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Daniel Kvasnička 
kazatel v Církvi bratrské

Vážení a milí sousedé, 
mám ve zvyku se přibližně po deseti letech přesouvat na nové působiště. Po Děčíně a Náchodě jste to 
byli vy, Říčanští, kterým jsem s  rodinou sloužil. Posouvám se do  Litomyšle. Prosím, abyste laskavě 
prominuli moje poklesky. Občas jsem nemožně řídil auto a  jen andělé zařídili, že jsem nic vážného 
neprovedl. Občas jsem někomu šlápl na kuří oko, když jsem chtěl, aby se dodržel daný slib. Obrazně 
řečeno: Po leckterých banánových slupkách jsem tu uklouzl a smetl kolemjdoucí. Prosím, odpusťte mi. 
A dejte mi laskavé požehnání na cestu. A zastavte se!
Nejdu jen na další štaci, jdeme všichni ke zřetelnému cíli. My tomu říkáme k věčnosti, k plné spravedl-
nosti a pravdě, před kterou se postaví každý z nás. A pak se po roce také blížíme ke krásnému času Vá-
noc. Advent, jak se říká latinsky příchodu krále slávy Ježíše Krista. Čtyři týdny chystání a pak – svátky!
Starý zpěvák v biblických žalmech zpívá tento adventní refrén: „Brány, zvedněte výše svá nadpraží, 
výše se zvedněte, vchody věčné, ať může vejít Král slávy!” Starověk se staral, na co šlape, zasvěcoval 
brány dokonce i lidskými oběťmi kladenými pod prahy. Národy Předního východu dávaly velký důraz 
na boční nadpraží, my bychom řekli na boky zárubně. Přímo je někdy zosobňovaly. Byli to lidé, který-
mi se vcházelo. To až pozdější architektura dovedla do krajnosti portály a štíty, ke kterým vzhlížíme. 
Žalmista tedy zvedal svým zpěvem hlavy lidem, těm, kteří vymezovali svým tělem dveřní otvor. Tak, 
jako se zvednou brady čestné stráži na Hradě, když přijede na návštěvu nějaká hlava sousedního státu.
Proč to píšu? Město, komunitu a také církev dělají především lidé. O ně jde! Nám křesťanům zcepeněli 
strážci do sloupů a  ty lidské komunity se obtiskly do stěn malebných kostelů a vznosných katedrál. 
Krása na pohled, ale také naše slabost. Zprávy o katedrálách popisují, že od začátku v nich musely být 
i houfy hlídačů vyhánějící žebráky. Zkamenělá církev nezvedá hlavy, ale dělá z  lidí žebráky. Naštěstí 
církev začala provozovat i kláštery, kde bylo pro každého dost odpovídajícího místa, práce i jídla.
Píšu to proto, abych zvedl hlavu všem, kteří se postavili do služby, kteří převzali úkol živých strážců 
práva a spravedlnosti. Všem, kteří nevidí jen úřad, plány a projekty, ale dívají se na lidi. Všem, kteří se 
stali dveřmi k budoucnosti a mohou to i odnést. Pečovatelům, zdravotníkům, zastupitelům, učitelům, 
kolegům farářům, strážcům rodinného krbu, tatínkům a maminkám. Všem, kteří se stali dveřmi. 
Mnoho lidí na našem světě v posledních letech ztratilo i dům. Domov jim zůstal právě jen v lidech. Dě-
kujeme vám, jako rodina, za dočasný domov. Budeme rádi žít mezi lidmi jen o kousek dále, jako jedni 
z mnoha, jako živé sloupy společenství. Skoro si říkám: Lépe je nevlastnit, ale spolu budovat a sloužit, jak 
je také plánována myšlenka spolkového domu, který bych Říčanským velice přál. Mějte se tu moc hezky!

Slovo úvodem

2 texty.kuryr@ricany.cz



Obsah

Věstník města a MěÚ Říčany, doručovaný 
zdarMa do schránek v Říčanech, Pacově, 
Strašíně, Kuří, Jažlovicích a Voděrádkách 
v nákladu 6 700 ks. 
Číslo 12, prosinec 2014.  
www.kuryr-ricany.cz

Vydavatel:  
Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s.
Masarykovo náměstí 83/1, 251 01 Říčany
IČ 24129534. Řídí redakční rada.
zákon č. 46/2000 Sb. MK Čr E 12692.

Příjem příspěvků a inzerce:  
Turistické a informační centrum  
Masarykovo nám. 83/1 (přízemí Staré radnice) 
251 01 Říčany 
telefon: 323 618 169 
e-mail pro příspěvky: texty.kuryr@ricany.cz 
e-mail pro inzerci: inzerce.kuryr@ricany.cz 
Po – Čt 8.30–12.00 a 12.30–17.00 
Pá 8.30–12.00 a 12.30–16.00

Grafická úprava, sazba a distribuce:  
Mediální a komunikační servis Říčany, o. p. s. 

Tisk: Tiskárna Libertas, a. s.

Nevyžádané podklady se nevracejí. redakce 
děkuje za pochopení, že některé texty je třeba 
upravit nebo zkrátit. za věcnou správnost 
příspěvků odpovídají jejich autoři a zároveň 
prohlašují, že jsou oprávněni používat převzatý 
textový i obrazový materiál.

Uzávěrka pro příští, lednové číslo je mimo-
řádně v pondělí 15. prosince pro příspěvky  
a v pátek 19. prosince pro inzerci.

Příští vydání bude distribuováno  
2. ledna až 4. ledna 2015.

Na obálce: Vánoční strom letos ozdobil Říčany 
již v polovině listopadu. 

Foto: rudolf Flachs 

V Ě S T N Í K  M Ě S T A  A   M Ě S T S K É H O  Ú Ř A D U  Ř Í Č A N Y

Z KUrýrU VybíráMe...
Starostou Říčan opět Vladimír Kořen
Zastupitelé zvolili nové vedení města 
 Strana 6

„růžek“ znovu otevřen
Nové potraviny a bistro najdete na náměstí 
 Strana 9

e-aukce na dodávky energií
Jaké výsledky přineslo poslední kolo? 
 Strana 11

Geopark roste přímo před očima
Unikátní projekt Muzea Říčany a 1. ZŠ  
na zahradě školy Strana 24

Nový kaplan v říčanské farnosti
Rozhovor s kaplanem Baluchem  
o Říčanech a Říčansku Strana 54

rokenrol opět bodoval na mistrovství
Formace TŠ Twist ve Švýcarsku téměř dosáhla  
na medaili Strana 63

Pozvánka na adventní setkání
Vánoční čas se blíží, a tak se můžete opět  
potkávat na Masarykově náměstí Strana 83

Masarykovo náMěstí

Adventní neděle:
 30. listopadu 17.00 adventní prozpěvování v kC Labuť
    dFs Mikeš, kaMýček z kaMýka nad vLtavou
    práCheňský soubor písní a tanCů ze strakoniC
  18.30 rozsvíCení vánočního stroMu

 7. prosince 17.00 ŘíMskokatoLiCká Farnost Říčany

 14. prosince 17.00 skautské stŘedisko Lípa Říčany

 21. prosince 17.00 Církev bratrská | Mas Říčansko | Cesta integraCe

České vánoCe:
 23. prosince 17.00 vánoční obyčeje, zvyky, dobroty, nápoje
    vánoční sbírka pro soCiáLně znevýhodněné děti 
    pLaMínek světLa z betLéMa
    prograM: zš bezručova | sbor eLišky erLiChové   
    eiLLas | sirény
    vánoční písně v podání  
    zdeňky tiChotové,  
    jiŘího hoLoubka  
    a pavLa peroutky  
    ze spirituáL kvintetu

 11. ledna 2015 17.00 rybova Mše vánoční
    kosteL sv. petra  
    a pavLa vqw ŘíčaneCh

vánoce  v Říčanech
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Informace z radnice

Zastupitelstvo schválilo:
u mandátovou komisi pro ověření platnosti mandátů 
a  usnášeníschopnosti zastupitelstva ve  složení: Petr 
Bartoš, Petr Michovský, Alexandra Páral Trnková.
u návrhovou komisi ve složení: JUDr. Ing. Zdeněk Hra-
ba, Karolína Skrčená.
u volební komisi ve složení: Ing. Jarmila Voráčková, Pa-
vel Novák, MUDr. Hana Vojtová.
u Radu města Říčany v počtu 7 členů.
u tajnou volbu starosty města, místostarosty/ů a ostat-
ních členů Rady města Říčany.
u vedení města v tomto složení: Starosta – uvolněný, 1. 
místostarosta – neuvolněný, 2. místostarosta – uvolněný.

Zastupitelstvo zvolilo:
u počtem 16 hlasů starostou města Říčany pana Mgr. Vla-
dimíra Kořena, počtem 16 hlasů 1. místostarostou města 
Říčany pana JUDr. Ing. Zdeňka Hrabu, počtem 16 hlasů 2. 
místostarostkou města Říčany paní Mgr. Hanu Špačkovou.
u 1. místostarostu jako zástupce starosty v  době nepří-
tomnosti starosty a  2. místostarostku jako zástupkyni 
starosty v době nepřítomnosti starosty i 1. místostarosty.
u další členy rady: počtem 20 hlasů pana Ing. Davida Mi-
chaličku, počtem 20 hlasů pana MUDr. Michala Mrázka, 
počtem 15 hlasů pana Ing.  Vladimíra Polánského, po-
čtem 19 hlasů pana Davida Frydrycha.
u počtem 15 hlasů předsedu finančního výboru pana Ing. Mar-
tina Gebauera, počtem 15 hlasů předsedkyni kontrolního výbo-
ru paní Karlu Egidovou, počtem 15 hlasů předsedu výboru pro 
územní rozvoj a výstavbu pana Ing. Davida Michaličku.

Zastupitelstvo:
u vzalo na vědomí, že členové Zastupitelstva města Říča-
ny v souladu s ustanovením § 69 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích, složili slib členů zastupitelstva města pronesením 
slova „slibuji“ a potvrdili složení slibu svým podpisem. 

u zřídilo v  souladu s  ust. § 117 Zák. č. 128/2000 Sb., 
o obcích: finanční výbor, kontrolní výbor, výbor pro územ-
ní rozvoj a výstavbu. 
u odložilo volbu členů kontrolního výboru, finančního 
výboru a výboru pro územní rozvoj a výstavbu na své nej-
bližší zasedání.

Zastupitelstvo stanovilo:
u pana Mgr.  Vladimíra Kořena určeným zastupitelem 
pro spolupráci s  pořizovatelem při pořizování územně 
plánovací dokumentace pro město Říčany, ve smyslu do-
tčených ustanovení zákona č. 183/2006 Sb. o  územním 
plánování a stavebním řádu s účinností od 5. 11. 2014.
u v  souladu s  §72 a  § 84 odst. 2 písm. n) záko-
na o  obcích měsíční odměny za  výkon jednotlivých 
funkcí neuvolněných členů zastupitelstva takto: 
– 1. místostarosta  ...................................... 31.970,00 Kč
– člen rady .................................................... 2.350,00 Kč
– předseda výboru  ........................................ 2.010,00 Kč
– člen výboru  ................................................ 1.660,00 Kč
– člen zastupitelstva bez dalších funkcí  .......... 820,00 Kč.
u v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) a § 84 odst. 2 písm, 
n) zákona o obcích, že při souběhu výkonu dvou či více 
funkcí se odměna neuvolněnému členu zastupitelstva 
poskytne jako součet měsíčních odměn stanovených pro 
jednotlivé funkce. Měsíční odměny za výkon funkce neu-
volněného člena zastupitelstva se budou poskytovat ode 
dne tohoto usnesení. V  případě nastoupení náhradníka 
na uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne slože-
ní slibu. V případě personální změny v obsazení jednotli-
vých funkcí, tj. v případě nového zvolení do funkce, bude 
odměna náležet ode dne zvolení do této funkce. 
u tyto zastupitele jako oddávající: Mgr.  Vladimír Kořen 
– starosta, JUDr. Ing. Zdeněk Hraba – 1. místostarosta, 
Mgr. Hana Špačková – 2. místostarostka.

Kompletní zápisy naleznete na www.ricany.cz

Krátce z ustavujícího jednání Zastupitelstva města Říčany 5. 11. 2014

Pozvánka 
pro říčanskou veřejnost na

řádné zasedání
Zastupitelstva města Říčany

středa 3. 12. a středa 17. 12. 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

Krátce z rady 23. 10. 2014
u Rada souhlasila s přijetím věcných darů příspěvkovou 
organizací ZŠ Říčany, Bezručova 94, v  celkové hodnotě 
210.890 Kč, které škola použije k výuce svých žáků.
u Rada souhlasila s  uvolněním částky 141.514,94 Kč 
z  rezervy rady na  dodatečné práce, tj. změnový list č. 1, 
na akci Rekonstrukce sportovní haly a uložila finančnímu 
odboru zajistit potřebná rozpočtová opatření.

Krátce z rady 30. 10. 2014
u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o přijetí účelové dotace 
na pořízení smykového nakladače ve výši 200.000 Kč pro potře-
by JSDH města Říčany od Stř. kraje, Fond podpory dobrovol-
ných hasičů a složek Integrovaného záchranného systému.
u Radní souhlasili s vyřazením hasičského vozidla Tatra 
T148 CAS 32 z majetku města a jeho prodejem zájemci, 
který nabídne nejvyšší kupní cenu, kdy minimální prodej-
ní cena je stanovena na 65.000 Kč.
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Informace z radnice
u Radní souhlasili s  přijetím dvou sponzorských darů 
příspěvkovou organizací I. ZŠ Říčany, Masarykovo nám. 
71, v celkové výši 10.000 Kč, které budou použity pro vy-
bavení třídy 7.A (5.000 Kč) a na zakoupení cen pro nejú-
spěšnější žáky ve sběrové soutěži (5.000 Kč).
u Radní souhlasili s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem 
Říčany jako objednatelem a zhotovitelem Porr, a.s., na úpravu 
komunikace Nad Bahnivkou za celkovou cenu 256.420,78 Kč 
včetně DPH a dále souhlasili s uvolněním částky 128.210 Kč, 
tj. ve  výši ½ nákladů celé akce, ze své rezervy na  více práce 
na úpravách komunikace Nad Bahnivkou. Zbývající část ná-
kladů je hrazena z prostředků Osadního výboru Pacov.
u Rada schválila uzavření smlouvy s Ministerstvem pro míst-
ní rozvoj ČR, zastoupeným Centrem pro regionální rozvoj, 
o poskytnutí dotace ve výši 4.896.808 Kč na projekt „Konsoli-
dace IT a nové služby TC ORP Říčany“ z Integrovaného ope-
račního programu. Spoluúčast města činí 864.143 Kč.

Krátce z rady 6. 11. 2014
u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo mezi měs-
tem Říčany jako objednatelem a zhotovitelem TRASKO, 
a.s., na provedení bezvýkopové obnovy (opravy) 2 úseků 
stávající kanalizace stoky A za cenu 828 042 Kč bez DPH.
u Radní schválili přijetí dotace ze Státního fondu životní-
ho prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního 
prostředí na realizaci projektu „Odbahnění rybníka Kuří“ 
a souhlasili s podpisem smlouvy o poskytnutí této podpory. 

Krátce z rady 13. 11. 2014
u Radní vzali na vědomí přerušení provozu v MŠ Čtyřlístek, 
Domažlická 1656, Říčany, v MŠ Srdíčko, E. Beneše 204, Ří-
čany a v MŠ U Slunečních hodin, Štefánikova 1616/13, Ří-
čany, od 22. 12. 2014 do 2. 1. 2015 z důvodu nezájmu rodičů 
o docházku dětí v době vánočních prázdnin.
u Rada schválila působnost starosty Mgr. Vladimíra Ko-
řena a upřesňuje jeho kompetence takto: 
– Rozsah činnosti: Starosta zastupuje město navenek. 
Úkony, které vyžadují schválení zastupitelstva města, 
popřípadě rady města, může starosta provést jen po před-
chozím schválení těmito orgány. Za výkon své funkce od-
povídá zastupitelstvu města. Starosta jmenuje a odvolává 
se souhlasem krajského úřadu tajemníka městského úřa-
du a stanoví jeho plat dle zvláštních předpisů. 
– Rada stanovila starostu garantem nad úkoly v oblasti: 
strategie, finanční politiky, dotační politiky, oblasti vněj-
ších vztahů, územního rozvoje, životního prostředí, bez-
pečnosti a krizového řízení.

u Rada schválila působnost činnosti 1. místostarosty 
JUDr. Ing. Zdeňka Hraby, Ph.D., a upřesňuje jeho kom-
petence takto: 
– Rozsah činnosti: Zastupuje starostu v rozsahu jeho pra-
vomocí v době jeho nepřítomnosti.
u Rada města pověřuje 1. místostarostu těmito kompe-
tencemi a  ustavuje jej garantem nad úkoly v  oblasti: le-
gislativy, práva, bezpečnosti, dopravy, protikorupčních 
opatření a oblasti veřejné správy. 
u Rada schválila působnost 2. místostarostky Mgr. Hany 
Špačkové a upřesňuje její kompetence takto: 
Rozsah činnosti: Zastupuje starostu v době nepřítomnos-
ti starosty i 1. místostarosty.
u Rada města pověřuje Mgr. Špačkovou těmito kompetence-
mi a stanovuje ji garantem nad úkoly v oblasti: školství a vzdě-
lávání, volného času, kultury, církví a náboženských společ-
ností, cestovního ruchu, ochrany památek a výstavnictví. 
u Radní schválili působnost radního Ing. Vladimí-
ra Polánského a upřesňují jeho kompetence takto: 
– Rada města jej stanovuje garantem nad úkoly v oblasti: 
hospodářské politiky a  managementu městského úřadu 
a v oblasti veřejné správy.
u Rada schválila působnost radního MUDr.  Michala 
Mrázka a upřesňuje jeho kompetence takto: 
– Rada města jej stanovuje garantem nad úkoly v oblasti: 
zdravotnictví a sociální péče.
u Radní schválili působnost radního Ing. Davida Micha-
ličky a upřesňují jeho kompetence takto:
– Rada města jej stanovuje garantem nad úkoly v oblasti: pro-
jektového řízení, správy a údržby majetku města – veřejných 
prostranství, údržba komunikací, dopravní stavby a vyjadřo-
vání se ke stavebním záměrům na území města, pohřebnictví.
u Rada schválila působnost radního Davida Frydrycha 
a upřesňuje jeho kompetence takto:
– Rada města jej stanovuje garantem nad úkoly v oblasti: 
tělovýchovy a sportu a grantového systému.

Kompletní zápisy naleznete na www.ricany.cz
Adéla Ambrožová, kancelář starosty a tajemníka

Setkání s vedením města se v měsíci 
prosinci neuskuteční z důvodu konání 
dvou zasedání Zastupitelstva města 
Říčany a vánočních svátků. Pravidelně se 
bude vedení města s občany potkávat opět 
od ledna 2015. 
Aktuální informace najdete na webových 
stránkách města www.ricany.cz.
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Kdy budou popelnice zdarma?
Mnoho lidí se mne ptá, jestli skutečně 
budou popelnice zdarma. Z  různých 
míst se doslýchám, že se obyvatelé 
těší na to, že již na příští rok nebudou 
známku platit. Chtěla bych vše uvést 
na  pravou míru. Jak jste se moh-
li dočíst v  mém článku, který vyšel 

v říjnovém Kurýru, až v roce 2016 splatí naše město úvěr 
za výstavbu Základní školy u Říčanského lesa. Teprve po-
tom budou k  dispozici prostředky na  to, aby zastupitelé 
mohli schválit návrh na  bezplatný svoz odpadů. Buďme 
tedy všichni trpěliví a věřte, že se nálepky zdarma v tomto 
volebním období dočkají obyvatelé hlášení k trvalému po-
bytu v Říčanech. Alespoň já o to budu usilovat. 

Jarmila Voráčková
zastupitelka, Klidné město
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Město Říčany povede v příštích čtyřech letech starosta 
Vladimír Kořen – lídr volebního sdružení Klidné měs-
to, které drtivě zvítězilo v  komunálních volbách s  vý-
sledkem 55,7 % hlasů. Prvním místostarostou byl nově 
zvolen Zdeněk Hraba, druhou místostarostkou bude 
Hana Špačková. Noví zastupitelé rozhodli na ustavují-
cím zasedání ve středu 5. listopadu i o členech městské 
rady a předsedech jednotlivých výborů.  
Ustavující zasedání Zastupitelstva města Říčany proběh-
lo od 18.00 hodin za účasti 20 zastupitelů a cca 30 přítom-
ných občanů. Slavnostní ceremonii, která trvala více než 
1,5 hodiny, vedl starosta Vladimír Kořen. 
Nejdříve všichni zastupitelé složili slib nejstarší člence 
nově zvoleného zastupitelstva. Důležité role se zhostila 
bývalá místostarostka Karla Egidová, které starosta ve-
řejně poděkoval za práci odvedenou pro město a předal jí 
květiny a dárkový koš. 
Poté zastupitelé stvrdili svým podpisem oficiální listinu, 
kterou přímo na  místě ověřil starosta starým říčanským 
pečetidlem. „Pečetní typář je zhotoven ze slitiny kovů připo-
mínající mosaz. Pochází patrně ze 17. století a je tak jednou 
z nejstarších hmotných památek na místní městskou sprá-
vu,“ sdělil historik Martin Hůrka z  říčanského muzea. 
K  významnosti této události přispělo i  dřevěné „křeslo“ 
z roku 1889, na kterém v minulosti sedávali nejvyšší zá-
stupci Říčan.  
Po  formálních povinnostech přešli pověření představitelé 
města k  volbám jednotlivých funkcí. Volba starosty, dvou 
místostarostů a členů rady probíhala tajně, za platnost voleb 
a výsledky zodpovídala zvolená volební komise. Starosten-
ské křeslo obhájil díky 16 hlasům starosta Vladimír Kořen. 

„Děkuji za  důvěru voličů i  zastupitelů. Doufám, že se mi 
podaří z pozice starosty zlepšovat Říčany i atmosféru mezi 
lidmi,“ říká starosta Vladimír Kořen a zároveň doplňuje: 
„Je před námi mnoho práce, hodně projektů a úkolů. Tak-
že jsem rád, že jsme tým vedení radnice pro další čtyři roky 
výrazně posílili.“
Do  funkce neuvolněného 1. místostarosty byl zvolen 
právník Zdeněk Hraba, který má zkušenosti z minulého 
volebního období jako radní. Druhou místostarostkou se 
stala Hana Špačková, která práci místostarostky vykoná-
vala již minulé čtyři roky. 
„Věřím, že noví kolegové přinesou na radnici čerstvý a svěží 
vítr a spolupráce nás všech bude pružná a efektivní,“ dodala 
a potvrdila slova starosty místostarostka Hana Špačková.  
Sedmičlennou městskou radu tvoří kromě těchto tří zá-
stupců také dva bývalí radní Michal Mrázek a  Vladimír 
Polánský ze sdružení Klidné město. Nově k  nim přibyli 
David Michalička ze stejného uskupení a David Frydrych 
z Unie pro sport a zdraví, se kterou uzavřelo ve volbách 
vítězné Klidné město koaliční smlouvu. 
Volby předsedů do  jednotlivých výborů se uskutečnily 
veřejným hlasováním. Zastupitel Martin Gebauer byl 
zvolen předsedou finančního výboru, který má na staros-
ti ekonomické řízení města. Do čela kontrolního výboru 
byla zvolena bývalá místostarostka a radní Karla Egidová  
z ODS. Předsednictví výboru pro územní rozvoj a výstav-
bu se ujme pro příští čtyři roky David Michalička. Další 
členové všech výborů budou navoleni během jednoho  
z příštích zasedání.

Adéla Ambrožová
tisková zpráva města Říčany

Starostou Říčan opět Vladimír Kořen! 
Zastupitelé zvolili nové vedení města
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První zasedání nového zastupitelstva s nádechem historie

ustavující zasedání zastupitelstva se uskutečnilo 5. listopadu 2014. 
Kromě davida Frydrycha, který se nemohl zúčastnit, se sešli zastupitelé 
v kompletním složení. 

Netradičním momentem celé ceremonie bylo pečetění listiny s podpisy 
všech zastupitelů. Starosta Vladimír Kořen použil s pomocí místostarostky 
hany Špačkové vzácné pečetidlo ze 17. století.

Návrat do 19. století zprostředkovalo vystavené křeslo z roku 1889, na kte-
rém sedávali říčanští starostové. Křeslo bylo zapůjčeno ze sbírek Muzea.

Nejdříve zastupitelé složili slib nejstarší člence zastupitelstva paní Karle 
Egidové. Bývalá místostarostka obdržela za odvedenou práci pro město 
květinu a malou pozornost.

Vzácný dokument napsaný na ručním papíru se možná v budoucnosti stane 
cenným historickým artefaktem. 

Součástí zasedání byla tajná volba starosty, dvou místostarostů a členů měst-
ské rady. zastupitelé volili klasicky vhozením volebního lístku do volební urny.

Adéla Ambrožová FO
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Zastupitelé vás zvolili počtem 16 
hlasů 2. místostarostkou města Ří-
čany. Jaké pocity u  vás převládaly 
ihned po zvolení? 
Představila jsem si vlak, který se prá-
vě rozjíždí a nabírá poměrně slušnou 
rychlost. Hodně podobnou té, kterou 

jsme „frčeli“ minulé čtyři roky. Vlak vlastně téměř vůbec 
nebrzdil, naopak čas od času zvyšoval rychlost. 
Co bude ve vaší kompetenci při práci na radnici?
Prakticky mi zůstává pod křídly stejná oblast jako dopo-
sud. Školství, sport, kultura – to je můj píseček, kde se 
pohybuji, a ráda.

Práci místostarostky jste se věnovala již minulé 4 roky. 
Jak hodnotíte předchozí volební období?
O  rychle jedoucím vlaku jsem už mluvila. Znamená to, že 
práce je mnoho, termíny krátké, nápadů víc a víc, času méně 
a méně. Je za námi mnoho práce, ale ještě více nás jí čeká. 
Tato práce vyžaduje poměrně velké pracovní nasazení, 
například i o víkendech. Co na to říká vaše rodina? 
Rodina tajně doufala, že se mé výskyty v  domácnosti 
zlepší a budu více času trávit s dětmi. Jak se však dívám 
na programové prohlášení Klidného města a připravova-
ný akční plán, bude to opět časově „výživné“. Ale na dru-
hou stranu se na všechny zajímavé akce těším a moc ráda 
se do přípravy a organizace zapojím.

Zastupitelé vás zvolili počtem 16 
hlasů 1. místostarostou města Ří-
čany. Jaké pocity u  vás převládaly 
ihned po zvolení? 
Osmdesátiprocentní podpora ze stra-
ny říčanských zastupitelů mě samo-
zřejmě velmi potěšila, na druhou stra-

nu ale vím, že s takovouto podporou jsou spojena i vysoká 
očekávání. 
Co bude ve vaší kompetenci při práci na radnici?
Budu se zabývat oblastí právních předpisů města, veřejný-
mi zakázkami, dopravou a bezpečností. V neposlední řadě 
budu zastupovat pana starostu v době jeho nepřítomnosti.

Práci radního jste se věnoval již minulé 4 roky. Jak 
hodnotíte předchozí volební období?
Předchozí volební období bylo pro mě osobně rozděleno 
na dvě části. První dva roky bylo vše podřízeno úkolům stabi-
lizace městských financí a otevření veřejných zakázek všem 
zájemcům. Druhá polovina pak byla hlavně o kooperaci vel-
kého množství investičních aktivit. Řada věcí se podle mého 
názoru povedla, další ale čekají na realizaci, proto jsem rád, 
že můžeme v této započaté práci pokračovat a dokončit ji. 
Pozice místostarosty vyžaduje často velké pracovní na-
sazení. Co na to říká vaše rodina?
Podporuje mě, a za to jí patří velký dík.

Adéla Ambrožová

HaNa ŠPaČKOVá: Řízení města je jako vlak, který nebrzdí

ZDeNěK Hraba: S podporou jsou spojena i vysoká očekávání

Na  zářijovém jednání zastupitelstva 
byl schválen akční plán „Optimaliza-
ce školních budov“, který reaguje jak 
na potřebu navýšení míst na 1. stup-
ni I. ZŠ v Říčanech, tak na velmi ne-
šťastný provoz prvního stupně školy 
ve třech budovách (objekt na Masary-
kově náměstí, objekt bývalé MŠ v Oli-
vově ulici, jídelna v  Sokolské ulici). 
Provoz v tolika budovách je velmi ná-
ročný z hlediska docházkových vzdá-
leností žáků, celkové organizace školy 
a v neposlední řadě je neekonomický. 
Investiční záměr počítá s  výstavbou 
nové budovy s  veškerým potřebným 
vybavením a  kapacitou 450 žáků. 

V objektu by mělo být 15 kmenových tříd, jedna specia-
lizovaná učebna pro PC, 4–5 oddělení družiny, tělocvična 
a výdejna jídla s jídelnou. Odhadovaná investice na novou 
školu činí 140 až 150 milionů korun.
Velmi oceňujeme, že se letitý problém rozhodlo vedení měs-

ta řešit. Rády bychom ale v Říčanech vyvolaly debatu o tom, 
jestli by nebylo lepší vystavět budovu pro celou I. Základní 
školu. Myslíme si, že budova druhého stupně je sice krásná, 
ale dlouhodobě nesplňuje požadavky moderní školy a nevy-
hovuje ani po energetické stránce. Výstavba většího objektu 
vyjde ve výsledku ekonomicky výhodněji (čím je stavba větší, 
tím jsou obvykle náklady na metr čtvereční nižší). Problém 
budovy, ve  které se nyní nachází 2. stupeň základní školy, 
bude město muset řešit v celkem blízké budoucnosti, proč to 
tedy nevyřešit najednou a koncepčně?
Pokud budou oba stupně pohromadě, škola dostane šan-
ci pohodlně reagovat nejen na silnější ročníkové vlny, ale 
bude mít i větší prostor vyhovět žákům se specifickými 
poruchami učení, na  které současný projekt příliš ne-
myslí, když počítá s kapacitou 30 žáků na třídu. Zároveň 
uvolnění budov, ve kterých v současnosti škola sídlí, může 
poskytnout následně prostor k  navýšení kapacity ZUŠ 
a ZŠ v Nerudově ulici.
Co si o tom myslíte? Napište nám na nazory@ano-ricany.cz.

