinátorka žák. zastupitelstva)

Na naší škole byl zahájen projekt CLIL na ZŠ. Ve středu v hodinách anglického jazyka vyučují rodilí mluvčí. Patříme mezi 5 ZŠ v regionu, 
kterým  se tuto spolupráci podařilo dojednat. Výuka bude tí mto způsobem probíhat do konce pololetí . Rodilí mluvčí si připravují 
obsah hodin ve spolupráci s vyučujícím AJ, který je na hodině přítomen.

ADAPTAČNÍ KURZ
V úterý 23. 9. 2014 byl den odjezdu všech šestých tříd z 1.základní školy v Říča-
nech. Sešli jsme se na nádraží kolem deváté hodiny ráno. Po cestě do Zbrasla-
vic u Kutné Hory jsme vystřídali dva vlaky a jeli kousek autobusem.
Když jsme dorazili do cíle, čekali na nás tři organizátoři. Bydleli jsme ve star-
ších dřevěných chatkách bez topení. Bylo docela chladné počasí, ale my jsme 
se zahřáli smíchem a dekou  Spolubydlící jsme si mohli vybrat každý sám. Byla 
tam legrace. Každý den měli pro nás organizátoři připraveno mnoho zábav-
ných her a soutěží. Hráli jsme spousty týmových her, které byly dobré pro to, 
abychom se lépe poznali. Ve čtvrtek večer proběhla „bojovka“, při které jsme 
šli po dvojicích lesem na starý židovský hřbitov.
V pátek po snídani jsme vyrazili na cestu domů. Tentokrát jsme při cestě 
vystřídali vlaky tři. Cestu jsme zvládli v pohodě i s přestupy.
Byl to prima pobyt. Jsem ráda, že jsem měla možnost spolužáky poznat 
i jinak než ve třídě.

Michaela Vršecká, 6.A
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Naše škola – Základní škola Říčany v Bezručo-
vě ulici se účastnila již potřetí celostátního pro-
jektu „72 hodin“. Cílem projektu bylo zapojit 
do akce co nejvíce mladých lidí a ukázat jim, že 
stačí málo, aby společně dokázali mnoho!
Ve  škole se přes prázdniny mnohé zlepši-

lo – máme dvě nová hřiště, nové šatny a knihovnu se 
studovnou, a tak pod heslem „Nebrblej, mákni a buď 
cool!“ se vydali žáci do terénu. 
Malá statistika akce: Letos „máklo“ 21355 dobrovolní-
ků v 442 projektech.
Den akce: pátek 10. 10. 2014
Zapojeno: 14 tříd prvního i druhého stupně 
Celkem žáků: 302 

Uklizené prostory: areál školy, nejbližší okolí školy, mís-
ta, kam žáci často chodí – rybník Jureček, přístupové ces-
ty ke škole.
Dětem nechyběla dobrá nálada a chuť něco udělat pro své okolí.
Těšíme se společně na další ročník. Tak za rok zase!
Více na: http://www.72hodin.cz/2014/projekty/za-cis-
tou-bezrucovku.

Za čistou bezručovku
Není nám jedno, kde žijeme, není 
nám líto přiložit ruku k dílu a podílet 
se na udržování svého okolí.

Výlet do minulosti s poděkováním 
Žáci naší školy byli pozváni na oslavy 118. výročí založení 
vychovatelny manželů Olivových a později dětské léčebny. 
Již ve vstupní hale jsme byli přivítáni a pohoštěni dobový-
mi nápoji a pochutinami. Obsluhovaly nás elegantní mladé 
dámy, v budově jsme potkávali personál z minulosti. Děti 
z mateřské školy zatančily a zazpívaly, děti ze základní ško-
ly v čele s paní učitelkou nám v kostýmech předvedly, jak 
vypadala v předminulém století výuka. Mohli jsme si také 
prohlédnout tehdejší vybavení školy. Ze všech pomůcek se 
naši žáci nejvíce zajímali o rákosku a žáby v lihu. 

Jana Slámová a Ivana Paplhámová  
ZŠ Říčany, Bezručova,  Bezručova 94

PED

• ANGLICKÝ JAZYK (vlastní koncept čtenářství, gramatiky a slohových dovedností)
• ROZČES (rozšířená znalost čtenářství a českého jazyka) 
• ROZUM (rozšířená znalost matematiky) 
• ROZDĚL (rozvoj vzdělanostní a dovednostní) 
• ROZOS (osobnostní rozvoj)
• Doplňkové zájmové kluby v anglickém a českém jazyce

Vyučující: absolventi českých a zahraničních pedagogických fakult pro první stupeň, rodilí mluvčí
Program je určen všem zájemcům z řad žáků školy v příslušném ročníku

Partnerská škola: ZŠ Bezručova, Říčany

Prezentace programu: úterý 11.11.2014 od 17:00 hod
Dny otevřených dveří: úterý 11.11.2014 od 8:00 do 15:00 hod
    středa 12.11.2014 od 8:00 do 15:00 hod
    ZŠ Říčany, Bezručova 94, Říčany

Vzdělávací bilingvní program PED 
zahrnuje výuku těchto předmětů:

Kontakt:
PED Academy:  email: info@pedacademy.cz, tel.: 725 947 074, www.pedacademy.cz
ZŠ Bezručova:  email: reditel@2zs.ricany.cz, tel.: 323 602 217, www.2zsricany.cz

Základní škola Říčany,  
bezručova 94, okres 
Praha-východ
Otevírá pro školní rok 2015–
2016 první třídu – bilingvní.
Informace o dvojjazyčném vzdě-
lávání získáte při dnech otevře-
ných dveří, na které vás srdečně 
zveme.
Dny otevřených dveří pro bi-
lingvní vzdělávání se uskuteční 
11. a 12. listopadu 2014 v čase 
od 8.00 do 15.00.
Náhledy v  hodinách, informační 
schůzky s  vedením školy každou 
lichou hodinu. Těšíme se na  se-
tkání s vámi.

ze života škol(ek)
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Adaptace – stmelování – nač a proč?
Žáci z  Bezručovky pravidelně, na  začátku roku, vyjíž-
dějí na  adaptační či stmelovací soustředění. Smyslem 
je usnadnit nově vzniklým školním kolektivům lépe se 
poznat a sžít, a to nejen mezi sebou, ale i se svými nový-
mi učiteli. Na své pobyty tak letos vyjelo 75 šesťáků, 19 
žáků hudebních tříd a 11 žáků z projektového vyučování. 
A jaké to bylo jejich očima? Posuďte sami:

Na adaptačním kurzu u Ledče
V pondělí jsme vyjeli s naší třídou vlakem na adaptační kurz 
do Ledče nad Sázavou. Když jsme dojeli na místo, všimla jsem 
si velikého domu. Do tohoto domu jsme se později chodili na-
jíst. Stál v obrovském areálu společně s chatkami, ve kterých 
jsme spali, a také s bazénem a se dvěma hřišti. Seznámili jsme 
se s instruktory Líbou a Indim, kteří nás po celou dobu prová-
zeli. Hráli jsme seznamovací hry, při kterých bylo cílem, aby-
chom lépe poznali svoje spolužáky… A. Havlová, 6. A

…Navečer jsme se jako obvykle sešli v  klubovně. „Dneska 
nastává to hlavní,“ pronesl Indi a chvíli nám povídal o energii 
a o důvěře. „Sedněte si čelem k sousedovi. Nechte proudit ener-
gii mezi svýma rukama. Až vám řekneme, tak se vyměníte.“ 
Cítila jsem neznámou sílu, která mi jakoby vytékala z rukou 
a vlévala se do rukou Terezy. Byl to nádherný pocit. Potom jsme 
si povídali o tom, co jsme cítili. „Cítila jsem teplo, tlak, brněly 
mě ruce…,“ popsala jsem své pocity… M. Vlčinská, 6. A

Adaptační kurz byl hezký. Byly tam zajímavé hry. Bylo 
tam dobré jídlo. Celkem dobře se tam spalo. A hlavně – 
poznal jsem líp svoje kamarády.  T. Zicha, 6. A

Víkendové soustředění žáků 
projektového vyučování a žáků 
hudebních tříd – Pec pod Sněžkou 
V pátek po vyučování jsme se sešli u autobusu, který nás 
vezl (ostatně jako každým rokem touto dobou) do  Pece 
pod Sněžkou. Po cestě  jsme navštívili zoologickou zahra-
du Chleby, kde jsme viděli nejenom domácí zvířata, ale 
i klokany, surikaty a dokonce velbloudy. Protáhli jsme se 
na dětském hřišti a odjeli na pension Logla, kde už na nás 
čekala výborná večeře.
Vždy v sobotu míváme celodenní výlet. Letos jsme se na-
sáčkovali do autobusu a vyrazili do Harrachova. Prohlédli 
jsme si muzeum skla, kde je spousta zajímavých exponá-
tů, a čekala nás prohlídka sklárny. Viděli jsme přímo vý-
robu skla u pecí, dostali jsme i mnoho zajímavých infor-
mací. Výlet pokračoval a my jsme společně za příjemného 
podzimního počasí kráčeli k Mumlavským vodopádům. 
Po večeři jsme také trochu pracovali – blíží se školní vá-
noční koncert a trénovat se musí… Zpívali jsme a dobře 
naladěni se pomalu ukládali ke spánku.
Po nedělní snídani jsme se rozloučili s horami a vraceli se 
domů. Snad se brzy na naše známá místa znovu vrátíme.

žáci a učitelé z Bezručovky
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English club
Dobře mluvit cizím jazykem, především 
jazykem anglickým, je jedním z předpo-
kladů neztratit se v našem globalizova-
ném světě. Je to vstupenka na  dobrou 
střední školu a  k  získání zajímavého 
zaměstnání. Také nám to umožňuje na-
vázat kamarádství s lidmi z celého světa 
a získat neobyčejné zážitky. Proto jsme 
se my – jazykáři – rozhodli nabídnout zá-
jemcům o angličtinu další procvičování 
jazyka a aktivity v angličtině nad rámec 
běžné výuky. Do klubu se tento rok při-
hlásilo třicet členů, kteří pracují ve třech 
skupinách podle úrovně jazyka.  A pro-

tože víme, že nejlépe se pracuje, jsme-li 
náležitě motivováni, připravili jsme pro 
členy klubu několik „bonbónků“. 
Navázali jsme spolupráci s  British 
Council. Stali jsme se jejich partne-
rem, což nám umožňuje zapsat naše 
žáky na  mezinárodně uznávané ja-
zykové zkoušky, na  které jsme žáky 
již začali připravovat. Všem přejeme 
hodně vytrvalosti a píle!
V rámci přípravného kurzu se budeme 
podílet na některém z eTwinningových 
projektů, kterých se průběžně účastní-
me. V současné chvíli jsou to aktivity: 
„Our artists“ – celoevropský projekt 
pro žáky 4. a  5. tříd, kde vytváříme 
brožuru v  angličtině, ve  které každá 
země představí své umělce; projekt 
„City, sweet city“ pro žáky 3.–9. tříd, 

kde vytvoříme společný blog, na němž 
představíme naše město a  připravíme 
o něm zajímavé čtení, video a soutěže 
pro účastníky z ostatních zemí.
Doufáme, že eTwinningové projekty 
jsou předstupněm k zapojení se do jed-
noho z projektů programu Erasmus+, 
který nabízí strategické partnerství 
mezi školami. Školy spolupracují 
na společném tématu, organizují spo-
lečné a místní aktivity, setkávají se.
V  jarních měsících proběhne zájezd 
do Velké Británie s  pobytem v  rodi-
nách. Naši členové budou mít před-
nostní právo se zájezdu účastnit. 
V  rámci zájezdu chceme navštívit 
nejen pamětihodnosti ostrovní země, 
ale také nahlédnout do běžného škol-
ního dne anglických žáků. 
Good luck English Club members and 
have fun!!!

Oborové dny
Již několikrát jsme psali o oborových 
dnech, které probíhají na  naší ško-
le. Ale víte, co si pod tímto názvem 
představit?
Oborové dny jsou dny určené pro 
žáky druhého stupně, tedy pro žáky 
šestých až devátých ročníků. 
Na počátku školního roku si vyučují-
cí zvolí téma v rámci svých předmětů. 
Zvolená témata následně představu-
jí žákům, aby věděli, co je v  daných 
oborových dnech čeká.
Žáci se po zvolení svého zájmového 
okruhu přihlásí k  učitelům. 
K jednomu vyučujícímu jsou zapsány 
děti z  různých tříd. Tím je utvořena 
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„Ta naše školička“

Je čtvrtek 2. října 2014. Ale stačí ote-
vřít dveře naší školy a octnete se na-
ráz v čase o 118 let nazpět.
Návštěvníky na  chodbě vítá ředitelka 
školy paní Bezvodová, v černých šatech, 
za něž by se nemusela stydět ani kněžna 
Zaháňská. Má krátký proslov, v kterém 
vyzdvihuje především historii naší školy, 
která vznikla souběžně s vychovatelnou 
manželů Olivových. I většina pomůcek 
vystavených na  chodbě pochází z  této 
doby. Mezi exponáty se proplétá bíle 
oděná dáma s  rukavičkami a  paraplíč-
kem – to naše paní učitelka Göllnerová 
střeží svou chloubu – drahocenné dobo-
vé fyzikální a přírodovědné pomůcky.
2. října 1896 – datum napsané na  ta-
buli ve „žluté třídě“. Právě zde probíhá 
výuka krasopisu. Císařpán pod krucifi-
xem přísně shlíží na malé školáky, kteří 
soustředěně píší křídou na  tabulky. 
Shlíží též na  paní učitelku Břeňovou, 
dobově oděnou, tzv. učitelku „literní“ 
– možná méně přísně, neb ta se snaží 
žákům kaligrafickým kroužením před-
vést správné tvary písmen na  tabuli 
před školními škamnami. Pokud se 
ještě rozhlédneme po třídě (a nebude-
me rušit, paní učitelka má rákosku!), 
vidíme secesní kamna, katedru, mapy, 
obrazy – vše pečlivě naaranžováno 
a pocházející z doby před sto lety...

POZVÁNKA

PUZZLIÁDA
Zveme nadšence ve skládání 
puzzle na soutěž ve skládání 
„puclíků“ na rychlost. 
Kdy: 27. 11. 15.00–17.00
Kde: družina 
Věkové skupiny: předškoláci, 
prvňáčci, druháčci, třeťáčci, čtvrťáčci
Volejte: 723 102 429, 323 666 546  
nebo pište: zuzana.pacalova@
zs.ricany.cz (do 24. 11.)

A  protože se naše akce nese v  duchu 
názvu „Od tabulky k tabletu“, jdeme se 
podívat na  moderní výuku do  „modré 
třídy“, kde nás pan učitel Maček s inter-
aktivní tabulí přenese zpět do 21. století. 
Pro oživení podívané vstupuje do třídy 
paní učitelka z časů pana Olivy a před-
stavení dále pokračuje na  téma střetu 
historického a  moderního, což hlavně 
znamená, že učitelka neustále vstupuje 
do výuky a napomíná nezbedné žáky...
Nesmíme zapomenout na  naše malé 
předškoláky, tj. na  „informatorium ze 
školy mateřské“. Děti si hrají ve své tří-
dě s takovými hračkami, jaké se použí-
valy v té době; s paní učitelkou Holoub-
kovou a  Líznerovou pečou preclíky 
a  koláčky, předvádějí zpívání, říkadla, 
tanečky, a protože všichni jsou dobově 
odění, je iluze téměř dokonalá (včetně 
historických kočárků, panenek, sta-

vebnic apod. vystavených na chodbě). 
Vedlejší třída mateřinky pak předvádí 
ukázky práce z dnešní doby – to vše má 
na starosti paní učitelka Kumstová.
Myslím, že předvedení naší školy 
v  dobovém duchu se nám povedlo, 
konečně posoudit můžete sami, viz 
www.facebook.com/olivovnaskola.
A  článek zakončím poděkováním paní 
vychovatelce Rákosníkové, autorce scé-
náře naší hry, kterou s obrovským nasa-
zením a trpělivostí secvičila jak s dětmi, 
tak i s námi, učiteli (a raději se jí neptej-
te, s  kým měla více práce…). A  úplně 
nakonec cituji z  písničky, kterou jsme 
si při kytaře v rámci představení zpívali 
společně – děti, jejich rodiče a příbuzní, 
učitelé, zdravotníci, návštěvníci, zkrátka 
že „ta naše školička je ráj pravý“!