Karolína Skrčená a Alexandra Páral  
(Hnutí ANO), zastupitelky města Říčany

Nová základní škola – vyřešíme i 2. stupeň?

alexandra Páral Trnková

Karolína Skrčená
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Tak jsme se konečně dočkali. V pon-
dělí 10. listopadu 2014 byly po  více 
než půlroce opět otevřeny dveře 
„RŮŽKU“. Pokud by však někdo 
očekával pouze zrekonstruovaný 
prostor po  bývalých potravinách, 
ten by se mýlil. „RŮŽEK“ nabízí Ří-
čaňákům větší řadu možností. Více 
informací jsme získali z  rozhovoru 
s panem Josefem Bláhou, majitelem 
BISTRA A POTRAVIN NA RŮŽKU.
Čekání na znovuotevření „RŮŽKU“ 
nám přišlo nekonečné, co na této re-
konstrukci trvalo tak dlouho?
Věřte mi, že mně také. Jednalo se však 
o  velmi rozsáhlou rekonstrukci celého 
interiéru a  výměnu prosklených výloh, 
abych dovnitř pustil co nejvíce světla. Ob-
jekt patří městu, takže na začátku všeho 
byla dlouhá řada společných jednání, 
abychom se shodli nejen na  estetickém 
vzhledu, ale také na podílu financování.
Co nám tedy nový „RŮŽEK“ může 
nabídnout?
Prodejna potravin zabírá zhruba polo-
vinu z celého prostoru. Druhá polovina 
byla věnována bistru s  kapacitou 30 
míst k  sezení, která se nachází právě 
u prosklených výloh s výhledem na ná-
městí. Bistro je zaměřeno na  výrobu 
pokrmů z  čerstvých ingrediencí, např. 
pečivo dovážíme každé ráno přímo 
od pekaře nebo si sami pečlivě vybíráme 
kvalitní ovoce a  zeleninu. Výsledkem 
jsou pak čerstvé sendviče a bagety, pa-
nini, ovocné a  zeleninové saláty. Křu-
pavé pečivo dostanete také ke snídani, 
na které se specializujeme, můj osobní 
tip jsou domácí lívance. Nesmím zapo-
menout ani na  sladké pokušení ve  for-
mě vynikajících dortů, které svou kvali-

tou navázaly na kopečkovou zmrzlinu, 
jež zaznamenala po  Říčanech velký 
ohlas. Výborná káva je samozřejmostí.
Zmínil jste se, že nechcete, aby bylo 
bistro pouze pasivním místem. Co 
jste tím měl na mysli?
Často jsem přemýšlel, proč hlavní ří-
čanské náměstí je večer a  o  víkendu 
„mrtvým“ místem. Mnozí lidé říkali, 
že je to povahou Říčaňáků. Já tvrdím, 
že to bylo nulovými možnostmi k  jaké-
koliv zábavě. Proto jsem věnoval velký 
prostor dětskému koutku, ve  kterém 
bude o víkendech probíhat např. Čtení 
dětem a  další tvořivé a  edukativní ak-
tivity. Nejnovějším nápadem je vzhle-
dem k profesionálnímu ozvučení bistra 
Zpívání dětí rodičům a  rodičů dětem, 
na  což jsem obzvlášť zvědavý. Máme 
za  sebou také první veřejný sportovní 
přenos, a  to fotbalového utkání ČES-
KO-ISLAND. Přenos probíhal na dvou 
obrazovkách o  velikosti úhlopříčky až 
203 cm. Čepovala se Plzeň 12° a podá-
valy se buřty na černém pivě.

Vypadá to tedy, že jste se vší prací 
u konce?
Kdepak. Nestihl jsem se do  otevření 
věnovat výběru kvalitních produk-
tů od  českých farmářů, které budou 
v  POTRAVINÁCH NA  RŮŽKU al-
ternativou k  běžným potravinám. 
Na tuto práci mám čas až nyní a prv-
ními vlaštovkami by měly být vejce 
z  podestýlky, poctivé marmelády 
od  Karlových Varů nebo vynikající 
mošty z Podještědí.
Musím přiznat, že změna celého 
objektu Na Růžku je obrovská, a to 
v pozitivním slova smyslu. Můžeme 
se těšit na další vaše nápady?
Jak to víte? Spousta z  nás chodí ko-
lem jednoho místa, které má obrovské 
kouzlo a já si tam jako dítě hrával, ale 
už je dlouhá léta zpustošené a  beze 
změny, jako byl „RŮŽEK“. Mám zce-
la jasnou představu, co by tam mělo 
být, ale o tom raději až příště, teď mám 
práce dost. 

Adéla Ambrožová

Říčanské náměstí ožilo – „rŮŽeK“ znovu otevřen!
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Senzační zpráva pro Říčany! Město získalo dotaci 
na odbahnění a revitalizaci Mlýnského rybníka

Říčany slaví další úspěch na  poli dotačních projektů. 
Po odbahnění rybníka Marvánek oživí i další význam-
nou vodní plochu v centru města. Mlýnský rybník, je-
hož hráz byla poškozena při loňských povodních, se 
díky prostředkům Ministerstva životního prostředí ko-
nečně dočká odbahnění a revitalizace okolí. Stavební 
činnost by mohla odstartovat již v únoru 2015. Odha-
dované náklady jsou vyčísleny na necelých 50 milionů 
korun, dotace pokryje necelou polovinu. 
Stav Mlýnského rybníka značně zhoršily loňské červno-
vé povodně, které zásadně poškodily hráz rybníka. Hráz 
při dlouhotrvajících deštích nestíhala kvůli vysoké míře 
sedimentu v rybníce zadržovat vodu, která pak zaplavila 
některé pražské městské části. Vedení města ihned začalo 
jednat o nutných opravách rybníka s bývalým pražským 
primátorem Tomášem Hudečkem i dřívějším hejtmanem 
Středočeského kraje Josefem Řihákem. 
„Mlýnský rybník je sice krásnou dominantou města, ale 
dlouhá léta se jeho stav zhoršoval. Při povodních v  roce 
2013 se to ukázalo naplno,“ vysvětluje starosta Vladimír 
Kořen a  dodává: „Teď nás čeká jedna z  nejvýraznějších 
investic, opravu hráze a  odbahnění udělat musíme – jde 
o  bezpečnost. Na  druhou stranu ovlivníme podobu města 
a lidé se k této vodní ploše začnou zase vracet“. 
Během šesti měsíců připravily Říčany projekt s  názvem 
„Mlýnský rybník – rekonstrukce hráze, objektů a odbahnění 
nádrže“, který počítá s celkovou opravou hráze a s vytvořením 
nového výpustného zařízení a bezpečnostního přelivu. Rybník 
musí být při povodních schopen zpomalit povodňovou vlnu. 
Rekonstrukce počítá s odbahněním a úpravou tvaru dna 
rybníka, s kompletní opravou hráze i obnovou okolní zele-
ně. V místech u hráze jde o více než dvoumetrovou vrstvu 

sedimentu, jehož odtěžení a  následná likvidace předsta-
vuje pro město největší finanční zátěž.
„Nejdříve odstraníme prokořeněné vrstvy návodního svahu a ko-
runy hráze. Poté svah hráze dosypeme, vyrovnáme a opevníme 
kamenným pohozem. Je také třeba vyrovnat niveletu koruny 
hráze a  opevnit ji,“ vyjmenoval průběh prací vedoucí odbo-
ru správy majetku Evžen Heyrovský. Také se vybuduje nová 
šachta uzávěru spodní výpusti včetně odpadního potrubí a vý-
varu a vystaví se loviště, kádiště a nový nehrazený přeliv. 
Revitalizace okolí rybníka si vyžádá vykácení nahnutých 
stromů a odstranění popadaných stromů na březích ná-
drže. Břehy budou následně opevněny kamenným poho-
zem. „Provedenými opatřeními obnovíme krajinotvornou, 
akumulační, požárněochrannou a chovnou funkci rybníka. 
Zároveň bude rybník zábranou před povodněmi,“ řekl vo-
dohospodář města Jiří Sedláček.
V  prosinci plánuje město vyhlásit veřejnou zakázku 
a v únoru příštího roku zahájit výstavbu. Akce by se měla 
stihnout zrealizovat do konce roku 2015. 
Celkové výdaje dosahují odhadem 50 milionů korun. Do-
tace z programu Ministerstva životního prostředí určeného 
na škody po povodních 2013 – Likvidace škod po živelních 
pohromách – tvoří maximálně 50 % nákladů a bude hraze-
na z vládní rozpočtové rezervy. Zbylou část bude financovat 
město ze svého rozpočtu. Starosta Říčan Vladimír Kořen 
však doufá, že veřejná soutěž náklady výrazně sníží.

Adéla Ambrožová
tisková zpráva města Říčany
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Elektřina, zemní plyn, mobilní volání. Základní potře-
by, za které každá rodina ročně utratí nemalé peníze. 
A do března loňského roku mnozí z nás ani netušili, že 
i ceny těchto služeb můžeme nějak významně ovlivnit. 
Obyvatelé Říčan ale dokázali, že to jde. A letos v říjnu 
se v Říčanech uskutečnila první opakovaná aukce do-
mácností, které soutěžily již téměř před dvěma lety. 
Potvrdila nízké ceny i princip sdružených aukcí.
Dne 30. října 2014 se uskutečnila první sdružená aukce, v níž 
domácnosti, které už jednou ušetřily začátkem loňského roku 
a uzavřely tak smlouvu na další dvouleté období s vítězným 
dodavatelem energií, znovu přesoutěžily své ceny i podmínky. 
„Oproti cenám, které mají domácnosti nyní, tedy z první auk-
ce, ušetří Říčanští jen na elektřině dalších 420 tisíc korun. 
To je naprosto skvělý výsledek. Většina ze 169 domácností, 
které byly v říjnu zařazeny do opakované aukce, bude platit 
ještě méně než dosud,“ říká starosta Říčan Vladimír Kořen.
„Rodiny ušetří i na stálém měsíčním poplatku, který se běž-
ně pohybuje od 50 do 80 korun měsíčně. V aukci se podaři-
lo tento poplatek snížit na  25 korun,“ potvrzuje Jindřich 
Morávek, zástupce e-Aukční síně eCENTRE. Všechny 
domácnosti ušetřily v  zemním plynu. V  aukci neušetřilo 
pouze asi 10 domácností. I ty však mají možnost mít nižší 
ceny, než jsou nyní běžně dostupné na trhu. 
Díky účasti v  e-aukci mají domácnosti jistotu vysoutěžené 
výhodné ceny, jasně stanovené podmínky na další dvouleté 
období a opět zajištěný bezplatný servis. „Pro mnohé naše 
klienty je dnes už důležitější než jen samotná úspora právě za-
jištěný administrativně-právní servis. Smlouvy u  nás prochá-
zejí pečlivou kontrolou. Navíc jim celý proces spojený s výběrem 
nejvýhodnějších cen na trhu zajistíme i v dalších letech. A stále 
zdarma. To je pro mnohé rodiny velmi podstatné. Naším cílem 
je skutečně nejen zajišťovat úspory pro rodiny, ale hlavně pečovat 
o lidi, tedy dát jim potřebný servis,“ dodává Jindřich Morávek.

První e-aukce v Říčanech:  
Úspora takřka 8 milionů korun
Dne 13. 3. 2013 v  13.13 hodin odstartovala vůbec první 
elektronická aukce pro domácnosti v Říčanech, ve které se 
občané rozhodli spojit své síly a dosáhnout tak na nižší ceny 

energií. Město Říčany se stalo průkopníky nového trendu. 
Prostřednictvím elektronické aukce společnosti eCENTRE 
si obyvatelé vysoutěžili výrazně nižší ceny energií na další dva 
roky. E-aukce přinesla úsporu 16,5 % na elektřině a skoro 
30 % na  zemním plynu. Zapojilo se přes 500 domácností, 
které daly dohromady objem poptávky 27 milionů korun.
Od té doby už více než 25 tisíc domácností napříč celou 
Českou republikou šetří tímto způsobem peníze v rodinných 
rozpočtech. „Od  roku 2013 přes 95 % domácností ušetřilo 
více než 15 % oproti svým původním cenám. Samozřejmě se 
bavíme o soutěžitelné části energií,“ upřesňuje zástupce e-
-Aukční síně eCENTRE. V rodinných rozpočtech tak zůstá-
vá už přes 232 milionů korun. Pro průměrnou domácnost 
tak může úspora dělat i 5 tisíc korun ročně.

Lidé díky aukcím narovnávají smluvní podmínky
„Původně jsme chtěli občanům hlavně pomoci snížit nákla-
dy. Ale v  měřítku, v  jakém sdružené aukce oslovily širokou 
veřejnost, nabývá tento trend úplně jiného významu. Obča-
né Říčan totiž svým krokem odstartovali i nové myšlení. Lidé 
dnes mnohem více vnímají a často teprve zjišťují, za  jakých 
podmínek by měli uzavírat smlouvy s dodavateli energií. Lidé 
vnímají, že mají na  výběr. Že existuje možnost, jak získat 
nejen slušné ceny, ale i  podmínky smlouvy. A  to je mnohdy 
ještě důležitější než samotná úspora,“ uvádí starosta města.
Sdružené aukce tak postupně narovnávají také smluv-
ní podmínky. E-Aukční síň eCENTRE podmiňuje účast 
v  aukci jasnými a  férovými podmínkami. Klient má tak 
například jistotu, že mu vítězný dodavatel vzešlý z aukce 
nebude účtovat žádné skryté poplatky.

Adéla Ambrožová, tisková zpráva města Říčany

Další e-aukce na dodávky energií v Říčanech: 
Nízké ceny a férové podmínky pro všechny

FAKTA
První aukce pro sdružené 
domácnosti čr
Podařilo se sdružit 518 
domácností, které do té 
doby za 2 roky utratily 
za energie 
27 milionů korun (celkový objem poptávky).

Zemní plyn
Celkový objem do e-Aukce 17,120 milionů Kč 
Dosažená úspora 5,129 milionů Kč
Dosažená úspora v % 29,96 %

Elektrická energie
Celkový objem do e-Aukce 10,386 milionů Kč 
Dosažená úspora  1,717 milionů Kč
Dosažená úspora v % 16,50 %
Dosažená úspora celkem 6,846 milionů korun
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Od září do října se v Říčanském lese opravovaly hlav-
ní cesty, které utrpěly obrovské škody při povodni 
v červnu 2013. Město na jejich sanaci získalo v květnu 
finanční injekci takřka 1,7 milionů korun z Programu 
rozvoje venkova SZIF. 
Stav některých lesních komunikací v  Říčanském lese se 
výrazně zlepšil. Cesty, které byly před rokem a půl značně 
poškozeny v důsledku intenzivních úhrnů dešťových srá-
žek a následných prudkých vzestupů vody v Rokytce a Ří-
čanském potoce, prošly na podzim výraznou proměnou. 
„Lesní cesty utrpěly velké škody a jsem rád, že se nám poda-
řilo opravit ty nejhorší případy, kupříkladu vymletý meandr 
u starého koupaliště,“ říká starosta Vladimír Kořen a do-
plňuje: „Jednáme s  Lesy ČR na  úpravách dalších úseků, 
někde jsou výrazná bahniště, nedobrá je cesta na Strašín, 
kudy chodí velké množství lidí.“
Od  listopadu letošního roku zdobí les upravené trasy 
vhodné jak pro pěší, tak i cyklisty. Nově však platí na ně-
kterých úsecích zákaz pro jízdu na koni. 
„Zákaz platí na kompletně zrekonstruované lesní cestě z Oli-
vovny na Tehov, kde navržený povrch není vhodný pro jízdu 
na koních. Může zde dojít k narušení finální vrstvy povrchu 
cesty a tím také k následnému zmaření investice,“ vysvětluje 
vedoucí odboru životního prostředí Radek Smetánka.
Velká voda nejvíce poničila cestu od Olivovny k Tehovu, 
kde způsobila erozní rýhy hluboké až 40 cm. Kompletní 
rekonstrukce tak zahrnovala i řešení odvodnění, obnove-
ní škarpy v celé délce a vyplaveného propustku.
Opravy probíhaly i na stržené cestě podél Rokytky v lokalitě 
u Starého koupadla, kde se zpevnil břeh lomovým kame-

nem. Utržená cesta je nyní širší, zpevněná a v zamokřených 
částech zcela odvodněná. Lepšího stavu se dočkala také 
hospodářsky využívaná komunikace od  Olivovny do  Svě-
tic, kde v nejpostiženějším úseku ve směru k dřevěné tabuli 
s modlitbou došlo k úplné rekonstrukci. Jako finální povrch 
byl použit asfaltový recyklát, a to hlavně z důvodu únosnos-
ti této hospodářsky strategické lesní cesty. 
Mnoho míst v lese bylo provizorně opraveno ihned po po-
vodních, protože kvůli jejich kritickému stavu by návštěv-
níkům lesa hrozilo nebezpečí úrazu. Podobně na  tom 
byl i propustek u Říčanské hájovny, který byl kompletně 
obnoven až nyní. „U stržených propustků jsme vybagrovali 
poškozené části, uložili nové roury o větším průměru a pak 
je zasypali, zhutnili a překryli vrchní pojezdovou vrstvou,“ 
dodává Radek Smetánka. 
V loňském roce město připravilo projekt, který řešil opra-
vu škod způsobených v lese. V květnu 2014 na něj získalo 
podporu 1.670.000 Kč z výzvy Programu rozvoje venkova 
SZIF, která byla vyhlášena na obnovu lesního potenciálu 
po kalamitách a zavádění preventivních opatření. 
Opravy, které prováděla společnost Porr, a.s., stály cel-
kem necelých 2,3 milionů korun.

Adéla Ambrožová
tisková zpráva města Říčany

Zničené lesní komunikace v Říčanském lese 
jsou minulostí!

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
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Jak se lesní cesty změnily? Podívejte se!
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PŘEd Po

olivovna–Světice
PŘEd Po

olivovna–Tehov
PŘEd Po

Rokytka–Staré koupadlo
PŘEd Po
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V uplynulém měsíci se zase o výrazný 
kus posunula příprava opravy Roose-
veltovy ulice, která by měla být zahá-
jena na jaře příštího roku.
Velký dík patří Alici Štěpánkové a Do-
miniku Landkammerovi z  oddělení 
investic, kteří společně se zástupci 

odboru dopravy krajského úřadu udělali další krok pro 
to, aby oprava Rooseveltovy ulice začala co nejdříve. Za-
čátkem listopadu pomohli dokončit všechny požadované 
podklady, především realizační dokumentaci. Poděková-
ní patří i  vedení krajské správy a  údržby silnic (KSÚS) 
za aktivní přístup a pomoc při revizi všech podkladů. Nyní 

již mají na kraji k dispozici vše potřebné pro zahájení vý-
běrového řízení na dodavatele. 
O zařazení této naší komunikace do projektů, které kraj ješ-
tě v rámci končícího dotačního období zařadil mezi ty, které 
opraví, bylo rozhodnuto letos v srpnu na Radě kraje. V září 
jsme pak na výboru Regionální rady tento projekt schváli-
li. Nyní se tedy na plno rozeběhly veškeré přípravné práce 
směřující k zahájení prací na jaře příštího roku. Dokonče-
na by měla být do podzimu a její součástí bude i kompletní 
oprava inženýrských sítí a chodníků. Město se na celkových 
nákladech bude podílet zhruba jednou třetinou.

Miloslav Šmolík
krajský a říčanský zastupitel, ODS

Projekt meziobecní spolupráce
Tým projektu meziobecní spolupráce zveřejnil na webových 
stránkách města Říčany dokument obsahující analýzy v ob-
lasti školství, odpadového hospodářství, sociálních služeb 
a  dopravy. Analýzy byly zpracovány za  celý správní obvod 
obce s rozšířenou působností Říčany, tedy 52 obcí. Dokument 
obsahuje užitečná data obecného charakteru o celém regionu 
a  zejména data z  výše uvedených oblastí. V  oblasti dopravy 
byla analyzována silniční a železniční síť, dopravní obslužnost 
i např. cyklistická doprava, v oblasti odpadového hospodářství 
jsou k dispozici data o produkci odpadů a způsobu nakládání 
s nimi a za sociální oblast např. počty sociálních služeb a zaří-
zení a jejich seznamy. Zajímavá nejen pro odborníky, ale i pro 
veřejnost je situační analýza základního a  mateřského škol-
ství, poskytující např. údaje o počtech škol, průměrném počtu 
žáků, očekávaném vývoji počtu žáků do r. 2023 a další. 
Dále byly za  každou oblast zpracovány SWOT analýzy, 
analýzy rizik, finanční analýzy a analýzy cílových skupin.
V další fázi projektu bude připravena návrhová část tohoto do-
kumentu s konkrétními cíli a projekty meziobecní spolupráce. 
Analytickou část jsme se však rozhodli zveřejnit již nyní, aby 
aktuální data byla k dispozici nejen obcím, které jsou do pro-
jektu zapojeny, ale i odborníkům z jednotlivých oblastí, zpraco-
vatelům projektů a dokumentů, pro něž by tyto analýzy mohly 
být cenným zdrojem, studentům i dalším zájemcům z řad ve-

řejnosti. Budeme rádi, budou-li analýzy využity v dalších pro-
jektech a pracích. Případné uživatele prosíme o řádné citace dle 
platných a účinných norem a prosíme vždy o užití dodatku ob-
sahujícího informaci, že se jedná o podklady vzniklé na základě 
realizace projektu financovaného z ESF OP LZZ, označeného 
plným názvem a registračním číslem (projekt Systémová pod-
pora meziobecní spolupráce v  ČR v  rámci území správních 
obvodů obcí s rozšířenou působností, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/
B8.00001, financovaný z Evropského sociálního  fondu Ope-
račního programu Lidské zdroje a zaměstnanost). 
Dokument najdete na  webových stránkách info.ricany.cz 
v sekci Život ve městě – Meziobecní spolupráce – Ke stažení.
Projekt meziobecní spolupráce je celorepublikovým projek-
tem Svazu měst a obcí, financovaný z Operačního progra-
mu Lidské zdroje a  zaměstnanost Evropského sociálního 
fondu. Cílem projektu je na  základě rozhodnutí volených 
představitelů obcí z daného území vytvořit podmínky pro 
dlouhodobý rozvoj meziobecní spolupráce, která umož-
ní zkvalitnit a zefektivnit veřejné služby a získat pro obce 
a města další finanční prostředky pro jejich rozvoj. Zámě-
rem je podnítit komunikaci mezi obcemi na  úrovni ORP, 
zmapovat stávající spolupráci a  navrhnout další modely 
spolupráce v podobě nových či transformovaných dobro-
volných svazků obcí a strategií dalšího rozvoje.

Za realizační tým Karolina Emanuelová,
koordinátorka meziobecní spolupráce

Příprava opravy rooseveltovy ulice pokračuje

I  přesto, že jsem v  pozici místosta-
rostky po  letošních volbách skonči-
la, přijala jsem nabídku na  výpomoc 
do  konce roku týkající se vyjadřo-
vání ke  stavbám. David Michalička, 
který toto bude mít mj. na  starosti, 
nastoupí do  úřadu až v  novém roce. 

Nechtěla jsem, aby se činnost úřadu směrem ke  staveb-

níkům zkomplikovala. Měla jsem dotazy na to, jak bude 
dál pokračovat vyjadřování ke stavbám. Proto každé úterý 
a středu dopoledne dál bude probíhat jednání a vyjadřová-
ní ke stavbám. Protože již ale nemám mandát k podpisu, 
bude vše připraveno k podpisu panu starostovi. Dále tedy 
mohou občané podávat své žádosti a nemusí mít obavy, že 
zůstanou ležet bez vyřízení až do ledna 2015. 

Karla Egidová, zastupitelka, ODS

Nejsem zvyklá bouchnout dveřmi
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Danielovi a Timotejovi
Změna je život. Vždy mě fascinovaly fotografie s dlouhou 
expozicí. Tváře a  postavy lidí se stanou průhlednými, 
po automobilu zůstanou dlouhé stopy světel a na fotogra-
fii se zvýrazní jen věci trvalé – budovy, stromy a  trpěliví 
lidé. Naše obrazy se po čase rozplynou, ztratí se i stopy. 
Zůstane jen pocit, chuť osobnosti, vzpomínky.  Lidé se 
v čase ztratí a přetrvá jen energie jejich duše.
V době konání voleb do městského zastupitelstva se vcelku 
nenápadně odehrály dvě nenápadné, ale významné změny. 
V rámci pravidelné obměny v řadách církevních přišly Ří-
čany o dvě osobnosti, které k městu přirostly a patřily.
V ulicích města už nebudeme běžně potkávat moudrého 
Daniela Kvasničku z Církve bratrské ani veselého a  ráz-
ného kaplana římskokatolické farnosti Timoteje M. P. 
Váchu. Mnozí z  vás si okamžitě vybaví jejich tvář. Stačí 
přivřít oči a  hned poznáte, jak silně se vlastně vepsali 
do společného vědomí našeho města.   
Daniel Kvasnička, mistr slova, jeden z  nejvýraznějších 
současných českých evangelických farářů, měl na svou 
říčanskou životní etapu o  něco více času než Timotej. 
Pamatuji si, jak v  roce 2006 hledal cesty pro založení 
MAS Říčansko. Seděli jsme u mě na zahradě a debato-
vali o tom, že město naší velikosti potřebuje víc energie, 
víc síly, víc invence a  také víc morálky. Pak mi pomohl 
se svým synem vymalovat stěny mého domu… Moudře, 

prostě a  bez provize. Danielovy myšlenky a  postoje 
ovlivňovaly atmosféru města nenápadně, ale mocně. Ať 
to bylo v  rovině získávání evropských dotací, v  rozvoji 
Olivovy dětské léčebny nebo v  otázce přípravy rekon-
strukce bývalého kina na  spolkový dům. Rozdával sílu 
a  povzbuzoval. Jediné se nezdařilo – stálá modlitebna 
pro české bratry.    
Timotej M. P. Vácha, člověk, který se nebál vystoupit 
před stovkami lidí a  vyprávět jim vtipy. Kněz s  neuvěři-
telným příběhem vojáka hradní stráže, jenž vystudoval 
Policejní akademii v Praze a posléze se stal premonstrá-
tem na pražském Strahově. Timotej dal říčanské farnosti 
energii a navíc rozhodnost, organizační schopnosti a cíle-
vědomost. A třeba také nádherné květinové výzdoby. Ško-
da, že jeho srdeční záležitost – rekonstrukce mariánského 
oltáře v říčanském kostele – byla dokončena jen několik 
týdnů po rozhodnutí o jeho novém místě působení. A pro 
mě osobně byl člověkem, který mi dával naději a důvěru, 
že bytí má hluboký smysl.
Oba, jak Daniel, tak Timotej, si zaslouží hluboké poděko-
vání za čas, který dali našemu městu a jeho lidem. Jejich 
kroky se spojily s  tímto místem a  jsem přesvědčen, že ti 
citlivější a vnímavější uslyší jejich slova a uvidí jejich tváře 
ještě po mnoha letech. Danieli a Timoteji, děkuji za to, že 
jste říčanským obyvatelům pomáhali na  cestě k  radosti, 
k smíření a k Bohu. Jste tu stále doma.

Vladimír Kořen, starosta města

Informace z radnice

 Prodejní doba:
v pokladně na komenského náměstí čp. 1619 – zde je 
možné elektronické objednávání přes objednávkový systém, 
zveřejněný na webových stránkách města

Pondělí 7.00 – 12.00 hod. 12.30 – 18.00 hod.

Úterý 7.00 – 12.00 hod. 12.30 – 15.00 hod.

Středa 7.00 – 12.00 hod. 12.30 – 18.00 hod.

Čtvrtek 7.00 – 12.00 hod. 12.30 – 15.00 hod.

Pátek 7.00 – 11.00 hod.

v pokladně na Masarykově náměstí čp. 53

Pondělí 7.00 – 12.00 hod. 12.30 – 18.00 hod.

Úterý 7.00 – 12.00 hod. 12.30 – 15.00 hod.

Středa 7.00 – 12.00 hod. 12.30 – 18.00 hod.

Čtvrtek 7.00 – 12.00 hod. 12.30 – 15.00 hod.

Pátek 7.00 – 11.00 hod.

v informačním centru Masarykovo náměstí čp. 83

Pondělí 8.30 -12.00 hod. 12.30 – 17.00 hod. 

Úterý 8.30 -12.00 hod. 12.30 – 17.00 hod. 

Středa 8.30 -12.00 hod. 12.30 – 17.00 hod. 

Čtvrtek 8.30 -12.00 hod. 12.30 – 17.00 hod. 

Pátek 8.30 -12.00 hod. 12.30 – 16.00 hod. 

Sobota 9.00 -12.00 hod.

Adventní neděle 12.00 -18.00 hod.

v informačním centru rondel nádraží – pouze platby kartou

Pondělí 12.00 -18.00 hod. Pátek 12.00 -18.00 hod.

Úterý 12.00 -18.00 hod. Sobota 12.00 -18.00 hod.

Středa 12.00 -18.00 hod. Neděle 
v lednu

12.00 -18.00 hod.

Čtvrtek 12.00 -18.00 hod.

Městský úřad v Říčanech, odbor územního plánování a regionálního rozvoje,  
hledá pracovníka na pozici referent pořizování územně plánovací dokumentace.
Bližší informace Ing. Šťastná, tel. 606779637, e-mail cestmira.stastna@ricany.cz.

Prodej známek na svoz popelnic na rok 2015 bude zahájen ve středu 10. 12. 2014 

o vánočních svátcích, na Silvestra a nový rok je zavřeno. ceny za známky budou zveřejněny na webových stránkách města 
a úředních deskách po jejich schválení radou města Říčany. Věra Krejčová, vedoucí odboru finančního
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Informace z radnice

V neděli 30. listopadu odstartuje tradiční každotýdenní 
adventní setkávání na Masarykově náměstí v Říčanech. 
V 18.30 hodin proběhne rozsvícení vánočního stromu. 
Každou další neděli zve město občany na zajímavý před-
vánoční program. Období adventu vyvrcholí před Štěd-
rým dnem oblíbenou akcí České Vánoce. Co vás čeká?  
Období prosince přináší do Říčan již po mnoho let obdo-
bí neobyčejné (před)vánoční atmosféry plné zajímavých 
setkání, vánočních chutí, vůní, zvyků a  pěveckých či ta-
nečních vystoupení.
První adventní neděle letos připadla na  30. listopad, kde se 
od 17.00 hodin v rámci XII. ročníku Adventního prozpěvování 
představí dětský folklorní soubor Mikeš ze Základní umělecké 
školy v Říčanech. Vystoupí zde i soubor Kamýček z Kamýka 
nad Vltavou a Prácheňský soubor písní a tanců ze Strakonic. 
V půl sedmé večer se pak program přemístí na říčanské náměs-
tí, kde bude rozsvícen ozdobený vánoční strom – krásná jedle. 
Druhé adventní potkávání, které se koná v neděli 7. prosince 
od 17.00 hodin opět na náměstí, připravila Římskokatolic-
ká farnost Říčany. Další týden 14. prosince od 17.00 hodin 
pořádá setkání Skautské středisko Lípa Říčany a  poslední 
adventní neděli 21. prosince ve stejný čas se akce uskuteč-
ní pod patronátem Církve bratrské Říčany, MAS Říčansko 
a občanského sdružení Cesta integrace. Každý týden nebude 
nouze o nevšední kulturní program a chutné občerstvení. 
Den před Štědrým dnem, tentokrát v úterý 23. prosince, 
vrcholí adventní čas v Říčanech Českými Vánocemi. Jed-
ná se o  pravidelnou akci, kde se mohou všichni občané 
města za zvuků vánočních koled a dobrého jídla a pití po-
tkat a popovídat si. Děti si spolu s rodiči mohou vyzkoušet 
různé vánoční zvyky a obyčeje a pohladit si živé telátko, 
hříbátko nebo ovečky. V zimě určitě všechny návštěvníky 
zahřeje svařák nebo čaj, bude možné ochutnat cukroví, 
křížaly, ovoce a pečené brambory. 

„Skauti budou rozdávat plamínek betlémského světla a všichni 
si mohou pouštět ořechové lodičky. Zároveň opět pořádáme sbír-
ku pro sociálně znevýhodněné děti,“ vyjmenovala další zajíma-
vosti koordinátorka kulturních akcí města Jitka Bahenská.
Nesmíme však zapomenout na  bohatý kulturní plán. 
Na  pódiu se vystřídá Základní škola Bezručova Říčany, 
pěvecký sbor Elišky Erlichové, skupina EILLAS a ženský 
sbor Sirény. „Letošní vyvrcholení předvánočního programu 
jsme svěřili muzikantům Zdeňce Tichotové, Jiřímu Ho-
loubkovi a Pavlu Peroutkovi z legendární skupiny Spirituál 
Kvintet, kteří zahrají a  zazpívají několik vánočních písní. 
Těšíme se na mimořádný sváteční zážitek,“ zve všechny ob-
čany na náměstí místostarostka Hana Špačková.

Adéla Ambrožová, tisková zpráva města Říčany

Předvánoční čas v Říčanech již tradičně patří 
adventu a Českým Vánocům
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Pozvánku na adventní setkávání s programem všech akcí najdete na straně 83.

16 texty.kuryr@ricany.cz



Informace z radnice

Od 30. listopadu 2014 do 30. ledna 2015
Betlémy jsou vystavené na hradní zahradě (otevřena denně 9–17 hodin), vánoční stromy u kostela

Říčanské mateŘské a základní škOly vás srdečně zvOu  
na výstavu vánOčních strOmů a Betlémů

Výstava betlémů
a vánočních stromů
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áPřejeme Vám všem klidné a radostné vánoční svátky, domov provoněný 

vanilkou a skořicí. Prožijte neopakovatelné chvíle se svou rodinou, se 
svými dětmi, v jejichž v očích září štěstí, radost i spokojenost.
vedení města Říčany vladimír kořen, Zdeněk hraba, hana Špačková
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Informace z radnice

Turistické informační centrum 
na  Masarykově náměstí se při-
pravilo na  Vánoce širokou na-
bídkou nového i již osvědčeného 
zboží. Opět si můžete zakoupit 
nově vydanou kroniku města 

od Gustava Trnky „Město Říčany v minulosti i přítomnos-
ti“. Na výběr máme knihy s ilustracemi od Josefa Lady pro 
děti i  dospělé, cizojazyčnou knihu s  fotografiemi Prahy 
a okolí (najdete zde říčanskou Olivovnu) a zábavné kníž-
ky od Ivana Rillicha (autor pidifrků). Prodáváme advent-
ní kalendáře pro děti, perníčky, vánoční pohledy, dárkové 
předměty s logem Říčan a spoustu dalšího.

Vítězná povídka získá tablet
Pro děti jsme i  letos připravili soutěž o  zajímavé ceny. 
Malé děti budou mít od  první adventní neděle možnost 
namalovat si v  infocentru obrázek nebo vyrobit vánoční 
řetěz. Starší děti mohou napsat vlastní vánoční povídku. 
Text by měl obsahovat 1000–2000 znaků, jde tedy o krát-
ký příběh s  výraznou pointou. Příběhy neposílejte mai-
lem, přineste je vytištěné k nám do Informačního centra. 
Nejzajímavější oceněné texty vydáme v lednovém Kurýru, 
autor vítězné povídky získá tablet.
Jinak po celý advent budeme mít v Informačním centru ote-
vřeno denně – v sobotu dopoledne od 9 do 12 a v neděli odpo-

ledne od 12 do 18 hodin. O těchto adventních nedělích bude 
uzavřená pobočka v rondelu, ale na náměstí vám nabídneme 
otevírací dobu přizpůsobenou vašemu zájmu – když vám 
zachutná svařené víno nebo punč, můžete posedět v  teple 
i déle. Stejně jako vloni budeme v prosinci prodávat známky 
na popelnice, a to kdykoliv během otevírací doby.
O  vánočních svátcích a  v  některé další dny bude zavřeno. 
Konkrétně v infocentru na náměstí to bude 24. 12. – 28. 12. 
a 31. 12. – 1. 1. 2015. V infocentru v rondelu bude zavřeno 
každou adventní neděli, tedy 30. 11., 7. 12., 14. 12. a 21. 12. 
a dále 24. 12. – 26. 12. a 31. 12. – 1. 1. 2015. Přejeme všem 
klidnou vánoční pohodu a šťastné vykročení do nového roku.

Infocentrum a vánoční nabídka

Výběrové řízení na novou posilu  
do infocentra v rondelu
Od února bychom rádi nově přivítali v rondelu kolegu nebo kolegyni 
na hlavní pracovní poměr. Obsluha informačního centra by měla být 
komunikativní a přátelská, měla by mít minimálně středoškolské 
vzdělání, znalost angličtiny či němčiny na komunikativní úrovni 
(další jazyk výhodou), očekáváme, že ovládá práci s počítačem, 
umí se orientovat v mapách a vyhledávat na internetu. Uvítáme 
praxi v zákaznickém servisu či podobně orientovanou na klienty. 
Pokud máte zájem rozšířit naše řady, pošlete svoje CV s průvodním 
dopisem na adresu infocentrum@ricany.cz, a to do konce prosince 
2014. Vybrané uchazeče oslovíme a v průběhu ledna se s nimi 
setkáme při osobním pohovoru.

Veselé Vánoce a mnoho úspěchů 
v roce 2015 přeje Říčanská ODS

PF_ODS2015_KUR_INZ_P2.indd   1 20.11.14   10:0218 texty.kuryr@ricany.cz



Informace z radnice

 Schválený Upravený Skutečnost   % plnění
 rozpočet rozpočet k 31. 10. 2014 k uprav.
 v Kč v Kč v Kč rozpočtu

Plnění rozpočtu 
města

Denní stacionář Olga v Říčanech
Stavba stacionáře se pomalu 
blíží ke  svému závěru. Účet 
veřejné sbírky je stále otevřen 
a jakákoliv darovaná finanční 
částka bude využita ve  pro-
spěch této dokončované pro-
spěšné stavby. Ještě jednou 
všem dárcům děkujeme.
Stav účtu k datu 14. 11. 2014 je 
3.750.479,52 Kč.    

Číslo sbírkového účtu: Česká spořitelna Říčany: 1249-
320 390 319/0800

stav účtu k 17. 11. 2014: 

3 750 480 Kč

Finanční dar dle zákona 586/1992 Sb. lze odečíst od zákla-
du daně.

Michal Mrázek, radní pro zdrav. a soc. péči

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 173Ê637Ê778,16 88,31

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

61Ê179Ê418,00 69Ê447Ê010,40 54Ê735Ê661,29 78,82

kapitálové příjmy (příjmy z prodeje majetku) 12Ê282Ê525,00 19Ê982Ê405,01 12Ê927Ê714,01 64,70

Přijaté dotace 71Ê777Ê964,00 97Ê789Ê585,78 52Ê290Ê030,66 53,47

Přijaté splátky půjček 137Ê342,00 1Ê171Ê210,00 621Ê528,00 53,07

Příjmy celkem 330Ê174Ê249,00 385Ê005Ê406,19 294Ê212Ê712,12 76,42

Příjmy fondů z rozpočtu města (grantový, fond 
rozvoje bydlení, humanitární, sociální)

80Ê027Ê599,00 108Ê121Ê584,84 75Ê869Ê193,01 70,17

rozpočtové příjmy celkem 410Ê201Ê848,00 493Ê126Ê991,03 370Ê081Ê905,13 75,05

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 559Ê534Ê178,40 436Ê489Ê092,50 78,01
 

vÝdaje 

běžné (provozní) výdaje 221Ê568Ê001,00 252Ê699Ê975,88 194Ê451Ê137,03 76,95

rozpisové rezervy 6Ê429Ê442,00 3Ê864Ê606,89 0,00 0,00

běžné výdaje celkem 227Ê997Ê443,00 256Ê564Ê582,77 194Ê451Ê137,03 75,79

kapitálové (investiční) výdaje 99Ê437Ê654,00 146Ê038Ê228,11 80Ê023Ê148,69 54,80

rezervy na investice 13Ê367Ê699,00 9Ê999Ê782,68 0,00 0,00

Investiční výdaje celkem 112Ê805Ê353,00 156Ê038Ê010,79 80Ê023Ê148,69 51,28

výdaje celkem 340Ê802Ê796,00 412Ê602Ê593,56 274Ê474Ê285,72 66,52

Převody z rozpočtu města do fondů (grantový, fond 
rozvoje bydlení, humanitární, sociální)

80Ê027Ê599,00 108Ê121Ê584,84 75Ê869Ê193,01 70,17

rozpočtové výdaje celkem 420Ê830Ê395,00 520Ê724Ê178,40 350Ê343Ê478,73 67,28

Splátky úvěru 38Ê810Ê000,00 38Ê810Ê000,00 38Ê093Ê945,60 98,15

výdaje vč. splátky půjčky 459Ê640Ê395,00 559Ê534Ê178,40 388Ê437Ê424,33 69,42

rozdíl příjmy – výdaje 0,00 0,00 48Ê051Ê668,17
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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
20. října, 16.30
Zaměstnankyně pracoviště Turistického informačního 
centra umístěného v rondelu železniční zastávky oznamu-
je nález střeliva, které jí odevzdala příchozí žena. Strážní-
ci na místě zjišťují, že se jedná celkem o dvacet devět kusů 
střeliva různého druhu. Zajištěné střelivo bylo strážníky 
předáno Policii ČR k provedení dalších opatření.

22. října, 17.17
Městská policie přijímá telefonické oznámení o  zmatené 
ženě, která se pohybuje v ulici Černokostelecká. Po příjezdu 
na místo se strážníci setkávají jak s oznamovatelem událos-
ti, tak i se zmatenou ženou. Žena se strážníky komunikuje, 
její věty však zprvu nedávají smysl. Celou situaci podtrhuje 
nepřítomný výraz, který má žena v obličeji. Žena je promoče-
ná a třese se zimou. Poklidnou komunikací se daří zjistit její 
totožnost. Pomalu začíná povídat o tom, jak byla svým pří-
telem předchozí den napadena, a to jak slovně, tak fyzicky. 
Z tohoto důvodu včerejšího dne své bydliště opustila. Žena 
si stěžuje pouze na bolest hlavy a vzhledem k důvodným po-
chybnostem o jejím duševním zdraví byla převezena do zdra-
votnického zařízení, kde byla hospitalizována. 

28. října, 15.34
Policie ČR žádá o součinnost při prověření oznámení o oso-
bě, která se nachází v prostoru železniční zastávky a oznamu-
je záměr ukončit svůj život skokem pod projíždějící vlakovou 
soupravu. Policisté společně se strážníky prověřují celou 
lokalitu železniční zastávky včetně kolejiště a pátrají po oso-
bě. Hlídce strážníků se daří v  ulici Zborovská kontaktovat 
osobu sedící na lavičce. Ukazuje se, že právě tato osoba chce 
ukončit svůj život výše zmíněným způsobem, a to z důvodu 
problémů v  partnerských vztazích. Na  místo se dostavují 
i policisté a následně i zdravotnická záchranná služba, která 
osobu převáží do specializovaného zdravotnického zařízení. 

29. října, 14.30
Všímavý občan upozorňuje na muže, který vyšel z restaurační-
ho zařízení v ulici Široká a v ulici Podskalí nasedá do osobního 
motorového vozidla Ford. Na  tom by nebylo nic zvláštního, 
kdyby muž svým počínáním již v roli řidiče motorového vozi-
dla při výjezdu z parkoviště skoro nezpůsobil dopravní nehodu. 
Oznamovatel za mužem ve vozidle pokračuje až k obchodní 
zóně v ulici Černokostelecká. Řidič Fordu jízdu nezvládá a opa-
kovaně naráží do obrubníků. Je evidentní, že je pod vlivem al-

koholu. Vše je oznámeno i Policii ČR, která též vysílá k místu 
hlídku. Za značného přispění oznamovatele je dále zjištěno, že 
muž odjíždí směrem k hlavnímu městu Praze. Řidiče Fordu se 
strážníkům v jejich katastrální působnosti nedaří dostihnout, 
proto v  pronásledování řidiče pokračuje hlídka Policie ČR. 
Oznamovatel řidiče Fordu i nadále sleduje, a to až do Prahy-
-Uhříněvsi, kde na Novém náměstí řidič Fordu bourá do do-
pravního značení. Do zastavení řidiče se zapojuje jak Policie 
ČR z  Prahy-Uhříněvsi, tak i  Městská policie hlavního města 
Prahy. Řidič Fordu s  oznamovatelem v  zádech však vozidlo 
otáčí a vrací se zpět k Říčanům ulicí Černokostelecká. Strážníci 
městské policie vyčkávají v ulici Černokostelecká a zanedlouho 
vidí přijíždějící vozidlo Ford. Na pokyn k zastavení řidič nejprve 
nereaguje, poté však zastavuje. 

Na zákonné výzvy strážníků k vypnutí motoru a vystoupe-
ní z vozidla reaguje řidič tak, že opakovaně do strážníků 
najíždí. Svého jednání zanechává až po  použití donuco-
vacího prostředku – hrozby namířené služební zbraně. 
Následně je z vozidla za použití hmatů a chvatů vytažen 
a jsou mu přiložena služební pouta. Již při prvotním kon-
taktu je z muže silně cítit alkohol. Toto potvrzuje i prove-
dená orientační dechová zkouška s výsledkem 2,07 pro-
mile alkoholu. Dále je zjištěno, že na  vozidle Ford jsou 
umístěny rozdílné registrační značky a  navíc má řidič 
soudem vysloven zákaz řízení motorových vozidel. Řidič 
vozidla je tak podezřelý ze spáchání několika trestných 
činů. Strážníky je omezen na osobní svobodě a následně 
předán Policii ČR k provedení dalších opatření a úkonů.  

1. listopadu, 9.18
Městské policii je nahlášeno poškození nově vysazených dubů 
na Strašíně v ulici U Ládek. Strážníci oznámení prověřují a zjiš-
ťují, že neznámý pachatel poškodil nově vysazené stromořadí 
dubů lemujících cestu, která spojuje Strašín s takzvaným no-
vým Strašínem. Celkem 
bylo poškozeno jedenáct 
z  dvaceti tří dubů, které 
zde obyvatelé společnými 
silami vysadili. Jelikož 
celková vyčíslená škoda 
je více jak pět tisíc korun, 
byla celá událost předá-
na Policii ČR, protože se 
neznámý pachatel svým 
nesmyslným řáděním do-
pustil trestného činu.
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Bezpečnost a infrastruktura

I během podzimu se u dobrovolných hasičů stále něco dělo. 
V sobotu 18. října jsme se vydali na noční soutěž do Dolínku, 
které se tradičně účastníme. Bohužel se nám letos, v důsled-
ku neblahých okolností, nepodařilo postavit soutěžní druž-
stvo. Ale i tak jsme se soutěže zúčastnili. Zajišťovali jsme jed-
nu z disciplín, při které se prověřovala schopnost poskytnout 
první pomoc. Naše členky Nina Šafránek, Markéta Veselá 
a Denisa Korbelová mají s realizací těchto soutěžních disci-
plín, coby maskérky, figurantky a  rozhodčí v  jedné osobě, 
bohaté zkušenosti. A tak připravily vskutku krvavou disciplí-
nu, při které soutěžící museli prokázat svůj um při záchraně 
raněného. Ve  čtvrtek 23. října krátce před polednem jsme 
byli povoláni k požáru jedné z kanceláří v logistickém areálu 
Green Square na Černokostelecké ulici. Naštěstí se ukázalo, 
že se jednalo o  závadu na  elektronické požární signalizaci, 
a tak jsme byli velitelem zásahu profesionálních hasičů, kteří 
se na místo události dostavili jako první, odvoláni zpět na zá-
kladnu. V  sobotu 25. října se šestnáct členů naší jednotky 
vypravilo na stanici profesionálních hasičů do Příbrami. Zde 
jsme absolvovali výcvik v protiplynovém polygonu. S nasaze-
ným dýchacím přístrojem museli členové jednotky nejprve 
projít fyzickým testem a potom se vydat do spletitého bludiště 
chodbiček, klecí, tunelů a malých průlezů, při jejichž zdolává-
ní se museli místy plazit po břiše. Přitom se museli spolehnout 
jen na svůj hmat a orientační smysl. Výcvik v polygonu se totiž 
absolvuje bez svítilen, takřka potmě a s hlasitou zvukovou ku-
lisou, která slouží jako stresový faktor. Po skončení výcviku 
následoval společný oběd a prohlídka místního hornického 
muzea. Sobota 2. listopadu patřila každoročnímu praktické-
mu školení hasičských družstev okrsku číslo 3 Modleticko. 
Jelikož jsme jeho součástí, tak jsme se i my postavili na start. 
Toto praktické školení probíhá formou soutěže a tradičně se 

koná v dubnu u příležitosti svátku patrona hasičů sv. Flori-
ana. Bohužel se letos v dubnu v předvečer školení prohnaly 
nad obcí Herink přívalové srážky. Ty způsobily, že se do obce 
přivalily nánosy bahna. A protože právě hasiči z Herinku měli 
letošní školení pořádat, tak se školení jako takové zrušilo 
a přihlášené sbory se do Herinku vydaly na pomoc při likvida-
ci těchto přívalových srážek. Do podzimu se však již perfekt-
ně uklidilo, a tak už nic nebránilo tomu, aby družstvo hasičů 
z Říčan obsadilo v soutěži, s níž se pojí toto školení, krásné 
druhé místo. V  rámci tohoto praktického školení museli 
účastníci předvést své znalosti a dovednosti v různých disci-
plínách. Jednalo se o zdravovědu, znalosti radiokomunikace 
a radiového provozu, fyzický test, jízdu zručnosti, teoretické 
znalosti v oblasti bojového řádu, sebejištění, slaňování a další. 
Disciplínu zdravovědy opět zajišťovaly naše zkušené členky, 
které účastníkům přichystaly překvapení v podobě amputo-
vané horní končetiny a  resuscitace. Pro všechny účastníky 
školení to jednoznačně byl přínosně strávený čas. V sobotu 
8. listopadu se část naší jednotky opět proškolila v obsluze 
a v práci s motorovou pilou. Následně si hasiči mohli vše zo-
pakovat v praxi při pokácení vzrostlého stromu. 
Máte-li zájem podívat se na fotografie z jednotlivých akcí 
anebo se o nás dozvědět více, můžete navštívit náš face-
bookový profil, kde nás najdete pod heslem Hasiči Říčany. 
S přáním klidného času adventního a šťastných veselých Vánoc

Filip Šilar, jednatel SDH Říčany

Co nového u hasičů
www.sdhricany.wz.cz

1. listopadu, 16.20
Strážníci na  základě telefonické žádosti o  součinnost  
s  Policií ČR prověřují oznámení o  podezření na  krádež 
dřeva v lokalitě ulic Olivova a Malá Olivova. Hlídka stráž-
níků se dostavuje k místu oznámení. Při jízdě služebním 
vozidlem si všímají řidiče protijedoucího vozidla s přívěs-
ným vozíkem, na kterém je naloženo dřevo. Hlídka stráž-
níků se otáčí a řidiče vozidla zastavuje v ulici Černokos-
telecká. Na  dotaz strážníků není řidič schopen vysvětlit 
původ nákladu, ani předložit doklady prokazující vlast-
nictví dřeva. Řidič nejdříve strážníkům tvrdí, že dřevo má 
z  lesa svého vlastnictví. Na místo se však dostavuje svě-
dek celé události, který strážníkům sděluje, že dotyčný se 
krádeže dřeva dopouští opakovaně. Šetřením je následně 
zjištěno, že pokácené dřevo pochází z  lesa ve vlastnictví 
města Říčany a řidič vozidla se nakonec ke krádeži dřeva 
strážníkům doznává. O celé události je vyrozuměn správ-
ce lesa a  odbor životního prostředí městského úřadu. 

Za  dozoru strážníků bylo dřevo vyloženo zpět na  místo 
odcizení. Celá událost byla strážníky oznámena přísluš-
nému odboru městského úřadu k dořešení. 

Městská policie Říčany přeje čtenářům šťastné a veselé 
Vánoce a klidné prožití svátků. 

Jindřich Joch
zástupce vedoucího Městské policie Říčany
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Mnoho dřevin je celkově nenápad-
ných. Jiné lahodí oku během květu 
nebo mají zajímavé plody. Potom 
jsou tu stromy po  všech stránkách 
nepřehlédnutelné. Mezi ně jistě patří 
borovice Jeffreyova.
Borovice Jeffreyova přirozeně roste 
na západě Severní Ameriky, v částech 
států Oregon, Nevada a  Kalifornie. 
Vyskytuje se až do  výšky 3  000 m n. 
m., kde snáší chladné zimy. Do Evro-
py se dostala v roce 1853 a na území 
ČR byla poprvé vysazena v roce 1865 
na Hluboké.
Mohutný strom dorůstá výšky kolem 
45 m a dožívá se až 500 let. Silný rov-
ný kmen je krytý černohnědou rozpu-
kanou borkou. Většinou vodorovně 
odstávající větve tvoří kuželovitou 
korunu. Přes 20 cm dlouhé jehlice 
jsou ve svazečcích po třech, mají os-
tré špičky a pilovitý okraj. 
V červnu vykvétá samčí, posléze i sa-
mičí šištice. Oplodnění vajíčka nastá-
vá 13 měsíců po  opylení a  na  konci 
léta 2. roku dorůstá šiška plné ve-
likosti. Vejcovitě kuželovité šišky 
bývají velké i  přes 20 cm, ukrývají 
okřídlená semena.

Světlomilná borovice Jeffreyova je 
velmi dekorativní hlavně při  solitérní 
výsadbě. Atraktivní jsou její dlouhé 
jehlice a velké šišky. V Říčanech roste 
statný jedinec v zahradě za gymnáziem 
na Komenského náměstí (na obrázku). 
Pryskyřice této borovice voní po po-
merančích. Poměrně tvrdé a prysky-
řičnaté dřevo se světle červenavým 

jádrem a  žlutavou bělí se v  Americe 
používá ke stavebním a  truhlářským 
účelům.
Největší současný exemplář roste 
v Yosemitech. Je vysoký 58 m a prů-
měr kmene dosahuje 247 cm.

Jakub Halaš

Životní prostředí a zdraví

83

Borovice Jeffreyova
Pinus jeffreyi
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Přírodovědné exkurze pro 
pedagogy
Během tohoto roku probíhaly přírodovědné exkurze pro 
pedagogy mateřských a základních škol. Cílem bylo při-
blížit přírodu Říčanska učitelům, kteří mohou získané 
poznatky využít ve výuce. Seznámili jsme se s rostlinami, 
ptáky, obojživelníky a  s  bezobratlými na  jejich přiroze-
ných stanovištích. Pedagogové si prakticky vyzkoušeli 
odchyt živočichů a určování jednotlivých druhů. 
Výstupem z  těchto exkurzí jsou seznamy pozorovaných 
druhů, které najdete na  webu Ekocentra Říčany v  sekci 
Exkurze. Na téma houby, savci, obojživelníci a bezobratlí 
jsme vytvořili výukové plakáty, které si můžete zapůjčit 
pro výuku ve škole. U savců jsme se soustředili na jejich 
poznávání podle stop a pobytových znamení. 
Výukové plakáty vznikly díky projektu Lesní klub Pramí-
nek zve děti do přírody, který byl podpořen Ministerstvem 
životního prostředí.

Pokud máte o  zapůjčení plakátů zájem, kontaktujte nás 
na emailu: katerinacihakova@seznam.cz.

Za zimujícími netopýry
Pedagogy MŠ zveme na  poslední z  cyklu přírodovědných 
expedic, které pořádá Asociace lesních mateřských škol. Vy-
pravíme se podél Berounky do jeskyní za zimujícími netopý-
ry s Radkem Lučanem z Přírodovědecké fakulty UK Praha. 
Na  tuto exkurzi se přihlaste prosím přes formulář 
na  stránkách www.lesnims.cz v  sekci Projekty/Přírodo-
vědné expedice.
Sraz je v pátek 12. prosince v 8.30 na vlakovém nádraží 
Beroun.

Kateřina Čiháková

Životní prostředí a zdraví

ukázka části jednoho z výukových plakátů
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Životní prostředí a zdraví

Na  zahradě 1. ZŠ Říčany je již od  letních prázdnin čilý 
ruch. Muzeum Říčany tam ve spolupráci se školou a měs-
tem Říčany realizuje ojedinělý počin – Didaktické cent-
rum geologie (geopark). 
Ředitel muzea a odborný garant geoparku Jakub Halaš 
popisuje, na co se učitelé, žáci i široká veřejnost mohou 
od jara 2015 na zahradě 1. ZŠ Říčany těšit: „Najdete zde 
různá stanoviště s typickými horninami z celé České republiky 
i z okolí Říčan – čedičové varhany, zvrásněné vrstvy vápenců, 
břidlicové sutě nebo žulové balvany. Model paleontologického 
naleziště vám nabídne možnost odkrývat kosti dinosaurů, 
obrovské schránky hlavonožců a repliky zuhelnatělých kapra-
din. V jezírku si budete moci vyzkoušet rýžování zlata, pozo-
rovat, jak vznikají v písku meandry a delty a spoustu dalšího.
Všechna stanoviště jsou navíc osázena typickou vegetací. 
Břehy jezírka budou pokrývat mokřadní rostliny, vápencové 
skalky budou porostlé vápnomilnou teplomilnou vegetací jako 
v  Českém krasu. Výuková zahrada tedy bude sloužit nejen 
k  výuce geologie, ale také jako říčanská ‚minibotanická‘ za-
hrada se sbírkami okrasných, léčivých a medonosných rostlin, 
ve které naleznete více než 100 druhů bylin, trav a keřů.“
Na jaře budou v geoparku probíhat vzdělávací aktivity pro uči-
tele a přírodovědné kluby, které nově vznikly na 1. ZŠ Říčany 
a na ZŠ Bezručova. Geopark totiž vzniká v rámci celorepubli-
kového projektu „Vědou ke vzdělání, vzděláním k vědě“, finan-
covaného z Evropského sociálního fondu (ESF), Operačního 
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK)  
a státního rozpočtu ČR, který je zaměřen na popularizaci geo-
logie a dalších věd o živé a neživé přírodě. V Říčanech aktivity 
realizuje Muzeum Říčany, které je partnerem nositele projek-
tu České geologické služby. Pro učitele a zájemce o přírodo-
vědnou činnost – žáky přírodovědných klubů – tak tento rok 
pořádáme zdarma geologicky zaměřené exkurze, dny otevře-
ných dveří ve vědeckých institucích, tvoříme virtuální labora-
toře. Učitelé zapojení do projektu se navíc zúčastní odborné 
zahraniční stáže ve Velké Británii. 

Díky patří městu Říčany, které investovalo do stavby ven-
kovní učebny. Bude zde zázemí pro geologickou laboratoř, 
dílnu a vzorkovnu. Zároveň se tu nalézá sociální zázemí, jež 
mohou využít návštěvníci hradního nádvoří, které město 
nedávno opravilo a které je s geoparkem nově propojeno.
Starosta města Vladimír Kořen k  tomu říká: „Mám 
radost nejenom jako starosta, ale také jako popularizátor 
vědy a poznání. Jako kluk jsem chodíval do vápenky hledat 
zkameněliny, nosil jsem je do školy a hledal někoho, kdo mi 
řekne, co jsem to vlastně našel. Tady v  Říčanech to bude 
opačně. Děti budou hledat kosti dinosaurů, poznají dra-
hokamy a třeba se dozví, že i na našem území vybuchovaly 
sopky a byly tu supervulkány. Je to super a díky všem, kteří 
projekt dávají dohromady a uvádějí ho v život.“
Učebna bude sloužit jako Centrum didaktiky geologie 
učitelům přírodních věd z celé republiky, kteří sem mohou 
přijet na odborné konzultace a přitom si rozříznout, 
vybrousit nebo mikroskopovat vlastní vzorky hornin.
Nejen školy, ale i  veřejnost může geologii ochutnat již 
nyní – na výstavě Zkameněliny: archiv života. V příštím 
školním roce rozšíří Muzeum Říčany svou nabídku výu-
kových programů o výukové programy zaměřené na geo-
logii, paleontologii a botaniku, přímo v Didaktickém cen-
tru geologie. Po slavnostním otevření v jarních měsících 
bude geopark přístupný také veřejnosti.
Jak se dívá na dění na pozemku 1. ZŠ její ředitel Pavel 
Bednář?„Již před 20 lety, když jsem učil na I. ZŠ, jsem měl 
pověst zavilého ‚šutrologa‘. Tajně jsem doufal, že se mi tento 
opomíjený obor podaří dostat na vyšší úroveň. Díky nezměr-
nému úsilí se podařilo prosadit cosi nevídaného.
Realizace, kterou provádí Muzeum Říčany, je pro mě každo-
denní pastvou pro oči. Navíc se mohu podílet  jako zásobovač, 
závozník nebo poradce. Velký dík městu Říčany za  stavbu 
‚domečku‘ – právě touto stavbou se Didaktické centrum geo-
logie vymyká klasickému pojetí venkovních učeben.
Myslím, že žáci budou nadšeni, až budou s pracovními listy 
plnit množství praktických úloh. Učit geologii, botaniku  
a přírodovědu, vůbec pak v tomto prostředí, bude lahůdkou.“

Adéla Venerová, Muzeum Říčany

Geopark roste přímo před očima
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Životní prostředí a zdraví

Okrašlovací spolek 
v Říčanech přeje 
příjemné prožití 
posledních dní 
letošního roku 
a v roce příštím 
hodně šťastných dní.
Irena Moudrá
jednatelka spolku
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Protože se nám 
pomalu blíží konec 
roku a  s  ním spo-
jené vánoční svát-
ky, sešli jsme se 

na již tradičním Adventním setkání 
seniorů v  Kulturním centru Labuť 
v pondělí 24. listopadu. K tanci i po-
slechu nám hrála hudební skupina 
Šarm z Prahy a pro sváteční náladu 
jsme ochutnali i svařené víno z Mo-
ravy. Ale listopad pro nás nebyl jen 
tanec, také jsme navštívili Třeboň 
a výlov rybníka Svět. I v prosinci nás 
čekají některé akce (viz program 
níže), na kterých se s mnohými z vás 

uvidíme, přesto nám dovolte, aby-
chom vám poděkovali za vaši přízeň 
a podporu. Rádi bychom také touto 
cestou poděkovali jak našim dobro-
volníkům a spolupracujícím organi-
zacím, tak i  dárcům a  sponzorům. 
Jmenovitě bych chtěla vyzdvihnout 
podporu ze strany města Říčany, 
Krajského úřadu Středočeského 
kraje, Ministerstva sociálních věcí 
a zdravotnictví, KC Labuť, DPS Se-
nior a firmy Baronetto, s.r.o.
Hezké prožití svátků vánočních 
a šťastný vstup do nového roku přeje
Irena Moudrá, předsedkyně správní 

rady

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 kon-
krétní akci nebo se dostavit dle ak-
tuálního programu. Seniorcentrum 
Říčany je registrovaným poskytovate-
lem 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 Seni-
or.
Povídání o  historii – každou dru-
hou středu od 16.00 hodin ve spole-
čenské místnosti DPS Senior. 