Viola Břeňová
ZŠ a MŠ při o.p.s. ODL

Poděkování za bezplatné zapůjčení kronik, fotografií, originálních školních pomůcek, mobiliáře, 
starožitného textilu, kostýmů, dopravu atd.: Olivově nadaci, P. Miloši Kouteckému, vedoucímu 
rekvizitárny ND; p. Šárce Valešové z technického zázemí ND, Polabskému národopisnému muzeu 
v Přerově nad Labem, Autodopravě Boland, a.s., p. JUDr. Dagmar Divišové, p. Věře Románkové.
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skupina, v níž spolupracují žáci napříč 
celým druhým stupněm. Skupina 
se setká v  průběhu školního roku 
celkem 5x, přičemž jedno setkání bývá 
věnováno exkurzi, popř. výletu. 
V  průběhu školního roku členové 
skupiny samostatně tvoří výstup 
z těchto setkání, což je oborová práce 
(u  žáků 6.–8. ročníků) nebo absol-
ventská práce (9. ročníky). Absol-
ventské práce mají přísněji stanove-
ná kritéria a  jsou v  závěru školního 
roku veřejně prezentovány před ko-
misí a žáky 8. tříd. 

V letošním školním roce se naši žáci 
mohou těšit na  následující témata: 
Dílna tvůrčího psaní, Československý 
odboj za 2. světové války, Těhotenství 
od  P do  P, Německo – země mnoha 
tváří, Bubáci pro každý den, Vesmír, 
Orientační běh a jiné radovánky, Pe-
níze a banky hýbou světem. Pro žáky 
jsou tak kromě oborových dnů opět 
připraveny nesmírně zajímavé vý-
lety plné nevšedních zážitků a  in-
formací, které jim zpestří jejich boj 
s běžným učivem ve škole.
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Exepedice Banát 
2014
Krásná krajina, která se na-
chází v Rumunsku, se nazývá 
Banát. Počátkem 19. století 
do  této oblasti začali migro-
vat čeští obyvatelé. Dodnes 
zachovávají naše tradice, ale 
pro nedostatek pracovních 
míst se mladé generace stě-

hují zpět. Naše škola přispěla sbírkou nejen hraček pro 
děti, ale také sportovními potřebami. Jaký měla tato sbírka 
vliv na české vesnice? To jsme jeli zjistit sami.
Žáci z Masarykova klasického gymnázia, především septimy, 
se v září vydali do Banátu prozkoumat tamější život a krajinu. 
Největším překvapením pro nás byla hornatá oblast, ve které 
se nacházejí vesnice a česky mluvící obyvatelé. Naše pout‘ za-
čala v Eibethalu (Tisové údolí), na základně u Medvěda, kde 
jsme strávili čtyři dny. Na procházce po okolí kolem nás jez-
dily děti na kolech a hrály si s tenisovými raketami, které před 
pár lety přinášely radost nám. Měli jsme možnost podívat se 
po řece Dunaji, která tvoří hranice se Srbskem, starých dolů, 
kde se těžil antracit, a Známanu, kde jsme ochutnali různé 
speciality. Za nejlepší z nich bych označila domácí višňovku. 
Dále jsme pokračovali podél řeky Nery a vodopádů. Avšak 
přišla i ta chvíle, kdy se počasí obrátilo proti nám a spustil se 
4denní déšt‘, kterým započaly povodně. Nenechali jsme se 
odradit a dál jsme pokračovali do vesnice Rovensko (36 km). 
Ovšem nenáročnější přechod nás čekal do vesnice Gerník. 
Po cestě jsme se těšili na tři mlýny, které jsou dodnes funkční, 
ale překážkou se nám stal rozvodněný potůček, který se rozlil 
do šířky 50 metrů. Přes všechny obavy jsme přebrodili část 
louky, kde nám voda sahala až nad kolena, ale otázkou zůsta-
lo, jak překonat samotné koryto. Nejvíce se nám tajil dech, 
když jsme uviděli našeho průvodce, jak visí za větev po pás 
ve vodě uprostřed koryta. Naštěstí bez úrazu zdolal i tuto část 
a vydal se hledat vhodnou kládu, přes kterou bychom mohli 
přejít i my. Celá akce se vydařila a každý člen výpravy se v po-
řádku dostal na druhý břeh.  Díky nepříznivému počasí nás 
domácí ubytovali ve svých skromných a útulných příbytcích, 
kde se celá výprava radovala z teplé koupele. Poslední túra 
vedla do Svaté Heleny, kde nás po několika dnech přivítalo 

sluníčko. Zde byl konec naší expedice po Banátu, ale doted‘ 
vstřebáváme úžasné zážitky.
Krásné počasí, déšt‘, ubytovaní u  domácích, banátská 
strava, nádherná příroda, lázně Herculane, české vesnice, 
společné večery, hraní na kytaru a mnoho dalšího jsme za-
žili za pár dní a myslím, že můžu mluvit za všechny, když 
řeknu, že nikdo nelitoval své účasti. Ba naopak doufáme, 
že budeme mít další příležitost zažít podobný výlet právě 
v takové krajině, jako je tato.
Děkujeme našemu třídnímu profesorovi Lubomírovi Ska-
lovi, který nám umožnil nejen tento výlet, ale také zařídil 
sbírku hraček a kalendáře, jak pro nás, tak pro obyvatelé 
Banátu. Naposledy bych vás ráda odkázala na  stránky 
http://www.dovolena-banat.cz/, kde se dočtete nejen 
o  dovolených, ale především o  možnostech, jak můžete 
pomoci lidem v této oblasti.

Mášová Kateřina, studentka septimy MKG

masarykovo klasické gymnázium informuje
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Základní umělecká 
škola vás zve na  lis-
topadové akce, které 
jsme pro vás připravili.
3. 11. 2014 pořádáme 
pod patronací Festiva-

lu Eduarda Nápravníka Výchovný koncert k  Roku čes-
ké hudby. V  programu vystoupí žáci, učitelé a  hosté se 
skladbami českých autorů. Průvodním slovem bude prová-
zet profesor Jaromír Havlík z fakulty HAMU v Praze. Kon-
cert proběhne v 10.00 hodin v  Kulturním centru Labuť.
12. 11. 2014 pořádáme již tradiční koncert pro všech-
ny děti, které se chtějí seznámit s  hudebními nástroji. 

Na zábavný koncert ,,Na co budu hrát?“, který proběhne 
v  17.30 v  kapli Olivovy dětské léčebny zveme všechny 
malé i velké diváky.
26. 11. 2014 se ZUŠ Říčany připojí k oslavám Roku čes-
ké hudby Slavnostním koncertem složeným ze skladeb 
českých autorů, na kterém vystoupí žáci a učitelé. V pro-
storách kaple Olivovy dětské léčebny zazní koncert 
v 17.30. Přijďte, jste srdečně vítáni.
A  již tradičně vás zve dětský soubor Mikeš na  XII. Ad-
ventní prozpěvování, které proběhne 30. listopadu 2014 
od 17.00 v Kulturním centru Labuť a od 18.30 na ná-
městí v Říčanech. Těšit se můžete na vystoupení říčan-
ského souboru Mikeš, DFS Kamýček, Dudácké muziky ze 
Strakonic a  v  jednání je zahraniční soubor z  Rumunska 
nebo Srbska. Adventní prozpěvování pořádá Vlastivěd-
ná společnost Ladova kraje společně s  městem Říčany 
a Folklórním sdružením ČR. Přijďte, těšíme se na vás!

Iveta Sinkulová, ředitelka ZUŠ Říčany

Listopadové pozvánky ze ZUŠ Říčany

Program:
Bedřich Smetana, Antonín Dvořák, Leopold Jansa, 

Eduard Nápravník, Bohuslav Martinů, 
František Kramář

VÝCHOVNÝ KONCERT

3. 11. 2014 v 10:00
MKS Labuť, Říčany

Эдуарда Направника6-ой Международный музыкальный фестиваль
                                               август 2014 - март 2015

ve spolupráci se Základní uměleckou školou 
v Říčanech v rámci roku České hudby

6th INTERNATIONAL MUSIC FESTIVAL OF
                            august 2014 - march 2015EDUARD NÁPRAVNÍK

ŽÁCI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ŘÍČANECH | PROF. JAROMÍR HAVLÍK, CSC. |  
EDUARD NÁPRAVNÍK TRIO - FELIX SLOVÁČEK JR. - KLARINET | VJAČESLAV 

GROCHOVSKIJ JR. - KLAVÍR | VÁCLAV BERNÁŠEK - VIOLONCELLO |
    
   

NÁPRAVNÍKA NÁPRAVNÍKA
EDUARDAEDUARDAFESTIVALU

MEZINÁRODNÍHO
HUDEBNÍHO

www.NAPRAVNIKFESTIVAL.cz

Soubor mikeš a dudák 
marek Douša.
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i  nezaměnitelná vůně „bratwurstů“, 
linoucí se tamějšími středověkými 
uličkami. Další den jsme zamířili 
k  Mnichovu, kde jsme plánovali se-
trvat dva dny. Když jsme se neblaze 
proslulými mnichovskými „Stau“ 
přibližovali k  této třetí největší me-
tropoli Německa, začali jsme poci-
ťovat značné napětí a  mnozí z  nás 
se přistihli, že jim mravenčí v  zátyl-
ku. Konečně jsme dosáhli známého 
svatostánku piva a  automobilismu. 
Návštěva olympijského parku a  síd-
la automobilky BMW pro nás byla 
úžasným zážitkem. V  samotném 
centru města se na  nás ze všech 
stran usmívali pivem opojení Ba-
voři, pilně trénující na  nadcházející 
Oktoberfest. My jsme však věnova-
li svou pozornost návštěvě kostela 

  2011  

Den otevřených dveří 
 

 

 

Zveme zájemce o studium a jejich rodiče ve dnech 11. prosince 2014 a 28. ledna 
2015 na Den otevřených dveří. Budete si moci prohlédnout naši školu v době od 
8:30 do 17:00 h a v době výuky navštívit zajímavé vyučovací hodiny. Připraveny 
budou informační materiály o čtyřletém a osmiletém studiu. Každou celou hodinu 
v době od 9 h do 16 h poskytneme v aule podrobné informace o přijímacím řízení 
a zodpovíme Vaše dotazy. 
 

Nabízíme:   Ve šk. roce 2014/15 otevřeme:  
 kvalitní studium s využitím multimediální 

techniky ICT ve všech učebnách; 
volitelné předměty ve vyšších ročnících; 
vysokou úspěšnost přijetí na vysoké 
školy (výroční zpráva na úřední desce 
www.gyri.cz); 

 výběr cizího jazyka: angličtina, němčina, 
španělština, dále volba latiny 

 přednášky, exkurze, zájmové kroužky, 
soutěže, sportovní kurzy, zahraniční 
zájezdy, exkurze a výměnné pobyty; 

 využití vzdělávacích systémů: E-learning 
Moodle a Classroom v prostředí Google 
Apps pro vzdělávání, zde jsou žákům 
poskytnuty digitální učební materiály, 
které doplňují učebnice a další 
vzdělávací postupy; 

 využití domény gyri.cz pro elektronickou 
komunikaci a vzdálený přístup k údajům 
školní matriky, elektronické žákovské 
knížky a třídní knihy; 

 zajištění průkazů ISIC (nebo čipů) pro 
vstup do školy, placení ve školní jídelně 
a školním bufetu.  

  jednu třídu čtyřletého oboru vzdělání  
(79-41-K/41) s 30 - 32 žáky; studium je 
určeno pro uchazeče z 9. tříd;  

 jednu třídu osmiletého oboru vzdělání  
(79-41-K/81) s 30 - 32 žáky; studium je 
určeno uchazečům z 5. tříd; 

 podrobnosti o přijímacím řízení bude 
sděleno na webových stránkách školy 
nejpozději do 30. ledna 2015.   

Informace vám rádi sdělíme: 
 kontaktujte prosím zástupkyni 

nebo ředitelku školy 
 
telefon: 323 603 096  
e-mail: zrs@gyri.cz, rs@gyri.cz 
http://www.gyri.cz 
 
Jsme fakultní školou 
Přírodovědecké fakulty 
Univerzity Karlovy v Praze  

 
 

 

 

 

Název školy: Gymnázium, Říčany,  

Adresa: Komenského náměstí 1/1280, Říčany 251 00 

Ředitelka školy: PaedDr. Anna Martinková, Ph.D. 

Poznávací exkurze 
do Bavorska
V  září letošního roku jsme se my, 
studenti říčanského gymnázia, zú-
častnili pětidenního výletu do Bavor-
ska, pořádaného naší školou. První 
zastávkou bylo historické město 
Bamberk, jež je pro velký počet ro-
mánských pamětihodností nazýváno 
„franckým Římem“. Nepřehlédnu-
telnou dominantou Bamberku je 
Dóm zbudovaný v  románsko-gotic-
kém slohu. Téměř stejným dílem jako 
rozličné pamětihodnosti nás lákala 
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Adaptační kurz 1. A aneb jak se tmelí kolektiv – fotogalerie 

Na zlato jsme nedosáhli, 
přesto jsme si přivezli 
zlatinky…
Tříčlenné družstvo studentů ve slože-
ní A. Tiché z kvinty, E. Černohorské 
a  J. Koláře ze septimy reprezento-
valo ve  dnech 19.–21. 9. 2014 naše 
gymnázium ve středočeském kole 18. 
ročníku Ekologické olympiády, jehož 
letošním ústředním tématem bylo 
téma nelehké: „Geologické dědictví 
ČR“. Přesto, že účast družstva byla 
ohrožena, dva žáci, kteří se umístili 
na předních místech ve školním kole, 
jet nemohli, umístili jsme se na sluš-
ném 8. místě a  díky praktické části, 
v níž si soutěžící zkusili rýžovat zlato, 
jsme si mohli odvézt i  námi vyrýžo-
vané zlatinky. Umístění nás určitě 
neodradilo a  příští rok se pokusíme 
dosáhnout lepšího! dř

Frauenkirche, ve  kterém celebroval 
mše Joseph Ratzinger, později zná-
mý jako papež Benedikt XVI. Rovněž 
umělecká díla v  „Neue Pinakothek“ 
si zasloužila naši pozornost. Gur-
máni mezi námi zajásali při návštěvě 
vyhlášené restaurace Haxenbauer, 
specializující se na pečení vepřových 
kolen. Zbytek výletu byl ve  znamení 
alpské turistiky. Čtvrtého dne jsme 
stanuli na  vrcholu nejvyšší němec-
ké hory Zugspitze. Zde jsme museli 
odolávat náletům hladových kavčat 
žlutozobých, která byla zvyklá krást 
turistům svačinu. Počasí nám však 
přálo, tak jsme si výhled pod modrou 
oblohou nádherně užili. Poslední den 
jsme strávili návštěvou pohádkového 
zámku Ludvíka Bavora Neuschwan-
steinu, jehož jedinečnou architek-

turou se inspiroval Walt Disney při 
budování Disneylandu. Poté jsme se 
už vydali na cestu domů. Poděkování 

patří Mgr. Martě Větrovské, Mgr. Evě 
Kail a vedení školy.