Akce:
n 9. prosince, úterý – Na  problé-

my nejste sami! – poradna – 
Místo: DPS Senior – kancelář. 
Začátek: 13.00 h. Bezplatné po-
radenství při řešení naléhavých 
a  neodkladných situací, které se 

Životní prostředí

Zpráva 
o křídlatce 
v Říčanech 
2014

I  v  roce 2014 
pokračovala 
likvidace kří-
dlatky v  Říča-
nech, v  sou-

činnosti Okrašlovacího spolku 
a  města Říčany. Do  evidence 
ploch s křídlatkou byly v r. 2014 
doplněny čtyři další plochy, 
takže celkem evidovaných je 
nyní 6897 m2, z  toho je již vy-
čištěných 3559 m2. V r. 2014 se 
podařilo vyčistit 500 m2 ploch.  
Okrašlovací spolek započal 
likvidaci na  třech nových loka-
litách. Také se zapojil do  likvi-
dace křídlatky nad Jurečkem, 
kde s  křídlatkou zápasí již dva 
roky pan Starec. OSŘ v  sou-
časné době bojuje s  křídlatkou 
na 2085 m2, což je nejvíce v do-
savadní činnosti OSŘ. 
Samozřejmě by tato činnost ne-
byla možná bez finanční podpo-
ry města Říčany v rámci grantů. 
I  v  r. 2014 se osvědčila úzká 
spolupráce s  paní  Šebkovou 
z odboru správy majetku města. 
Spolek také poskytl konzultace 
a poradenství v některých okol-
ních obcích.
Do  likvidace křídlatky se zapo-
juje stále více vlastníků zahrá-
dek. Pro ty, kteří hodlají s touto 
činností začít, doporučujeme 
následující postup podle dr. Vět-
vičky: na  jaře po  vyrašení kříd-
latky pravidelně odstraňovat 
výhonky vykopáním s  kořeny, 
posekáním nebo odkopnutím. 
A to opakovat až do konce červ-
na. Pak nechat křídlatku růst 
a v září, když doroste výšky cca 
80 cm, postříkat Roundupem 
nebo Dominátorem. Všem zá-
jemcům rádi osobně poradíme 
a pomůžeme. 

Jiří Pánek
Okrašlovací spolek v Říčanech

Program

SENIORCENTRUM ŘÍČANY
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Pro seniory

Na Kavčí Skále se pořád něco děje!
Náš Domov seniorů žije stále aktiv-
ním životem a já jsem moc ráda, když 
si tak pročítám tento měsíčník, s ko-
lika říčanskými lidmi, sdruženími či 
školami už spolupracujeme.
Děkujeme všem a  těšíme se na další 
společné chvíle i v dalších měsících. 
Chystáme se na exkurzi do pražské vo-
dárny Podolí, zavítáme do  Muzea PO-
LICIE, kde jsou připraveny soutěže pro 
seniory i prohlídka zajímavých expozic. 
Účastníme se různých soutěží a  vý-
stav (Pro radost a potěšení ve vzdále-
né severní Moravě). Na  ochutnávku 

jsme poslali naše oblíbené „Zavino-
vací rohlíčky paní Braitové“. Náš 
Domov pořádá, a  sám se i  účast-
ní, sportovní dny v  blízkém okolí 
i ve vzdálenějších oblastech (Rožmi-
tál p. Třemšínem).
Navazujeme na  letitou spolupráci 
s MŠ Čtyřlístek a děti nám pomáhají 
při výtvarné tvorbě a vzájemně zaží-
váme spoustu pěkných setkání. Ať jsi 
malý, nebo starý – život stojí za  to! 
Nově se přidalo i  o. s. Mezi námi, 
jehož zájmem jsou mezigenerační 
setkání. Jsme stále klubem SENSEN 

působicím po  celé ČR a  také se za-
pojujeme do jejich akcí (Druhý život 
dětské knihy). Tento projekt je stále 
živý a  kdo byste měl zájem, knížky 
stále sbíráme.
Taneční terapii vozíčkářů nám při-
blížil Petr Veleta, který už l5 let patří 
ke  špičce v  tomto, pro někoho snad 
neobvyklém, oboru. Přijel do  Říčan 
udělat ukázkovou hodinu a  získal si 
srdce nás všech. Naše tělocvična zně-
la hudbou i skvělou atmosférou a ta-
nec byl všudypřítomný. Tančili doslo-
va všichni a alespoň na okamžik jako 
by zapomněli na stáří a jeho neduhy.
Další měsíc bude také ve  zname-
ní hudby – těšíme se na  vždy velmi 
pěkně připravený koncert mladých 
umělců ze ZUŠ, vystoupení country 
skupiny „Kamzíci“ nebo ondřejov-
ských harmonikářek. Přijede i  duo 
AMOROSO nebo uslyšíme krásné 
hlasy dětského sboru Elišky Erlicho-
vé. Jako každý rok k nám přijdou an-
dělské a pekelné bytosti s Mikulášem 
z 1. ZŠ na Masarykově náměstí.
Děti ze ZŠ U  ŘÍČANSKÉHO LESA 
počítají s naší účastí na vánočním jar-
marku a my se zase v roce příštím chys-
táme na spolupráci v oblasti literární.
Ale nebudu předbíhat a  všem pře-
jeme od  nás hodně zdraví, pohody, 
lásky – příjemné prožití svátků vá-
nočních a  na  shledanou v  Kurýru 
příští rok. 

Eva Kubínová, aktivizační DS

dotýkají rodinných vztahů. Psy-
chologicko-sociální poradenství 
pro mezilidské vztahy v  širší ro-
vině (sousedské, přátelské vztahy 
aj.), aktivní pomoc při urovnávání 
konfliktů v mezilidských vztazích, 
krizová intervence, aktivní a rych-
lá pomoc při jakémkoli problému 
v  oblasti mezilidských vztahů,… 
Na setkání se těší Mária Belzová.

n 10. prosince, středa – Povídání 
o historii – Kdy, kde, proč a  jak 
se stalo v  čs. dějinách – Místo: 
DPS Senior – společenská míst-
nost. Začátek: 16.00 h. Vstup 
zdarma. Na  setkání se těší Jiřina 
Kutláková.

n 11. prosince, čtvrtek – Prohlídka 
betlémů a vánočních trhů – Mís-
to: Praha – Jindřišská věž. Odjezd 
vlakem v 9.59 h z Říčan. Prohlíd-
ka unikátních ručně vyřezávaných 
betlémů z  Třešti. Poté prohlídka 
vánočních trhů v  centru Prahy. 
Příspěvek účastníků: 50 Kč, jízdné 
si hradí účastníci sami. Přihlášení 
do 10. prosince.

n 18. prosince, čtvrtek – Kavárnič-
ka – Místo: DPS Senior – jídelna. 
Začátek: 15.00 h. Příjemné pose-
zení a  popovídání při kávě nebo 
čaji. Hudební vystoupení. Všichni 
jste srdečně vítáni. Vstup zdarma.

n 5. ledna, pondělí – Novoroční 

setkání seniorů – Místo: KC La-
buť. Začátek: 14.00 h. K poslechu 
i tanci nám bude hrát Miloš Rada 
a  New Banjo Trio. Překvapení 
pod plachetkou – tombola. Vstup 
zdarma.

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 18. prosince 2014 od  10.30 
do 12.00 h.
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Pro děti a rodiče

Co nového v NZdM 
Klub Cesta?
V  blízké době dojde k  potřebnému 
rozšíření prostor klubu. Jednáme 
s městem Říčany o pronájmu dalších 
dvou místností ve stávajících prosto-
rách. Také plánujeme novou výzdobu 
hlavní místnosti pro zvýšení atrakti-
vity pro cílovou skupinu služby.
Od  začátku roku 2015 dojde k  mír-
nému omezení terénní formy služby, 
z důvodu zimního období i odchodu 
vedoucí klubu. Na  jejím místě ji na-
hradí Matúš Žák, který v Klubu Cesta 

pracuje téměř čtyři roky jako sociální 
pracovník. Klub bude však i  nadále 
otevřen 3 dny v  týdnu a  terén bude 
probíhat jako doplňková služba.
Chtěli bychom touto cestou poděko-
vat všem stávajícím donátorům, tedy 
zejména městu Říčany, Ministerstvu 
práce a sociálních věcí a Středočeské-
mu kraji, se kterým spolupracujeme 
na realizaci projektu „Základní síť so-
ciálních služeb II.“, podporovaném Ev-
ropským sociálním fondem. Finanční 
podpora nám umožnila službu provo-
zovat a poskytnout tak podporu mnoha 
dětem i mladým lidem. Také děkujeme 

za  podporu a  přízeň odborné i  neod-
borné veřejnosti a  v  neposlední řadě 
našim klientům. Přejeme všem krásné 
Vánoce a šťastný nový rok 2015.
Aktuality z  klubu můžete sledovat 
na  našich webových stránkách nebo 
na www.facebook.com/klub.cesta.

Lucie Ditrichová, Klub Cesta

Podzimní dopravní 
výchova pro 4. ročníky
Již osmým rokem pro děti 4. ročníků 
základních škol z Říčan a regionu Pra-
ha-východ Cesta integrace bezplatně 
organizuje dopravní výchovu. Teore-
tická část výuky probíhá v Klubu Cesta, 
praktická formou jízdy na kole na blíz-
kém dětském dopravním hřišti. Lek-
torka se dětem věnuje celé dopoledne. 
Výuka je zaměřena na  znalost a  pro-
cvičení důležitých dopravních značek, 
povinné vybavení jízdního kola, zá-
sady bezpečného chování na  vozovce 
a mnoho dalšího. Výukou v září a říjnu 
prošlo 33 tříd z 18 základních škol. Cel-
kem bylo zapojeno přes 630 dětí. Vý-
uka probíhá v  souladu s  Tematickým 
plánem dopravní výchovy, jehož auto-
rem, garantem i donátorem je BESIP, 
Ministerstvo dopravy. Na  výuku také 
přispívá město Říčany a  Středočeský 
kraj. Koordinátorem výuky pro BESIP 
je Centrum služeb pro silniční dopra-
vu. Cesta integrace tímto děkuje všem 
jmenovaným donátorům a  speciálně 
městu Říčany také za  údržbu doprav-
ního hřiště a  nově zřízený přechod 
pro chodce přímo před hřištěm, který 
významně pomůže ke zvýšení bezpeč-
nosti na vozovce v této lokalitě. Výuka 
dle metodiky BESIP bude opět pokra-
čovat na hřišti a v Klubu Cesta na jaře. 

Petra Nyklová
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„Jako Lípa pevně stůjme, bouři, větru 
odporujme!“ Toto je text střediskové-
ho pokřiku našeho skautského stře-
diska. Dnes, v sobotu 1. 11. 2014, zní 
hlasem zhruba devadesáti dětí, roverů 
a  vedoucích u  klubovny na  Marván-
ku. Ano, máme opět výročí postavení 
klubovny a je to 45 let od doby, co se 
otevřely dveře této dřevěné chaty pro 

děti v  listopadu 1969. A  kolik toho 
za  tu dobu zažila? Mnoho. Schůzky 
oddílů, přespávání, výpravy jiných 
skautů, sametovou revoluci, opravy 
oken, sklepa, natáčení České televize 
a  dnes slavnostní otevření kohoutu 
vody od nově vybudované studny! 
Dnešní posvícení zahájil vedoucí stře-
diska Tomáš Rajtora. Mirek Veselý 
zavzpomínal na  dobu vzniku klubov-
ny a připomněl také čtyřicáté páté na-
rozeniny lípy, která se tyčí vedle klu-
bovny. Byla zasazena při dokončení 
stavby klubovny a stala se naším stře-
diskovým znakem. Jirka Kočí všechny 
přítomné pokropil vodou z nové stud-
ny, za  jejíž vybudování vděčíme též 
městu Říčany, které nám na její stavbu 
přispělo finanční podporou formou 
grantu. Moc děkujeme!
A  co se dělo pak? No, na  posvícení 
vždy naše úžasné maminky napečou 
a  připraví pohoštění, které se musí 

hned sníst. Tedy hurá na to! Jinak je 
možné se podívat v klubovně skautů 
na  promítání videí a  fotek z  tábora 
a  dalších akcí, u  skautek je teplý čaj 
a  charitativní obchůdek pro koje-
necký ústav ve  Strančicích a  venku 
začíná pro všechny hra Divoký zá-
pad! Lukáš a Vosa vše našim velkým 
i malým kovbojům vysvětlují a je čeká 
mnoho běhání a přemýšlení při pašo-
vání a převážení surovin a zboží. 
Je to opravdu nádherný slunečný listo-
padový den, ale moc rychle utekl a je čas 
si zakončit dnešní povedené posvícení 
a těšit se, že se tu zase sejdeme za rok.
Jana Rajtorová, zpravodaj střediska

Pro děti a rodiče
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Skautské posvícení, sobota 1. 11. 2014

advent v Mateřském 
centru Mraveniště

www.mraveniste.info

Jako by to bylo včera, když jsme v září 
zahájili provoz mateřského centra. 
Mílovými kroky uběhly čtyři měsíce 
a už je tu Mikuláš, Vánoce a Nový rok.
S dětmi jsme za uplynulé měsíce stih-
li spoustu krásných věcí. V mravenčí 
školičce připravujeme pro rodiče mi-
kulášskou besídku s  představením 
a vyrábíme spoustu dárečků. Nebude 
chybět ani Mikuláš s čertem.
Všechny děti skvěle zvládají dopoled-
ní odloučení od  maminek a  zapojují 
se do společných aktivit. 
Ani ostatní kroužky nezůstávají 
pozadu, všude se pilně cvičí, hraje 

na  flétničku, tančí nebo 
vyrábí. 
V  adventním čase nás také 
navštívily děti z MŠ Srdíčko. 
V  keramické dílně si moh-
ly vyzkoušet tvoření z  hlíny 
a odnést si domů malé vánoč-
ní překvapení pro maminky.
Děkuji všem za  podporu 
v  letošním roce, bez které 
by to mnohdy ani nešlo, 
a  těším se s  vámi na  rok 
2015. Kdo u  nás ještě ne-
byl, ať s  návštěvou neváhá a  přijde 
se podívat, třeba do středeční herny 
pro všechny.

Ivana Dudová, koordinátorka Ma-
teřského centra Mraveniště (ivana.
dudova@hotmail.cz, 724024159)

Co nás letos ještě čeká: 

Předvánoční korálkování: cena: 200 Kč/
osoba

11. prosince, 19.00–21.00 h

Vánoční dílna pro děti: cena: 100 Kč/osoba 22. prosince, 9.30–11.00 h (prázdniny)

Herna pro děti:  cena: 50 Kč/dítě každou středu do konce března 2015 
od 16.00 do 18.00 h
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Hlášení z Kolovrátku

Naše mateřská škola je rodinného 
typu, děti i rodiče se zde dobře cítí.
Filozofií naší mateřské školy je podpo-
rovat u dětí zdravé sebevědomí, důvě-
ru ve vlastní síly, schopnosti a vstřícný 
vztah ke společnosti, světu a okolí.

Nabízíme: 
l rodinné prostředí pro děti ve věku 
od 2 do 6 let
l individuální přístup ke každému dítěti 
l kroužek angličtiny, keramiky, plavání
l pravidelné kulturní akce v  MŠ 
i mimo ni

l dny „Chvilky spolu“, kdy se děti schá-
zejí v mateřské škole společně s rodiči
l drakiádu, vánoční besídku, besíd-
ku ke  dni matek, školku v  přírodě 
a rozloučení se školním rokem.
V  prosinci děti navštíví dům s  pečo-
vatelskou službou v  Říčanech, kde 
potěší babičky a  dědečky před vá-
nočními svátky. Přednesou básničky, 

zazpívají písničky a zatančí. Na závěr 
rozdají malé dárečky vlastnoručně 
vyrobené pro pohlazení na duši.
Tímto chceme již dopředu všem po-
přát KRÁSNÉ, RADOSTNÉ VÁNO-
CE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2015!
Kontakt: skolkakolovratek@gmail.
com, tel.: 605 555 009, 602 484 921.

Martina Poustková, ředitelka Mš

V říjnu si Motýlci ze školky Landie uži-
li hned dva výlety – jeli jsme už tradič-
ně do dýňového světa a na poznávací 
výlet na  Vyšehrad. V  dýňovém světě 
si děti prohlédly několik desítek dýní, 
užily si skákání do slámového bazénu, 
běhání v dýňových bludištích, obdivo-
valy dýňové pyramidy a  spoustu dal-
ších „dýňových“ zajímavostí.
V rámci projektového týdne O starých 
pověstech českých jsme podnikli výlet 
na Vyšehrad. Paní učitelky nás „osob-
ně“ seznámily s postavami z českých 
pověstí, vzaly nás také na místo slav-
ného Šemíkova skoku a  nechaly nás 
vyřádit na tematickém hřišti. Na Sla-
víně jsme si povídali, co jsou to du-

šičky, a  prošli jsme si hroby českých 
spisovatelů a hudebních skladatelů.
V  listopadu jsme u nás přivítali diva-
dýlko O  veliké řepě a  užili si pečení 
svatomartinských rohlíčků. Vypadaly 
i chutnaly náramně! Taky jsme se vě-
novali přípravám na  vánoční setkání 
s  dětmi a  rodiči, které si určitě jako 

loni, za  zvuku koled a  vůně perníčků 
a cukroví, náramně užijeme a naladí-
me se společně do předvánoční poho-
dy. Letos na  rodiče čeká překvapení 
v podobě živého betlému.
Přejeme všem krásný adventní čas.

Paní učitelky Lucka a Renata  
ze třídy Motýlků

Podzimní výlety v Landii

MŠ Srdíčko Říčany přijme od 1. 1. 2015 na částečný úvazek /0,23/ s flexibilní pracovní dobou kvalifikovanou 
pracovní sílu na pozici učitelka MŠ. V případě zájmu nás kontaktujte na tel. čísle 323 602 896.
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Zprávičky od hodin

V MŠ U Slunečních hodin se mají děti 
stále na co těšit. V září jsme si vyzkoušeli 
práci s dýhou, korkem a jinými přírod-
ními materiály. „Jablíčkový den“, který 
proběhl v  říjnu, byl plný ovocné vůně 
a děti samy připravovaly různé dobroty 

z podzimních plodů. A protože být ven-
ku nás baví, těšíme se na  prodloužený 
dopolední pobyt v přírodě každý týden. 
Díky pořízení pianina do nových tříd se 
nám také radostněji zpívá, zařadili jsme 
pravidelné společné „Zpívánky“ oboha-
cené o poznávání různých hudebních ná-
strojů (drhlo, kantela…), které si mohou 
děti samy vyzkoušet nebo poslechnout. 
A  co nás čeká do  konce kalendářního 
roku? K  našim zvířecím kamarádům 
– agamě a  želvičce – přibudou dal-
ší – dvě morčátka. Děti se o ně budou 
starat společně s učitelkami. V prosinci 
budeme vyrábět vánoční ozdoby a dár-

ky. Rodiče se mohou těšit na společné 
,,Vánoční prozpěvování s dílničkou“.

Za MŠ U Slunečních hodin
Ivana Vašinová

V  příštím čísle 
Kurýru přineseme 
podrobnější infor-
mace o  pravděpo-
dobném termínu 
zápisu a  otevření 

Mateřské školy Zahrádka. Veškeré 
informace budou postupně zveřej-

ňovány na webových stránkách měs-
ta Říčany www.ricany.cz a  nových 
webových stránkách Mateřské školy 
Zahrádka www.zahradkaricany.cz, 
které byly spuštěny v listopadu.
Při jejich tvorbě jsme vycházeli z jed-
noduchosti a přehlednosti pro předá-
vání informací veřejnosti. Barevná 

kombinace vychází z  hlavního loga 
mateřské školy s  environmentálním 
zaměřením.  
Webové stránky školy:  
www.zahradkaricany.cz, E-mail:  
reditelka@mszahradka.ricany.cz 
Mobil: 727 943 646

Pavlína Matoušková, ředitelka

Mateřská škola Zahrádka má nové webové stránky

Kanadsko-česká škola v Jesenici u Prahy

Sunny canadian International 
School vypisuje stipendia pro 
studijně nadané žáky
do 6., 8. tříd a 1. ročníku 
čtyřletého gymnázia.

Proces přijímání uchazečů  
do 20. prosince 2014.

bližší informace  
o podmínkách přijetí: 
tel.: 734 570 671

gymnazium@sunnycanadian.cz
www.sunnycanadian.cz
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Svatomartinská slavnost a sbírka 
na pomoc uprchlíkům
V úterý 11. listopadu jsme oslavili v Pramínku svatého Mar-
tina. Na základě svatomartinské legendy s dětmi přemýšlí-
me o dávání. O tom, jak se rozdělit, jak pomoci. Loni jsme 
v Pramínku vybrali spoustu čajů, cukru a kávy pro Armádu 
spásy. Letos jsem oslovila Organizaci pro pomoc uprchlí-
kům (OPU). Stručně mi vyprávěli o jedné čtyřleté holčičce, 
která nemá žádné hračky. Tato představa mnou úplně otřás-

Lesní rodinné dopoledne
Lesní dopoledne nabízí příjemný prostor ženám s malými 
dětmi pro sdílení, tvoření a relaxaci. 
Dopoledne se koná v Říčanské hájovně. 

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

la. Nejenom jistoty, sociální vazby, jazyk, les, vlastní domác-
nost, ale ani svět hraní? Dětí v  podobné situaci je hodně, 
tohle byl jenom nejkřiklavější případ. A proto jsme vzali náš 
velký plášť a kousek usekli pro ty, kteří nemají nic. 
Vybralo se velké množství hraček, oblečení a dalších po-
třebných věcí. Děkujeme všem, kteří v  době martinské 
obdarovali potřebné. 

Lucie Rucklová, hlavní lektorka Kapiček
Přejeme všem klidný adventní čas… Tým Pramínku

34 texty.kuryr@ricany.cz



ze života škol(ek)

dráček Hasík našel 
parťáky na ZŠ 
u Říčanského lesa
Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán. 
A osobní setkání s těmi, kteří s ohněm 
každodenně bojují, je vždy velkým zá-
žitkem. Se stejnými pocity prožívali 
toto setkání i  žáci 2. tříd ZŠ u  Říčan-

ského lesa. V průběhu měsíce listopadu 
je několikrát navštívili hasiči ze HZS 
Říčany, aby jim v rámci preventivního 
programu z  oblasti požární ochrany 
a ochrany obyvatelstva představili své-
ho dračího kamaráda Hasíka. 
Děti se přímo ve  výuce zábavnou 
a  hravou formou dozvěděly, jak se 
chovat v  případě požáru a  v  dalších 
situacích ohrožujících jejich život. 
Naučily se, jak si správně a bez osty-
chu přivolat pomoc, dozvěděly se, co 
znamená zvuk sirény a  jak jej rozpo-
znat, nebo jak správně otevřít dveře, 
za  kterými by mohlo hořet. Výklad 
odborníků byl doplněn mnoha ukáz-
kami a nejednou hrou, díky kterým se 
děti opravdu nenudily. Na závěr si žáci 
prohlédli zásahový oblek a vyzkoušeli 
si komunikaci přes masku s dýchacím 
zařízením. Naši druháci byli opravdu 
skvělými posluchači a vědomosti hasi-

čů doslova hltali po doušcích. Odmě-
nou jim pak byla návštěva říčanské 
hasičské zbrojnice. O  tomto zážitku 
vám povíme zase příště.
Velké poděkování patří našim „hasí-
kovským“ lektorům – Jitce Pickové 
a jejímu kolegovi Tomášovi za nevšed-
ní zážitky, jejich nadšení a  především 
čas, který nám všem věnovali.

Žáci a třídní učitelky 2. ročníků  
ZŠ u Říčanského lesa

POzVáNKa
VáNOČNí DíLNa

Zveme rodiče a děti na tvořivé 
dílničky, kde si budou moci vyrobit 

betlém, vánoční stromeček, 
ozdobné větve, zimní stromeček. 

kdy: 9.12. 16.30–18.30
kde: družina 

cena dílny: 100 kč
volejte: 723 102 429, 323 666 546  

nebo pište: zuzana.pacalova@
zs.ricany.cz (do 5. 12.)

VáNOČNí JarMarK
Přijměte pozvání na tradiční  

vánoční jarmark spojený  
s prodejem výrobků našich žáků, 

se zpěvem koled, tanečním 
vystoupením a pohoštěním 
připraveným našimi žáky. 

kdy: 16. 12. 17.00–18.30
kde: venkovní prostory školy

Rodilá mluvčí 
v hodinách němčiny
Naše škola získala v  rámci projektu 
„Cizí jazyky pro život“ na  celý příští 
školní rok rodilou mluvčí do  výuky 
německého jazyka. Kamila Gasiorek 
je z německého Düsseldorfu. V květnu 
2014 úspěšně složila státní zkoušku 
v oboru germanistika a zeměpis pro 3. 
stupeň (gymnázia) na fakultě učitelství 
univerzity v  Marburgu (Philipps-Uni-
versiteat Marburg) a  od  1.  listopadu 
2014 u nás působí jako asistentka cizí-
ho jazyka, tedy němčiny.  
Tento projekt běží pod záštitou Ná-
rodního institutu pro další vzdělávání 
ve  spolupráci s  německými partnery, 
časopisem Freundschaft, Goethe In-
stitutem Praha a Österreich Institutem 
Brno. Primárním cílem projektu je 
zapojit rodilé mluvčí do  výuky cizích 
jazyků a  zároveň do  života základních 
škol po celé ČR (mimo Prahu) a zlepšit 
vztah k  němčině, kterou  mnohé školy 
nabízí jako druhý cizí jazyk. Součás-
tí projektu je i  zapojení metody CLIL 
do  výuky na  českých školách. Metoda 
CLIL („content and language integra-
ted learning“) je vyučovací metoda za-

ložená na výuce školního předmětu pro-
střednictvím cizího jazyka, takže si žák 
osvojuje znalosti a  dovednosti v  obou 
předmětech současně. Rodilí mluvčí by 
se měli co nejvíce sžít se životem školy, 
navázat intenzivní neformální vztahy 
v  rámci volnočasových aktivit, dobře 
poznat žáky a pracovníky školy, být pří-
nosem pro školu i širší okolí. 
Kamila je přítomna nejen v  hodinách 
němčiny, ale nabízí na naší škole i dou-
čovací a konverzační kroužek pro všech-
ny čtyři ročníky druhého stupně, a  jak 
sama říká: „Tento projekt pro mě zname-
ná nejen výbornou příležitost a možnost 
poznat český systém školství, ale také výz-
vu – nadchnout žáky pro můj rodný jazyk. 
Na následující měsíce a celý rok se velmi 
těším a  doufám zároveň, že svým půso-
bením ZŠ u Říčanského lesa obohatím.“ 

ZáKLaDNí ŠKOLa u ŘíČaNSKÉHO LeSa  
aneb PODZIMNí ZPráVy OD LeSa
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Jak to všechno začalo
V roce 2013 vznikla myšlenka vytvo-
řit skupinu mažoretek při ZŠ Bezru-
čova v Říčanech. Pravidelně jsme se 
začaly scházet v dubnu 2013. Děvča-
ta byla tak šikovná, že už v červnu se 
naše skupina zúčastnila hudebního 
festivalu Kmochův Kolín. Součás-
tí hudebního festivalu bylo i  naše 
první veřejné vystoupení v  Poděbra-
dech na  promenádě za  doprovodu 
živého hudebního tělesa z Rakouska. 
Po  přejezdu z  Poděbrad do  Kolína 
mažoretky pochodovaly v  hlavním 
průvodu s chorvatským orchestrem.

Naše první sezona
V  roce 2013/2014 jsme již naplno 
trénovaly a zúčastnily se několika vy-

stoupení. Pro zmínku: akce školy ZŠ 
Bezručova – ples a zahradní slavnost, 
dětský karneval v Říčanech, keramic-
ké trhy v Kostelci nad Černými lesy. 
V  červnu jsme vyjely na  víkendové 
soustředění do  Jánských Lázní, kde 
jsme už od  brzkých ranních hodin 
(ještě před snídaní) trénovaly na  již 
tradiční akci Kmochův Kolín 2014. 
Na tomto proslulém hudebním festi-
valu, který bývá považován za svátek 
všech muzikantů a  neodmyslitelně 

i  mažoretek, probíhá každoročně 
soutěž o  Miss mažoretku. Naše ma-
žoretka – Kristýna Cerda ze 4. třídy – 
dokonce tuto volbu v kategorii kadet 
vyhrála.

Co nás čeká letos 
Pro letošní rok jsme se rozdělily 
na  dvě skupiny – skupinu REPRE 
a  skupinu PRO RADOST. Navíc 
jsme se staly dvorními mažoretkami 
proslulé Městské hudby Františka 

ze života škol(ek)
Tanec, pohyb, zábava, legrace, nové kamarádky, zážitky z veřejných vystoupení, výjezdy – soustředění, chuť naučit 
se něco zajímavého, taneční kostýmy, výuka základních a pokročilých prvků mažoretek a základních tanečních kroků 
(polka, valčík, samba, cha-cha…), rozvoj koordinačních schopností (hudebně pohybová a rytmická průprava, prostorová 
orientace) pod vedením týmu lektorů – to jsou MaŽOreTKy „berUŠKy Z beZrUČKy“ při ZŠ bezručova v Říčanech.
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ZŠ Říčany Bez-
ručova 94 se prů-
běžně zapojuje 
do  řady projektů. 
Jedním z  posled-
ních je edukativní 
program pro žáky 

ZŠ V  technice je budoucnost, nový 
vzdělávací projekt, který realizuje 
Národní technické muzeum v  Praze. 
Jeho cílem je moderní a  atraktivní 
formou prezentovat technické obo-
ry žákům základních škol a  podpořit 
program volby povolání. Žáci 2. stup-
ně naší školy návštěvou NTM tak čás-
tečně navazují na projekt o řemeslech, 
realizovaný Muzeem Říčany.
12. listopadu 2014 vyjeli do NTM jako 
první žáci 7. ročníku. V muzeu čekali 
lektoři, kteří rozdělili žáky do  dvou 
skupin. První skupina navštívila ex-
pozici Tiskařství. Prostřednictvím 
vystavených strojů a  zařízení se žáci 
seznamovali s  vývojem hlavních tis-
kařských technologií a sledovali jejich 

technický vývoj od  vynálezu knihtis-
ku až po  současnost. Před vstupem 
do expozice dostali žáci tablety a pak ji 
procházeli podle pokynů interaktivní 
edukativní hry. Byl zde pro ně připra-
ven i workshop, kde si vyzkoušeli, jak 
se váže kniha. Malé vlastnoručně svá-
zané knížečky si pak odnášeli domů.
Druhá skupina pracovala v  expozici 
Fotografický ateliér. Na žáky zde čeka-
la opět práce s  tablety, sledovali vývoj 
fotografie, seznámili se se základními 
fotografickými procesy a přístroji pou-
žívanými v různých historických obdo-
bích. Největší ohlas však zde měl work-
shop, při kterém si všechny děti mohly 
vyzkoušet, jak vzniká černobílá foto-
grafie. V temné komoře na fotografický 
papír položily různé přírodniny a  jiné 
drobné předměty, krátce je osvítily bí-
lým světlem a pak s napětím sledovaly, 
jak se na papíře ponořeném do vývojky 
objevuje to, co „vyfotily“. Ještě mokré 
fotografie si také mohly odnést. 
Zábavnou formou tak naši žáci zís-

kali nové vědomosti, doplnili znalosti 
ze školy a v závěru obdrželi i patřičné 
osvědčení o absolvování hry. Do konce 
kalendářního roku navštíví NTM další 
ročníky 2. stupně, a to např. programy 
Jak věci fungují, Staň se designérem 
nebo Taje analytické chemie. 

J. Mandíková

Kmocha, se kterou nás čeká několik 
vystoupení. Proto jsme využily pod-
zimních prázdnin k  možnému sou-
středění. Zdokonalovaly jsme a pilo-
valy jednotlivé prvky a choreografie. 
V  nejbližší době dokončíme choreo-
grafie, které bude možné zhlédnout 
na  naší první taneční akademii bě-

hem jarních měsíců. Chtěly bychom 
vyjet na některou taneční soutěž v ka-
tegorii kadet pochodových a  pódio-
vých skladeb. Tradičně vystoupíme 
na akcích naší ZŠ Bezručova a zcela 
určitě se opět zúčastníme hudebního 
festivalu Kmochův Kolín 2015, ten-
tokrát společně s  Městskou hudbou 

Františka Kmocha. A už teď se těšíme 
na víkendové soustředění v Jánských 
Lázních v prvním červnovém týdnu.

Za BERUŠKY z BEZRUČKY 
lektorky Eva Dvořáková, Jana 
Mrázková a Martina Pokorná

Více na  webu: http://berusky-z-bez-
rucky.webnode.cz/.

V technice je budoucnost

Již v půlce listopadu jsme byli v plném 
proudu příprav na  Vánoce. Pracovníci 
města zdobili sloupy veřejného osvět-
lení vánočními dekory, zdobili budovy  
a  chystali se na  kácení vybraného vá-
nočního stromu. To proběhlo v pondělí 
10. 11. 2014 v  ulici Politických vězňů 
v  Říčanech. Podařilo se získat krás-
nou a  vysokou jedli, která byla městu 
darována soukromou osobou z  Říčan. 
Kácení stromu provedli naši zkušení 
pracovníci údržby města a  proběhlo 
bez sebemenších problémů. Bylo stále 
na  co se dívat, ať už na  profesionální 
práci všech přítomných, co zajišťovali 
kácení, nebo  na  techniku a  koordina-
ci dopravy ze strany městské policie 

a  hasičů. A  v  neposlední řadě sledovat 
pevně visící strom na jeřábu byl úžasný 
zážitek, ne jen pro děti. Ráda bych všem 
touto cestou poděkovala za profesionál-
ní a dobře odvedenou práci. Po nalože-
ní byl strom převezen na  Masarykovo 
náměstí, kde nyní stojí před kostelem 
svatého Petra a Pavla. Celá akce byla ná-
ročná, ale strom je již ukotven a na svém 
místě. A nyní již čeká na slavnostní ad-
ventní rozsvícení. Chtěli bychom vás, 
naše spoluobčany,  touto cestou pozvat 
na nadcházející adventní neděle, z nichž 
ta první už nedočkavě klepe na  dveře, 
tak přijďte a nenechte ji dlouho čekat…

Monika Kůsová
oddělení technické správy

Říčanský vánoční strom 2014
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ZŠ Nerudova
Suché vazby v rámci projektu Patriot
Dne 30. 10. 2014 se v tělocvičně ZŠ v Nerudově ulici ukázalo, 
jak zdatné máme mezi sebou aranžéry ze všech říčanských škol.
Úkolem pro žáky druhého stupně všech škol bylo vytvoře-
ní jakékoliv suché vazby, která později může být vhodným 
doplňkem při výzdobě jednotlivých škol. Žáci v  rámci 
tohoto uměleckého „klání“ uplatnili všechny nasbírané 
teoretické dovednosti, které získali nejen v hodinách pra-
covních činností, ale i výtvarné výchovy.
Této soutěže se zúčastnily všechny základní říčanské 
školy. Jak se povedly tyto výrobky, bylo možné zhlédnout 
i na říčanském hradě, kde se konala jejich výstavka.

A jak to všechno dopadlo: 
1. místo: Základní škola Nerudova
2. místo: 1. ZŠ Masarykovo nám.
3. místo: ZŠ Bezručova
4. místo: ZŠ u Říčanského lesa
Děkujeme všem zúčastněným školám, přejeme nejen všem žákům 
i pedagogům jmenovaných škol, ale i všem čtenářům Říčanského 
kurýru krásné a klidné vánoční svátky a klidný rok 2015.

Jitka Macháčková, ředitelka školy

Co nás ještě čeká do konce roku?
Tak jako všude před koncem kalendářního roku, i u nás je 
připravena ještě řada akcí.
Nejprve zmíním den otevřených dveří spojený s prodejní 
výstavkou – ten se uskutečnil 27. listopadu, dále v rám-
ci projektů, do  kterých je škola zapojena, ještě několik 
akcí: programy primární prevence pro žáky 1. i 2. stupně, 
ukončení projektu „Hrátky s přírodou“, který je financo-
ván z prostředků Středočeského kraje a je určen pro naše 
nejmenší, mikulášskou nadílku, výlety do  Prahy – např. 
do  Státní opery, Národopisného muzea, na  prohlídky 
odborných učilišť – tam pojedou zase ti naši nejstarší  
– vánoční dílny, vánoční besídky. Nesmíme ani zapome-
nout na děti z Mateřské školky U Slunečních hodin, které 
přijdou k nám do školy se svým vystoupením vánočních 
koled. Jejich poslední vystoupení v říjnu se nám moc líbilo 
a těšíme se, čím nás překvapí a co si na nás připraví.

Už zase zasedáme!
Po volbách na základních školách a gym-
náziích se v zasedací místnosti sešlo 21 za-
stupitelů. První zasedání proběhlo v říjnu, 
kde jsme si ujasnili, co vlastně bude náplní 
našeho volebního období. Další schůze 

proběhla v listopadu. Zvolili jsme svého starostu (Petra Sudu) 
a místostarostky (Anežku Kabátovou a Kateřinu Chmelovou). 
Ještě předtím jsme hráli seznamovací hry a každý pak prezen-
toval, čeho by v tomto školním roce chtěl dosáhnout. Násled-
ně jsme se rozdělili do 4 skupinek (mediální, kulturní, sportov-
ní a ekologická) a každá si zvolila svého předsedu.
Naším hlavním úkolem zůstává podíl na  realizaci nového 
multifunkčního hřiště. Začali jsme anketou „Jak by volnoča-
sové hřiště mělo vypadat?“, která právě probíhá na školách. 

Dále bychom vás chtěli pozvat na akci České Vánoce, kte-
rá se bude konat dne 23. 12. 2014 na Masarykově náměs-
tí v Říčanech od 17.00 hod. a do které se zapojíme i my. 
Doufáme, že se tam s vámi uvidíme!

Judita Stejskalová
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XII. adventní prozpěvování v Říčanech
Dětský folk- 
lorní soubor 
Mikeš vás 

srdečně zve na regionální středočeský 
festival adventních a vánočních zvyků 
XII. Adventní prozpěvování, který se 
uskuteční 30. 11. – 2. 12. 2014 v Ří-
čanech, pod patronací místostarostky 
města Říčany paní Hany Špačkové. 
Program zahajuje již tradičně první 
adventní neděli 30. 11. 2014 DFS 
Mikeš v KC Labuť v 17.00 hodin pás-
mem Advent v Ladově kraji. 
V písních ze středních Čech 
vystoupí drobotina z Mikeše 
z  Mateřské školy Čtyřlístek 
a  premiéru bude mít i  nová 
mikešovská muzika, kterou 
tvoří děti ze Základní umě-
lecké školy Říčany. Na dudy 
v  souboru zahraje dudák 
Jan Vít Trčka. Mikeš si 
na zahájení adventu v Říča-
nech pozval dva milé hosty. 
Za dětské soubory je to DFS 
Kamýček z  Kamýka nad 
Vltavou, v  jehož repertoáru 
jsou tance z  jižních Čech 
a  celého Povltaví. Soubor 
má dlouholetou tradici, ve-
doucí souboru je Jaroslava 
Špačková. Za  dospělé sou-
bory se se svým pásmem 
představí snad nejznámější  
folklorní soubor z  jižních 
Čech Prácheňský soubor 
písní a  tanců ze Strakonic, 
který před 65 lety založil 
známý jihočeský folklorista 
a  dudák Josef Režný. V  re-
pertoáru souboru je muzika 
a tanec jihozápadních Čech. 
Jeho vedoucím je Václav 
Novák. V  18.30 se všichni 
sejdeme na  Masarykově 
náměstí, kde společně bě-
hem večera při vystoupení  
folklorních souborů roz-
svítíme vánoční strom.
Program festivalu bude 
pokračovat v pondělí 1. 12. 
2014 v  17.30 v  KC Labuť, 
kde si děti ze ZUŠ Říčany 
připravily rozverný Miku-
lášský koncert s nadílkou.

Závěrečný koncert proběhne 2. 12. 
2014 v  galerii Kotelna od  18.30 
hodin. V  programu vystoupí Ko-
morní orchestr ZUŠ Říčany, pod 
taktovkou Josefa Brázdy, který pro 
posluchače nastudoval skladbu G. F. 
Händela Suitu F dur, pro poslucha-
če známou spíše jako Vodní hudba, 
a pěvecký sbor Urban Ladies, který 
si připravil výběr ze svého repertoáru 
zaměřený na  dobu baroka, adventu 
a Vánoc.

XII. Adventní prozpěvování je 
jedním z  festivalů pod patronací 
Folklorního sdružení ČR a uskuteč-
ňuje se za výrazné finanční podpory 
města Říčany, za  kterou děkujeme. 
Vstupné je dobrovolné, bude ode-
sláno na  konto celonárodní sbírky 
Pomozte dětem.
Přijďte, těšíme se na vás!

Za dětský soubor Mikeš
Iveta Sinkulová
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ZAhRANIČNÍ ZájEZd
I v letošním školním roce pořádá naše škola 
zahraniční zájezd. Tentokrát pojedeme 
do Belgie. Zájezd bude pětidenní a odjíždíme 
30. 4. 2015. Navštívíme Památník bitvy 
u Waterloo, Brusel (sídlo Evropské komise 
a Rady EU, Grande Place, Atomium a park 
s miniaturami významných evropských 
staveb), města Gent a Bruggy, stavby z písku 
v Zeebrugge a nakonec jednu z nejznámějších 
jeskyní na našem kontinentu, jeskyni Han.

Zájezd je určen hlavně žákům devátých 
a osmých ročníků. Podle předběžných 
přihlášek se ukazuje, že o něj je veliký zájem 
a děti budeme muset zřejmě (podle zásluh) 
vybírat.

L. Prchalová a Z. Čásenská

ROdIlÍ MlUvČÍ v hOdINáCh 
ANglICkéhO jAZYkA
Od října ve spolupráci s vyučujícími anglického jazyka působí v hodinách 
angličtiny na 1. i 2. stupni dva lektoři z Velké Británie – Danny, který 
pochází z města Burnley u Manchesteru, a Emma z Newcastlu.Budou 
u nás do půlky února vždy každou středu 4 vyučovací hodiny. Probírají 
látku podle učebního plánu pro dané ročníky. Děti jsou zatím moc 
spokojené, hodiny  s lektory se jim líbí.

A jednou týdně odpoledne se mohou zdokonalovat v konverzaci 
i zájemci z řad našich učitelů.

jEšTě k MARIáNSkéMU SlOUpU
Během září se naši žáci v rámci předmětu výtvarná výchova 
zapojili do práce na projektu věnovaném restaurování jedné 
z dominant našeho náměstí – mariánského sloupu. Jejich úkolem 
bylo vhodnou výtvarnou formou ztvárnit tuto říčanskou památku.

Během hodin výtvarné výchovy, ale i v době svého volna, 
skicovali, překreslovali, malovali a tvořili koláže. Ústředním 
motivem byla pamětihodnost, kterou každý den při své cestě 
do školy míjejí.

Je to místo, kde se také často setkávají. Mariánský sloup se tak 
stal i symbolem adventu pro letošní matematickou třídu 8.C. 
Právě u této památky probíhá 21. prosince  symbolické završení 
pravidelného předvánočního happeningu v rámci „Adventního 
pátečního nocování“. Letos nás čeká tato akce již potřetí.

Celkem se na projektu podíleli 4 pedagogové se sedmi třídami 
od 5. do 9. ročníku. Výstupem celého projektu pro veřejnost 
byla výstava prací v prostoru Staré radnice.

Soutěž v rámci projektu 
pATRIOT SUChá vAZbA 

– II. MÍSTO pRO NAšI škOlU
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14. ročník Týdne vědy 
a techniky AV ČR 
s naší účastí  
Dny otevřených dveří ústavů Aka-
demie věd ČR jsou určeny studen-
tům i široké veřejnosti. Zejména pro 
středoškolské studenty se stávají 
jedinečnou možností zprostředkovat 
naučnou i  zábavnou formou nové 
poznatky širokého spektra vědy a vý-
zkumu. Návštěvníci se dovídají více 
o  práci vědeckých pracovníků, o  vý-
zkumných projektech AVČR i  o  nej-
modernějších vědeckých přístrojích. 
Naši studenti využili tuto možnost 
a 14. listopadu navštívili zájemci z řad 
studentů třetího ročníku a  septimy 
Ústav experimentální medicíny. dř

Exkurze do Ústavu 
experimentální 
medicíny AV ČR
V  jedné z  budov rozlehlého areálu růz-
ných vědeckých ústavů, v Ústavu experi-

mentální medicíny, se uskutečnila, námi 
se smíšenými pocity očekávaná, exkurze.
V  úvodu jsme byli seznámeni s  čin-
ností, kterou se ústav zabývá, co je 
denní náplní pracovníků. Formou 
krátké prezentace na  téma moleku-
lární genetika a  nádorová onemoc-
nění  jsme si zopakovali základní 
poznatky z  molekulární genetiky 
a  připomněli si význam buněčného 
jádra a DNA. Abychom se ve výkladu 
neztráceli, dostali jsme prezentaci 
v tištěné formě a byly nám k dispozici 
i prospekty s podrobnějšími informa-
cemi o ústavu a  jeho odděleních, re-
spektive o Oddělení genetické ekoto-
xikologie, které jsme poté navštívili.
V  druhé části exkurze jsme navštívili 
Oddělení genetické ekotoxikologie, 
které se zabývá působením znečiš-
těného ovzduší na  organismus. Měli 
jsme možnost nahlédnout do „kuchy-
ně molekulárních genetiků“, prohléd-
nout si laboratoře a  například pozo-
rovat poškozenou a  zdravou buňku 
pod mikroskopem nebo se seznámit 

s přístroji a s metodami barvení buněk 
či chromozomů. V laboratoři bylo také 
možné vidět metody separace krve 
a  její uskladnění v mrazicích boxech. 
Stali jsme se na malou chvíli součás-
tí vědeckého výzkumu a  získali jsme 
nové informace o  diagnostice nádo-
rových buněk. Po  skončení akce byli 
všichni plní dojmů a souhlasili, že se 
exkurze velmi vydařila.

J. Klička, septima, upraveno
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váNOČNÍ pOZdRAv

Přejeme všem našim žákům, 
jejich rodičům, příznivcům 

školy i široké veřejnosti 
příjemně prožitý adventní 
čas, bohatou mikulášskou 
i vánoční nadílku, dětem 

krásné vánoční prázdniny a ať 
plní síly a energie vykročíme 

v lednu do nového roku  

dOjČ MAChT špáS!
Německý jazyk se u nás na škole vyučuje od 7. ročníku. Spolu se vzrůstajícím 
významem výuky druhého cizího jazyka požádala naše škola o účast na projektu 
Němčina nekouše II, který spočívá v realizaci jazykových animací organizovaných 
Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže Tandem a který je 
finančně zaštítěn Česko-německým fondem budoucnosti. U nás na škole tento 
projekt realizovala jazyková animátorka Hana Mlynářová, která žákům předvedla 
výuku založenou na paměťových aktivitách/pohybu/práci s germanismy apod. 
Pro výuku cizích jazyků na naší škole je důležitá její pestrost.

Proto se dále žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili již. 9. ročníku DasFilmfestu, festivalu 
německy mluvících filmů. V návaznosti na výuku, kde se probíraly okolnosti 
období rozděleného Německa, žáci zhlédli film DessauDancers (2014). 
Jednalo se o velmi vydařenou a zábavnou německou hudební komedii, asi 
první svého druhu, která pojednávala o vzniku Breakdance v NDR, který se 
z politických důvodu musel označovat jako „AkrobatischerSchowtanz“. 
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„Turnaj 17. listopadu“ 
v basketbalu
Každoročně – snad již od počátku naše-
ho gymnázia – pořádáme k výročí 17. 
listopadu basketbalový turnaj pro stu-
denty středních škol Středočeského kra-
je. Kromě našich družstev chlapců a dí-
vek se pravidelně zúčastňují družstva 
gymnázií z Benešova, Brandýsa nad La-
bem a Českého Brodu. Tyto školy jsme 
u nás mohli přivítat i v letošním roce.
Turnaj se konal ve dvou dnech – 13. 11. 
hráli chlapci a 14. 11. dívky. Při nástu-
pu družstev jsme si připomněli již 25. 
výročí sametové revoluce a  také tra-
gické události z  roku 1939, na  jejichž 
památku byl 17. listopad vyhlášen jako 
Mezinárodní den studentstva. 
Oba turnajové dny se hrál kvalitní 
basketbal, bojovalo se o  každý míč 
a padlo mnoho košů.
Po  celkem vyrovnaných zápasech 
vyhrálo družstvo chlapců z Brandýsa 
nad Labem  a  u  dívek zvítězil Bene-
šov. Domácí se umístili na 3. místě – 
chlapci a na 4. místě – dívky. 

D. Dandová

PišQworkaření 
v Říčanech
Ve čtvrtek 6. listopadu se v aule Gym-
názia Říčany uskutečnil oblastní 
turnaj populární středoškolské sou-
těže pišQworky. V  tomto napínavém 
boji soutěžící předvedli svoje nejlepší 
schopnosti, protože vyhrát a  postou-
pit do dalších kol mohl jen jeden. Mezi 
jednotlivými zápasy hráči udržovali 

mozkové buňky v  bdělém stavu hra-
ním nejrůznějších deskových her nebo 
dokonce vytáhli sešity z výuky.  Nako-
nec vybojoval domácí říčanský tým 
s názvem Nejkrásnější tým celého Ně-
mecka ve složení Eva Havlíčková, Ka-
teřina Žádníková, Jakub Kolář, Aneta 
Holíková a Daniel Bauer medailové 3. 
místo. Budeme se těšit na příští ročník 

a  držíme pěsti vítězné pětce z  čeláko-
vického gymnázia v krajském kole! 

V. Slavíčková, oktáva

Předvánoční koncert 
Gymnázia Říčany

Milí přátelé!
Srdečně vás zveme na  tradiční před-
vánoční „koncert na schodech“, který 
se uskuteční ve  středu 17. 12. 2014 
od 17.30 hodin v budově gymnázia.
Společně vystoupí dramatický krou-
žek a  pěvecký sbor. Nastudování řídí 
V. Nejedlý a I. Remková.
Věříme, že i vám letos náš pěvecký sbor 
a vystoupení dramatického kroužku na-
vodí tu pravou vánoční atmosféru! 
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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. 
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PF 2015
Už ladovskou vesničkou, jedou saně s rolničkou,

napříč krajem zní ten hlas, blíží se k vám čile MAS!

Přání máme společné: Ať se daří ve všem všady, 

každému kdo statečně, přidá svůj díl dohromady.

 

Naše díky, vřelá přání, posíláme nyní k vám,

po vánočním rozjímání, nápady své sdělte nám.

Aby dílo celé kvetlo, rozsvěcujem všude světlo,

vinšujeme ZLOMTE VAZ, vždy je s vámi VAŠE MAS!

A5.indd   3 11/13/14   11:45 AM

Mezi námi
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Pamatujete 
na Tangalle?
Letos o  vánočních svátcích uplyne již 
deset let od chvíle, kdy jihovýchodní Asii 
zasáhla ničivá vlna tsunami. Přinesla 
statisícové ztráty na životech, miliardové 
škody, ale také příval solidarity a lidského 
porozumění. Jak dnes žijí ti, kteří při ka-
tastrofě přišli o své blízké a o veškerý ma-
jetek? A hlavně – jak dnes vypadá škola 
ve srílanské Tangalle, která byla postave-
na i díky příspěvkům lidí z Říčan a okolí?
Nikdy nezapomenu na  ráno 26. pro-
since roku 2004. Kdo by měl ve svátek 
zapnutý mobil? Po  zapnutí se na  mě 
hrnula smršť zpráv – „Už to víš o  Srí 
Lance? Pusť si televizi. Rychle se podí-
vej na internet...“ Nejdůležitější zpráva 
přišla od mého srílanského kamaráda 
až o den či dva později, když začalo fun-
govat spojení s  postiženými zeměmi: 
„Jsme v pořádku, ale přišli jsme úplně 
o  všechno. Nemáme peníze na  jídlo, 
jsme bez elektřiny, bez vody i telefonu. 
Můj bratr Janath je mrtvý. Na pobřeží 
je všechno úplně zničené, i náš dům...“
Poté, co jsme pomohli našim přátelům, 
jsem ještě mezi svátky začala organizovat 
veřejnou sbírku na pomoc městu Tangal-
le. Na městském úřadě, v kostele a v info-
centru byly umístěny kasičky, byl uspořá-
dán benefiční koncert, osloveni sponzoři, 
později se konala výstava fotografií. Díky 
neobyčejné vstřícnosti města Říčany 
a Římskokatolické farnosti Říčany i kraj-
ského úřadu, který nám sbírku v  re-
kordním čase povolil, se ve velmi krátké 
době podařilo vybrat téměř čtvrt milionu 
korun, za které byla v r. 2005 postavena 

nová škola v  Tangalle. Základní kámen 
jsme pokládali čtyři měsíce po tsunami. 
Při mé následující návštěvě v  listopadu 
2005 jsem již vstupovala do  fungující 
školy, na  jejíchž dveřích stálo v  jazyce 
sinhálském a  anglickém: „Náš zvláštní 
dík za stavbu této školy patří obyvatelům 
města Říčany“. Byli jsme jedni z prvních, 
kteří obnovu školy dokončili. Ale násle-
dovali další. České organizace Člověk 
v  tísni, ADRA, Česká katolická charita 
a  samozřejmě mnoho zahraničních or-
ganizací odvedlo skvělou práci. Přispěl 
k tomu zejména dostatek finančních pro-
středků, kterých se na  jiné humanitární 
katastrofy nedostává jen z toho důvodu, 
že nejsou tak mediálně zajímavé. Celková 
pomoc oblastem jihovýchodní Asie se už 
v  prvních měsících po  tragédii blížila 
dvanácti miliardám dolarů a  dokázala 
tak pokrýt téměř veškeré škody. Zkušení 
humanitární pracovníci nepochybovali 
o brzké obnově postižených oblastí.
Souhra náhod a  malý svět humani-
tární pomoci mě o pár měsíců později 
přivedly právě do jedné z velkých hu-
manitárních organizací. S Adrou jsem 
se po tsunami na Srí Lanku vrátila ješ-
tě několikrát a pozitivním prognózám 
jsem musela dát zapravdu. Po  dvou/
třech letech od tsunami byste její ná-
sledky hledali jen obtížně. Lidé už žili 
v  nových domech, chodili do  nových 
zaměstnání a  rybáři si znova opatřo-
vali obživu na nových lodích.
Letos jsem se na Srí Lanku a do „naší 
školy“ podívala soukromě ještě jed-
nou. Byla to návštěva neobyčejně milá. 
Ve dveřích mě nejprve s nejistým úsmě-
vem, ale hned vzápětí s velkou radostí 
přivítal tentýž usměvavý pan ředitel 
a zavedl mě do budovy, která před de-
víti lety dýchala novotou. Po  několika 
letech v  humanitární oblasti a  zkuše-

nosti, že ne všechna pomoc je přijata 
s  vděčností a  hlavně následnou péčí, 
mě nesmírně potěšily udržované, nově 
vymalované třídy, již několik let pou-
žívané, ale nově vesele natřené lavice, 
nové příčky mezi třídami, na které teh-
dy již nezbyly ze sbírky peníze a hlavně 
desítky rozesmátých dětí, z nichž větši-
na tsunami vlastně ani nezažila.
Věřím, že fotografie z  této návštěvy 
potěší i vás, přispěvatele tehdejší sbír-
ky. Na pamětní desce u vstupu do ško-
ly je a bude vždy na prvním místě po-
děkování těm, kteří pomohli nejvíce 
– dárcům z města Říčany.
Karolina Emanuelová (Adamusová),  

organizátorka sbírky pro Srí Lanku
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Škola po dokončení v létě 2005

Mému synovi se líbila škola i sinhálská spolužačka

V roce 2014 nás přivítala škola v nových barvách 
a učitelky v zářivých sárí

S panem ředitelem

zvláštní dík patří dárcům z města Říčany...
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Víte, jak se porcuje maso, z čeho se 
vaří „prdelačka“ nebo jak se plní ji-
trnice? Máte chuť zažít nefalšovanou 
českou zabijačku a ochutnat čerstvý 

ovárek? V tom případě zavítejte 13. nebo 14. prosince od 11 
do 19 hod. do Oázy Říčany, kde se uskuteční tradiční zabi-
jačkové hody. Na celou akci bude dohlížet pan Pavel Maňák 
a mistr kuchař Dalibor Navrátil, nositel například francouz-
ského rytířského řádu Chaine des Rotisseurs za přínos v mo-
derní gastronomii. Pan Navrátil je nejen skvělý kuchař, ale 
navíc vám dokáže, že vaření je velká zábava. Rozhodně si 
setkání s jedním z nejlepších českých kuchařů nenechte ujít.

Na co se můžete těšit?
l Ráno řezník přiveze celé zabité prase, již vyčištěné, 
a před zraky hostů ho bude postupně zpracovávat. 
l Na terase Oáza Říčany bude vybudována venkovní ku-
chyně a návštěvníci mohou doslova nahlížet pod pokličku. 
Uvidíte, jak se porcuje maso, co všechno se přidává do jitr-
nic a jelit a také jak se plní do střívek. V hrnci se bude vařit 
tradiční polévka a samozřejmě nebude chybět ovar.
l V případě zájmu je možné si hotové pokrmy koupit i domů. 
l Akce se bude konat ve dnech 13.–14. 12. s tím, že v sobotu 
je hlavní den, kdy se vše připravuje a v neděli můžete čerstvé 
zabijačkové pokrmy ochutnat v restauraci. Těšit se můžete 
například na řízek z čerstvé krkovičky s domácím bramboro-
vým salátkem, na vepřový gulášek s cibulí a další speciality.
l K poslechu i k tanci zahrají místní harmonikáři. 

Jsme dobrý tým
„Touto akcí chceme umožnit všem našim hostům, aby zažili 
atmosféru pravé české zabijačky,“ říká manažerka Lenka 
Erlebachová. „Navíc chceme ukázat, že jsme dobrý tým, 
který se nebojí žádné práce a naši kuchaři skvěle zvládnou 
všechno – od moderní kuchyně až po tradiční česká jídla.“
Přijďte si užít příjemnou akci – těší se na vás celý kolektiv 
Oáza Říčany.
Více informací na webových stránkách www.oazaricany.
cz nebo v recepci Oázy (tel.: 323 601 170).

Mezi námi

Na  konci tohoto roku přijedou 
do  Prahy tisíce mladých ze všech 
zemí Evropy, ale nebude to jen další 
příval turistů. Tito mladí lidé přije-
dou s batohy plnými přátelství a se 
srdci, která prahnou po  naději, že 

lidi může spojit důvěra. Přijedou do  Prahy a  okolí jako 
poutníci míru, aby se spolu setkali a aby se setkali s těmi, 
kteří jsou největším bohatstvím tohoto krásného místa – 
s jeho obyvateli.
Pozvala je komunita bratří z  francouzského městečka 
Taizé. Tuto komunitu založil Bratr Roger, který celý svůj 
život zasvětil budování cest smíření. Po jeho smrti ostat-
ní bratři pokračují v jeho díle, když organizují každoroč-
ní Evropské setkání mladých. Lisabon, Paříž, Varšava, 
Brusel, Řím, Berlín – to jsou jen některá z hlavních měst 
našeho kontinentu, v nichž už bylo takové setkání uspo-
řádáno. Také v  Praze se už jednou, v  roce 1990, Evrop-
ské setkání konalo a  zanechalo v  paměti mnohých trva-
lou stopu. Letošní 37. Evropské setkání opět shromáždí 
ve dnech od 29. prosince do 2. ledna desítky tísíc osob.
Bratři mají zkušenosti i  nápady, ale není jich tolik, aby 
mohli takové setkání zorganizovat bez pomoci jiných. Po-

každé hledají lidi dobré vůle ke společné realizaci tohoto 
projektu. I v Říčanech je skupina dobrovolníků, kteří zde 
setkání organizují. Srdečně vás proto zveme na všechny 
akce spojené s Evropským setkáním mladých. Více se do-
zvíte na www.taizepraha.cz nebo na vývěsce římskokato-
lického kostela na Masarykově náměstí.