J. Kodad a J. Ježek, oktáva
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Říčany hostily pěvecký sbor z Dánska
Od 2. do 6. října 2014 jste mohli v Říčanech potkat velkou sku-
pinu dánsky hovořících zpěváků a zpěvaček. Říčany navštívil 
smíšený dánský pěvecký sbor ALBERTSLUNDKORET. 
Jejich návštěva se držela hesla „navštivte Českou republiku, 
spát můžete doma J“. Jejich program byl opravdu nabitý. 
Nezapomenutelná návštěva Prahy s  Vláďou Polánským 
nebo promyšlená návštěva Ladova kraje s Františkem Vrbou 
zakončená zpěvem v Olivovně. K tomu všemu hodiny a hodi-
ny zkoušek korunované závěrečnými koncerty. 
Pokud to nevíte, v Říčanech máme krásný ženský pěvecký 
sbor SIRÉNy, který  vede  Mgr. Martina Červená. Všechny 
členky sboru poctivě cvičily a zkoušely spolu s našimi dán-
skými hosty, aby si všichni mohli zazpívat na koncertě v kos-
tele v sobotu 4. října 2014. Atmosféra byla opravdu zvláštní 
a poslouchání to bylo libozvučné.  V neděli  5. října  2014 tyto 
sbory uspořádaly písněmi nabitý koncert v Kulturním centru 
Labuť. Zazněly jak české nebo dánské lidovky, tak písničky 
od skupiny ABBA nebo Beatles. Jako speciální host vystou-
pil sbor Gabriel, který rozesmál úplně všechny a vůbec ne-
vadilo, že pohádka o Červené Karkulce byla jen v češtině…
Pro Partnerství měst v  Říčanech to byla vůbec první velká 
akce, kterou jsme ve městě pořádali od té doby, co jsme opráši-
li aktivity spojování měst a zajímavých lidiček v Evropě. Byl to 
velice zajímavý prodloužený víkend, ze kterého jsme si všichni 
odnesli spoustu mezinárodních i  českých melodií na  jazyku 
a příjemný mezikulturní zážitek v srdci. Děkujeme všem, kteří 
se zasloužili o  úspěšnou realizaci této akce, a  to především 
těm, kteří nebyli vidět, ale bez jejich pomoci by to prostě nešlo. 
V neposlední řadě velký dík Hance Špačkové za všechno. Ne-

smím zapomenout na členky sboru SIRÉNy; děkujeme, bez 
vás by to nikdy takhle skvěle nedopadlo. 
Chcete vědět víc o aktivitách partnerství měst, chcete se zapojit, 
pomáhat nám? Navštivte webovky http://twinning.ricany.cz.
Za Komisi pro Partnerská města a organizátory Jana Vavřinová 

Mezi námi

Ženský pěvecký sbor Sirény

dánský pěvecký sbor albertslundkoret

FO
TO

: P
ET

ra
 Š

M
OL

íK
OV

á
FO

TO
: r

Ud
OL

F F
La

ch
S

máme před volbami
Tak nám uběhly 4 roky pod taktovkou Klidného města 
a ODS. Drtivé vítězství KM ve volbách 2010 bylo výsled-
kem perfektní populistické předvolební masáže tohoto 
uskupení, která slibovala změny k  lepšímu prakticky 
ve  všem a  slibovala trvale přihlášeným říčanským obča-
nům i některé výhody. Svou váhu měly i mnohokrát opa-
kované lži lídra KM Kořena o  minulým vedením města 
údajně plánované výstavbě satelitního městečka za Mar-
vánkem. To tvrdil stále přesto, že již v  Kurýru 9/2010 
na str. 16 zastupitelka paní Blahníková psala o práci výbo-
ru pro UR, jehož byla členkou, a m.j. uvedla:”..a tak se ně-
které lokality, např. kolem Marvánku směrem na Světice, 
nedostanou mezi plochy vhodné k zastavění.” I malému 
dítěti je jasné, že někdo nemůže plánovat zástavbu na plo-
še, kterou sám vyřazuje z možnosti zástavby. Na této lži, 
kdy se neustále stavěl do role zachránce Říčan, který tomu 
zabrání, si budoval popularitu i následující roky.
No,změn jsme se v  mnohém nedočkali, byla to pouhá 
předvolební lákadla, v mnohém jsme si naopak pohoršili. 
Bylo by to ale na dlouhé psaní. 

Na  www.klidné město Říčany nás letos pan Kořen opět 
oslovuje sousedky a sousedé, což je v 16ti tisícovém měs-
tě poněkud trapné a  m.j. píše:”Slíbili jsme vám změnu 
a jsem si jistý, že změnu v Ř. cítíte”, nebo”napíši to férově 
a poctivě”. Slibuje také “trvalé znemožnění korupce a kli-
entelizmu. Tato slova se zrovna od našeho pana starosty 
poslouchají s  údivem. Musí mít opravdu silný žaludek. 
Mohlo by se pokračovat dále, ale nemá to cenu.
Doufejme, že říčaňáci tentokrát budou více přemýšlet 
a  nebudou tak slepě věřit tomu obludnému populizmu, 
ve kterém je pan Kořen opravdový mistr.
Lze také jenom odsoudit přicmrdy z ODS, kteří praktiky 
pana starosty podporovali a také se od KM něco přiučili. 
V Buldogu 2/2014 má pan Šmolík palcový titulek”ODS 
úspěšně tlačí levicový kraj do  oprav silnic”. Ještě že tu 
ODS máme. Ale stále platí staré, že sebechvála smrdí. 
A toho smradu je zde opravdu hodně.
Je škoda, že komunální politiku v Říčanech opouští paní 
Martina Blahníková a náš první porevoluční starosta Ja-
romír Jech, který patřil mezi první organizátory našeho 
někdejšího OF v Říčanech.

Václav Macinauer

Tento text se nevešel do říjnového vydání Kurýru. Jeho autor trval na uveřejnění v tomto čísle, proto jej vydáváme doda-
tečně v původním znění bez redakčních úprav. Redakční rada
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V  neděli 28. září se v  Říčanech uskutečnilo krajské 
kolo soutěže pro talentované děti Zlatý oříšek 2014. 
Akce, která byla součástí prvního ročníku městských 
slavností Řekni Říčany, začala dopoledne vystoupením 
15 finalistů v KC Labuť. Vítězové klání si tradiční 
sošku a  peněžní poukázku převzali z rukou starosty  
a místostarostky Říčan odpoledne na zcela zaplněném 
Masarykově náměstí. 
Čtvrtý ročník soutěže pro šikovné a nadané děti, které vy-
nikají v uměleckém, sportovním nebo vědeckém odvětví, 
probíhal od 10 hodin v kulturním centru Labuť. Slavnost-
ním finále, do  něhož se probojovalo 15 nejlepších dětí 
nebo skupin ve věku do 14 let ze středních Čech, prováze-
la moderátorka a tanečnice Tereza Broukalová. 
Všichni účinkující předvedli divákům a především odbor-
né porotě složené ze známých osobností ukázky svých 
výkonů ve zpěvu, tanci, hře na hudební nástroje, sportu 
a v dalších zajímavých aktivitách. 
V  desetičlenné porotě letos zasedli vedoucí projektu 
Zlatý oříšek a  organizátor soutěže Jiří Kotmel, mana-
žerka Divadla Bez zábradlí Hana Heřmánková, ředitel-
ka Mediálního a  komunikačního servisu Říčany Šárka 
Stoszková, organizátorka kulturních akcí ve městě 
Říčany Jitka Bahenská, ředitel KC Labuť a  Husovy 
knihovny v  Říčanech Vladimír Levický, taneční mistr 
Ivan Vít, známý říčanský výtvarník, hudebník a  spor-
tovec Tomáš Hřivnáč, dlouholetý trenér reprezentace 
ragby Martin Kafka, teoretický fyzik Martin Schnabl 
a hudebník Ondřej Pátek. 

Muzikantky, tanečnice, básnířka 
a tým parkouristů
Sošku Zlatého oříšku a finanční poukaz v hodnotě 10 tisíc 
korun na  podporu další činnosti si nakonec odnesly zpě-
vačky a hráčky na kytaru a flétnu Jana a Markéta Hejdovy 
(10 a 13 let) z Doks u Kladna, dvanáctiletá tanečnice a ak-
robatka Natálie Romportová z  Červených Peček a  dese-
tiletá básnířka a  recitátorka Nela Fialová z  Velké Dobré. 
Výherkyně ceny převzaly přímo od starosty města Říčany 
Vladimíra Kořena a místostarostky Hany Špačkové během 
konání městských historických slavností na  Masarykově 
náměstí v Říčanech. Navíc všechny postupují automaticky 
do  celonárodního kola, které vrcholí televizním pořadem 
Zlatý oříšek 2014 vysílaným na Nový rok.  
Speciální cenu Zlatý oříšek starosty města Říčany a grant 
v hodnotě 25 tisíc korun obdržela skupina Ant Parkour 
Deadly Team Říčany, ve  které se děti ve  věku 9–12 let 
věnují volnému pohybu Parkour & Freerun. 
Místostarostka Hana Špačková akci shrnuje: „Při rozhodo-
vání, kdo zvítězí v tomto krajském kole, se porota opět zapotila. 
Do soutěže se totiž přihlásily velmi šikovné a talentované děti. 
Vedle výherců mohli diváci obdivovat výkony skvělé gymnast-
ky, posoudit úspěchy mladého hokejisty či malé houslistky 
s  korepetitorkou. Porotu zaujali i dva báječní tanečníci stan-
dardních tanců nebo mrštná dívka – šermířka a velmi šikovný 
stepař. Jsem ráda, že děti a mládež se věnují tolika rozmanitým 
a zajímavým oborům a mají ze svých úspěchů radost a potěšení.“

Adéla Ambrožová, tisková zpráva města Říčany

Známe výsledky soutěže Zlatý oříšek 
Středočeského kraje 2014!
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Zlatý oříšek Středočeského kraje 2014:  
Fotostřípky ze slavnostního finále

Slibnou pěveckou dráhu mají před sebou muzikantky a výherkyně letošního 
ročníku Jana a Markéta hejdovy z doks u Kladna.

Netradiční tanec předvedla divákům tanečnice a akrobatka Natálie rompor-
tová z Červených Peček. Ten ji také katapultoval mezi tři nejlepší soutěžící. 

V porotě zasedli třeba manažerka divadla Bez zábradlí hana heřmánková 
a organizátor soutěže Jiří Kotmel. 

Vítěznou sošku si odnesla i básnířka a recitátorka Nela Fialová z Velké dobré.

O parkouristické „kousky“ přímo na jevišti se postarala skupina ant Parkour 
deadly Team Říčany, která obdržela speciální cenu zlatý oříšek starosty 
města Říčany a grant v hodnotě 25 tisíc korun.

Moderátorské role se výborně zhostila tanečnice a trenérka ze studia dance 
EB Tereza Broukalová.
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NeObyČeJNí ObČANÉ ŘíČAN /23
Vzpomínky Dalibora Hofty
Doktor Rýdl, o kterém jsem se rozepsal minule, jezdíval svého 
času autem Bugatti. Vůz stejné značky míval i lékárník Seifert.
Je ironií osudu, že vozidla, dnes ceněna na desítky mili-
onů, přečkala bez úhony válku, ale těsně před jejím kon-
cem o ně oba pánové přišli. Když němečtí vojáci kvapně 
opouštěli naši vlast, „bugatky“ zabavili.
Pan Antonín Seifert vedl dlouho jedinou říčanskou lékárnu 
U Božího oka – našli byste ji na náměstí kousek za Růžkem 
v  místě dnešní realitní agentury. Až později vznikla lékár-
na v Olivově ulici v domě jednoho z  lepších řezníků, pana 
Chejna. Řeznictví tam dodnes – doufám –  přetrvalo, pro 
medicínu se chodilo o  vchod vedle (do  dnešního Tabáku) 
k magistru Jaroslavu Chlistovskému. Ten byl jedním ze za-
kladatelů družstevního vodovodu, který se táhl od stadionku 
SSC vedle sportovní haly až na roh náměstí (tam, kde se kříží 
ulice Olivova a 17. listopadu) do domu pana stavitele Sojky. 
Družstvo tvořili kromě jiných i pánové Linhart a Oulovský ze 
Smetanovy ulice. Když lékárník Seifert na konci čtyřicátých 
let zemřel, byla jeho lékárna zrušena a  na  náměstí vznikla 
jiná, ve  stejných prostorách jako ta dnešní vedle základní 
umělecké školy. Do ní byl přeložen a zbytek svého lékárnic-
kého života v ní prožil zmíněný magistr Chlistovský.
Po  smrti doktora Rýdla naše rodina chodila k  doktoru 
Tichému do  prvního patra polikliniky. Byl to  mladý, 
energický a velmi vzdělaný lékař. Později denně dojížděl 
do  Prahy, kam byl přeložen. Zkraje padesátých let mě 
začaly sužovat různé zdravotní obtíže a dr. Tichého jako 
jediného z lékařů, které jsem tehdy navštívil, napadlo po-
slat mě k neurologovi. Pražský specialista vyslovil pode-
zření na mozkový nádor, což mne pochopitelně vyděsilo. 
Když lékaři opravdu zjistili nádor na ušním nervu, začalo 

mé putování po  nemocnicích a  vyšetřeních. Naštěstí se 
po stáži v Americe vrátil do Hradce Králové jeden z   na-
šich prvních neurologů docent Petr. Po dvouměsíční pří-
pravě na zákrok mne pak devět hodin při vědomí opero-
val. Nebýt doktora Tichého a jeho domněnky, sotva bych 
tu s vámi dnes mohl vzpomínat na dávná léta.
Mezi zdejší význačné lékaře patřil i doktor Vatlach. Vyni-
kající gynekolog míval ordinaci v Praze kdesi za Národním 
divadlem a  jako porodník a  operatér působil v  porodnici 
na Štvanici, kde také přišli na svět mnozí říčanští občané. 
Těsně před válkou začal pro svou rodinu stavět vilu v Ra-
došovicích. Za nacistické okupace byl několik měsíců věz-
něn. Později přesunul pražskou ordinaci do Říčan a po roce 
1948, kdy byli lékaři sdružováni v dnešní poliklinice na Šte-
fánikově ulici, ordinoval také v přízemí Rýdlovy funkciona-
listické vily v Sokolské ulici. Dojížděl operovat na Štvanici 
i  do  Českého Brodu. Byl to člověk velice precizní, což se 
projevovalo nejen v medicíně, ale třeba i v péči o zahradu. 
U radošovické vily si postavil  skleník a tam pěstoval rostli-
ny, v té době v místních poměrech nevídané. Odborně cho-
val psy. Jeho paní, také lékařka, předsedala v  padesátých 
a šedesátých letech posudkové komisi. Ta zasedala jednou 
týdně, pacienti k ní chodívali žádat o částečný invalidní dů-
chod, který byl za socialismu značně rozšířený.
Přidám ještě zajímavost k rodinnému sídlu Vatlachových. 
Objekt na Černokostelecké ulici v úseku mezi nemocnicí 
a restaurací Na Rychtě je architektonickou směsí moder-
ního domu a  jihoamerické, mexické romantické školy. 
Dokonce se několikrát objevil ve filmu, posloužil pro ex-
teriéry detektivek a dobrodružných snímků.

Zaznamenala Renata Skalošová.
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Říčanské náměstí v roce 
1945. Lékárnu ant. Seiferta 

spatříte ve třetí budově zleva.
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Omluva za potíže s Figurkou
Desítky rodičů se mne ptají, co se děje s Figurkou a výu-
kou metodiky Figurková školička, kterou jsem vymyslela 
a spolu s dalšími autory uvedla v život. Lidé se ptají, proč 
skončili oblíbení trenéři, proč zanikl šachový oddíl, proč 
se zavřel Dům u Figurky, proč se nekonají avizované kur-
zy Figurkové školičky ve volnočasovém centru Na Fialce?  
O  aktivitách společnosti nevyšla už dlouhé měsíce 
na stranách Říčanského kurýru ani čárka.
Vážení rodiče, pokusím se vše stručně vysvětlit nyní. V dru-
hé polovině loňského roku jsem se rozhodovala, jak přivést 
do Figurky novou energii. O spolupráci projevili zájem paní 
Kamila Sušanková a pan Tomáš Mandát, kteří v Říčanech 
bydlí. Prezentovali se jako zkušení manažeři. A pod časovým 
tlakem jsem přistoupila na převod 50 % společnosti Figurka 
64 s.r.o. za symbolickou hodnotu poloviny základního jmění 

společnosti, tedy 150 tisíc korun. Kamila Sušanková vstou-
pila zadarmo také do společnosti Figurka o.p.s. Společnost 
nikdy nebyla zisková a velká část práce se odehrávala na dob-
rovolnické bázi. Nešlo o byznys, ale především o děti. S radostí 
jsme pořádali turnaje, vymýšleli písničky a nejrůznější hry…
Podpisem smlouvy se ale rázem celá situace změnila. 
Vztah ke  mně se obrátil o  180 stupňů. Vše vyvrcholilo  
30. června, kdy jí zmanipulovaná správní rada společ-
nosti Figurka o.p.s. odsouhlasila usnesení: Správní 
rada si nepřeje pořádání akcí Martinou Kořenovou, 
ani jinou třetí osobou, které využívají produkt Figurko-
vá školička. Následně se mi T. Mandát pokusil zakázat 
i  prezentaci výsledků mojí práce na  šachovém kongresu 
ve Španělsku, a to přesto, že jsem si všechny cestovní ná-
klady hradila sama. Je pochopitelné, že se musím bránit. 
Bohužel až v srpnu jsem zjistila, jakou jsem udělala naivní 
hloupost. Začala jsem zjišťovat, s kým mám tu čest. Vyhle-

Josef Koreš
„Našemu Pepíkovi by bylo letos už devadesát sedm let,“ 
povzdechl si Jiří Šatoplet, synovec říčanského válečného 
hrdiny při tiché vzpomínce na místě, kde před 70 lety padl. 
Každoročně jezdí potomci rodiny Antonína Koreše, mistra 
tesařského, uctít památku svého bratra, strýce a prastrýce 
do malé obce u Přibyslavi, jménem Hřiště. Tady jeho mladý 
život 2. října 1944 vyhasl spolu s životem armádního ge-
nerála Československé armády Vojtěcha Borise Luži, jehož 
byl pobočníkem. Jak se vše pravděpodobně seběhlo? 
„Po  zastřelení člena skupiny Sigma Josefa Ouředníka 
a zatčení Františka Jiříkovského z Avaly 13. září 1944 se 
Luža ocitl v nebezpečí a rozhodl se k přesunu zpět na Mo-
ravu do bezpečnějších úkrytů. S pobočníkem poručíkem 
(v záloze) Josefem Korešem (1917–1944) 28. září 1944 šli 
pěšky ze Říčan do Kácova, kde přespali. Dále pokračovali 
údolím Sázavy směrem na Novoměstsko do štábu Rady 
tří. Promáčeni deštěm po 120 kilometrech pochodu 
(zbývalo jim 45 km) se zastavili 2. října 1944 po 14. hodině 
v Hřišti u Přibyslavi. Starosta ze strachu z provokace 
agentů gestapa informoval o příchodu neznámých mužů 
s průkaznými doklady strážmistra četnictva Josefa Navrá-
tila, který v  roce 1943 zadržel uprchlého ruského zajat-
ce, zatelefonoval po 16. hodině do Přibyslavi a zavolal si 
o posilu dvou četníků. Od nadřízeného Bohuslava Mečíře 
dostal rozkaz neznámé osoby sledovat do doby, než spo-
lečně se Stanislavem Kunderkou přijedou. Po 17. hodině 
všichni tři četníci s  tasenými zbraněmi vstoupili do hos-
tince hlavním vchodem a vyzvali muže: „Ruce vzhůru!“. 
Ti po  opakování výzvy (v  souladu s  vlastním rozkazem) 
zahájili palbu z ruční zbraně. Při přestřelce s protektorát-
ními četníky byl Luža na místě zabit, jeho těžce zraněný 
pobočník Josef Koreš nepronásledován uprchl z hostince 
a v nedalekém poli spáchal sebevraždu. Pravou totožnost 
obou osob odhalilo až o několik dní později k vyšetřová-
ní přivolané gestapo. Oba byli zpopelněni v  brněnském 

krematoriu a jejich popel rozprášen. Z 24 generálů ČSR, 
kteří zahynuli za války, padl jako jediný se zbraní v ruce.
Po válce byl incident vyšetřován orgány vojenského Obran-
ného zpravodajství, podle kterých jako příčinu události 
označili přílišnou horlivost četníků nad rámec povinností. 

zdroj: Wikipedie
Věnec k pomníku Josefa Koreše a Vojtěcha Borise Luži na domě 
bývalého hostince „U Němců“ v Hřišti položila a uctila jejich 
památku spolu s rodinou i místostarostka Hana Špačková.

56 texty.kuryr@ricany.cz



Mezi námi

dala jsem, že T. Mandát má za sebou několik zkrachovalých 
firem. Jeden příklad: Společnost v insolvenci Tenzo, a.s., kde 
byl předsedou představenstva a jednatelem. Přehled pohle-
dávek v roce 2012 – 1 032 400 277,88 Kč polovina pohle-
dávek měla být nezajištěna (zdroj: www.justice.cz). Exekuci 
čelil T. Mandát i  jako fyzická osoba, a to s dluhem ve výši 
přesahující 40 mil. Kč (zrdoj: ex.příkaz 110 Ex 6573/11). 
Vím, že právě paní Sušanková figurovala v kauze „Apetito“, 
kde jako marketingová šéfka společnosti vyrábějící sýry ob-
hajovala nedovolené napodobení slavné značky. Zkrátka se 
přidalo jedno „T“ a „Apetitto“ v regálech mátlo podle soudu 
zákazníky. (zdroj: www.idnes.cz a jiná média). 
A  začala jsem se dívat hlouběji do  rozhodování společ-
nosti. Zjistila jsem, že se antedatují smlouvy společností 
Figurka, třeba jde o smlouvy s klíčovými spolupracovni-
cemi, kanceláří Austina, kterou shodou okolností vlastní 
bratr T. Mandáta – Miloslav. Pro mě šokující je ante-
datování smlouvy a  plné moci s  právničkou. Ukázaly se 
mnohé další postupy hraničící s morálkou. Chybná práce 
s osobními údaji dětí. Vyhrožování, zastrašování.

Nyní se připravuje žaloba na mé vyloučení ze společnosti 
Figurka 64 s.r.o. A podle vyjádření T. Mandáta za práv-
ní služby už zaplatili kolem tří set tisíc. Minulý týden se 
ukázalo, že to bylo částečně z peněz vybraných za krouž-
ky. Cíl je pravděpodobně jediný: získat 100 % kontrolu 
a  provozovat evropský byznys. A  praktiky jsou opravdu 
tvrdé. Před volbami se připravovaly mediální výstupy, 
které měly zpochybnit morální integritu mojí, mého muže 
a  bývalých spolupracovnic ve  vazbě na  evropské dotace, 
díky nimž metodika Figurková školička vznikala. Chtě-
la bych ujistit, že všechny dotační kroky kontrolovalo 
MŠMT i Finanční úřad ČR.  
Pochopila jsem to zkrátka pozdě, až po  podpisu smluv. 
Za  tuto chybu bych se chtěla veřejnosti omluvit. Chtěla 
jsem rozdávat radost, rozvíjet nápady, mít životaschop-
nou společnost. Jenže moje pozice je nyní naprosto zablo-
kovaná a  prakticky nemohu vyvíjet žádné aktivity. Hle-
dala jsem cestu ven, usilovala jsem kupříkladu o zpětné 
odkoupení podílu, jenže žádné řešení se zatím nenašlo.    

Martina Kořenová – mezinárodní šachová mistryně   

ŽIVÝ BETLÉM VE VODĚRÁDKÁCH 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všichni dospělí i děti z ŘÍČAN a okolí jsou tímto co nejsrdečněji zváni 

na každoroční „ŽIVÝ BETLÉM“,  

který se bude konat první adventní sobotu dne 29. listopadu 2014  

od 15:00 do 19:00 hodin v obecním domě ve Voděrádkách. 

Dítě, které přinese Ježíškovi vlastnoručně vyrobený dárek  

(například ozdobu na stromeček nebo malovaný obrázek), bude odměněno. 

Součástí akce bude opět i drobný prodej a oblíbená štěstíčka. Nebudou chybět ani živá zvířátka. 

Dospělí si mohou dát vánoční „svařáček“ a pro děti i dospělé bude připraveno grilování.  

Jako každý rok půjde i o adventní setkání známých a sousedů. 
 

Těšíme se na vás 

Obec Voděrádky (Říčany) 

 

Více informací naleznete na našich internetových stránkách www.voderadky.com 

 

Autobusový zájezd na vánoční trhy do Drážďan dne 9. 12. 2014
Odjezd v 7.00 hod. od meSTeKA. Cena 350 Kč Info. tel. 603 212 882 p. Šindelářová
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Rušná ulice 17. listopadu mívala před lety zcela jiný ráz. 
Vždy po ní kráčely dějiny, to se ostatně odráží v názvech, kte-
ré měnila. Ten dnešní získala v nadějeplných dobách po sa-
metové revoluci 1989.
Dřív bývala Nádražní, pak Husova (dokonce se nazý-
vala honosně: Husova třída) a  od  začátku padesátých 
let do  pádu komunistického režimu Gottwaldova. Rod-
ný dům Františka Křížka (82), vědeckého pracovníka 
a dodnes aktivního říčanského sokola, se v této ulici na-
chází v části mezi Mánesovou a Politických vězňů. Neda-
leko stál Bartošův mlýn a  Dynybylův lihovar. Jeho otec, 
také František, přišel do Říčan jako správce sítí vysokého 
napětí, později jeho firma prováděla elektrické instalace 
po celých Říčanech. V nejbližším okolí domku postavené-
ho v roce 1932 žila a pracovala celá řada řemeslníků.
František Křížek si pamatuje dlouhé řady vozů tažených 
koňmi i kravami naložené obilím, když jeli sedláci o žních 

kolem jejich oken do  mlýna. Vysvětluje také, jak se dřív 
jezdívalo do Radošovic: „Stará hlavní cesta do Radošovic, 
do Pacova a do Křenice vedla dnešní ulicí 17. listopadu a po-
kračovala pod tratí. Dnes zazděný podjezd byl velmi úzký 
a malý, kamion ani dvě nákladní auta by se tam nevešly.“
V dobách Františkova dětství se před jejich domem, směrem 
k dnešní ulici Pod Lihovarem a dál, rozprostíraly všude louky 
a zahrady. Vzpomíná: „Než se postavila nová silnice, byla tu 
souvislá zatravněná plocha a vedla tudy polní cesta na Vyso-
kou. Po ní jsme jednu dobu chodili k pekaři pro výborný chle-
ba.“ Jen málokdo v Říčanech dnes ví, že v blízkosti mlýna 
tekl směrem od  Fialky potok, který pokračoval k  Vysoké, 
kde se spojil s  potokem od  Mlýnského rybníka. František 
Křížek má toto místo v paměti jako ráj dětských her: „Neda-
leko od nás vtékal potok do zátočiny a v ní byla odhalená žlutá 
hlína. Do zátočiny jsme si chodili hrát a lovili jsme v ní čolky.“

–rs–

Kácení akátů v dnešním parku antonína Švehly 
v blízkosti ulice 17. listopadu, rok 1942.
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Ulice 17. listopadu a okolí ve vzpomínkách pamětníka

Dobročinný projekt  TS DANCE Edity Broukalové a pěveckého sboru Elišky Erlichové
Účelem našeho projektu je pomoci holčičce s kombinovaným postižením z Říčan obstarat 
asistenčního pejska pro plnohodnotnější a radostnější život.

Sbírka je zahájena od března 2013.

Příspěvky můžete zasílat na číslo účtu veřejné sbírky 258117759/0300. Účet je založen v ČSOB, 
se sídlem Barákova 237, Říčany 251 01.

K dispozici jsou také sběrací kasičky, které vždy naleznete na akcích TS Edity Broukalové nebo 
pěveckého sboru Elišky Erlichové a do kterých můžete kdykoliv přispět. Výše příspěvku není nijak 
omezena.

Celý projekt, pod záštitou města Říčany, probíhá v okrese Praha-východ a částečně také ve 
Středočeském kraji.
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Neuvěřitelného úspěchu dosáhli ba-
bytenisté  (ročník 2005 a mladší) ve 
složení Jakub Neumann, Jakub Vrba, 

Michael Polata, Matouš Kovačka 
a Alenka Kovačková pod vedením tre-
nérky Evy Kovačkové. V letošní soutě-
ži družstev se jim podařilo probojovat 
do  finále Středočeského kraje, kde 
porazili Sportovní centrum Linhart 
Poděbrady. Vítězstvím ve  Středočes-
kém kraji, kde soutěžilo 64 družstev, 
se kvalifikovali na  Mistrovství České 
republiky v  Prostějově. Zde se utka-
li s  12 nejlepšími tenisovými kluby 
a po těsné prohře s I. ČLTK Praha ob-
sadili nádherné 4. místo.
Velký obdiv a poděkování patří hlav-
ně trenérce Evě Kovačkové, která 

svým aktivním a trpělivým přístupem 
dovedla naše malé tenisty mezi ty 
nejlepší v republice. 
Děti slaví úspěchy i na velkých turna-
jích jednotlivců. Jakub Vrba obsadil 
3. místo v Oblastním přeboru Prahy 
a  Michael Polata 3.  místo na  turnaji 
Masters, který je obdobou turnaje 
mistrů.
Děti si už v tomto věku mohly vychut-
nat nejen účast, ale i úspěch a finanční 
odměny na  vrcholných tenisových 
akcích. Moc dětem gratulujeme a pře-
jeme mnoho úspěchů do dalších bojů.

Markéta Polatová

ze sportu

Ant Parkour Deadly Team Říčany
NOVĚ!!! 
Od listopadu 2014 do dubna 2015 
kondiční cvičení pro sportovní děti 
od 10 let !!!
Pravidelné tréninky pro děti a dospělé
Outdoorové tréninky
Mini Clubík APDT

Dle zájmu kontaktujte prosím: Iva Mračková 722908072.

Ano, tento stále 
více populární te-
nisový turnaj je 
vždy otevřen nejen 
členům říčanského 
tenisového oddílu, 

ale i široké veřejnosti. Letos se konal 
již 7. ročník dne 27. září na  teniso-
vých kurtech T.J. Sokol Říčany a Ra-
došovice. O  turnaj byl veliký zájem 
nejen ze strany hrajících hráčů, ale 
i  četných fandících diváků. Kdo by 
se chtěl příštího ročníku zúčastnit, 
zopakuji podmínky přihlášení se 
do turnaje. Jedná se o deblový turnaj, 
kde každá dvojice musí věkově splnit 
min. 120 let, přičemž mladší spolu-
hráč musí mít alespoň nad 50 let. 
Letos se zúčastnilo turnaje 16 muž-
ských dvojic a  bohužel se jedna tra-
diční a  odvážná dámská dvojice ze 
zdravotních důvodů musela účasti 
vzdát. Přihlášené dvojice byly rozdě-
leny do několika skupin, z každé sku-

piny postoupily do finále dvě dvojice 
a ostatní hrály tzv. „soutěž útěchy“. 
Vítězem se stala dvojice Václav Stej-
skal (T.J. Sokol Říčany a Radošovice) 
a  Pavel Červenka (T.J. Sokol Spoři-
lov), která ve  finále porazila velmi 
nadějnou dvojici na  vítězství Mirka 
Löppena a  Miloslava Štěpánka. Ví-
tězem poháru útěchy se stala dvojice 
Vladimír Horák a Ivan Chalupný. 
Za všechny účastníky bych ráda oceni-
la profesionální přístup ředitele turnaje 
Standy Koubka, který již tradičně zabez-
pečil vše jak po sportovní a organizační 
stránce, tak i  po  stránce společenské. 
Nemohl však ovlivnit průběh počasí. 
V sobotu musel být turnaj pro déšť pře-
rušen a dohráván byl v neděli dopoled-
ne. Tradiční poděkování patří Mirkovi 
Löppenovi za  jeho kulinářské umění. 
Sám byl úspěšným aktivním hráčem 
turnaje, a  přesto se vzorně a  se svým 
specifickým humorem postaral o boha-
té a chutné občerstvení hráčů i diváků. 