E. Kosmáková

37. evropské setkání mladých Taizé
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Pravá česká zabijačka aneb co si uvaříme, to si sníme
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Dnes má skoro každá říčanská rodina čtyřnohého mazlíčka, 
v dobách mého dětství a mládí se tady na neužitková domácí 
zvířata příliš nedrželo. Pozornost a péče se věnovala hlavně 
hospodářským zvířatům. I ta potřebovala odbornou pomoc.
Vystudovaných zvěrolékařů bylo v  naší zemi v  prvních 
desetiletích dvacátého století pomálu. Do  zahájení čin-
nosti Vysoké školy veterinární v  Brně v  roce 1919 mu-
seli zájemci studovat ve Vídni. Doktorát z veterinárního 
lékařství neměl ani pan Vojáček, který vedl soukromou 
ordinaci v dnešní ulici Petra Fastra, v místě, kde dnes na-
jdeme zubařské středisko. Když mu bylo osmapadesát let, 
ordinaci zrušil. Byl totiž velmi zámožný, patřily mu dva 
činžovní domy v Praze na Vinohradech a mnoho pozemků 
v Říčanech, například celá dnešní Kozinova ulice. V roce 
1932 ho ve zmíněném objektu vystřídal MVDr. František 
Krásný (1901–1992).
Od dcery Fr. Krásného Drahomíry vím, že pocházel z Čer-
vených Peček u Kolína. Jako chlapec chodil denně pěšky 
na  kolínské gymnázium – sedm kilometrů tam a  zase 
zpátky celých osm let. Ve  své ordinaci býval k  zastižení 
zřídka, hlavně se pohyboval „v terénu“. K případům jez-
dil autem a když napadlo hodně sněhu (taková zima byla 
za války, snad v roce 1941 nebo 1942), tak na lyžích. Jako 
zvěrolékař často spěchal zachraňovat sedlákům dobytek. 
Třeba stojícím kravám vyoperovával cizí tělesa, která 
omylem zhltly při pastvě (ve zvířecích útrobách se často 
ocitly hřebíky, ale například i brož panímámy). Hospodáři 
byli doktoru Krásnému za záchranu skotu velmi vděční. 
Kráva v té době totiž znamenala značný majetek. Velkou 
zvěrolékařovou láskou byli koně. K  těm se dostal blíž 
na  vojně. I  u  koní uměl pomoci s  rozmanitými neduhy 
a dokázal o nich zaníceně přednášet. A když začal kulhat 
některý dostihový kůň, byl doktorův zásah přímo spá-
sou pro jeho majitele. Pro své působiště v Říčanech měl 
dekret na  místo veterinárního komisaře. Léta fungoval 
jako okresní veterinář (dokonce i v době velkého okresu 
včetně Jílového) a poté jako veterinář městský. Mezi jeho 
povinnosti patřila také veterinární kontrola na sanitních 
jatkách v Říčanech.
Před rokem 1948 tento muž agilně vystupoval ve  pro-
spěch Československé strany národně-socialistické. Ná-
stupem komunistů se vše změnilo, soukromé ordinace 
byly v  roce 1952 zrušeny. Tehdy vznikla okresní veteri-
nární ošetřovna – nejprve primitivně u Františka Krásné-
ho, později na  Černokostelecké ulici krajská veterinární 
nemocnice (byla první, nebo druhá v  tehdejším Česko-
slovensku). Tam Dr.  Krásný řediteloval až do  odchodu 
do  důchodu. Jak klesal zájem o  velká zvířata, začali se 
veterináři více věnovat těm malým, hlavně psům. Však 
se také říčanskému veterinárnímu zařízení později říkalo 
„psí nemocnice“.
Svůj dům ve Fastrově ulici František Krásný prodal městu 
(to ho přebudovalo na dnešní zubní ordinace) a přestěho-

val se do nového. Dcera Jarmila si totiž postavila na části 
původního pozemku nový rodinný dům – v něm s ní žil až 
do  smrti. Oblíbený zvěrolékař byl po  celý svůj život vel-
mi aktivní. Pamětníci krátké doby politického uvolnění 
v roce 1968, kdy bylo možno vést „opovážlivé“ debaty, si 
možná vzpomenou, že předsedal tzv. Diskusnímu klubu, 
který zval do  bývalého Společenského domu zajímavé 
hosty. Doktor Krásný též přednášel na Fakultě veterinár-
ního lékařství v Brně, publikoval několik odborných prací 
a  pro rodinu sepsal knížku, kterou nazval „Jeden život 
ve zkratce“.
Zaznamenala Renata Skalošová. Za  mnohé cenné infor-
mace děkujeme dceři Fr. Krásného Drahomíře Geistové.
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Vzpomínky Dalibora Hofty

Vzpomínky jsou bohatství, ale lidská paměť není 
neomylná. Proto odpusťte, pokud v publikovaných 

textech najdete nějaké nesrovnalosti. Máte-
li k seriálu Neobyčejní občané Říčan jakoukoli 

připomínku, napište nám ji prosím na e-mailovou 
adresu texty.kuryr@ricany.cz, případně zanechejte 

na adrese uvedené v tiráži věstníku. Uvítáme 
i opravy, doplnění a upřesnění. Děkujeme!
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Fotografie, na  kterou se díváte, 
vznikla kolem poloviny třicátých let 
v  prvním poschodí velikého domu 
na  náměstí. Dnes v  něm najdeme 
realitní kancelář a  ve  dvoře bazar. 
Dřív zde bývala restaurace. Vavero-
va a ještě dřív Kašpárkova.
Pamětníci si také vzpomenou na  vý-
věsní štít drogerie Bohumila Bartáka 
(1865–1951). Právě tento muž očekává 
na  snímku společně se svou vnučkou 
příchod Ježíška. Vyfotografovaná dí-
venka, dnes třiaosmdesátiletá Marta 
Veselá, líčí dědečkův krám: „Byl to pro 
mne ráj. Obchod byl až do  stropu oblo-
žený lékárenskými stojatkami a  zvlášť 
mě fascinovala skříňka s jedy. Od ní měl 
klíč jen dědeček.“ Vzpomíná, jak před 
obchodem často zastavila bryčka s koň-
mi, upracovaný venkovan se opřel o pult 
a polohlasně řekl: „Jdu se s vámi poradit, 
pane Barták, kráva je nadmutá.“ Teh-
dejší drogerie se s dnešními prodejnami 
nedá srovnávat. Ve  zvláštním zaskle-
ném boxu se nacházely fotoaparáty. V ji-
ném zase čínské, originální malované 
plechovky s čajem a krabice s čokoládou 
značky Zora. Paní Marta dále vypráví: 
„Část obchodu byla oddělena dřevěným 
ostěním se sklem, to byla písárna a v ní 
jste mimo jiné našli i telefon. Hodně lidí 

tento aparát využívalo, měli jsme číslo 
17. Na  další stěně jste mohli vidět vitrí-
ny s  kosmetickým zbožím, vždycky jen 
s  nejkvalitnějším. Na  Vánoce měl děde-
ček připravené lahve s  rumem z  té nej-
dražší rumové tresti a jemného lihu – to 
byly dárky pro věrné zákazníky. Vánoční 
atmosféru doplňovaly černé kominíčky 
a  tmavočervené františky (podle barvy 
roucha františkánů). Na  plotnu jste si 
mohli nasypat purpuru.“ Její milovaný 
dědeček, člověk jemný a citlivý, měl re-
nesanční záběr činností a  dovedností. 
V  našem městě byl spoluzakladatelem 
Sokola, předsedou Obchodního grémia 
v Říčanech a také prvním amatérským 
fotografem. Svými snímky ilustroval 

první říčanskou kroniku Gustava Trnky 
z roku 1913. Zakládal Okrašlovací spo-
lek – zde se podílel na vzniku známého 
„koupadla“ v  místě dnešní sportovní 
haly – a  neustále se věnoval studiu 
a  bádání. Byl autorem patentovaného 
prostředku pro hospodářská zvířata An-
tigazoin a  Marta Veselá připomíná, že 
do  jeho obchodu rády chodily i hospo-
dyně: „Třeba se ještě najdou v  Říčanech 
obyvatelé, kteří pekli perník z výborného 
Bartákova medovce. Dědeček studoval 
na reálce, ale jak se pak dostal k drogerii, 
jak vymýšlel svoje vynálezy – na to jsem se 
ho nestačila zeptat. Vánoce s  dědečkem 
a  babičkou pro mne znamenaly ty nej-
šťastnější chvíle.“ –rs–

Štědrý den v Říčanech, kolem poloviny 30. let. uprostřed B. Barták
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Vánoční obrázek 
bohumila bartáka

Včelaři Říčanska 
informují
Nikdo určitě nepochybuje o  pro-
spěšnosti včel nejen pro člověka, 
ale hlavně pro přírodu. Vždyť hlav-
ní význam včel je opylování. 
V  současné době je v  ČR registrováno 
několik občanských sdružení zabývají-
cích se chovem včel. Největší je Český 
svaz včelařů, o.s., na  Říčansku působí 
Základní organizace Říčany. Již v  roce 
1908 se 25 místních včelařů rozhodlo 
založit „Včelařský spolek pro Říčany 
a okolí“, jehož je ZO Říčany pokračova-
telem. Jsme jedna z největších ZO ČSV 
v okrese Praha-východ, náš obvod zahr-
nuje oblast od  Mnichovic přes Lomni-
ci, Kunice, Modletice a  Čestlice, podél 
hranice s Prahou, přes Říčany, Křenici, 

Babice, Tehov i  Klokočnou, samozřej-
mě včetně Strančic, Světic, Všestar 
atd. Aktuálně 111 členů našeho spolku 
chová 750 včelstev, nejvíce v Říčanech 

a Mnichovicích. Navíc zde chová včely 
ještě 22 včelařů,kteří nejsou členy ZO. 
Veřejnosti se snažíme přiblížit včelař-
ství i představovat tuto činnost jako al-
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ternativu využití volného času na růz-
ných akcích. Pravidelně navštěvujeme 
ZŠ Mnichovice, MŠ Pražačka v Praze, 
v letošním roce jsme besedovali v MŠ 
a ZŠ Strančice a zúčastnili se několika 
dalších akcí, v  Říčanech Dne země, 
Indiánského léta, v  Uhříněvsi velmi 
úspěšné Cesty potravin atd. 
Poslední dobou se zvýšil zájem o  chov 
včel, bohužel se ale také množí chyby 
z  neznalosti. Včelu nelze trvale uzavřít, 
hledá si potravu do  5 km, což přispívá 
k možnému šíření nemocí. Včela medo-
nosná je ze zákona chovné zvíře, a z toho 
pro chovatele vyplývají určité povinno-
sti. Je to především povinná registrace, 
povinné hlášení na  OÚ, při převozu 

mezi kraji souhlas SVS (pravděpodobně 
dojde ke zpřísnění podmínek). 
Velmi nebezpečné je značné rozšiřo-
vání moru včelího plodu. V  součas-
né době je nákaza nejblíže zjištěna 
na  řadě míst Benešovska a  16. 11. 
2014 SVS ohlásila nález v  Praze, 
ochranné pásmo zahrnuje např. Žiž-
kov, Vršovice, Nusle atd. Zde platí 
několik zásad. Nekupovat a  nepou-
žívat staré neznámé úly a  vybavení, 
nepořizovat včely bez prověření a ne-
chytat a  neusazovat roje neznámého 
původu. Doporučuji před případným 
chystaným převozem informovat KVS 
SVS. Chcete-li si pořídit včely, dopo-
ručujeme obrátit se na nás, rádi pora-

díme a pomůžeme. Informace najdete 
na www.vcelyricany.unas.cz.
Na zdraví včel i jiného hmyzu má ale také 
velký vliv ubývající přirozená potrava. 
Čím dál více se projevuje úbytek přiroze-
né potravy, což se po předchozích chud-
ších letech letos naplno projevilo. Dů-
sledkem je nejen nedostatek medu, ale 
hlavně slabší zdravotní kondice včelstev. 
To je ale způsobeno činností člověka 
a člověk by to měl také napravit. Velmi 
vítám snahu o  výsadbu nových alejí 
a podobnou činnost. Záleží jen na nás, 
zda budou vítězit anglické trávníky 
a skladové haly, nebo příroda s dostat-
kem potravy pro všechny.
F. Lehovec, předseda ZO ČSV Říčany

Mezi námi

VýZVa
Osadní výbor Strašín, v  souladu 
se směrnicí pro činnost osadních 
výborů MÚ Říčany, vyzývá občany, 
kteří mají zájem pracovat v  Osad-
ním výboru Strašín ve volebním ob-
dobí 2015–2019, aby se přihlásili 
předsedovi dosavadního Osadního 
výboru Strašín.
Členem osadního výboru může být 
občan města Říčan, který je přihlášen 
k trvalému pobytu v té části obce, pro 
kterou je osadní výbor zřízen.

Činnosti, pracovní náplň a  působnost 
osadního výboru jsou definovány směr-
nicí města Říčany č. 5/2012 (směrnice 
pro činnost osadních výborů).
Termín pro podání přihlášky: 
do 31. 1. 2015
Termín zveřejnění kandidátky:
od 1. 2. 2015
Způsob podání přihlášky: 

 osobně na pravidelných jednáních 
Osadního výboru Strašín, tzn. 1. 12. 
2014 nebo 5. 1. 2015 (jednání se ko-
nají vždy v pondělí od 18 hodin v bu-
dově obecního domu Strašín) nebo

 e-mailem na  adresu: tomnejed-
ly71@seznam.cz
V  písemné přihlášce uveďte jméno, 
příjmení, přesnou adresu bydliště, 
telefonické a e-mailové spojení.
Termín konání voleb do OV Strašín je 
stanoven na 21. 2. 2015 (místo a čas 
budou zveřejněny spolu s  kandidát-
kou dne 1. 2. 2015 na  nástěnce OV 
Strašín). Volbám bude předcházet 
veřejná schůze OV Strašín, na  které 
budou představeni kandidáti a jejich 
volební program.
Tomáš Nejedlý, předseda OV STRAŠÍN

dne 21. listopadu oslavili ZlATOU SvATbU manželé liduška a Mirek Novákovi. Za jejich příkladnou péči, 
lásku a slušné vychování děkují a do dalších společných let hodně zdraví a lásky přejí děti s rodinami.

V  nedávných komunálních volbách 
opět zvítězilo Klidné město. Kde mů-
žeme hledat příčiny takového drtivého 
vítězství? Pomineme-li takové drobné 
nečestnosti KM, bez kterých se KM 
zřejmě neobejde (např. zneužití měst-
ských slavností k prezentaci KM, tisko-
vá akce obč. sdružení Pro Říčany proti 
jednomu volebnímu uskupení apod.), 
zůstává hlavně jedno vysvětlení. Kdysi 
mi jeden moudrý člověk řekl, „ten, kdo 
ovládá média, má z 80 % vyhráno.“ No 
a  v  Říčanech máme prakticky jediné 
periodikum, které výrazně ovlivňu-
je veřejnost, a  to Kurýr, který byl bez 

nadsázky hlásnou troubou KM. Každý 
měsíc se na  nás usmívaly tváře pana 
Kořena a jiných členů tohoto uskupení 
a hlásily nám, jak je všechno v pořád-
ku, jak je KM úspěšné atd. O  vadách 
na  kráse a  špinavostech, klientelismu 
a  pravděpodobné korupci se jaksi za-
pomínaly občanům svěřit.
Tuto teorii ostatně potvrzuje kandi-
dátka ODS. Ta měla na prvních dvou 
místech pana Svetlíka a pana Kořána. 
Tito dva pánové byli ve  volbách díky 
preferenčním hlasům přeskočeni pa-
nem Šmolíkem a paní Egidovou. Jaký 
je rozdíl mezi těmito dvěma dvojice-

mi? Dvojice Šmolík a  Egidová, jako 
koaliční partneři KM, se po celé 4 roky 
v  Kurýru prezentovala tím samým 
způsobem jako členové KM, zatímco 
dvojice Svetlík a Kořán zůstala veřej-
nosti prakticky neznámá. Přičemž 
fundovanost dvojice Svetlík a  Kořán 
oproti třeba paní Egidové jasně vyzní-
vá ve prospěch obou pánů.
Lze klidně konstatovat, že cca čtvrtina 
říčanských občanů je, jemně řečeno, 
snadno manipulovatelná. Kdo umí lí-
bivě řečnit, i když lže, vyhrává, alespoň 
u těch jednodušších jedinců. 

Václav Macinauer

Na výslovnou žádost pana Macinauera vydáváme jeho příspěvek navzdory tomu, že obsahuje již několikrát jím samot-
ným opakované informace (naposledy v  Kurýru 11/2014). Proto bychom rádi upozornili na  skutečnost, že budeme 
do Kurýru umisťovat přednostně ty příspěvky, které se budou týkat aktuálních záležitostí a nových témat, naopak témata 
stále se opakující budeme automaticky vyřazovat. Redakční rada
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Od  září slouží v  římskokatolické 
farnosti v  Říčanech nový kaplan 
P. Matěj Jaroslav Baluch, O.Praem. 
V rozhovoru nám sdělil, čím je za-
jímavý řád premonstrátů nebo jaké 
akce farnost chystá. A nezapomněli 
jsme ani na téma adventu a Vánoc.
Od září fungujete jako nový kaplan řím-
skokatolické farnosti v Říčanech. Jak se 
vám fara a celé Říčany zatím zamlouvají?
Krásně zrekonstruovaná fara se mi 
zalíbila hned, jak jsem přijel do Říčan. 
Dříve jsem působil jako farní vikář 
nebo administrátor hlavně na  vesni-
cích (okolí Jihlavy, okolí Milevska), 
a  když jsem viděl, jaké akce se pořá-
dají v Říčanech, musím uznat, že svou 
úrovní se přibližují Praze. Ráz města 
přitom zůstává osobní a  lidé se zde 
znají, což mi je velmi sympatické. 
Velmi mě také překvapila starobylost 
kostelů, které patří pod říčanskou far-
nost. Nejen Říčany sahající do dob Pře-
mysla Otakara II. s gotickými freskami, 
ale i Jažlovice, Kostelec u Křížků, Velké 
Popovice, Otice, Kunice, Olešky, kde se 
nachází ještě starší kostely. V  kame-
nickém kostele je pochován arcibiskup 
Salm-Salm (žil v  letech 1745–1810), 
takže z  tohoto kraje opravdu dýchá 
historie. A  v  neposlední řadě považuji 
za  výhodu, kterou si místní asi neuvě-
domují, že je zde oproti mému bývalé-
mu působišti Jihlavě mnohem tepleji. 
Navíc dostupnost Prahy je pro mě také 
milým překvapením.
Znal jste naše město ještě předtím, 
než jste sem byl přeložen?
Když jsem byl panem opatem přeložen 
z Jihlavy do Říčan, moc jsem o nich ne-
věděl. Pouze trochu z  vyprávění pana 
faráře Konstantina. Byli jsme totiž 
nejen spolubratři ze Strahova, ale také 
spolužáci z Katolické teologické fakulty 
Univerzity Karlovy. V  roce 2000 jsme 
byli vysvěceni na kněze a několik let jsme 
s dalšími spolubratry sloužili v klášteře 
v Milevsku a okolních farnostech.  
V  Říčanech slouží řád strahovských 
premonstrátů. Mohl byste nám ho 
představit?
Premonstráti jsou řád řeholních kanov-
níků založený roku 1120 sv. Norbertem 

v  Prémontré. Strahovský klášter patří 
k  nejstarším premonstrátským klášte-
rům na světě a také k nejvýznamnějším. 
Založil ho olomoucký biskup Jindřich 
Zdík s  králem Vladislavem II. roku 
1143. Od roku 1627 je zde pohřben sv. 
Norbert, jehož hrob byl původně v mag-
deburském klášteře (byl magdebur-
ským arcibiskupem), nicméně během 
reformace se z  něj stal protestantský 
kostel, takže mnoho premonstrátských 
opatů usilovalo o získání ostatků. Na-
konec se to podařilo právě strahovské-
mu opatu Questenberkovi a sv. Norbert 
se také stal jedním z českých patronů. 
Část Říčaňáků určitě potkala ve  městě 
některého spolubratra, takže ví, že nosí-
me bílý hábit. Naši spiritualitu vystihuje 
tzv. premonstrátské patero – úcta eucha-
ristická, mariánská, liturgie, kajícnost 
a  apoštolát. Premonstráti se vyznačují 
především pastorací – péčí o farnosti. 
A můžete se s námi podělit i o nějakou 
zajímavost?
Zajímavý je příběh, který vedl ke vzni-
ku tohoto řádu. Premonstrátský řád 
byl založen na  Vánoce. Sv. Norbert 
velmi uctíval vtělení Božího Syna 
a na jeho přímluvu se jedné ženě, která 
dlouho nemohla mít děti, narodil syn. 
Proto je uctíván jako ochránce nastá-
vajících matek a přímluvce za bezdět-
ná manželství. Zvláště sestry premon-
strátky v Doksanech se za tyto úmysly 
modlí a už vymodlily několik stovek na-
rození zdravých dětí.
Co budete mít jako kaplan především 
na  starosti? Čím se odlišuje činnost 
kaplana od funkce faráře?
Farní vikář (kaplan) má na  starosti 
vykonávat společně s  farářem a  pod 
jeho autoritou práci v duchovní správě. 
Budu tedy vykonávat podobné věci jako 
pan farář. Jde o  sloužení mší svatých, 
udělování svátostí a svátostin a přípra-
va na  ně, vyučování náboženství, spo-
lečná modlitba, práce i odpočinek nebo 
rozvoj duchovního života.  Důraz je kla-
den právě na spolupráci s farářem.
Současný farář Konstantin Petr 
Mikolajek a  dřívější kaplan Timotej 
Maria Pavel Vácha se o farnost v Ří-
čanech velmi pečlivě starali a rozvíjeli 

kromě farních akcí i spolupráci s ve-
dením města. Budete chtít také po-
kračovat v těchto aktivitách?
Heslo premonstrátů je „Ad omne opus 
bonum parati“ (Připraveni ke  každé-
mu dobrému dílu) a  podle něj se jako 
premonstrát řídím.
V říjnu jste sloužil mši pod širým ne-
bem přímo u  nově opraveného mari-
ánského sloupu na  náměstí v  Říča-
nech. Jak se vám tento nápad líbil?
Mše sv. sloužená na náměstí u marián-
ského sloupu se mi velmi líbila a  dou-
fám, že nejen mně. Vytvořili jsme spole-
čenství i mimo uzavřený prostor kostela 
a  ukázali, že i  toto náměstí je spjato 
s křesťanstvím díky mariánskému slou-
pu, který zde naši říčanští předkové 
postavili a  kolem nějž denně chodíme. 
Tento sloup by nám měl připomínat od-
kaz předků, jejich život a dílo. Zároveň 
při pohledu na něj, který nás nutí zved-
nout hlavu k  nebi, by nás měl přimět 
zamyslet se nad sebou. Co po mně zby-
de, a tím nemyslím jen hmotné odkazy, 
ale co dělám dobrého, jaké mám vztahy 
s lidmi, jak se chovám? To nám ostatně 
také připomněl pan převor při mši sv., 
kterou u mariánského sloupu sloužil.
Co byste rád chtěl na  faře i  v  rámci 
města uskutečnit během dalších let? 
O co se budete nejvíce snažit?
Jde mi především o vytváření přátelské 
atmosféry, a to jak na úrovni fary, tak 
farnosti i  města. Budu se snažit od-
povídat na potřeby této farnosti – jak 
duchovní, tak i při různých aktivitách.
Už tradičně o  druhé adventní neděli 
připravuje město ve spolupráci s  far-
ností setkání na náměstí. Na co všech-
no se mohou Říčanští letos těšit?
Detailní program se připravuje. Měla 
by se však uskutečnit dětská dílnička, 

NOVý KaPLaN ŘíČaNSKÉ FarNOSTI:  
Z kraje Říčanska dýchá historie
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kde si budou moci děti vyrobit tradiční 
výrobky. Děti z farnosti si také připraví 
program, určitě zazní pěkná muzika 
a možná uslyšíte i nějaký zajímavý pří-
běh. Doufám, že bude také něco k za-
hřátí a zakousnutí a hlavně ta správná 
klidná adventní nálada.
Jaká setkání a bohoslužby připravu-
jete v nejbližší době pro říčanské far-
níky a věřící?
Advent začíná v  neděli 30. listopadu. 
V  sobotu po  vigilii 1. adventní neděle 
probíhá také vigilieza  počatý lidský 
život. V  době adventní, kromě pravi-
delných bohoslužeb, budou každé pon-
dělí od 6 hodin při svitu svíček slouženy 
roráty (mariánské ranní mše sv. se sta-
ročeskými zpěvy, jejichž původ sahá až 
ke Karlu IV.). Zajímavostí je, že takto 
bohatou rorátní tradici nemá žádný 
jiný národ na  světě. Také budeme mít 
8. prosince slavnost Neposkvrněného 
početí Panny Marie. Na Štědrý den 24. 
prosince bude od  16 hodin sloužena 
mše sv. pro děti z vigilie slavnosti Na-
rození Páně a  o  půlnoci bude tradiční 
půlnoční mše svatá. Druhý den se koná 
slavnost Narození Páně, další den 
svátek sv. Štěpána, v sobotu svátek sv. 
Jana, při němž se žehnává víno, v  ne-
děli bude svátek sv. Rodiny, 31. pro-
since pak bude sloužena mše sv. jako 
poděkování za uplynulý rok a první den 
roku 2015 bude slavnost Matky Boží, 
Panny Marie, při níž budeme také vy-
prošovat požehnání do nového roku.

Na  přelomu roku proběhne v  České 
republice setkání Taizé…
Ano, bude se konat od 29. 12. do 2. 1. 
v Praze a částečně také v blízkém oko-
lí, tudíž i v Říčanech. Jde o ekumenické 
setkání mladých lidí z celé Evropy. Při-
jedou sem, aby se setkali navzájem, ale 
i s místními obyvateli. Aby sdíleli svoji 
víru a naději a zabývali se i otázkami 
důležitými pro mladé. Jde o  hledání 
cesty důvěry mezi lidmi různých gene-
rací, různých tradic křesťanství a růz-
ných národů, o prohloubení víry a so-
ciálního cítění. Velmi krásným prvkem 
tohoto společenství jsou zpěvy z Taizé, 
které zde samozřejmě zazní.

Je prosinec, čas Vánoc, rok 2014 bude 
za chvíli za námi a čeká nás nový za-
čátek. Co byste popřál všem občanům 
města do nového roku?
Všem obyvatelům Říčan bych chtěl nej-
prve ze srdce popřát klidné prožití ad-
ventu naplněného pokojem a  smírem 
a radostné a požehnané prožití Vánoc 
s těmi, které mají rádi. Do nového roku 
jim přeji, aby vše, co je v nadcházejícím 
roce potká, vždy dokázali přijmout, 
radovat se z  dobrých věcí a  s  pomocí 
Boží překonat ty těžké. A samozřejmě 
Boží požehnání, radost, pokoj, zdraví 
a vše dobré.

Adéla Ambrožová

Pozor, blíží se zima
Důležitým úkolem, ke  kterému za-
stupitelstvo v  minulém volebním 
období muselo přikročit, byly rekon-
strukce ulic. S výsledkem jsou určitě 
spokojeni uživatelé vozovek – moto-
risté a cyklisté. Chodci, zvláště senio-
ři, a lidé s obtížemi při chůzi, však bu-
dou muset být na některých místech 
chodníků obezřetní.
Odhlédneme-li od nutných úprav pře-
chodů pro spoluobčany – vozíčkáře, 
pak nové chodníky předkládají chod-
cům zajímavou nabídku kvality: Kro-
mě bezvadně rovných úseků lze spatřit 
i blíže neurčený počet někde menších, 
ale jinde i výrazně větších prostorových 
deformací. Jsou to místa, s nimiž v čase 
od jara do podzimu nemusí mít starost 

ani ten obtížně chodící senior. Avšak 
zimní měsíce již přinášejí těmto obča-
nům problémy, čehož jsem byl v loňské 
zimě často svědkem. Lidé tato riziko-
vá místa zpravidla obcházeli, i  když 
byl chodník sněhu zbaven. Některým 
kluzkým překážkám museli ustupovat 
až do  vozovky do  živého dopravního 
provozu, vystavujíce se tak zase jinému 
nebezpečí. Tato zimní zkušenost se ne-
vyhnula ani mně samému. 
Vnucuje se otázka, zda potom takové 
části veřejného prostoru plní dobře 
svůj účel, jsou-li pro nezanedbatelnou 
skupinu občanů použitelné jen ome-
zeně? Proč má být senior takto krácen 
ve svých právech pohybu na veřejném 
prostoru kdykoli a kdekoli bez nebezpe-
čí úrazu? Není sporu, že zastupitelstvo 
pro seniory vykonalo a dále koná dobré 

skutky, pokud jsou vnímáni jako sociál-
ní skupina vyžadující organizovaného 
zajištění (domovy důchodců, denní 
stacionáře apod.). Ovšem zapomíná se 
na to, že se také ještě mnozí další vol-
ně pohybují mezi námi ostatními, sdílí 
s námi běžný život, ale už nemohou sta-
čit na všechno fyzicky. Zkrátka člověk 
„v  letech“ už nedokáže takové kousky 
jako mladík! Z toho vyplývá, že každý 
politik a veřejný činitel, člověk naopak 
plný síly, by měl umět zmobilizovat 
v sobě určitou dávku empatie k lidem, 
kteří kdysi třeba i tvrdě pracovali.
Městskému zastupitelstvu pod ve-
dením politického uskupení Klidné 
město nezbývá než doporučit více se 
zamyslet nad pojmy povinnost a od-
povědnost.

Josef Kubec 
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Mezi námi

Zástupci všech partnerský měst naší společné twinningo-
vé sítě z Albertslundu (Dánsko), Borkenu a Grabowa (Ně-
mecko), Mölndalnu (Švédsko), Whitstable (Velká Britá-
nie) a samozřejmě z Říčan se o víkendu 14.–16. listopadu 
2014 sešli v Mölndalnu, aby zhodnotili aktivity letošního 
roku a připravili program na rok příští. 
Následovali jsme tak zástupce měst, kteří zde na konci srp-
na oslavovali 10 let výročí založení sítě partnerských měst 
(za Říčany se účastnili Vladimír Polánský a František Vrba).
Na  úvod konference každé město informovalo o  aktivitách 
v letošním roce, a pozvalo ostatní na akce, které se budou ko-
nat v roce 2015. Jelikož to bylo pracovní setkání, byli účastníci 
rozděleni do pracovních skupin, ve kterých diskutovali aktu-
ální otázky v twinningu a hledali řešení problémů. Ve skupině 
zaměřené na školství jsme se dohodli, že vytvoříme společný 
projekt „Jak vidím své město“. Děti ze škol v  jednotlivých 
městech budou mít za úkol vyfotit své město z různých po-
hledů. Bude to trvat 6 měsíců (od ledna do června 2015), a ty 
nejlepší fotografie budou vystaveny jak v  jednotlivých měs-
tech, tak na další výroční konferenci v anglickém Whitstable. 
Každé město má za úkol vytvořit seznam svých sportovních 
a ostatních spolků a klubů, aby vznikla databáze, díky které by 

se tyto spolky a kluby staly součástí např. výměnných pobytů 
(jako když tanečníci z TŠ Twist jeli do Dánska nebo zástupci 
ZUŠ do Borkenu). Po mnoha letech vznikl společný email celé 
sítě partnerských měst. Skupina se také shodla, že je nutné mít 
společné webové stránky, které na rozdíl od těch říčanských 
nejsou funkční. Ty naše najdete na http://twinning.ricany.cz. 
Pro příští rok byl vytvořen společný kalendář, ve kterém 
je mimo jiné také pozvání pro rodiny s dětmi v  červnu 
do Albertslundu, kde mohou stanovat a společně se bavit. 
Říčanští zvali na připravovaný letní taneční seminář a fes-
tival Pohoda Džez. V dalších vydáních Kurýru přineseme 
podrobnosti o všech aktivitách. Pokud máte dotaz, chcete 
se zapojit, napište na twinnig@ricany.cz. Už teď potřebu-
jeme rodiny, které by rády ubytovaly zahraniční hosty. 

Petra Šmolíková a Jana Vavřinová 
Komise pro partnerská města

Říčanské delegátky se účastnily 
Výroční konference sítě 
Partnerských měst ve Švédsku



ze sportu

ragbistům scházejí tři body do play-off. Je to motivace, 
říká trenér Javůrek

Ragbisté Mountfieldu Říčany jsou 
po  podzimní části extraligy na  šes-
tém místě tabulky. Tedy dvě příčky 
a  tři body za  postupovými pozicemi 
do  play-off. „Cíl zůstává. A  ani ne-
můžeme mít jiný. Chceme do play-off,“ 
říká jasně sportovní ředitel a  hlavní 

trenér klubu Martin Javůrek a dodává: „Současné postave-
ní v tabulce není podle našich představ, ale o to víc motivuje, 
abychom na jaře bojovali o umístění mezi nejlepšími čtyřmi 
týmy.“ Martin Javůrek mluví v  rozhovoru pro Kurýr také 
o zabudovávání mladých hráčů do extraligového mužstva 
či o smůle s množstvím zraněných hráčů.