Neposlední poděkování patří manžel-
kám hráčů, které tradičně připravily 
osvědčené mňamky ze své kuchyně. 
Velmi oceňujeme, že jsme mezi divá-
ky sportovního zápolení měli tu čest 
tradičně přivítat místostarostku Měst-
ského úřadu Říčany paní Karlu Egido-
vou. Tenisté tímto rádi děkují a oceňu-
jí zájem města o činnost seniorů. 
Na závěr chceme poděkovat sponzorům 
turnaje 120letých: 
coca cola (hlavní sponzor), hotel Pratol, Pekařství 
Frydrych, restaurace u Jermařů, Lékárna u Bílého 
Lva, Městský úřad Říčany, Sport Čiháček, Vocl 
roman, Vencovský Karel, horák Michal. 

Hana Dobrovodská
členka tenisového oddílu 

Tenisový oddíl Sokol Říčany na mistrovství Čr

Tenisový turnaj „STODVACíTKA“ – 2014
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Tradiční závod XC Jurečkovská Šlapka si letos dne 27. 9. 
2014 napsal již svou sedmou kapitolu. Za výrazné podpo-
ry města Říčany a OS Domeček se opět potkali závodníci 
bez rozdílu věku, aby změřili síly a  technickou zdatnost 
na náročné trati v okolí koupaliště Jureček. 
Za  ideálního cyklistického počasí vyrazili do  terénu po-
stupně děti, mládež a dospělí. Trať byla letos díky dešťům 
měkčí, a  tak rekordy nepadaly. To ale nic neubralo 
na  sportovních výkonech závodníků, které byly obdivu-
hodné. Za  zmínku stojí výkon Jonáše Vojtěcha v  hlavní 
kategorii M40, který si 2 kola brousil zuby na  vítězství, 

aby nakonec dojel do  cíle vinou defektu na  vypůjčeném 
kole od jednoho z diváků, a to ještě na 3. místě!! 

Ale už k výsledkům :

Kompletní výsledky a  foto najdete na  www.jureckov-
skaslapka.cz.
Velký dík patří všem sponzorům a partnerům za podporu, 
kamarádům a sousedům za pomoc, bez níž bychom to ne-
zvládli. Za rok nashle!!

Martin Schneider a Zdeněk Motyčka

ze sportu

Kategorie Trať Team/Místo čas
1 Matyáš Purdoch Praha 5 00:01:51.8
2 Filip Bruckner LO TJ Vodní stavby Praha 00:01:53.6
3 Jakub Kovanda Praha 00:02:04.4
1 Nikola Vágnerová Čerčany 00:02:12.5
2 Mariana Krejčíková Praha 2 00:02:17.7
3 Babeta Kolářová IVAR CS Author Team 00:02:21.9
1 Filip Samec Bikeclinic Junior Team 00:02:24.3
2 Jakub Souček Bikeclinic Junior Team 00:02:57.9
3 Vojtěch Ježek CK SportBeran Chrást 00:03:06.7
1 Justýna Kolářová IVAR CS Author Team 00:03:14.3
2 Adéla Chmátalová Rorace teamPyšely 00:03:14.9
3 Anna Trešl Bikeclinic Junior Team 00:03:30.3
1 Tomáš Beran CK SportBeran Chrást 00:05:20.1
2 Michal Čermák Říčany 00:07:31.9
3 Pavel Navrátil Říčany 00:08:08.1
1 Karolína Bedrníková Sokol Veltěž 00:04:26.5
2 Aneta Novotná Sokol Veltěž 00:04:26.7
3 Natálie Klímová Vokolek Cycling 00:05:37.8
1 Matěj Bedrník Velocitas 00:06:35.1
2 Šimon Boday Bikeclinic Junior Team 00:07:16.4
3 Lukáš Klap Bikeclinic Junior Team 00:08:16.0
1 Matěj Bedrník Velocitas 00:32:14.4
2 Michal Kuthan Bike Live 00:32:30.4
3 Martin Kohout Říčany 00:37:33.5
1 Michaela Matoušková BTK EuroBike Praha 00:17:40.4
2 Markéta Matoušková BTK EuroBike Praha 00:17:55.0
3 Karolína Bedrníková Sokol Veltěž 00:18:50.8
1 Filip Kulhánek Říčany 00:37:15.9
2 Eduard Wild  - 00:37:17.8
3 Pavel Barhoň Kunice 00:37:40.5
1 Jana Šimánková Bikeclinic Cannondale 00:34:02.7
2 Blanka Vágnerová Čerčany 00:40:24.3
3 Hanka Vrbovcová Praha 00:41:46.4
1 David Klíma Vokolek Cycling 00:44:22:4
2 Roman Kuthan UGO Allivictus 00:47:27.2
3 Michal Matoušek BTK EuroBike Praha 00:47:29.3
1 Jan Šťastný Bikeclinic Cannondale 00:56:14.6
2 David Klap UGO Allivictus 00:56:33.5
3 Jonáš Vojtěch HISPORT Team 00:56:51.5

Jméno

800mM8

800mZ8

M10

Z10

1150m

1150m

M12 1500m

Z12 1500m

M14 2200m

M16 11,6 km

M40+ 17,4 Km

M40 23,2 Km

Z18 5,8 km

M18 11,6 Km

Ženy 11,6 Km

Horská kola opět po roce v Říčanech

Při příležitos-
ti Památného 
dne sokolstva 
s tanoveného 
na  8. října si 
Česká obec so-

kolská i naše jednota v tento den připomněla odkaz všech 
sokolů, kteří v historii sokolského hnutí položili svůj život 
v boji za demokracii, národní samostatnost a svobodu.
Zatímco v  minulém roce jsme položili květiny k  pamět-
ním deskám na  budově staré radnice, letos jsme navští-
vili pomníček říčanského rodáka poručíka Josefa Koreše. 
Josef Koreš pocházel ze sokolské rodiny, sám sportoval 
a  byl spoluzakladatelem místního SSC – Studentského 
sportovního klubu, jehož členové se starali po tělocvičné, 
sportovní a kulturní stránce o sokolskou mládež za pro-
tektorátu po zastavení činnosti Sokola ve městě. Zemřel 
rukou protektorátních četníků v Hřišti u Přibyslavi dne 2. 
10. 1944, když se spolu se sokolem, cvičitelem ze Sokola 
Brno I. ze župy Máchalovy, generálem Vojtěchem Bori-
sem Lužou, legionářem z Ruska a v době protektorátu ve-
litelem ilegální odbojové organizace Rada tří, přemísťoval 
z Čech do relativního bezpečí zpět na Moravu.

Velmi nás potěšilo, že na  pietní akt přišli nejen členové 
všech věkových kategorií naší tělocvičné jednoty, ale také 
dvě členky hrdinovy rodiny. 
V  dalších letech postupně navštívíme další místa, která 
připomínají občany našeho města, kteří zahynuli v  boji 
za svobodu a demokracii.

Jana Slámová
 vzdělavatelka T. J. Sokol Říčany a Radošovice

Říčanští sokolové oslavili Památný den sokolstva
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ze sportu

Kdo zvítězil v anketě Říčanský sportovec sezony 2013/2014?
Slavnostní vyhlášení ankety o nejlepšího říčanského sportovce se konalo v neděli 28. 
září odpoledne v rámci městských slavností Řekni Říčany. O vítězích rozhodli hlasující 
na webových stránkách. Všichni nominovaní získali celkem 1100 hlasů. Sportovci soutěžili 
ve čtyřech kategoriích: dospělí/jednotlivci, mládež/jednotlivci, dospělí/týmy a mládež/týmy.
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Týmovou kategorii u mládeže ovládlo družstvo basketbalistek SK Slunéčko 
U15. „Stříbro“ putovalo družstvu ragbistů U17 rc Mountfield Říčany 
a na třetí stupínek vystoupala rokenrolová formace Madonna TŠ Twist.

Adéla Ambrožová
Vítězovi gratulovali i další říčanští sportovci, kteří se ankety účastnili. Napří-
klad běžec Miloš Smrčka nebo trialista a cyklotrialista Petr Jeřicha.

Vítězové obdrželi od pořadatele a zastupitele města davida Michaličky 
a starosty Vladimíra Kořena finanční příspěvek a první tři v každé kategorii 
hodnotné ceny. drobné dárky si odnesli i ostatní nominovaní. 

Nejlepším říčanským sportovcem v kategorii dospělí/jednotlivci se stal parkou-
rista Petr Urban. druhé místo obdržel aktuálně 343. hráč na světovém tenisovém 
žebříčku aTP Marek Michalička. Třetí příčka náleží ragbistovi Miroslavu Němeč-
kovi, který reprezentuje Čr a hraje za francouzský klub Ua Oyonnax.

V kategorii mládež/jednotlivci nejvíce hlasů získala šestnáctiletá orientační 
běžkyně Barbora Vyhnálková, která právě v době slavnostního vyhlášení soutěžila 
na závodech. cenu tak převzal její tatínek. Na dalších místech se umístili patnác-
tiletý ragbista Martin cimprich a třináctiletá badmintonistka anna Kaiserová. 

Mezi tři nejlepší říčanská sportovní družstva v kategorii dospělých patří 
hráči frisbee Figurky slonů, ženský ragbyový tým rc Mountfield Říčany 
a áčko družstva dospělých Klubu šachistů Říčany 1925.

61



OB ŘÍČANY 201 - VERZE   © ‘MCK‘ 201

B ŘÍČY

Orientační běh
V  říjnu bylo v  říčanském od-
dílu orientačního běhu docela 
rušno, hlavně se konala řada 
mistrovských závodů. Na  mis-
trovství republiky na  klasické 
trati v  Novém Boru si Bára 
Vyhnálková doběhla pro stříbr-
nou medaili, pouhých 8 sekund 

za  vítěznou Terezou Čechovou z  Jihlavy. Ve  stejném po-
řadí skončily holky i v dlouhodobém žebříčku A. Z mis-
trovství Středočeského kraje štafet si přivezly stříbrnou 
medaili holky v D14 – Marie Anna Hanzalová, Hanka 
Šrámková a Maruška Vyhnálková. Na fáborkové trati se 
velmi dařilo Barče Jirouškové – taktéž stříbro. Jen z mis-
trovství republiky družstev v Plzni se nám medaile přivést 
nepodařilo, sbírali jsme ale zkušenosti a příští rok se vrá-
tíme o dost silnější!
V prvním říjnovém víkendu se přímo v Říčanech konaly 
celorepublikové závody v MTBO – orienťáku na horských 
kolech. Centrum závodu bylo ve škole u Říčanského lesa. 
V sobotu dopoledne se jel sprint na Jurečku a odpoledne 

První závody tohoto školního roku v Praze 
byly více než úspěšné především pro ne-
jmladší „mimi“ ktg. roč. 2009. Říčanské 
gymnastky obsadily celé stupně vítězů – 
1. místo A. Jechová, 2. K. Procházková, 3. 
K. Kuchařová, která absolvovala své první 
závody (z celkového počtu 14 závodnic).

Další medaile a krásná umístění si vybojovala i děvčata ve 
starších ktg. a v soutěži družstev. 
V ktg. 2008 A – L. Procházková, stejně jako její mladší se-
stra, vybojovala stříbrnou medaili, těsně pod stupni vítězů 
se umístila M. Koudelková, na 5. místě E. Pospíšilová. 
V ktg. 2008 B – krásné 5. místo ze 30 závodnic přivezla 
A. Hanzálková.

V ktg. 2007 B – bronzová medaile utekla jen o fous B.
Jechové (4. místo).
V soutěži družstev B, kdy se započítávají nejlepší výsled-
ky z jednotlivých věkových kategorií, si říčanská děvčata 
zasloužila stříbrné medaile díky A. Hanálkové, B. Jecho-
vé a V. Kotaškové (z nejstarší ktg.) – vyhrála společný 
pohár, který zdobí naši tělocvčinu a výborný ovocný dort.
O týden později jsme vyrazily na závody do Týnce n. S., 
kde opět vyhrála nejmladší ktg. A. Jechová a stříbrná 
skončila K. Kuchařová. Ve starší ktg. 2006–2007 první 
místo obsadila A. Vašutová, 5. L. Gaždová, 6. M. Škardo-
vá, 7. T. Šubrtová a 9. A. Bernardová.
Na historicky první závody se chystá říčanský TeamGym 
(více příště).

A jak to vypadá v nezávodních 
skupinách?

V přípravce se věnujeme nácviku základních gymnas-
tických dovedností a správnému držení těla, v rekreační 
skupině pro školní děti plně využíváme gymnastického 
nářadí – přeskok, prostná, kladina, hrazda.
V novém gymnastickém centru v Mnichovicích cvičíme 
i s rodiči a dětmi ve věku 1–3 roky, pro děti o rok starší 
máme sportovní průpravu, dále navazující přípravky 
(stejné jako v Říčanech) a rekreační skupiny pro školní 
děti. Ve večerních hodinách nechybí ani cvičení pro do-
spělé – základy sportovní gymnastiky a zdravotní cvičení 
na míčích.

Více info o dění v oddílu naleznete  
na www.gymnastika-ricany.cz – BB a JJ.

ze sportu

Válečnými barvami pomalovaná Laura deheij na mistrovství republiky družstev.

Říčanská gymnastická „mimina“ ovládla pražské závody
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V  neděli 12. října se v  Kulturním 
centru Labuť konala soutěž Fuego 
cup 2014. Na  letošní rok dorazilo 
tančit a soutěžit o krásné ceny 167 
párů. Tančilo se od  ranních hodin 
až do  večerních, vše ale probíhalo 
podle harmonogramu a  jednotlivé 

kategorie na  sebe plynule navazovaly. Fuego mělo zá-
stupce od  juniorských kategorií až po  seniorské. Naším 
nejmladším startujícím párem byl v  kategorii Junior II 
latinsko-americké tance Tom Vladarz se Šárkou Sasko-
vou. Nejvíce párů tančilo v dospělé kategorii D latinsko-
-amerických tanců. Této kategorie se zúčastnilo 24 párů 
a Fuego reprezentovaly 4 páry. Před branami semifinále 
skončily 3 páry – Petr Tlustý se Šárkou Spáčilovou, Da-
vid Šafránek s  Anežkou Kabátovou a  Vladimir Vimberg 
s  Radkou Pšeničkovou. Na  sedmé místo se protancoval 

pár Ondřej Hanuš s  Marií Peltanovou, postup do  finále 
jim unikl těsně. Ve standardních tancích třídy D se na dru-
hé místo protančil Vladimir s Radkou.  V kategorii C se 
na 3. místě v latinsko-amerických a 4. místě ve standard-
ních umístil pár Zbyněk Pitra a Kamila Donátová. V nej-
vyšší třídě B jsme měli zástupce ve standardních tancích 
– Petra Duška a Petru Duškovou, v konkurenci 11 párů 
se protančili na krásné 3. místo. Náš seniorský pár získal 
nejvíce medailí, v kategorii Hobby dospělí standard získal 
2. místo, rovněž tak v seniorské kategorii standard. V la-
tinsko-amerických tancích seniorské kategorie se umístil 
na  třetím místě. Všem párům gratulujeme a  děkujeme 
za  reprezentaci našeho tanečního klubu. Na  závěr patří 
i  poděkování našim sponzorům – Penta trading, Vares, 
Keso Praha, E-trends, cukrárna Hájek-Boušová, restau-
race U Labutě a město Říčany. 

Vaše Fuego

ze sportu

Ohlédnutí za Fuego cupem 2014

krátká trať v lese u Babic. V neděli vše vyvrcholilo mistrov-
stvím republiky družstev. Ačkoliv orienťák na  horských 
kolech není naše disciplína, nemohli jsme si nechat tuto 
akci ujít a postavili jsme historicky první říčanské druž-
stvo ve složení Kuba Kozák – Bára Vyhnálková – Tomáš 
Pračka – Verča Michaličková – David Rožek. Díky 
mimořádnému výkonu Báry na druhém úseku a vyrovna-
nému výkonu ostatních obsadilo říčanské družstvo moc 
pěkné 24. místo.

Podzimní sezona se chýlí ke  svému konci, čekají nás už 
jen tři závody středočeského žebříčku a  potom tradiční 
oddílové zakončení. Pokud v lese u Jurečku potkáte v ne-
děli 16. listopadu běžet eskymáka, elfa nebo neandrtálce, 
nepropadejte panice… Výsledky, fotky, stejně tak jako vše 
ostatní z dění v oddílu najdete na www.obricany.cz. 
Ještě jednou blahopřejeme Báře Vyhnálkové k zisku titulu 
Říčanský sportovec 2013/2014.

David Rožek
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„Sláva, už zase budeme mít do-
mácí soutěž, to pozvu kamarádky 
ze třídy. Furt se ptají, jak ten ro-
kenrol vypadá...“, tak reagovala 
nejmenovaná mladičká tanečnice 
rokenrolu na zprávu, že se v sobotu  
8. 11. koná v Říčanech další soutěž.

Mezinárodní POHÁR STAROSTy MĚSTA ŘíČANy se 
koná už po 14. v řadě! Vloni jsme měli možnost vidět v Ří-
čanech reprezentaci nejen z ČR, ale i zástupce z Ruska, Ra-

kouska, Polska a  Slo-
venska. Ceny předává 
starosta Říčan  Vla-
dimír Kořen, pod je-
hož záštitou se akce 
koná. Každým rokem 
je – díky pravidelnos-
ti soutěže a  zkušené 
organizaci – ve  star-
tovní listině stále více 
špičkových tanečníků 
a  tanečnic. Rokenrol 
se v  Říčanech tra-
dičně tančí ve  všech 
věkových kategoriích, 

a to párových i v ryze 
dívčích formacích. 
V  hale Na  Fialce 
budou zase přídav-
né tribuny, barevné 
osvětlení, burcující hudba, dechberoucí akrobaté, krásné 
dívky, zkrátka bude se zase na co koukat. Soutěžit se začne 
po 13 hodině, finále se plánuje po 17. hodině.
Taneční škola Twist bude mít zastoupení několika dívčích 
formací dětských, několika juniorských i špičkovou senior-
skou, páry nás budou reprezentovat ve všech kategoriích! 
Věříme, že se na akci dostaví i říčanské publikum a pod-
poří domácí týmy a  páry, které se budou snažit „vytáh-
nout“ na vlastní akci. 
Pořadatelé tímto děkují všem nezištným rodičům, kteří 
s  organizací každoročně pomáhají a  samozřejmě i  spon-
zorům. Akce se koná pod záštitou starosty města, za gran-
tové podpory města Říčan, Českého svazu akrobatického 
rokenrolu a dále firem: con4pass, Piskáček, studio Marwin.
Takže všichni, co mají rádi tanec, sport, akrobacii, zážitky 
a krásné dívky: V sobotu 8. 11. si dejte dobrý oběd a namiř-
te to do haly Na Fialce. Těší se na vás všichni tanečníci TŠ 
Twist. Vítané je oranžové oblečení či doplněk, což je oddílová 
barva TŠ Twist Říčany! „Říčany do toho. Hop, hop, hop!“ 

www.tstwist.cz

Pohár starosty města Říčany
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K únorovým narozeninám dostal nejen 
dres říčanského klubu s  „60“ na  zá-
dech, ale také kohouta. Galského ko-
houta. Jiří „Jim“ Štuksa je totiž známý 
nejen jako bývalý hráč, později trenér či 
výborný rozhodčí, ale také jako milov-
ník francouzského ragby a vlastně vše-
ho ze země galského kohouta, vínem 
počínaje a  třeba sýry konče. „Všechno 
jednou končí,“ komentuje Jiří Štuksa 
fakt, že 25. října letošního roku odřídil 
a odpískal svůj poslední extraligový zá-
pas v kariéře. Jaká byla? 
Začněme netradičně. Vzpomenete si 
na zápas, který se vám jako rozhodčí-
mu vyloženě nepovedl a na který byste 
nejraději zapomněl?
Nikdo není dokonalý. Chybu, i  více 
chyb v utkání, rozhodčí udělá. Může to 
vypadat jako chvástání, ale nepama-
tuji si, že bych vyloženě pokazil či hru-
bě ovlivnil utkání.
A naopak, kdy jste měl ze svého „pís-
kání“ největší radost?
Vždy, když byli oba soupeři spokoje-
ní s  mým výkonem. Jak vítězové, tak 
i  poražení, a  po  zápase mi jak hráči, 
tak i  trenéři děkovali. Mnoho i  mezi-
národních utkání se mi povedlo. Rád 
vzpomínám na  mistrovství světa ju-
niorů 1996 v  Itálii, kde jsem byl jako 
pomezní v  semifinále Francie – Jižní 
Afrika, to pro mě byla čest. Zapome-
nout nelze ani na divizi A mistrovství 
Evropy v Tbilisi, kdy jsme v roce 2002 
před 20 tisíci diváky pískali tři rozhod-
čí z Říčan zápas domácí Gruzie proti 

Nizozemsku. Jako hlavní ho vedl To-
máš Tůma, na čarách jsme byli s Da-
videm Frydrychem.
Ještě trochu statistiky. Víte, kolik jste 
odpískal zápasů a na jaké úrovni?
V nejvyšší soutěži, dříve I. liga, a nyní v ex-
tralize, 343 utkání. A  okolo 70  zápasů 
pohárových, většinou semifinále či finále.
A kam jste se s ragbyovým „rozhodco-
váním“ všude podíval?
Pískal jsem i  mezinárodně a  byl jsem 
jako rozhodčí na  pěti světových šam-
pionátech juniorů. Poznal jsem celou 
Evropu, ale i  Chile, Argentinu či  Tu-
nisko.
Zažil jste při svých cestách či zápa-
sech něco skutečně neobvyklého?
Na  mistrovství světa juniorů v  Itálii 
v  roce 1996 na  večeři rozhodčích, což 
znamenalo dobré jídlo a dobré pití, vy-
mysleli kolegové, že zástupci každého 
státu musí zazpívat jednu písničku. 
Já neumím vůbec zpívat a  trnul jsem 
strachy z  té ostudy, co přijde. Jelo 
se podle francouzské abecedy a  Ré-
publique tchèque tak byla na  konci. 
A pak mě to napadlo: začal jsem zpí-
vat „Škoda lásky“ a  ostatní to za  mě 
odzpívali a byl to velký chorál poté, co 
„vyvalili sudy“.
Jak to vlastně v  ragby funguje mezi 
rozhodčími a hráči? Je tam respekt? 
Nebo jste se víc setkal s  remcáním či 
nadávkami?
Řekl bych, že oproti jiným sportům, 
a  zvláště kopané, je v  ragby hodně 
respektu. To se týká hlavně vyspělých 

ragbyových zemí. Hráči oslovují roz-
hodčího pane, ale on je během hry 
oslovuje křestními jmény, když verbál-
ně řídí hru. Samozřejmě i  v  ragby se 
remcá a nadává, ale většinou to dělají 
lidi, kteří neznají pravidla. 
Pojďme ještě kousek dál do  historie. 
Jak jste se dostal k  ragby? Měl jste 
k  němu přímou cestu nebo jste volil 
mezi ním a dalšími sporty?
K  ragby mě přivedl otec, který hrál 
ragby v  Říčanech od  zrození klubu. 
Ragby mě chytilo od  začátku a  jako 
kluk jsem byl uchvácen, když Říčany 
hrály s  francouzskými či britskými 
kluby. Dobře jsem vrhal koulí a  há-
zel oštěpem, tak mě táta chtěl odvést 
do Slavie za atletickým trenérem, kte-
rý mu řekl, že moje výkony jsou velice 
dobré. Ale nešel jsem. V Říčanech jsem 
také „plácal“ hokej v  dorostu a  pak 
ještě rok za  „béčko“ mužů. Ale hokej 
kolidoval s ragby, a tak jsem toho ne-
chal.
Čím si vás ragby získalo, přitáhlo 
na celý život?
Je to krásný sport, v němž to, co „roz-
dáš“, musíš umět i  „pochytat, ustát 
a vydržet“. A pak skvělá parta v muž-
stvu, kamarádi na  celý život, mnoho 
krásných zážitků. Poznal jsem za více 
než padesát let okolo ragby mnoho 
skvělých lidí.
Zažil jste nejlepší léta českého ragby. 
Co cítíte dnes, kdy už Češi nepatří 
ke špičce?
Je mi z  toho smutno. Důležité je, že 
přibývá hráčů v přípravkách a žácích, 
a tak se sesun snad zastaví a po něko-
lika letech se snad zlepšíme.
A vidíte či tušíte, jak by se tam ti mladí 
mohli vrátit?
Musíme na  ragby dostat co nejvíce 
dětí a  postupně rozšiřovat hráčskou 

Říčanský rozhodčí Štuksa ukončil kariéru
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MS mládeže  se letos konalo ve  velmi 
vzdálené a exotické destinaci – ve městě 
Durban v Jihoafrické republice ve dnech 
18. – 30. 09. 2014. Nominační dopis 
od České reprezentace v kategorii do 12 
let obdržela Julie Vilímová na  zákla-
dě umístění na  letošním M ČR.  Julie 
i ve svém útlém věku je ostřílenou hráč-
kou, která má za sebou jak MS, ME, tak 
M EU, takže se rodiče nezdráhali Julii 
na MS s naší reprezentací poslat. Letoš-
ní pořadatelská země je ale přeci jen tro-
chu dál, a tak kromě povinného trénin-
ku zbývalo i zajistit finanční prostředky. 
Na  tomto místě bych chtěl již nyní 
poděkovat vedení města, které fi-
nančně účast podpořilo. 
Účast na  MS byla tradičně velká. 
Soupeřky se sjely ze všech kontinentů 
a z 86 zemí světa. V kategorii D 12 hrá-
lo 80 hráček. Soupeřkami byly vesměs 
hráčky z  jiných kontinentů. Z  Evropy 
narazila Julie pouze na  hráčku z Litvy 
a Kazachstánu. Utkala se např. se dvě-
ma hráčkami s  titulem Mistrně FIDE 
(z Číny a domácí Jihoafrické republiky) 
a se dvěma hráčkami s titulem Kandi-

dát Mistra (z  USA a  Spojených arab-
ských emirátů). Jistě exotické soupeř-
ky byly i z  Tchaj-wanu, Indie, Angoly. 
Julie se umístila na MS 2014 na celko-
vém pěkném 37. místě, když získala 
5,5 bodu z 11 partií. Za sebou nechala 
sedm držitelek titulů WFM a  WCM, 
a polepšila si o téměř deset příček opro-
ti umístění na MS 2012 ve Slovinsku.
Jak to tak bývá na vrcholných sportov-
ních klání, na poznání země bývá vel-
mi málo času. Ptali jsem se, co Julinku 
zaujalo, o čem se hovořilo mezi repre-
zentanty. Durban je prý moderní leto-
visko u krásného moře. Moderní stav-
by, ochotní pořadatelé. Obyvatelé jsou 
de facto jen černé pleti, což bylo přeci 
jen pro našince nezvyklé. Obráceně  
i pro domorodce. Bohužel byl také vi-
dět docela velký nepořádek a nečistota 
na ulicích. Jediný volný den, který byl 
k dispozici, byl využit k nezapomenu-
telnému zážitku na Safari.
Jménem klubu a  rodičů děkuji ještě 
jednou vedení města a  dalším drob-
ným sponzorům za podporu.

Jaroslav Říha

V sobotu 11. 10. se rozeběhly soutěže 
družstev v  nové sezoně. KŠ Říčany 
1925 mají své A  družstvo v  2. lize 
a  v  mládežnické soutěži 2 družstva 
v  1. lize.  První tři kola 1. ligy mlá-
deže se hrála v Říčanech.  Do Říčan 
přijelo družstvo ŠK Řevnice a  Tatra 
Smíchov. Zápasy vyšly na výbornou, 

takže po  prvních třech kolech naše 
A družstvo 1. ligu vede. 
Mládež uvidíme letos v  Říčanech v  KC 
Labuť ještě 24. 1. 2015, kdy soupeřem bu-
dou družstva OAZA Praha a Vlašim „B“.
A  družstvo mužů na  domácím hřiš-
ti v  2. lize odehraje zápasy letos 
ve sportovní hale v 1. patře ve dnech:  

16. 11. Lysá nad Labem „C“ 
11. 1. 2015 Kutná Hora   
8. 2. Kobylisy „B“
15.3. Bohemians „B“ 
19. 4. Gordic Jihlava
Začátky utkání jsou vždy v 10.00 ho-
din. Vstup volný.

Jaroslav Říha

ze sportu
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1. liga mládeže a 2. liga v Říčanech

Mistrovství světa mládeže v JAR s Jůlinkou

základnu ve  všech kategoriích. To je 
ale cesta na sedm až deset let a pak se 
v tom musí stále pokračovat.
Co s  ragby „provede“ to, že se v  sed-
mičkové variantě stalo olympijským 
sportem?
I malé ragbyové země se budou snažit 
dostat na olympijské hry. Bohužel my 
jsme „knedlíkový“ národ. Chybí nám 

výbušnost, perfektní technika, hlavně 
přihrávky a  tvrdé a  účinné skládá-
ní. Toto nám chybí i  v  patnáctkovém 
ragby a  zatím máme málo vhodných 
hráčů pro to sedmičkové.
Jste znám jako jeden z nejlepších čes-
kých rozhodčí v historii. Čím jste si ten 
respekt získal? A  kolikrát jste za  to 
dostal ocenění Rozhodčí roku?

Získal jsem si ho svou dobrou výkon-
ností. Když jsem začínal, nebyla to ofi-
ciální anketa a  vyhlašovalo se pořadí 
rozhodčích podle hodnocení trenérů. 
Zde jsem byl první hned ve své úvodní 
sezoně v  nejvyšší soutěži a  pak ještě 
desetkrát. V oficiální anketě Rozhodčí 
roku mám sedm vítězství.

(vích)
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Letošnímu Malování na rynku na roz-
díl od minulých let přálo počasí, tak-
že se mohlo konat opravdu venku, 
na Masarykově náměstí. Nebylo tedy 
třeba (jako např. vloni) uplatňovat 
„mokrou variantu“, kdy mladí malíři 
nacházeli úkryt v knihovně.
Malování na  rynku má v  Říčanech 
dlouhou tradici, letos se (ve  středu 
17. září) konal již 18. ročník. Probíhá 
tak, že děti dostávají kreslicí potřeby 

a  zobrazují své představy o  různých 
pojmech, objektech, jevech, o  všem 
možném, podle tématu, které je za-
dáno knihovnou. Záleží jen na nich, 
z jaké stránky dané téma uchopí. Le-
tošní Malování bylo věnováno zvířa-
tům, téma znělo „Namaluj si zakrát-
ko své oblíbené zvířátko“.
Letošní Malování bylo, co se týče 
účasti, rekordní. Zúčastnilo se ho cel-
kem 585 dětí. Přišly spolu se svými 

spolužáky ze škol a školek (účastnily 
se ZŠ Bezručova, ZŠ Masarykovo ná-
městí, ZŠ Nerudova, ZŠ u Říčanské-
ho lesa, Magic Hill, MŠ Světice a MŠ 
U  Slunečních hodin) nebo i  samy 
z vlastního zájmu (těch bylo 33). 
Vzniklo mnoho výborných a  zajíma-
vých prací, ty nejlepší budou vysta-
veny v  dětském oddělení knihovny 
na  Komenského náměstí a  v  přízemí 
staré radnice na Masarykově náměstí.

co se děje v kultuře

ODDěLeNí PrO DOSPěLÉ 
Masarykovo nám. 83 
Tel. 323 602 654 
Email: dospele.odd@knihovna.ricany.cz

Výpůjční hodiny: 
pondělí – pátek 8.30 – 18.00, sobota 8.30 – 12.00
http://knihovna.ricany.cz

ODDěLeNí PrO DěTI 
Komenského nám. 1910 
Tel. 323 605 920 
Email: detske.odd@knihovna.ricany.cz

Výpůjční hodiny: 
pondělí, úterý, pátek 12.00 – 17.00 
středa 8.30 – 18.00, čtvrtek 8.30 – 17.00 

Čtvrtek 20. listopadu 2014 od 18.00, oddělení pro dospělé

roman Cílek a Josef Pepson Snětivý – Ten píše to a ten zas tohle
Vstup volný

Autoři představí své knižní novinky 
Temné kouty XX. století a další titu-
ly ze své literární produkce. 