Mountfield Říčany je po  podzimní části, tedy devíti ode-
hraných kolech extraligy, na šestém místě tabulky. Odpo-
vídá to skutečnosti?
Tento podzim byl pro nás opravdu náročný, protože nás po-
stihla obrovská marodka. Někdy tak bylo hodně těžké při-
pravit kompletní tým na utkání. Co se týká postavení v ta-
bulce po podzimní části, tak není úplně ideální podle našich 
představ, ale jsme stále bodově na dosah play-off.
Jaké byly vaše cíle před startem extraligového ročníku?
Naše cíle byly, jsou a budou i nadále postup do play-off.
Co se  tedy nejvíce podepsalo na  tom, že je Mountfield 
ve druhé polovině tabulky?
Nemá to znít jako výmluva, ale především to, že jsme měli 
a  ještě pořád máme dost zraněných hráčů. Vždyť třeba 
v jednom zápase ve Vyškově se nám zranili dva klíčoví borci. 
Jeden z nich už na podzim nehrál. Můj hrající asistent Jan 
Rohlík se vrátil na poslední utkání.
Tým nyní čeká čtyřměsíční zápasová přestávka. Je to dost 
dlouhá doba na to, aby se všichni uzdravili a aby bylo muž-
stvo plně připravené na jarní část soutěže?
Hráči mají volno jen čtrnáct dnů a pak je čeká dlouhá fyzic-
ká a silová příprava na jarní část. Věřím, že máme dost času 
na uzdravení zraněných hráčů a doufám, že už nás smůla 
v  podobě zranění opustila a  tým bude pro jarní část kom-
pletně připravený v plné síle.
Cíl asi nemůže být jiný než postup mezi nejlepší čtyři celky 
pro play-off...
Jiné cíle než postup do bojů play-off skutečně nemáme!
K tomu Mountfieldu chybějí jen tři body...
...což je samozřejmě dobře, protože máme o  co hrát. Je to 
krásná motivace.
...ale také má náskok jen dvou bodů na  tým pro baráž 
a pěti od přímého sestupu. Jsou to „strašáci“?
Stále věřím, že máme kvalitní a  zkušené mužstvo, které 
dokáže strašáka v podobě baráže zahnat a budeme bojovat 
o přední příčky tabulky.
Mužstvo se opět potýkalo s mnoha zraněními. Připravu-
jete nějakou cestu, aby se zlepšilo zabezpečení a nebo byli 
hráči méně „zranitelní“?

Snažíme se udělat maximum pro zdravotní stav hráčů. Ale pro-
tože je ragby v Česku amatérský sport, je to i tom, že hráči musejí 
pracovat sami na sobě tak, aby sami předcházeli zraněním.
Kvůli velké marodce jste musel do  sestavy zabudovat 
mladé hráče. Jak se jim dařilo? Je v nich budoucnost ří-
čanského ragby?
Jsem rád, že jsem vyzkoušel postupně všechny mladé hráče 
v utkáních, a myslím, že jsou mezi nimi talenty, které budou 
postupem času velkým přínosem pro říčanské ragby. Hráči 
musejí být na sebe tvrdí a v přípravě na sobě pracovat v po-
době dvojitých dávek a chtít být nejlepší.

Vít Chalupa
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Sportovní ředitel a trenér Mountfieldu Říčany Martin Javůrek.

Říčany – Veřejná sbírka ragby
Stav účtu k datu 19. listopadu 2014: 870 278 kč. 
číslo účtu: raiffeisen bank:  8092994001/5500
děkujeme dalším dárcům: Restaurace SPORT, Karel 
Čejka ml., Václav Bartoš, Karel Mařík, Martin Janovský, 
Klub šachistů Říčany 1925, Daniel Fišer, Jiří Niznik, 
Marek Pekárek, Dana a Vojta Maršíkovi, Alfi – Ladislav 
Holeček, mládež RK Petrovice.

57



ze sportu

TS DANCE EB 
taneční kurzy pro dospělé  

 
 
 
 
 
 
 
 

Každé ÚTERÝ od 18.30 - 19.45 hodin ve studiu  
DANCE EB (ZŠ Bezručova)  

 
 

 
 
 
 

    
  kondiční cvičení, posilování a tanec v jednom !  
 Taneční styly zaměřené pro dámy. Přijďte probudit      

 svou ženskost i svůdnost a zapracovat na své   
 postavě!  

 

info@danceeb.cz                
tel: 725 851 935 / 732 444 230 

cena: 65 - 80,- Kč za 65 minut!  

Naše tanečnice Barbora Gabrišová se na  taneční soutěži 

Czech Open umístila ze 17 finalistů na 3. místě. Moc gratu-
lujeme! Nás teď čeká taneční soutěž kategorie dětí v Praze. 
Další novinkou jsou kurzy pro dospělé – Ladies – každé 
úterý večer ve studiu. Více na webu studia www.danceeb.cz.  

Edita Broukalová, TS DANCE EB

Pozvání do Říma potěšilo
Stolní tenisté TTC Říčany (v rámci TJ Tourist) přijali pozvá-
ní od italského klubu AS Řím k přátelskému zápasu. Tento 
klub je znám především z fotbalového prostředí, ale má i ně-
kolik dalších oddílů včetně stolního tenisu. Jeho sportoviště 
se nachází v Římě mezi olympijským stadionem a Vatiká-
nem. Právě naše návštěva Vatikánu přímo před samotným 
zápasem nám mohla pomoci si naklonit sportovní štěstíčko. 
Ale byli to domácí, kdo v rozhodujících momentech zápasu 
dokázali lépe zahrát. Oba oddíly postavily 3 mužstva A, B, C 
po třech hráčích a utkaly se mezi sebou. V souboji elitních A-
-mužstev dokázali naši těsně přehrát soupeře v poměru 4:3. 
U zápasů mezi B a C mužstvy dominovali domácí s výhrami 
6:1, resp. 4:3. Celkově nám toto klání posloužilo jako velmi 
dobrá příprava na další sezonu, kdy jsme se setkali s odliš-
nými styly hry a jiným prostředím.
Našim přátelům jsme museli vysvětlit kampaň na našich 
dresech: Ř – řekni Říčany, největší město začínající 
na Ř. Trochu jsme byli na rozpacích, že Řím je asi větší. 

Naštěstí oni používají Roma a nedošlo na nějaké konfron-
tace. Při těchto zahraničních zápasech se snažíme repre-

zentovat naše město, poznat 
jiný přístup a  podmínky. 
I  na  příští rok máme další 
vyhlídky, včetně spolupráce 
s partnerskými městy.

Vratislav Valenta 
 TTC Říčany
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V říjnu uspořádal náš Běžecký klub Říčany v pořadí už 33. 
ročník lesního běhu. Jeho uspořádání i letos podpořila celá 
řada sponzorů, zejména z Říčan. Jim patří dík hlavně za to, 
že se na většinu z nich můžeme spolehnout i v dalších letech. 
SOKOL Říčany a Radošovice nám jako již tradičně poskytl 
zázemí ve svých šatnách, což oceňují především menší děti. 
Letos již podruhé byl náš závod součástí celostátního poháru 
terénních běhů SALOMON TRAIL RUNNING CUP 2014, 
čímž – jak říkám – „jsme postoupili do první ligy“ pořáda-
ných závodů. Současně nás to zavazuje ke zlepšování úrovně 
závodu. Na druhou stranu chceme, aby náš závod byl přede-
vším pro běžně sportující veřejnost všech věkových kategorií 
a zachoval si tak rodinnou atmosféru. 
Přestože se nehoníme za překonáváním účastnických re-
kordů, potěšil nás zájem závodníků, zejména dětí. Celkem 
se zúčastnilo 470 běhuchtivých zájemců, z toho více než 
polovina v dětských kategoriích, přesně 241. Každé dítě 
si po  proběhnutí cílem odnášelo sladkou odměnu. Není 
totiž mnoho závodů, kde by děti závodily v  kategoriích 
se stejně starými soupeři. Různé lidové běhy jsou pouze 
atrakce a pro rozvoj atletiky nemají prakticky význam.
V prostoru za radošovickou sokolovnou se běhalo od ran-
ních hodin, nejprve tedy dětské kategorie a po poledni byl 
odstartován hlavní závod na 11, resp. 6 km. Závod dospě-
lých ozdobili svojí účastí přední čeští terénní běžci jako 
Robert Krupička, Lukáš Pomezný nebo Luboš Gaisl a v že-
nách Pavla Schorná a  Kamila Gregorová. Ale přišli také 

hlavně běžci bez ambic na přední umístění, běžící zejména 
pro radost. Všichni si po  závodě pochvalovali náročnost 
tratě a obdivovali možnosti sportování v okolí Říčan.
Výsledky všech běhů byly bezprostředně po doběhu zpra-
covány i díky měření čipovou technikou a byli vyhlášeni 
ti nejlepší běžci v  každé kategorii. Děti se nejvíce těšily 
na tradiční zmrzlinové poháry od cukrárny Čiko.
Počasí závodům tradičně přálo. I přes ranní mlhu bylo opět 
takřka ideální běžecké počasí. Traťové rekordy sice nepadly, 
ale o to nám opravdu nejde. Nám záleží především na spo-
kojenosti účastníků, a to se nám podle ohlasů snad podařilo.
Musím také poděkovat zejména rodině a  všem známým, 
kteří nám pomohli uskutečnit akci takového rozsahu. Bez 
jejich pomoci si nedovedu představit, že by se věc podařila.
Na závěr děkuji všem sponzorům a MÚ Říčany za podpo-
ru při uspořádání závodu.

Miloš Smrčka, Běžecký klub Říčany

ze sportu

V polovině října se dvě družstva říčanské-
ho TeamGymu pod vedením trenérek Ad-
riany Krenkové, Adély Dosoudilové a Jany 
Jeriové – „Eagles“ (dívky ve věku 10–12 
let) a  „Lemurky“ (7–8 let) – zúčastnila 
svých prvních závodů. V  Praze sbírala 
především cenné zkušenosti, ale rozhod-

ně se v konkurenci svými výkony neztratila. Skupina Eagles 
se navíc 9. listopadu představila na  Přehlídce pódiových 
skladeb. Nyní se již družstva chystají na další závody, které 
si prvně vyzkouší i naše nejmladší skupina „Ještěrky“ (roč. 
nar. 2008) s trenérkami Terezou Hájkovou a Janou Jeriovou.
Sportovní gymnastky 2. listopadu vyrazily na „Závod gym-
nastických nadějí“ do  Horních Počernic, kde se v  dvojboji 
ktg. 2008 (lavička, prostná) v konkurenci 36 závodnic nejlé-
pe dařilo Ellence Pospíšilové na 5. místě. Ve vloženém závo-
du si Linda Procházková došplhala pro bronzovou medaili. 
V ktg. 2007 děvčata poprvé závodila na všech čtyřech gym-
nastických nářadích (kladina, prostná, přeskok, bradla). 
Krásné výkony podala a 4. místo obsadila Majda Škarodová, 
5. místo Lucka Gaždová, a to z celkového počtu 16 závodnic.
V soutěži družstev, kde se počítá vždy nejlepší výsledek z kaž-
dé kategorie, se říčanské gymnastky umístily na  2. místě 
a stříbrnou medaili si odvezly Ellenka s Majdou. První místo 
obsadilo družstvo Kampy Praha, třetí Horních Počernic.

Jelikož je toto číslo poslední v  tomto roce, rády bychom 
se poohlédly za uplynulým obdobím z pohledu fungování 
a chodu našeho oddílu. Díky nalezení nového zázemí se 
náš oddíl rozrostl na více než 200 členů, přibyly další tři 
proškolené trenérky a podařilo se nakoupit nové vybavení 
v celkové hodnotě 160 tisíc korun, díky kterému mohou 
být naše tréninky kvalitnější, zábavnější a  pestřejší, ale 
také bezpečnější. Rády bychom touto cestou poděkova-
ly městu Říčany za jeho grantovou podporu.
Přejeme všem čtenářům klidné Vánoce a  hodně zdraví 
a úspěchů v novém roce!!!

Barbora Bernardová a Jitka Jechová
www.gymnastika-ricany.cz
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Sportovní gymnastika a TeamGym

Lesní běh Říčany XCr 2014 byl úspěšný
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Šňůra vítězství pokračuje!!
Malí florbaloví bojovníci z Říčan mají za se-
bou další z turnajů mezi elévy. Letos bojují 
pod dvěma týmy – Říčany modří a bílí. 
Modří vyjeli do  Mladé Boleslavi a  ob-
sadili krásné 3. místo, když po  porážce 
od  Elite Praha 1:10 zdolali Nymburk 

14:1 a  v  zápase s  Benešovem o  3. místo dokázali otočit 
nepříznivý vývoj z 0:4 na konečných 16:6!!
Bílí hráli v Praze a zahajovali s týmem z Brandýsa nad La-
bem – FBC Falcon D. Rychlé a tvrdé utkání se celou dobu 
přelévalo včetně skóre, nakonec však bylo příznivé – 7:5. 
Následný zápas s Falconem C proběhl hladce (7:1), a tak 
finále s domácími Wizzards DDM Praha 10 bylo zaslou-
žené. Wizzards budili respekt nejen urostlými postavami, 
ale hlavně výsledky během turnaje: 12:0 se svým B týmem 
a s pražskými Future dokonce 32:0!! Říčanští kluci se však 
pustili do soupeře nevídanou silou, i přes obdrženou bran-
ku v úvodu se neustále tlačili dopředu a skóre v polovině 
zápasu bylo až šokující – 6:1!! Pak však Wizzards ukáza-
li svou sílu, snížili na 3:6 a zle klukům zatápěli. V pravou 
chvíli ale vše zklidnil Pepča Kuchař sedmým gólem a utká-
ní se tak dohrálo bez zbytečných nervů – nakonec 8:5 pro 
Říčany!! Bílí tak ve své úvodní sezoně mezi elévy dokázali 

protáhnout šňůru vítězství na  6 zápasů a  mohou se těšit 
na další zápasy se soupeři zvučných jmen, jako jsou TJ JM 
Chodov, Tatran Střešovice či Bohemians Praha.

Martin Schneider

rozsviťte lampiony
V  neděli 2. 11. jsme pro sokolské děti 
a jejich kamarády uspořádali již tradič-
ní lampionový průvod. V 17 hodin jsme 
se sešli u restaurace Jureček, abychom 
rozsvítili podzimní a  zamlžený podve-
čer. Myslím, že se nám to moc povedlo. 

Dětí s rodiči a krásnými lampiony dorazilo opravdu hod-
ně, proto jsme se rozdělili na dvě skupiny. Každá skupina 
šla po  jedné straně rybníka Jureček tak, aby byly navzá-
jem vidět světélkující lampiony z  každé strany rybníka. 
Pro oko nezávisle přihlížejícího se náš průvod mohl jevit 
i poněkud „magicky“ – lampiony svítily jak z pevniny, tak 
i díky zrcadlení světélek z hladiny rybníka. 
Poté, co jsme obkroužili rybník, sešli jsme se všichni 
u restaurace Jureček. Zde nám místní personál připravil 
lahodný a horký čaj (moc děkujeme!), některé maminky 
napekly výborné koláče a dobroty, aby se vysílené dětičky 
mohly trošku posilnit. Dle snědeného množství koláčů 

a  sušenek to vypadalo, jako bychom obešli alespoň Má-
chovo jezero.
Doufáme, že jsme touto akcí trochu zpestřili a umocnili 
podzimní „dušičkovou“ atmosféru a příští rok se těšíme 
na pokračování. NAZDAR!

Lenka Černá
T. J. Sokol Říčany a Radošovice

ze sportu

Říčanský pohár 
ve florbalu
Florbalový klub FBC Říčany 
ve  spolupráci s  volnočasovým 
centrem Na Fialce a za podpory města Říčany pořádá 
2. ročník florbalového turnaje pro školy z Říčan a okolí. 
V  letošním roce bude turnaj rozšířen o  první stupeň 
základních škol a uskuteční se ve dvou dnech: 
ve středu dne 3. 12. 2014: 1.–3. třída a 4.–5. třída
ve středu dne 10. 12. 2014: 6.–7. třída, prima a sekun-
da a 8.–9. třída, tercie a kvarta
vždy od 8.00 ve sportovní hale centra Na Fialce. Diváci 
jsou srdečně zváni.

Za pořadatele Jiří Pros, FBC Říčany
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ze sportu

Fuego
Poslední měsíc 
nám přinesl ně-
kolik tanečních 
úspěchů. Nej-
větším úspě-
chem byla sou-
těž v  Příbrami, 

která se konala 26. října. V  latinsko-
-amerických tancích třídy D se pove-
dl Fuego double! První místo obsadil 
Ondřej Hanuš s  Marií Peltanovou, 
kteří si zároveň vytančili vyšší třídu 
C. Na  druhém místě se umístil pár 
Michal Barták s  Janou Chládkovou, 
kteří získali první započítané finálové 
umístění. Naše domácí páry ale jezdí 
i  po  jiných soutěžích. Každý víkend 
nás na tanečních soutěžích reprezen-
tuje minimálně jeden, i když spíše dva 
taneční páry. Do Vánoc jich ještě ně-
kolik stihnou a my budeme držet palce 
všem párům, ať se jim tančí co nejlépe. 

Od  nového roku na  vás čeká pokra-
čování kurzů salsy i  Ladies Latin. 
Latina pro ženy bude probíhat oba 
dva dny v týdnu, v dopoledních i ve-
černích hodinách, a  kurzy budou 
určeny začátečnicím i  pokročilým, 
stejně jako salsa. Taneční kurzy u nás 
vedou kvalifikovaní lektoři, kteří mají 
aktivní II. trenérskou třídu a  stále 
se sami aktivně věnují soutěžnímu 
sportovnímu tanci. Před Vánoci se 
ještě můžete těšit na  již tradiční Vá-
noční Akademii, kde se vám předsta-
ví naše taneční páry, včetně dětských 
přípravek. Pro bližší informace o při-
pravovaných kurzech a  akcích na-
šeho tanečního klubu sledujte naše 
webové stránky www.fuego.cz nebo 
nás najdete i na facebooku.
Fuego vám všem přeje krásné prožití 
vánočních svátků, dětem bohatého 
Ježíška a v novém roce hodně zdraví, 
štěstí a lásky. A nezapomeňte vkročit 
do  nového roku tanečně, neboť jak 

na Nový rok, tak po celý rok. Budeme 
se na vás těšit v novém roce.

Vaše Fuego

Fight club Říčany, o. s. 

Říčanské potahání byl turnaj v submis-
sion grapplingu, který jsme pořádali 1. 
11. v  Centru pro volný čas Na  Fialce. 
Přijelo 30 bojovníků a  většina z  nich 
využila možnost startovat za jedno star-
tovné ve  více kategoriích. Bojovalo se 
v 6 váhových kategoriích a OPENu bez 
rozdílu vah. Celkem se za 6 hodin stihlo 
na 2 tatami odbojovat 97 fightů (ve vá-
hových kategoriích systémem skupin 
každý s  každým, v  OPENu klasickým 
vyřazovacím pavoukem). Všichni si 

za pár korun dosytosti zablbnuli a nikdo 
se nezranil, což byly hlavní cíle turnaje. 
Pro mě a  Fandu se jednalo i  o  slušný 
křest na  poli rozhodčích, když inkoust 
na našem certifikátu MMA rozhodčího 
ještě ani pořádně nezaschnul. :-)

Chtěl bych všem účastníkům Říčan-
ského potahání poděkovat za rozum-
ný a  fair přístup k  boji, za  bezpro-
blémové akceptování rozhodování 
rozhodčích a  za  předvedené výkony. 
Dále bych chtěl poděkovat městu Ří-
čany za poskytnutí grantu na tuto akci. 
Přijďte si s námi zatrénovat i vy – první tři 
tréninky jsou pro každého ZDARMA! 
Více info na www.expeto.cz/fightclub-
ricany/. Těšíme se na vás

Jan Pavlas, předseda sdružení 
a hlavní trenér

Výsledky:
Váha: 56 kg – 3 děvčata
1. místo Spáčilová Šárka, Fight club Říčany
2. místo Ewerlingová Laura, Streetsurvival 
rosice
3. místo doušová Martina, Streetsurvival 
rosice

Váha: 69 kg – 6 borců
1. místo Bielik Martin, LMac dukla Trenčín
2. místo Kovalczuk Jan, MMa Pdy
3. místo Kopytko alexander, SK Pretorian 
Pardubice

Váha: 76 kg – 10 borců
1. místo Vodovozov Michael, Fight club Brno
2. místo dohnal Jakub, Streetsurvival Brno
3. místo zemánek Martin, Streetsurvival 
rosice

Váha: 84 kg – 14 borců
1. místo dohnal Jakub, Streetsurvival Brno
2. místo Ostruszka Miroslav, Xfitnes
3. místo Novák Michal, SK Pretorian Pardubice 

Váha: 92 kg – 6 borců
1. místo Šmejkal Filip, Fight club Říčany
2. místo Novák Michal, SK Pretorian Pardubice
3. místo Skočdopole Jakub, Fight club Říčany

Váha: 92 kg – 6 borců
1. místo Novák Michal, SK Pretorian Pardubice
2. místo Skočdopole Jakub, Fight club Říčany
3. místo dostálek Petr, SK Pretorian Pardubice

OPeN – 8 borců
1. místo Wolf Lukáš, Fight club Brno
2. místo Vodovozov Michael, Fight club Brno
3. místo cipra Josef, Fight club Říčany
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Mistrovství Čech mládeže v kategori-
ích 12, 14 a 16 let se letos konalo v ho-
telu Skicentrum v Harrachově od 25. 
10. do  1. 11. Na  MČ se hoši museli 
probojovat z  krajských přeborů, děv-
čata nikoliv, ale mistrovství hrála spo-
lečně s chlapci. Na MČ se probojovali 
zástupci 62 šachových klubů, což jistě 
dokazuje velkou rozšířenost tohoto 
sportu u nás. Celkem hrálo 196 dětí. 
Pořadatelé přenášeli 16 partií z  kaž-
dého kola online. Na  nich jsme mohli 
sledovat nejenom některé naše hráče, 
ale například i překvapivé celkové vítěz-
ství Michaely Nové v nejstarší kategorii 
do 16 let. „Překvapivé pro mnohé, nikoliv 
pro mne. Míša je velmi pracovitá a jsem 
rád, že jsme jí dali možnost v  létě hrát 
za nás česko-slovenskou extraligu žen“.
A  jak tedy dopadli naši svěřenci? 
Nejenom, že se na  MČ probojovala 
početná skupina, ale také jsme zís-

kali celkem 3 medaile, a to tady ještě 
nebylo!
V kategorii do 16 let postoupil na M 
ČR ze 3. místa Martin Vystrčil. 
V  této kategorii získala 2. místo 
mezi děvčaty Anna Zlámaná. Patrik 
Chajda skončil na 30. místě, 36. mís-
to obsadil Zbyněk Jarý.
V  kategorii do  14 let bojoval Ma-
rek Otruba v  posledním kole také 
o  postup na  M ČR, nakonec skončil 
na 16. místě, Julie Vilímová až na 4. 
místě mezi děvčaty.
Kategorie do 12 let přinesla třetí me-
daili, kterou získala Kristýna Otru-
bová za 3. místo. Na 27. místě skon-
čil Martin Mačok, na 36. místě Pavel 
Kurek a na 49. místě Jan Heger.
Na  MČ s  dětmi odjeli trenéři E. Po-
spíšil a S. Stárek. O děti se pak staraly 
paní Zlámaná a Hegerová. Všem patří 
velké poděkování.  Jaroslav Říha

ze sportu

MČ 2014 P. Kurek

Vánoční bleskový turnaj
Zveme všechny zájemce šachové hry na turnaj v blesko-
vé hře (5 minut na partii). Turnaj se hraje v klubovně KC 
Labuť v 2. patře v pátek 26. 12. od 18.00 hod. Startovné je 
libovolná cena v minimální hodnotě 50 Kč. 
Krásné svátky a především hodně zdraví a sil do roku 2015 
přeje KŠ Říčany 1925.

Mistrovství Čech nejmladších
Mistrovství Čech mládeže v kategoriích 8 a 10 let se letos 
konalo rovněž v hotelu Skicentrum v Harrachově od 14. do 
16. 11. V kategorii do 10 let se na startu sešlo 70 oprávně-
ných hráčů a hráček. Naše výprava byla početná, nicméně 
do bojů o postup na M ČR jsme příliš nezasáhli. Nejlepším 
hráčem byl Šimon Jiroušek, který skončil na 14. místě. Da-
vid Hampl skončil 18., 41. Pavel Vitvar a 42. Ondřej Kupka. 
V  kategorii D 10 byly výsledky výrazně lepší, nicméně 
medaile zbyla jen bramborová za  4. místo na  Kateřinu 
Pastrnkovou. Monika Strnadová skončila na  5. místě. 
Celkem hrálo 19 děvčat.
Kategorie H 8 se hraje jako otevřený přebor. Na startu se 
sešlo 30 hráčů. Velmi krásný výsledek zaznamenal Já-
chym Šmolík, který skončil na  9. místě. Druhý náš zá-
stupce David Kudrna skončil na 14. místě a na 15. místě 
pak Václav Kořen (ŠO Figurka Říčany). 
S dětmi odcestoval trenér Stanislav Stárek a vedoucí vý-
pravy Marie Jiroušková. Jaroslav Říha

Tři medaile z mistrovství Čech

MČ d 16 vpravo zlámaná

Všechny mladší i starší žáky můžete 
vidět v Říčanech dne 20. 12. 

v sále kc Labuť, kdy pořádáme 
regionální žákovskou ligu. Vstup 
je volný a podívat se můžete v čase 

9.00–15.00 hod.
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ze sportu

Pohár starosty města Říčany
„Říčany, do toho!“ ozývalo se v so-
botu 8. 11. 2014 halou Na  Fialce. 
Takřka celý den tam zněly rokenro-
lové rytmy. Konal se tam už 14. roč-
ník Poháru starosty města Říčany 
v  akrobatickém rokenrolu, opět 
s mezinárodní účastí. Akci zahájil, 

jak jinak, samotný pan starosta  Vladimír Kořen. Sám 
sice na  rokenrol rád, jak řekl, kouká, ale začínat s  ním 
už by se asi neodvážil. No uvidíme, chce se dodat, třeba 
jej k tanci někdy donutíme, vždyť v říčanském oddíle se 
tančí na světové úrovni! Každopádně i letos pan starosta 
osobně nejen podpořil tuto nádhernou soutěž, ale ji de 
facto i odstartoval. 
Soutěžilo se od poledních hodin do pozdních večerních. 
Nás, zástupce pořádajícího oddílu TŠ Twist Říčany těší, 
že se v obrovské konkurenci prosadili i domácí tanečníci. 
Mezi žákovskými páry do 14 let se blýskl šestým místem 
pár Filip Baťha – Terezka Parysová. V nejnáročnější ak-
robatické kategorii dospělých získal velký pohár za dru-
hé místo pár Martin Králíček – Petra Kasalová. Stříbrné 
a  bronzové medaile získali Říčanští v  ktg. dětských dív-
čích formací zásluhou skupiny Queens, respektive Ba-
bies. Stříbrné medaile získala v juniorské kategorii forma-
ce Madonna a konečně bronzové medaile v ktg. seniorek 
mají domácí Tequilas, pro něž byly body do  nominace 
na květnové MS hodně důležité.
Rádi bychom bychom touto cestou, jménem téměř stovky 
domácích soutěžících, poděkovali grantové komisi měs-
ta Říčany i  samotnému starostovi za  podporu. Bez nich 
bychom tak prestižní akci na tak vysoké úrovni nemohli 
pořádat! Díky letí i firmám: RTK logistik, Studiu Marwin, 
con4PAS i firmě Piskáček. A důležité je zmínit i obrovské 
úsilí mnoha lidí, kteří „za vstupenku“ nezištně pomáhali, 
ať už s vykládkou a nakládkou stolů, židlí, těžkých tribun, 
úklidem, či se starali o  obsluhu třiceti funkcionářů ná-

rodního svazu a porotců. Mnozí také pomohli s dary pro 
finalisty. Všem velice děkujeme! Více informací o našem 
oddíle na www.tstwist.cz či na facebooku.

TŠ Twist Říčany

Formace Madonna z TŠ Twist je 
čtvrtá na světě!
Naši trenéři Jirka a Zuzka Boháčkovi nás znovu dovedli 
mezi světovou elitu v  dívčích formacích. Na  nedávném 
mistrovství světa, které se konalo 1. 11. ve  švýcarském 
Schaffhausenu, jsme si vytančily čtvrté místo. U vyhlašo-
vání jsme ale vzteky slzely. To proto, že jsme před finá-
lovým kolem byly druhé, ale i díky maďarskému porotci, 
který nás v nejdůležitějším kole „zatratil“ a vyzdvihl svoji, 
tj. maďarskou formaci, jsme klesly až na  bramborovou 
pozici. S odstupem několika dnů jsme ale na čtvrté místo 
pyšné! Kdo může říci, že je v něčem tak světově úspěšný? 
Pro neznalé uvádíme jen pár střípků z naší cesty na světo-
vý šampionát. Naše skvělá formace cestovala společným 
autobusem v  pátek ráno, ubytovala se v  Německu u  švý-
carských hranic na  dva dny. Do  místa soutěže jsme tedy 
cestovali  (a vraceli jsme se) z Německa. Celá sobota byla 

ve znamení MS. Hned ráno prostorové zkoušky, poté prvá 
kola, opravná kola, semifinále, a ti nejlepší, včetně nás, pak 
měli možnost tančit i ve finále, kde se tančí delší skladba.  
Od trenérů i některých rodičů jsme měly skvělý servis:  krá-
jené ovoce, zeleninu, i  další nachystané jídlo. Dostávaly 
jsme jak iontové nápoje, tak před finále i čokoládu na po-
vzbuzení. No nedivte se, když finále se tančilo po 22. hodi-
ně večer!   V hledišti bylo mnoho našich rodičů, vlála česká 
i twistová vlajka. Nutno dodat, že jsme letos měly hezkou 
podporu i od ostatních diváků, asi se jim náš výkon líbil.  
V  neděli dopoledne, ještě plni emocí ze soutěže, jsme 
všichni navštívili věhlasné vodopády. Ty v Schaffhausenu 
jsou údajně největší v Evropě. Naše formace Madonna je 
zase nejúžasnější na světě – letos sice nikoliv výsledkem, 
ale určitě skvělou soudržností! Pokud jste nám drželi pěs-
ti, děkujeme! Stejně tak i městu Říčany, které nám pomá-
há v grantovém řízení.

17 dívek z juniorské formace Madonna, TŠ Twist Říčany
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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 

V  knihovně (v  oddělení pro dospělé 
i v oddělení pro děti) je v tomto roce 
naposledy otevřeno v pondělí 22. 12. 
Od úterý 23. 12. do čtvrtka 1. 1. je za-
vřeno. Opět otevřeno je od pátku 2. 1.
Zaměstnanci knihovny přejí všem 

čtenářům krásné Vánoce plné rados-
ti, pohody a hezkých zážitků a poho-
dový celý rok 2015.