Roman Cílek (*1937) 
patří k nejzkušenějším 
autorům v  žánru ob-
jevné a tvůrčím způso-
bem pojaté literatury 
faktu. Pochází z  Čes-

kých Budějovic, nyní už řadu desetiletí 
žije v Praze. Napsal několik desítek knih 
literatury faktu, ale i  beletrie, z  nichž 

řada získala významná ocenění (napří-
klad v  mezinárodní soutěži o  Cenu E. 
E. Kische či Cenu M. Ivanova). Některé 
jeho tituly vyšly i v zahraničí, případně 
posloužily jako předlohy k  filmovému, 
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telem a  členem vedení dvou tvůrčích 
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Nakladatel, spisovatel, překlada-
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Ohlédnutí za malováním na rynku
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mAS Říčansko a období 2014+
Ve  čtvrtek 25. 9. 2014 proběhlo jed-
nání nejvyššího orgánu místní akční 
skupiny Říčansko  (MAS) tzv. pléna, 
které tvoří jejích 50 členských orga-
nizací a  obcí. Ty společně vytvářejí 
místní partnerství pro všestranný 
rozvoj území. Úvodem zasedání vy-
stoupil zástupce společnosti CI2, 
o.p.s a  představil indikátory (ukaza-

tele rozvoje), k jejichž plnění se MAS pro další období chce 
zavázat. Dále byl odsouhlasen strategický plán Říčanska 
na další období. Tento dokument se tvořil za přispění široké 
veřejnosti z řad starostů, podnikatelů, neziskového sektoru 
a dalších příznivců metody Leader přes dva roky. Strategický 
dokument MAS Říčansko je základním pilířem pro čerpá-
ní financí do celého regionu. Pro to, aby skrze MAS mohly 
plynout peníze, musíme Ministerstvo zemědělství požádat 
o certifikaci; ta proběhne od druhé poloviny listopadu. 
Zároveň plénum schválilo svůj jednací řád, změny v  or-

ganizační struktuře MAS, změny ve  statutu společnosti 
a  v  neposlední řadě volbu členů Programového výboru, 
Výběrové komise a Kontrolního výboru MAS. Jsme rádi, 
že účast na plénu byla veliká, což je důkazem, že naši part-
neři vědí, o jak zásadní krok se jedná.
To, že se blíží nové období dotací, vnímáme ve zvyšujícím 
se počtu konzultací a dotazů, které k nám směřují. Už pro-
to je pro nás důležité vás nezklamat a do regionu Říčanska 
získat z více operačních programů finanční zdroje. 

Za MAS Říčansko o.p.s. Pavlína Filková

co se děje v kultuře

Divadelní spolek Tyl Říčany pořádá za grantové podpory města Říčany a ve spolupráci s KC Labuť 
XVIII. ročník Divadelního podzimu Jiřího Šatopleta, na který zve všechny milovníky divadla. 

6.–27. listopadu 2014

Výstava v gale-
rii prezentuje 
výběr umělec-
kých děl sou-

časných výtvarníků. Od 1. 11. 2014 je možné si všechna 
díla zakoupit v internetové aukci, která probíhá souběžně 
s výstavou. Konec aukce je stanoven na 30. 11. 2014. Pří-

znivci umění tak mají možnost získat do interiéru krásný 
umělecký originál nebo pořídit dárek k Vánocům i v nižší 
cenové kategorii grafik a kreseb. Zájemce si může před-
mět v galerii prohlédnout a během celého měsíce kdykoliv 
v  klidu domova po  internetu do  aukce vstoupit. Více na   
www.galeriekotelna.cz. Po skončení aukce navážou oblí-
bené vánoční trhy s koncertem Urban Ladies. 

Listopadová předaukční výstava v galerii Kotelna 

ČTVRTEK 6. 11. 19.30 
E. Szybal: P.R.S.A., komedie
Divadlo a. Jiráska, Úpice – jednota divadelních ochotníků

NEDĚLE 9. 11. 15.00 
P. Krutská, J. Pšenička: ČERT A KáČA, pohádka 
DS Dipona Louňovice

ČTVRTEK 13. 11. 19.30
Š. Alejchem, L. Valeš: VŠECHNO NENí KOŠER,  
drama
Rádobydivadlo Klapý

ČTVRTEK 20. 11. 19.30
kolektivní dílo PíSEČEK, komedie
V. A. D. Kladno

NEDĚLE 23. 11. 15.00
V. Novák, S. Oubram: O MLyNáŘOVI JANKOVI 
A CECILCE ZE ZáMKU, pohádka 
DS Tyl, Říčany

ČTVRTEK 27. 11. 19.30
N. V. Gogol: REVIZOR, klasická komedie
DS Ty-já-tr/HROBESO Praha

Vstupné: večerní představení 100 Kč, permanentka na večery 300 Kč, pohádky 50 Kč. Obyvatelé domova důchodců, dPS Senior a držitelé průkazky zTP vstup zdarma.  
Předprodej v Kc Labuť od pondělí 15. října, tel: 323 602 456. Permanentní vstupenky budou tradičně zařazeny do slosování o cenu vytrvalého diváka.
Děkujeme za finanční či hmotné přispění: město Říčany, KC Labuť, Zoeller Systems s. r. o. – Říčany, Lahůdky Labužník – Říčany, Květinářství 
Sedmikráska – Říčany, Galanterie Flachs – Říčany, Tiskárna M. Kříž – Říčany, Tomáš Hřivnáč – Říčany, Barvy-Laky – Říčany. 

Pořadatelé pěvecké soutěže pro děti mUKAŘOVSKá HVěZDA srdečně zvou všechny malé i velké zájemce 
do sokolovny v mukařově na další ročník této soutěže. Termín: sobota 29. listopadu od 14 hodin.
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11 LISTOPAD
PROGRAM 2014

PŘIPRAVU-
JEME

08.00

04

20.00

12

19.30

13

STEAMBOAT STOMPERS
 St 19 / 11 / 2014 – 20.00
   DIXIELAND KONCERT.  

VÁNOČNÍ KONCERT  
ŘÍČANSKÉHO KOMORNÍHO  
ORCHESTRU
 St 10 / 12 / 2014 – 19.30
   TRADIČNÍ VÁNOČNÍ KONCERT.  
 

ČECHOMOR
– Kooperativa Tour 2014

 Čechomor je svitavsko - pražská hudební skupina hrající české, morav-
ské, slezské a slovenské lidové písně. Za dobu svého působení procestovali 
celou Evropu, Severní Ameriku, Rusko, Čínu, Mongolsko a Austrálii, spolupra-
covali s divadlem Na Palmovce, bratry Formany, divadlem Continuo a dalšími 
významnými umělci. V roce 2001 získali tři ceny Anděl.

Složení kapely: 
* Karel Holas (od 1994) – housle, zpěv 
* František Černý (zakladatel) – kytary, zpěv 
* Michal Pavlík (od 1994) – violoncello, české dudy, klávesy 
* Radek Pobořil (od 1990) – harmonika, trubka, flétna 
* Patrik Sas (od 2012) – bicí, perkuse 
* Michael Vašíček (od 2011) – doprovodná kytara, mandolína 
* Taras Voloshchuk – kontrabas

ŽLUTÝ PES
– 35 let na pódiích
 
      Skupina Žlutý Pes loni oslavila 35 let svého působení, aby s novým rokem 
vkročila do dejvického nahrávacího studia Faust Records. Výsledkem je album  
s názvem Stroj času. Album je výjimečné v tom, že jde o zlatý poklad kapely, 
songy, se kterými Žlutý pes těšil své příznivce v osmdesátých letech, ale nikdy 
se neobjevily na hudebním nosiči, protože Žlutý Pes tehdy patřil spolu s Jasnou 
Pákou a Pražským výběrem mezi zakazované umělce. „Když nám osud dal 
konečně šanci, byli jsme už jinde“, vzpomíná frontman kapely Ondřej Hejma. 
Autorsky se na repertoáru podílejí hlavně její někdejší zakladatelé – Hejma a Ivan 
Hlas. Radost si kapela udělala i třemi coververzemi (Bob Dylan, Lynyrd Skynyrd, 
Molly Hatchet). Album produkoval Luboš Malina, který na albu také hostuje  
s Druhou Trávou, na mixech se podíleli Steve Walsh a Lukáš Martinek. Stroj 
času vyjde nejen na CD, ale v odlišné sestavě také na vinylu a s dvěma bonusy 
i v digitální verzi. 

LISTOPADOVÉ DVOJITÉ MENU KLASIKY V LABUTI
– „Pocta české hudbě“ – festival Podblanický podzim

     Naše kulturní centrum je již několik let spolupořadatelem 
významného festivalu Podblanický podzim. Říčanský festivalový 
koncert zahájí Pěvecký sbor benešovských učitelek vokálními 
kompozicemi J. D. Zelenky,  J. Myslivečka a J. Smolky. 
Dále vystoupí jeden z našich předních komorních souborů  
– Quartetto con flauto se sólisty Dagmar Vaňkátovou (soprán) 
a Ondřejem Sochou (tenor). Zazní skladby klasických českých 
autorů a také jedna z nové doby – Ozvěny ze Shakespeara  
O. Kvěcha. A právě významný současný skladatel Otomar Kvěch 
bude průvodcem koncertu a také hostujícím klavíristou.

– dechové trio Trifoglio
Věkem mladý, ale již velmi úspěšný soubor působí ve složení Jana Kopicová  
– hoboj, Jana Černohouzová – klarinet, Denisa Propilová – fagot. Trio získalo řadu 
cen v mezinárodních soutěžích, např. 1. cenu Sommerakademie Prag – Wien  
– Budapest, 1. cenu na soutěži Karla Ditterse z Dittersdorfu a 3. cenu v Chieri 
(Itálie). Hráčky získaly také mnohá ocenění na individuálních soutěžích. Zahrají 
skladby F. X. Duška, J. Iberta, L. v. Beethovena, E. Schulhoffa a J. Krčka.

NEBUĎ LABUŤ A  ZAJDI NA KULTURU!

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

19.30

06

ČECHOMOR 
– KOOPERATIVA TOUR 2014
 St 12 / 11 / 2014 – 20.00
   KONCERT LEGENDÁRNÍ KAPELY, KTERÁ OBLÉKLA   
   KLASICKÉ ČESKÉ A MORAVSKÉ „LIDOVKY”  
   DO ROCKOVÉHO HÁVU.  

15.00

09

ŽLUTÝ PES 
 Pá 21 / 11 / 2014 – 20.00
  KONCERT OBLÍBENÉ PRAŽSKÉ KAPELY, KTERÁ   
   OSLAVILA JIŽ 35 LET SVÉHO PŮSOBENÍ NA   
   ČESKÉ SCÉNĚ.   

 DĚ TI 

PLANETA ZEMĚ 3000
Út  Indonésie – po stopách lidojedů. Projekce pro školy.
 VÁ ŽN Á HUDBA 

POCTA ČESKÉ HUDBĚ
St Koncert v rámci významného festivalu Podblanický podzim.  
Vystoupí: Pěvecký sbor benešovských učitelek, Quartetto noc flauto  
a sólisté Dagmar Vaňkátová – soprán a Ondřej Socha – tenor.
 DIVA DLO 

P.R.S.A (komedie)
Čt Eugeniusz Szybal. Divadlo Aloise Jiráska Úpice – Jednota divadelních 
ochotníků. V rámci festivalu „ŠATOPLETŮV PODZIM”.
 DĚ TI 

ČERT A KÁČA (pohádka) 
Ne Petra Krutská, Josef Pšenička.  Dipona Louňovice. V rámci festivalu 
„ŠATOPLETŮV PODZIM”.
 KONCERT Y 

ČECHOMOR – KOOPERATIVA TOUR 2014
St Koncert legendární kapely, která oblékla klasické české a moravské 
„lidovky“ do rockového hávu.
 DIVA DLO 

VŠECHNO NENÍ KOŠER (drama)  
Čt Šolom Alejchem, Ladislav Valeš. Rádobydivadlo Klapý. V rámci festivalu 
„ŠATOPLETŮV PODZIM”.

 KONCERT Y 

STEAMBOAT STOMPERS   
St Dixieland koncert z cyklu „Jazzové večery v Říčanech”.
 DIVA DLO 

PÍSEČEK (divadelní „bábovička”)  
Čt V.A.D. Kladno. V rámci festivalu „ŠATOPLETŮV PODZIM”.

 KONCERT Y 

ŽLUTÝ PES   
Pá Koncert oblíbené pražské kapely, která oslavila již 35 let svého působení    
na české scéně.
 DĚ TI 

O MLYNÁŘI JANKOVI A CECILCE  
ZE ZÁMKU ANEB LESNÍ POHÁDKA 
Ne Vlastimil Novák, Stanislav Oubram. DS Tyl Říčany. V rámci festivalu 
„ŠATOPLETŮV PODZIM”.

 SPOLEČNOS T 

ADVENTNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ    
Po Komunitní centrum Říčany.
 VÁ ŽN Á HUDBA 

TRIFOGLIO
St Dechové trio. Koncert z cyklu „Kruh přátel hudby”. 
 DIVA DLO 

REVIZOR (klasická komedie)  
Čt N.V.Gogol. DS Ty-já-tr/HROBESO Praha. V rámci festivalu „ŠATOPLETŮV 
PODZIM”.
 DĚ TI 

ADVENTNÍ PROZPĚVOVÁNÍ 
Ne ZUŠ Říčany. V 18.30 rozsvěcení vánočního stromu na Masarykově 
náměstí.

21. CELOREPUBLIKOVÉ  
SETKÁNÍ BEATLEMANIAKŮ
 So 6 / 12 / 2014 – 19.00
   NEJLEPŠÍ BEATLESÁCKÁ PREZENTACE NA SVĚTĚ  
     VE SPOLUPRÁCI S FANKLUBEM BEATLES!  

VÁNOCE S KAMARÁDY  
Ne 14 / 12 / 2014 – 14.00
 VÁNOČNÍ POHÁDKA PRO DĚTI. 

19.30

05

Těšíme se na Vaši návštěvu!

JAZZOVÉ VÁNOCE  
SE ZUZANOU STIRSKOU  
A FINE GOSPLE TIME 
 Út 16 / 12 / 2014 – 19.00
  + SENIOR DIXIELAND PRAHA  
   – JEDINEČNÝ VEČER PLNÝ GOSPELŮ  
   A TRADIČNÍHO JAZZU.   

20.00

19

VÁNOČNÍ KONCERT  
KYTAROVÉHO KURZU 
 St 17 / 12 / 2014 – 19.00
   VÁNOČNÍ KONCERT KYTAROVÉHO KURZU JIŘÍHO  
   BARDY A SBORU BARDÁČEK.  

SILVESTR 2014
 St 31 / 12 / 2014 – 20.00
   SE SKUPINOU REPETE A JEJICH HOSTY.  
 

info@kclabut.cz

19.30

20
20.00

21

15.00

23

14.00

24
19.30

26
19.30
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17.00

30
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Čt Šolom Alejchem, Ladislav Valeš. Rádobydivadlo Klapý. V rámci festivalu 
„ŠATOPLETŮV PODZIM”.

 KONCERT Y 

STEAMBOAT STOMPERS   
St Dixieland koncert z cyklu „Jazzové večery v Říčanech”.
 DIVA DLO 

PÍSEČEK (divadelní „bábovička”)  
Čt V.A.D. Kladno. V rámci festivalu „ŠATOPLETŮV PODZIM”.

 KONCERT Y 

ŽLUTÝ PES   
Pá Koncert oblíbené pražské kapely, která oslavila již 35 let svého působení    
na české scéně.
 DĚ TI 

O MLYNÁŘI JANKOVI A CECILCE  
ZE ZÁMKU ANEB LESNÍ POHÁDKA 
Ne Vlastimil Novák, Stanislav Oubram. DS Tyl Říčany. V rámci festivalu 
„ŠATOPLETŮV PODZIM”.

 SPOLEČNOS T 

ADVENTNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ    
Po Komunitní centrum Říčany.
 VÁ ŽN Á HUDBA 

TRIFOGLIO
St Dechové trio. Koncert z cyklu „Kruh přátel hudby”. 
 DIVA DLO 

REVIZOR (klasická komedie)  
Čt N.V.Gogol. DS Ty-já-tr/HROBESO Praha. V rámci festivalu „ŠATOPLETŮV 
PODZIM”.
 DĚ TI 

ADVENTNÍ PROZPĚVOVÁNÍ 
Ne ZUŠ Říčany. V 18.30 rozsvěcení vánočního stromu na Masarykově 
náměstí.

21. CELOREPUBLIKOVÉ  
SETKÁNÍ BEATLEMANIAKŮ
 So 6 / 12 / 2014 – 19.00
   NEJLEPŠÍ BEATLESÁCKÁ PREZENTACE NA SVĚTĚ  
     VE SPOLUPRÁCI S FANKLUBEM BEATLES!  

VÁNOCE S KAMARÁDY  
Ne 14 / 12 / 2014 – 14.00
 VÁNOČNÍ POHÁDKA PRO DĚTI. 

19.30

05

Těšíme se na Vaši návštěvu!

JAZZOVÉ VÁNOCE  
SE ZUZANOU STIRSKOU  
A FINE GOSPLE TIME 
 Út 16 / 12 / 2014 – 19.00
  + SENIOR DIXIELAND PRAHA  
   – JEDINEČNÝ VEČER PLNÝ GOSPELŮ  
   A TRADIČNÍHO JAZZU.   

20.00

19

VÁNOČNÍ KONCERT  
KYTAROVÉHO KURZU 
 St 17 / 12 / 2014 – 19.00
   VÁNOČNÍ KONCERT KYTAROVÉHO KURZU JIŘÍHO  
   BARDY A SBORU BARDÁČEK.  

SILVESTR 2014
 St 31 / 12 / 2014 – 20.00
   SE SKUPINOU REPETE A JEJICH HOSTY.  
 

info@kclabut.cz

19.30

20
20.00
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15.00
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rUKODěLNá DíLNA: Ovečky ze šustí
úterý 25. listopadu v 18 hodin
Máte betlém ze šustí a chcete si doplnit další figurky? Nebo 
jste se šustím ještě nepracovali a rádi byste se to naučili? Při-
jďte se seznámit s tímto tradičním materiálem na předvánoč-
ní dílnu. Každý účastník si vyrobí jednu ovečku. 
Dílnu povede Renata Schnáblová.
Vstupné 120 Kč
Rezervace na telefonu 605 169 533 nebo na e-mailu: edita.
jezkova@muzeum.ricany.cz.

Cyklus ČTeNí STArýCH TeXTŮ
Paleografická cvičení pro laické zájemce o dějiny své-
ho rodu i studenty historických věd – 1. část 
pondělí 4. listopadu od 18.00 
Další cvičení budou probíhat v těchto termínech: 11. 11., 
2. 12., 16. 12. 

Cvičení jsou vhodná jako doplněk k  cyklu TVORBA RO-
DOKMENU. Jsou určena laickým zájemcům o  historii, 
obecním kronikářům či studentům historických oborů, kteří 
se chtějí seznámit s písmy 16.–19. století. Důraz bude kladen 
na novogotická písma.
Vstupné: 100 Kč
Cena za celý kurs (4 semináře): 350 Kč. 
Doba trvání jednotlivých setkání: cca 60 minut.
Kurz bude otevřen, pokud se přihlásí alespoň 5 zájemců.
Lektoruje Martin Hůrka. 
Rezervace: martin.hurka@muzeum.ricany.cz,  
tel.: 604 237 175

Africké
neděle 9. listopadu, 14.00–17.00
Chcete strávit v muzeu příjemné odpoledne s dětmi, či 
bez nich? Přijďte si vyzkoušet, jak si hrají děti v Africe, 
vyrobit talisman, zatančit a zazpívat si, zhlédnout film 
o Kamerunu, výstavu zkamenělin a chvilku posedět. 

Začátek programu: 14.00, 15.00, 16.00
Vstupné 80 Kč
Rodinné vstupné 150 Kč 
V ceně vstupenky je:
Výroba talismanu a program pro děti s Eliškou Hlí-
zovou
Africké rytmy – zpívání a tanec s Hankou Říhovou
Promítání filmu o Kamerunu: Muž, který sází stromy
Prohlídka výstavy Zkameněliny – archiv života
Rezervace vítána: edita.jezkova@muzeum.ricany.
cz, 323 603 161

Sláma a šustí 
sobota 29. listopadu, 14.00–17.00
Chcete strávit v muzeu příjemné odpoledne s dětmi, či bez 
nich? Přijďte si vyrobit vánoční ozdoby ze slámy a šustí, 
prohlédnout si výstavu zkamenělin a chvilku posedět. 
Vstupné 100 Kč
Rodinné vstupné 180 Kč 
V ceně vstupenky je:
Dílna Ozdoby z přírodních materiálů
Prohlídka výstavy Zkameněliny – archiv života
Dílnu povede Renata Schnáblová
Rezervace vítána: edita.jezkova@muzeum.ricany.
cz, 323 603 161

ODPOLeDNe V mUZeU: 
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Výstava: Zkameněliny – archiv života
Kdo obýval naši planetu v dávných dobách? Výstava před-
stavuje rozmanitost života v různých obdobích geologic-
ké historie Země. Prohlédnout si můžete unikátní a cenné 
zkameněliny nejen populárních trilobitů, ale i méně zná-
mé amonity či záhadné graptolity. K vidění je úplná leb-
ka jeskynního medvěda a po několika letech bude opět 
vystaven mamutí kel z depozitáře Muzea Říčany.
Během prohlídky je možné zastavit se na pláži s dávný-

mi lasturami a žraločími zuby. Takové pláže bývaly i neda-
leko Říčan. Dále můžete například prolistovat kamenný 
herbář, zavítat do  karbonských pralesů, nebo nahléd-
nout na velká vymírání.
Výstava byla s úspěchem uvedena již na několika místech 
republiky.

Doprovodný program s výrobou replik zkamenělin.
Každé pondělí od 17.00 a v sobotu od 15.00 je komen-
tovaná prohlídka.

CyKLUS PŘeDNáŠeK KOLem SVěTA: 
Srí Lanka III. – historie a památky
úterý 18. listopadu od 18 hodin
Cejlon, od r. 1972 Srí Lanka, má velmi bohatou historii. Už 
několik století před naším letopočtem se dostal na Cejlon ze 
sousední Indie buddhismus. Panovníci vybudovali na  se-
veru ostrova monumentální svatyně. Aby uživili rozrůsta-
jící se obyvatelstvo, zřídili důmyslný systém nádrží, které 
dodnes slouží svému účelu, přestože jsou více než 1  000 
let staré. Prolnutí Sinhálského buddhismu a  Tamilského 
hinduismu je vidět zvláště ve starověké Polonaruwě, kde se 
dochovaly jedinečné chrámy s bohatou výzdobou. 
Na závěr bude promítnut film od Milana Sprengera, který 
shrne naše putování po tomto nádherném ostrově.
Promítat a vyprávět bude Jindřich Částka Vstupné 50 Kč

Pečetě a pečetidla sloužily k potvrzování pravosti doku-
mentů. Součástí sbírek Muzea Říčany jsou pečetě a pe-
četidla pocházející zejména z našeho regionu. Voskové 
pečeti bývaly umístěny přímo na  papír či pergamen, 
nebo se k dokumentům zavěšovaly na šňůrku. 
Na  snímku ukazujeme pečetní typář (pe-
četidlo), jímž se vytvářel vlastní otisk 
do  vosku (pečeť). Uprostřed je zobra-
zen městský znak, který Říčany získa-
ly od císaře Maxmiliána II. roku 1575, 
kdy byla městečku potvrzena městská 
práva. Tvoří ho erb rodu Smiřických, 
tehdejších majitelů města, pod nímž 
se nalézají hradby s  branou a  dvěma 
věžemi. Pokud by byl erb Smiřických zob-

razen v barvách, pak horní část půleného znaku bývala 
černá a spodní bílá. Hradby pouze symbolizují městský 
status, ve skutečnosti Říčany nikdy hradbami ohrazeny 
nebyly, neměly ani vstupní brány. Celá kompozice ná-

padně upomíná právě vyobrazení městského 
znaku v  již zmiňovaném  Maxmiliánově 

privilegiu z  roku 1575. V  opisu typáře 
čteme: „Pvrgkmistr a  konssele mies-
teczka Rziczian“. 
Pečetní typář je zhotoven ze slitiny 
kovů připomínající mosaz. Pochází 
patrně ze 17. století a  je tak jednou 

z  nejstarších hmotných památek 
na místní městskou správu.

Martin Hůrka

Ze SbíreK mUZeA: Nejstarší pečetidlo Říčan
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LADŮV KRAJ A OKOLÍ...
KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ 
www.laduv–kraj.cz
změna programu vyhrazena
Vstupenky na veškeré akce získají zájemci u pořadatelů

Informační centrum
Masarykovo nám. 83
251 01 Říčany
tel.:  323 618 169

do  
15. 11.

Praha 14.00 
–17.00

Tomáš Hřivnáč – grafika/obrazy – Výstava v galerii školy na Žižkově nám. 1 bude otevřena 
denně kromě pondělí.

do 4. 1. Říčany Zkameněliny – archiv života – Výstava představuje rozmanitost života v různých obdobích 
geologické historie Země. Každé pondělí od 17 hod a v sobotu od 15 hod proběhne 
komentovaná prohlídka. Muzeum.

1. 11. Kunice 16.00 
–19.00

Halloween pro děti – Strašidelný průvod parkem, soutěž o „nejstrašidelnější“ vydlabanou dýni 
a mnoho dalšího na Zámku Berchtold. Nejlepší masky budou odměněny.

4. 11. Kamenice 9.00 Zázračný pramínek – Pohádka pro děti od 3 do 10 let. Hraje UA GORDIA Praha, vstupné 
40 Kč. Kulturní dům.

5. 11. Říčany 19.30 Podblanický hudební podzim 2014 – 30. ročník hudebního festivalu. Slavnostní zahájení 
koncertu – Pěvecký sbor Benešovských učitelek. Městské kulturní středisko.

7. 11. Kunice 20.00 Zámecký ples při svíčkách – Velký zámecký ples s Helenou Vondráčkovou a Petrem 
Kolářem na Zámku Berchtold. Vstupné 890 Kč.

8. 11. Vyžlovka Výlov Vyžlovského rybníka – Občerstvení z vylovených ryb.
9. 11. Otice 15.00 Koncert u příležitosti  „Dne vzpomínek“ – (Den válečných veteránů 11. 11.) – 100 let 

od vypuknutí 1. sv. války. V programu vystoupí: Ženský pěvecký sbor „Sirény“ pod vedením 
Martiny Červené, zahrají studentky gymnazia Jana a Kristýna Janovských, recituje Tomáš 
Mondschein, žák 9. ročníku ZŠ Strančice.Dobrovolné vstupné bude věnováno na opravy 
kostela sv. Mikuláše v Oticích. Kostel sv. Mikuláše v Oticích.

9. 11. Říčany 8.08 Nedělní pochod s Líbou – Turistický pochod Svojetice – Louňovice – Mukařov, 14 km. 
Odjezd autobusem č. 383 ze stanice Říčany, k žel.st. Přihlášky na tel. 723 513 431 nebo 
libuse.rohoskova@centrum.cz.

9. 11. Kolovraty 17.00 Dýňová slavnost – Podvečerní akce pro děti s rodiči pořádaná Rodinným centrem MACEK 
s lampiony a závěrečným ohňostrojem. Klub U Boudů.

11. 11. Strančice 17.00 Uspávání studánky V. ročník – Pochod světel (děti s lampiony) půjde od  budovy ZŠ 
ve Strančicích ke studánce sv. Anny. Studánka bude symbolicky uspána  a děti čeká překvape-
ní… Vstup volný, lampiony s sebou. Akce se uskuteční s finanční podporou Obecního úřadu 
Strančice. Základní škola Strančice – Studánka sv. Anny ve Strančicích.

11. 11. Kolovraty 19.30 Bez obřadu – Divadelní soubor UCHO uvádí francouzskou komedii v Klubu U Boudů. Vstup 
dobrovolný.

12. 11. Uhříněves 19.30 Koncert skupiny Blue Effect – Koncert české rockové skupiny založené v roce 1968, 
vstupné 250 Kč. Divadlo U2.

12. 11. Říčany 20.00 Čechomor – Kooperativa Tour 2014 – Koncert legendární kapely, která oblékla české 
a moravské „lidovky“ do rockového hávu. Městské kulturní středisko.

13. 11. Kamenice 19.30 Cena za něžnost – Divadelní hru Dana Gordova uvádí divadlo Palace v Kulturním domě.  
Hrají J. Janěková, J. Čvančarová, A. Pyško, J. Kačer, M. Holubcová, D. Choděrová.

16. 11. Říčany 10.00 2. liga družstev v šachu – Zápas družstva Říčany A s Lysou nad Labem C ve sportovní hale 
v 1. patře. Vstup volný.

16. 11. Štiřín 17.00 Sukův hudební Štiřín – Marie Fajtová (soprán), Lenka Navrátilová (klavír) – Strauss, 
Dvořák, Schumann. Vstupné 250 Kč, Zámek Štiřín.

19. 11. Štiřín 15.00 
–18.00

Větvičkova poradna pro veřejnost – Možnost zakoupení knih, vstup zdarma. Dům ATIS.

21. 11. Štiřín 19.30 TWO VOICES a Václav Větvička – Večer plný krásné vážné i nevážné hudby Two Voices 
a laskavého slova populárního botanika Václava Větvičky, při příležitosti představení nové 
knihy. Vstupné 250 Kč, Zámek.

21.11. Říčany 20.00 Žlutý pes – Koncert v Městském kulturním středisku.
22. 11. Kolovraty 15.00 Jazzbáby – Divadelní představení známého kolovratského uskupení pod vedením pana 

Vondrovice v Klubu U Boudů. Vstupné dobrovolné.
23. 11. Kolovraty 15.00 Odpoledne deskových her – Odpoledne v Klubu U Boudů pořádá spolek Naše Kolovraty.
28. 11. Kolovraty 19.00 Chanukový večer – Orchestr Šarbilach představuje hudbou i slovem židovský svátek světel 

v Klubu U Boudů. Vstupné 90 Kč, sleva pro děti a důchodce 60 Kč.
29. 11. Voděrádky 15.00 

–19.00
Živý betlém – Děti přinesou Ježíškovi vlastnoručně vyrobený dárek (např. ozdobu na stromeček nebo 
malovaný obrázek) a budou za to odměněni. Drobný prodej, živá zvířátka, svařák. Obecní dům.

29. 11. Kunice Mikulášská nadílka a zvonkový průvod – Akce pro děti na Zámku Berchtold. Přijde 
Mikuláš se svou knihou hříchů a andělíčci mu budou pomáhat rozdávat dobrůtky hodným 
dětem. Tradiční vánoční zvyky, kreslení přáníček Ježíškovi.

30. 11. Říčany 1. adventní pozastavení – Masarykovo náměstí.
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historie v obrázcích

I nadále bychom
 chtěli požádat případné vlastníky historických fotografií, které dokum

entují zašlé i relativně živé časy v Říčanech a okolních vsích (od konce 19. století do doby po listopadu 1989),  
o poskytnutí těchto fotografií m

uzeu k okopírování (veškeré fotografie budou po naskenování v pořádku m
ajiteli vráceny). Přispějete tím

 k obrazové dokum
entaci podoby m

ěsta a jeho okolí. 
Foto: archiv M

uzea Říčany

Na snímcích můžeme sledovat vývoj podoby staré radnice od poloviny 19. století, kdy zde stála ještě původní radniční budova (zbořena r. 
1864) se šatlavou při boku a rybníčkem v popředí, přes snímek z roku 1900 odhalující Městský hostinec hned vedle zasedacích místností 
radních, až po úpravu z druhé poloviny 30. let se sochou antonína Švehly v popředí.