Adventní nadílka
V prosinci budou v knihovně (v oddě-

lení pro dospělé u vchodu) vystaveny 
knihy z  nadbytečných zásob (star-
ší knihy z  darů čtenářů a  příznivců 
knihovny). Návštěvníci mají možnost 
si zde libovolně vybrat knihy podle 
zájmu a vzít si je, a to bezplatně.

Provozní doba knihovny o vánočních svátcích a na přelomu roku:
Výše uvedená provozní doba platí do 22. 12. 2014 (včetně) a poté od 2. 1. 2015.

Husova knihovna zve návštěvníky 
do  svých prostor v  oddělení pro do-
spělé na unikátní výstavu reprodukcí 
děl Zdeňka Buriana. 
Zdeněk Burian je právem považován 
za jednoho z nejpozoruhodnějších au-
torů v českém výtvarném umění. Jeho 
talent se výrazně projevoval od dětství 
a  nezůstal bez povšimnutí. A  tak již 
ve  14 letech byl přijat na  Akademii 
výtvarných umění, přímo do  druhého 
ročníku. Na  škole vydržel ale pouze 
necelé 2 roky a už v šestnácti letech se 
začal živit jako ilustrátor. Nebyl experi-
mentátor, důraz kladl na vybroušenou 
malířskou techniku, v  čemž dosáhl 
takové dokonalosti, že mu byl později 
vytýkán naturalismus a akademismus. 

Ilustroval především dobrodružnou 
literaturu. Jeho dílo je velmi rozsáh-

lé. Vytvořil asi 
10  000 děl ur-
čených k  repro-
dukci – ilustrace 
a  obálky pro 
knihy a  časopi-
sy. Kromě toho 
vytvořil stovky 
děl v  rámci tzv. 
volné tvorby, 
od  rozměrných 
olejů až po  malé 
kresbičky. Mezi-
národního uzná-
ní se mu dostalo 
především za  ob-

razové rekonstrukce vymřelých zvířat 
a  rostlin, kterým se věnoval ve  spolu-
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SILVESTR 2014
 St 31 / 12 / 2014 – 20.00
   PESTRÝ PROGRAM S BOHATOU TOMBOLOU.  
   K TANCI A POSLECHU HRAJE SKUPINA REPETE  
   A DÁMSKÁ COUNTRY KAPELA MEDÚZY.  

GABRIELA DEMETEROVÁ
 St 14 / 01 / 2015 – 19.30
   KONCERT Z CYKLU „KRUH PŘÁTEL HUDBY”.  
 

liverpoolském festivalu „Beatleweek“, kde sklidili obrovský úspěch. Třetí 
skupinou v letošním programu bude nestor klubových setkání, pražská 
skupina Professor, která prezentuje především sólovou tvorbu Johna Lennona 
v moderním rockovém pojetí a patří mezi vůbec nejstarší interprety tohoto 
žánru v Čechách. S fanklubem Beatles úzce spolupracuje od jeho samotného 
založení. Jejich vystoupení je opravdu profesionální lahůdkou s potřebnou 
várkou pódiového show a nepřehlédnutelné chuti z hraní jako takového. Každé 
beatlesácké setkání má své překvapení v podobě nějakého zajímavého hosta, 
jehož osobnost je nějakým, byť i sebemenším dílem nějak svázána s tvorbou  
či existencí skupiny The Beatles. Ani při letošním 21. ročníku se na takového 
hosta nezapomnělo. Představí se nám jménem možná neznámý, ale svým 
významem pro fanoušky The Beatles nedostižný člověk, který sám osobně 
pobyl několik hodin se skutečným, ještě žijícím ex-beatlem Ringo Starrem 
v Praze. Kdokoliv z návštěvníků bude moci položit tomuto muži jakékoliv 
otázky s tímto tématem spojené. Dotyčná osobnost je umělecký sklář  
a jmenuje se Jan Huňát, ale více o něm prozradíme až na akci samotné. Náš 
host tedy poprvé nebude zpívat, ale o to zajímavější bude rozhovor s ním. 
Zpívání i s dalším povídáním zajistí současný „playboy“ popu a multifunkční 
umělec – zpěvák, kytarista, skladatel a tak trochu i herec Martin Maxa. Tento 
„sympaťák“, jak je publikem často nazývaný, prozradí, jak on je na tom se svým 
vztahem k beatlesácké muzice a možná nám i nějakou patřičnou píseň zazpívá. 
Obvyklou samozřejmostí bude opět prodejní stánek fanklubu s jeho artefakty 
i beatlesáckými suvenýry, včetně DVD nosičů se záznamy předcházejících 
akcí. U tohoto stánku proběhnou vždy po ukončení vystoupení autogramiády 
umělců. Na tomto místě lze také domluvit členství ve fanklubu The Beatles. 
Také velkoplošná videoprezentace klubu a beatlesáckých zajímavostí 
nebude chybět. To, co si ale všichni nejvíc na těchto akcích chválí, si přinesete 
samozřejmě s sebou vy sami! To je výborná a kamarádská atmosféra  
u návštěvníků napříč věkem od 12 do 70 let, často v rodinných sestavách, 
a to jak na parketě, tak při společném chorálu známých melodií. Celým 
programem Vás bude provázet moderátor Čro a také předseda Fanklubu 
The Beatles  Jiří Svátek. Tedy na Mikuláše s beatlesáckou muzikou 
a dobrou náladou Vás zve Kulturní centrum Labuť – Říčany  
6. prosince od 19:00 hodin.

  Jiří Svátek – předseda fanklubu Beatles

OPRAVDOVÝ VÁNOČNÍ JAZZ „U LABUTĚ“
    Dramaturgie kulturního centra připravila v rámci svých 
pravidelných jazzových večerů opravdovou hudební lahůdku, 
a to nejen pro vyznavače tohoto žánru. Večer 16. prosince  
se na jevišti představí dva výjimečné soubory. Tím prvním je Zuzana 
Stirská a výběr sboru Fine Gospel Time, představitel vokální tvorby a tím druhým 
Senior Dixieland Praha, přední a výjimečný český zástupce jazzu tradičního, spíše 
tedy instrumentálního. První část koncertu obstará právě tento dixieland, hrající  
v neworleánském stylu, navíc s repertoárem upraveným pro předvánoční čas. 
Mezi muzikanty budou namátkou vynikající jazzový bubeník Ladislav Klíma, 
výborný klarinetista Jiří Čihák, hlavně pak kapelník, velezkušený trumpetista 
a zpěvák Petr Hasman. Posledně jmenovaný je i vtipným a mimořádným 
konferenciérem a sám na pódium uvede v druhé části večera Zuzanu Stirskou  
s jejím Gospel Timem. Tento soubor, jako první gospelový v České republice, 
měl premiéru v divadle Semafor v roce 1999. Byl nadšeně diváky i kritikou přijat  
a od té doby sklízí veliké úspěchy. „Gospel Songs“ jsou podle encyklopedie 
duchovní písně severoamerických černochů na texty Nového zákona, byly  
a jsou zpívány v křesťanských kostelích. Sólového zpěváka doplňuje početný 
sbor. Celý soubor vznikl z úsilí Zuzany Stirské, jinak skvěle disponované 
zpěvačky, a vznikla tak na české hudební scéně novinka, která doposud 
nemá konkurenci. Repertoár bude zaručeně ve vánočním duchu, zpestřený  
i o některé skladby domácí provenience. Kvalita zpěváků a hudebníků, jejich 
umění a dlouholeté zkušenosti, vše podloženo výběrem a přípravou koncertního 
programu zaručuje opravdu sváteční zážitek a to nejen pro jazzové publikum.

NEBUĎ LABUŤ A  ZAJDI NA KULTURU!

www.kclabut.czŘíčany – 17. listopadu 214 +420 323 602 456
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21. SETKÁNÍ 
BEATLEMANIAKŮ
 So 06 / 12 / 2014 – 19.00
   ÚČINKUJÍ: NEO CHEES SUNNY R´N´R BAND  
   – OSTRAVA, THE BOOM – ÚSTÍ NAD LABEM,  
   PROFESSOR – PRAHA, HOSTEM VEČERA BUDE  
   MARTIN MAXA. 

14.00

14

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

 KONCERT Y 

MIKULÁŠSKÝ KONCERT
Po  ZUŠ Říčany.
 KONCERT Y 

21. SETKÁNÍ BEATLEMANIAKŮ
So Účinkují: Neo Chees Sunny R´n´R Band – Ostrava, The Boom – Ústí nad 
Labem, Professor – Praha, hostem večera bude Martin Maxa.
 VÁ ŽN Á HUDBA 

VÁNOČNÍ KONCERT ŘÍČANSKÉHO 
KOMORNÍHO ORCHESTRU
St Tradiční vánoční koncert.
 DĚ TI 

VÁNOCE S KAMARÁDY 
Ne Vánoční pohádka pro děti.
 KONCERT Y 

VÁNOČNÍ KONCERT KURZŮ HRY  
NA KLAVÍR A BICÍ NÁSTROJE
Po Koncert kurzů Adély Donátové a Zdeňka Sýkory.
 KONCERT Y 

JAZZOVÉ VÁNOCE SE ZUZANOU 
STIRSKOU A FINE GOSPEL TIME 
A KAPELOU SENIOR DIXIELAND PRAHA 
Út Jedinečný večer plný gospelů a tradičního jazzu.
 KONCERT Y 

VÁNOČNÍ KONCERT KYTAROVÉHO 
KURZU J. BARDY A SBORU BARDÁČEK   
Čt  „SNAD SE NĚCO STANE”. Koncert.
 TA NEC A SPOLEČNOSRT 

S I L V E S T R 2014   
St Pestrý program s bohatou tombolou. K tanci a poslechu hraje
 skupina Repete a dámská country kapela Medúzy.

SKAUTSKÝ PLES
 So 10 / 01 / 2015 – 20.00
   PLES.  

DĚTSKÝ KARNEVAL  
Ne 11 / 01 / 2015 – 14.00
 VE SPOLUPRÁCI S JAZYKOVÝM STUDIEM   
  SYLVY MAŘÍKOVÉ. 

19.00

06

Těšíme se na Vaši návštěvu!

MYSLIVECKÝ PLES 
 So 17 / 01 / 2015 – 20.00
  PLES.   

19.00

18

PLES ROKU 
 So 24 / 01 / 2015 – 20.00
   POŘÁDÁ ELEKTROCENTRUM KADLEC.  

HRADIŠŤAN & JIŘÍ PAVLICA
 Út 27 / 01 / 2015 – 20.00
   KONCERT.  
 

info@kclabut.cz
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21. SETKÁNÍ BEATLEMANIKŮ 

       Na 8. prosince tohoto roku připadá už 34. výročí tragického úmrtí Johna 
Lennona, zakladatele nejslavnější hudební skupiny na světě, legendární 
liverpoolské čtyřky The Beatles. Stalo se už říčanskou tradicí, že v blízkosti 
zmíněného data se všichni příznivci beatlesácké muziky každoročně 
scházejí v místním kulturním centru Labuť na svém pravidelném koncertě 
– Celorepublikovém setkání Beatlemaniaků, aby vzpomněli piety tohoto 
slavného muže a zároveň si připomněli tvorbu oněch čtyř nezapomenutelných 
jmen, tedy Johna, Paula, George i Ringa. Beze studu i bezbřehého vychloubání 
můžeme říci, že tyto akce za tři roky získaly v Říčanech velkou popularitu  
a přízeň, díky výborné organizaci pořádajícího Celorepublikového fanklubu 
The Beatles a hlavně kvalitní programové náplni účinkujících souborů, které 
reprezentují vždy špičku revivalové scény beatlesácké tvorby a hudby 60 
a 70 let jako takových, nezapomínajíc při tom ani na „dřevní“  RnR muziku, 
která byla kolébkou slavných The Beatles. Proč tedy neoslavit Mikuláše právě  
za zvuku muziky, která přinášela lidem vždy jen radost a pozitivní náladu? 
Tento rok Vás v programu čekají opět tři velmi kvalitní skupiny. Jako první 
zahraje ostravská RnR parta „Neochess Sunny RnR Band“ při které, jak říká 
reklamní slogan, tančí i sektorový nábytek.  Ústecká skupina „The Boom“ není 
na těchto akcích nováčkem a pravidelní návštěvníci vědí, že jako první beatle-
-revival v Čechách tito začali živě na pódiu prezentovat skladby The Beatles, 
které samotní Beatles nikdy živě na podiu nezahráli. Kvalitu této produkce 
dokládá jejich už dvakrát vyžádaná účast na největším beatlesáckém

BRATŘI EBENOVÉ 
 Čt 26 / 02 / 2015 – 20.00
   KONCERT K NOVÉMU ALBU „ČAS HOLIN”.  
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6. prosince od 19:00 hodin.
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se na jevišti představí dva výjimečné soubory. Tím prvním je Zuzana 
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a zpěvák Petr Hasman. Posledně jmenovaný je i vtipným a mimořádným 
konferenciérem a sám na pódium uvede v druhé části večera Zuzanu Stirskou  
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zmíněného data se všichni příznivci beatlesácké muziky každoročně 
scházejí v místním kulturním centru Labuť na svém pravidelném koncertě 
– Celorepublikovém setkání Beatlemaniaků, aby vzpomněli piety tohoto 
slavného muže a zároveň si připomněli tvorbu oněch čtyř nezapomenutelných 
jmen, tedy Johna, Paula, George i Ringa. Beze studu i bezbřehého vychloubání 
můžeme říci, že tyto akce za tři roky získaly v Říčanech velkou popularitu  
a přízeň, díky výborné organizaci pořádajícího Celorepublikového fanklubu 
The Beatles a hlavně kvalitní programové náplni účinkujících souborů, které 
reprezentují vždy špičku revivalové scény beatlesácké tvorby a hudby 60 
a 70 let jako takových, nezapomínajíc při tom ani na „dřevní“  RnR muziku, 
která byla kolébkou slavných The Beatles. Proč tedy neoslavit Mikuláše právě  
za zvuku muziky, která přinášela lidem vždy jen radost a pozitivní náladu? 
Tento rok Vás v programu čekají opět tři velmi kvalitní skupiny. Jako první 
zahraje ostravská RnR parta „Neochess Sunny RnR Band“ při které, jak říká 
reklamní slogan, tančí i sektorový nábytek.  Ústecká skupina „The Boom“ není 
na těchto akcích nováčkem a pravidelní návštěvníci vědí, že jako první beatle-
-revival v Čechách tito začali živě na pódiu prezentovat skladby The Beatles, 
které samotní Beatles nikdy živě na podiu nezahráli. Kvalitu této produkce 
dokládá jejich už dvakrát vyžádaná účast na největším beatlesáckém

BRATŘI EBENOVÉ 
 Čt 26 / 02 / 2015 – 20.00
   KONCERT K NOVÉMU ALBU „ČAS HOLIN”.  
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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 11. 
2. 2015

Říčany Výstava „Zdeněk Burian – malíř ztraceného času“ – Unikátní výstava reprodukcí děl 
Zděňka Buriana v prostorách Husovy knihovny v oddělení pro dospělé. 

1.12. Říčany 17.30 Mikulášský koncert s nadílkou – Vystoupení žáků ZUŠ Říčany v kulturním centru.
2.12. 
–8.1.

Říčany Velký vánoční trh se současným uměním – Díla různých technik a rozměrů od grafik a kreseb 
po střední a velká plátna olejů a akrylů. Vstup zdarma. V úterý 2.12. proběhne vánoční koncert 
od 18.30 hod. Výtěžek akce bude věnován na dobročinné účely. Galerie Kotelna.

2.12. Říčany 18.00 Vánoční koncert – Koncert ZŠ Bezručova v kulturním centru.
2.12. Kamenice 19.30 Nebyla to Pátá byla to Devátá – Komedie o dvou dějstvích divadla Pod Petřínem, vstupné 

250/200 Kč.  Kulturní Dům.
3.12. Říčany 19.30 Pavel Šporcl – Známý houslista vystoupí ve Volnočasovém Centru Na Fialce.
4.12. Mnichovice 16.30 Možná přijde i Mikuláš – Zvonečkový a lampionový průvod od MŠ na Masarykovo nám., 

mikulášská nadílka, slavnostní rozsvícení stromu. Večerem bude provázet Rádio Blaník.
4.12. Uhříněves 19.00 Marek Šusta a hosté – Folkový koncert, host Jaroslav Samson Lenk. Vstupné 150 / 100 Kč. 

Divadlo U22.
5.12. Říčany Čertovský rej – Masarykovo náměstí.
5.12. Říčany 15.30 

–18.30
Mikuláš Na Fialce – Napínavá hra pro děti, kupa četíků a andělů, výslužka od Mikuláše. 
Cena 100 Kč. Volnočasové Centrum Na Fialce.

5.12. Štiřín 19.30 Ondřej Havelka a jeho MELODY MAKERS – Pořad „Když zaválí hot-jazz nebo swing!“. 
Vstupné 400/500 Kč, Zámek.

6.12. Hrusice 14.00 Mikulášská nadílka pro děti – Občerstvení a hudba v sokolovně.
6.12. Říčany 19.00 21. Celorepublikové setkání – Nejlepší beatlesácká prezentace na světě. Program se koná 

ve spolupráci s fanklubem Beatles. Kulturní centru.
7.12. Říčany 8.34 Nedělní pochod s Líbou – Turistický pochod Mnichovice – Klokočná – Říčany, 16 km. Odjezd 

vlakem v 8.34 hod. Přihlášky na tel. 723 513 431 nebo libuse.rohoskova@centrum.cz.
7.12. Říčany 2. adventní pozastavení – Masarykovo náměstí.
7.12. Mnichovice 19.00 Tři bratři v nesnázích – Hra z pera anglických geniů komedie Raye a Michaela Coonyů. Skvělé 

obsazení, vstupné 250/200 Kč. Sál Mnichovické krčmy.
7.12. V. Popovice Kozlí nadílka – Pivovar Velké Popovice.
9.12. Kamenice 19.30 Vánoční koncert orchestru Václava Hybše – Hostem koncertu je Věra Martinová a další… 

Vstupné 300 Kč, Kulturní Dům.
13.12. Říčany 14.00 

–17.00
Tisk na textil – Technika sítotisku, každý si přinese vlastní tričko. Pořádá muzeum, kde si 
bude možno zakoupit tašky z biobavlny. Vstupné 100 Kč, rodinné vstupné 180 Kč. 

13.12. Kunice Živý betlém – Divadelní představení na zámku Berchtold.
13.12. Hrusice 19.00 Vánoční koncert – Učinkují: Simona Bursová – zpěv, Marcela Rezková – klavír, Felix Slováček 

ml. – saxofon, zpěv, Jiří Zoniga – kytara, zpěv. Stolová úprava s občerstvením v sokolovně. 
14.12. Říčany 3. adventní pozastavení – Masarykovo náměstí.
14.12. Štiřín 17.00 Sukův hudební Štiřín – Tomáš Jamník (violoncello), Ivo Kahánek (klavír) – Janáček – 

Dvořák – Martinů – Koukal. Vstupné 250 Kč. Zámek.
14.12. Uhříněves 17.00 Adventní koncert skupiny Nezmaři – Koncert skupiny, která je charakteristická vícehlasým 

vokálem s doprovodem akustických nástrojů. Vstupné 200 Kč. Divadlo U22.
15.12. Kamenice 9.00 Vánoce s kamarády – Pořad pro děti od 3 do 10 let, hraje soubor KAMARÁDI z Brna, 

vstupné 40 Kč. Kulturní dům.
16.12. Říčany 18.00 Život v Tibetu, večer s rodilým Tibeťanem – Přednáška o životě v Tibetu, během večera se 

bude vařit tibetský čaj. Promítá a vypráví Kelsang a Yeshi v muzeu. Vstupné 80 Kč.
16.12. Říčany 19.00 Jazzové Vánoce – Představí se dva výjimečné soubory – Zuzana Stirská a výběr sboru Fine 

Gospel Time a Dixieland Praha. Kulturní centrum.
16.12. Kamenice 19.30 Čechomor Kooperativa Tour 2014 – Vánoční koncert v Kulturním Domě vstupné 450/400/350 Kč. 
17.12. Štiřín 15.00–

18.00
Větvičkova poradna pro veřejnost – Možnost zakoupení knih, vstup zdarma. Dům ATIS.

68 texty.kuryr@ricany.cz



Říčanský komorní orchestr dává 
příležitost amatérským hudební-
kům z Říčan a okolí uplatnit svůj 
zájem o aktivní provozování váž-

né hudby. Nacvičujeme dva koncertní programy ročně, kte-
ré prezentujeme na pódiích v regionu v červnu a prosinci.
Od  roku 2006 vedl Říčanský komorní orchestr Pavel 
Chovanec, který odvedl velký kus práce a chtěl bych mu 
za to velice poděkovat. Rozhodl se předat štafetu mladším 
a přivedl svého následovníka, pana Ondřeje Scholtze.
Ondřej Scholtz působil po absolvování střední školy jako 
varhaník, nyní studuje na konzervatoři v Praze obor diri-
gování. Studenti tohoto oboru nemají mnoho příležitostí 
dlouhodobě pracovat s  orchestrem, a  tak je naše spolu-
práce vítána z obou stran.
Příští koncert orchestru bude 10. prosince v 19.30 v sále 
KC Labuť a program bude zahrnovat skladby s vánoční te-
matikou. Zazní skladby M. A. Charpentiera, P. Mascagni-
ho, J. S. Bacha a určitě zajímavé bude vystoupení teprve 
desetileté houslistky Magdaleny Podlucké, která zahraje 
Concertio op.54 od Leopolda Jansy. 
Posluchače určitě zaujme Concerto G-moll A. Vivaldiho 
pro dvě violoncella v provedení Petra Nouzovského a Kris-
týny Fialové. Petr Nouzovský je pravidelným hostem fes-

tivalu Pražské jaro a vystupoval v mnoha zemích na všech 
kontinentech. Kristýna Fialová je považována za  jednu 
z nejtalentovanějších violistek mladé generace a vystupuje 
s desítkami našich i zahraničních orchestrů. Ve druhé části 
našeho koncertu zazní Pastorela T. N. Koutníka a vánoční 
koledy v netradiční úpravě Jana Kasala. Na obě skladby se 
k  nám připojí smíšený pěvecký sbor složený ze zpěváků 
z Říčan a Benešova a sólisté Petr Jedelský a Jan Ericsson. 
Závěrem bych chtěl mezi nás pozvat každého, kdo by si 
chtěl s námi zahrát, zejména hráče na smyčcové nástroje. 
Bližší informace najdete na http://www.ricanskyorchestr.
cz/index.htm. Milan Pračka

co se děje v kultuře

2. 12. 2014 – 8. 1. 2015
Říčanská galerie Kotelna zve na  vánoční trh se současným 
uměním, který se koná již posedmé. V nabídce jsou díla růz-
ných technik a rozměrů, od grafik a kreseb až po střední a velká 
plátna olejů a akrylů. Trhy probíhají formou prodejní výstavy 
na ploše 400 m2. V rámci trhů proběhne 2. prosince od 18.30 
hodin vánoční koncert, na kterém vystoupí Komorní orchestr 
ZUŠ Říčany pod vedením dirigenta J. Brázdy a soubor Urban 
Ladies. Výtěžek bude věnován na dobročinné účely.

Velký vánoční trh se současným uměním

Říčanský komorní orchestr začíná sezonu s novým dirigentem

18.12. Mnichovice Vánoční setkání u betléma – Vystoupení dětí z MŠ Mnichovice, vystoupení flašinetáře, 
ochutnávka vánočních specialit, prodej vánočního zboží. Nádvoří MěÚ Mnichovice.

20.12. Říčany 14.00 
–17.00

Vánoční odpoledne v muzeu – Výroba ozdob z plsti, vykuřování ve vykuřovací lampě. 
Vstupné 80 Kč, rodinné vstupné 150 Kč. 

21.12. Hrusice 16.00 Vánoční vystoupení souboru „Mikeš“ – Hrusický folklorní soubor Mikeš vystoupí s hosty 
v sokolovně. Občerstvení zajištěno.

21.12. Říčany 4. adventní pozastavení – Masarykovo náměstí.
22.12. Hrusice 17.00 Vánoční zastavení – Vánoční zpívání, občerstvení a svařák u busty Josefa Lady.
23.12. Říčany České Vánoce – Předvečer Vánoc na Masarykově náměstí. 
27.12. Uhříněves 18.00 Česká mše vánoční – Jan Jakub Ryba – Koncert, vstupné 120 Kč. Divadlo U22.
31.12. Kunice Zámecký Silvestr – Zámek Berchtold
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Výstava: ZKaMeNěLINy 
– arCHIV ŽIVOTa
Poslední měsíc můžete navštívit vý-
stavu, která představuje rozmanitost 
života v různých obdobích dávné his-
torie Země. Prohlédnout si můžete 
unikátní a  cenné zkameněliny nejen 
populárních trilobitů, ale i  méně 
známé amonity či záhadné grapto-
lity. K  vidění je úplná lebka jeskyn-
ního medvěda a  po  několika letech 
bude opět vystaven mamutí kel z de-
pozitáře Muzea Říčany.
Během prohlídky je možné zasta-
vit se na  pláži s  dávnými  lasturami 
a  žraločími zuby. Takové pláže bý-
valy i  nedaleko Říčan. Dále můžete 
například prolistovat kamenný her-
bář, zavítat do karbonských pralesů 
nebo nahlédnout na velká vymírání.

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

Muzeum bude během svátků zavřeno 24. až 26. prosince a 1. ledna. 
Odpoledne v muzeu: 
TISK Na TeXTIL
sobota 13. prosince, 14.00–17.00

Chcete strávit v muzeu příjemné od-
poledne s dětmi, či bez nich? Přijďte 
se seznámit s technikou sítotisku, po-
tisknout si originálními autorskými 
motivy tričko, tašku, látku nebo jiný 
textil, zhlédnout výstavu zkamenělin 
a chvilku posedět. Přineste si vlastní 
trička, v muzeu bude možné k potis-
ku zakoupit tašky z biobavlny.
Vstupné 100 Kč
Rodinné vstupné 180 Kč 
V ceně vstupenky je:
n Dílna Tisk na textil (v ceně je po-
tisk jednoho trička na  osobu, další 
potisk bude možný za 80 Kč/kus)
n Prohlídka výstavy Zkameněliny – 
archiv života

Dílnu povede Carolina Sidon
Rezervace vítána: edita.jezkova@
muzeum.ricany.cz, 323 603 161

Odpoledne v muzeu: 
VáNOČNí
sobota 20. prosince,  
14.00–17.00

Chcete strávit v muzeu příjemné od-
poledne s dětmi, či bez nich? Při-
jďte si vyrobit ozdoby z plsti, 
navodit vánoční atmosféru 
s ukázkou vykuřování ve vy-
kuřovací lampě, prohléd-
nout si výstavu zkamenělin 
a chvilku posedět. 
Vstupné 80 Kč
Rodinné vstupné 150 Kč 
V ceně vstupenky je:
n Dílna Ozdoby z plsti
n Ukázka vykuřování, vonných by-
lin a pryskyřic (kadidlo, myrha)
n Prohlídka výstavy Zkameněliny – 
archiv života

Dílnu povede Petra Skřivánková

Rezervace vítána: edita.jezkova@
muzeum.ricany.cz, 323 603 161

70 texty.kuryr@ricany.cz



co se děje v kultuře

Muzejní depozitáře uchovávají řadu archivních i hmotných dokla-
dů týkajících se osobností vědy, politiky i kultury. Snažíme se zís-
kávat především materiály k osobnostem místního původu či pů-
sobnosti, neodmítáme však ani postavy celonárodního významu. 
Aktuálně jsme darem získali kovové reliéfní busty předních 
československých politiků první republiky – prvního českoslo-
venského prezidenta T. G. Masaryka (viz snímek), jeho nástupce 
v úřadu Edvarda Beneše, londýnského vyslance a pozdějšího mi-
nistra zahraničí Jana Masaryka. Za dary velmi děkujeme. Doplní 
sbírku starších přírůstků, z  nichž jmenujme např. spisovatelku 
Boženu Němcovou, národního buditele Karla Havlíčka Borov-
ského nebo rodáka z nedaleké Hostivaře, politika Antonína Švehlu. 
Svými rozměry mezi bustami, které jsou v muzeu uloženy, vy-
čnívají sádrová zpodobnění Klementa Gottwalda 
nebo sovětského diktátora J. V. Stalina.
Historie plastik sahá hluboko do minulosti. 
I na území Čech ojediněle nalézáme troj-
rozměrné pravěké doklady zobrazování 
lidí. Z  těch nejproslulejších jmenujme 
drobnou sošku kypré Věstonické Venuše 
ze starší doby kamenné nebo unikátní hla-
vu Kelta z Mšeckých Žehrovic z doby železné. 
S  bustami konkrétních osobností se hojně 
setkáme v období středověku. Kromě zobra-
zení církevních světců to jsou právě osobnos-
ti veřejného života. Ukázkou mohou posloužit 
např. dvě desítky bust ze 14. století v triforiu sva-
tovítské katedrály na Pražském hradě.

Martin Hůrka

Ze SbíreK MUZea
reliéfní busty osobností

CyKLUS PŘeDNáŠeK 
KOLeM SVěTa: 
Život v Tibetu, večer 
s rodilým Tibeťanem
úterý16. prosince od 18 hodin

Tibet se překotně mění. Jak se dnes 
žije běžným lidem? Jak se v  Tibetu 
seje, sklízí, obléká a chodí do školy? 
Jaký je dnešní tibetský budhismus? 
Zaměříme se také na  tibetské slav-
nosti a svátky.

Během večera budeme vařit tibet-
ský čaj.

Promítá a vypráví Kelsang a Yeshi
Vstupné 80 Kč
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masarykOvO náměstí

Adventní neděle:
 30. listopadu 17.00 adventní prOzpěvOvání v kc laBuť
   dFs mikeš, kamýček z kamýka nad vltavOu
   prácheňský sOuBOr písní a tanců ze strakOnic
  18.30 rOzsvícení vánOčníhO strOmu

 7. prosince 17.00 ŘímskOkatOlická FarnOst Říčany

 14. prosince 17.00 skautské stŘediskO lípa Říčany

 21. prosince 17.00 církev Bratrská | mas ŘíčanskO | cesta integrace

České vánoCe:
 23. prosince 17.00 vánOční OByčeje, zvyky, dOBrOty, nápOje
   vánOční sBírka prO sOciálně znevýhOdněné děti 
   plamínek světla z Betléma
   prOgram: zš BezručOva | sBOr elišky erlichOvé |  
   eillas | sirény
   vánOční písně v pOdání zdeňky tichOtOvé,  
   jiŘíhO hOlOuBka a pavla perOutky  
   ze spirituál kvintetu

 11. ledna 2015 17.00 ryBOva mše vánOční
   kOstel sv. petra a pavla  
   v Říčanech

vánoce  v Říčanech

www. r i c a n y . c z



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

Snímky z doby kolem druhé světové války ukazují vyhlášenou letní rekreační lokalitu Jureček v zimě. Na rybníku se volně bruslilo a hrály se 
hokejové zápasy, na svahu východně od rybníka se sáňkovalo na sáňkařské dráze.


