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Hlavní téma:

Říčany na poštovních 
známkách!

Vychází mimořádná edice známek s motivy města Říčany



Tomáš Rajtora 
vůdce skautského střediska  
Lípa Říčany

Milí spoluobčané, 

je doba adventu, období klidu a míru, kdy máme více času na sebe a své blízké. Každým rokem vám 
říčanští skauti přiváží světlo z Betléma a ani letos tomu nebude jinak. Letošní motto je „odvážně vy-
tvářet mír“. Mír ve světě i v našich životech a jsem rád, že k prosvícení vašich domácností i srdcí tímto 
způsobem můžeme přispět i my, skauti.

Samotná myšlenka Betlémského světla se váže k legendě, že světlo do Florencie donesli dvanáctiletí 
chlapci, kteří se přihlásili na křižáckou výpravu do Palestiny, aby osvobodili Betlém a Jeruzalém. Jeden 
z chlapců přísahal, že pokud přežije a vrátí se domů do rodného města, donese plamínek ohně věčného 
světla. Po několika letech se před Vánocemi celí zubožení a otrhaní vrátili do Florencie a světlo donesli. 
Novodobá éra Betlémského světla v Evropě poutající se k této legendě započala roku 1986. 

Toto světlo pokoje a míru, jež spojuje lidi po celém světle, hoří v chrámu Narození Páně v městě Betlémě 
v Palestině. Na jednom oltáři tam visí hvězda, která označuje místo, kde se narodil Ježíš Kristus. A na 
tomto místě hoří lampa, od které se zapaluje naše Betlémské světlo. Toto je každoročně před Vánocemi 
dopraveno do Vídně, odkud ho rozváží skauti do dalších zemí.

U nás se poprvé objevilo Betlémské světlo po pádu komunismu, tedy o Vánocích roku 1989. Naši 
exiloví skauti ho tehdy dovezli i do Československa a bylo položeno před sochu sv. Václava na Václav-
ském náměstí v Praze, na vyšehradském Slavíně a na hrobě zakladatele československého skautingu  
A. B. Svojsíka. Bylo také dovezeno do Lán, kde bylo předáno tehdejšímu prezidentovi Václavu Havlovi. 

Plamínek Betlémského světla putující již tolik let spojuje lidi z mnoha zemí světa. S každou zapálenou 
svíčkou vytváříme další spojení řetězu laskavosti a radosti. Dojděte si pro svůj plamínek i vy na říčanské 
náměstí během Českých Vánoc a na Štědrý den dopoledne.

Přeji vám, ať najdete v letošním adventu čas - třeba při pohledu do plamínku Betlémského světla –  za-
stavit se a zhodnotit, čeho jste dosáhli, co byste si přáli a jak toho dosáhnout. Každý máme v sobě sílu 
zařídit si život tak, abychom byli šťastní. Musíme k tomu jen využívat nástroje, které nám byly dány. 
Jsou jimi nejen činy a slova, ale i emoce a myšlenky.

Krásné, v míru prožité adventní období a vánoční svátky a mnoho sil při realizaci vašich snů.

Slovo úvodem
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Foto: Marek Novotný
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Číslo Měsíc uzávěrka příspěvků  
čtvrtek

uzávěrka inzerce  
pátek

distribuce
pátek – neděle

1 leden 12. 12. (po) 16. 12. 30. 12. – 1. 1.
2 únor 12. 1. 13. 1. 27. – 29. 1.
3 březen 16. 2. 17. 2. 3. – 5. 3.
4 duben 16. 3. 17. 3. 31. 3. – 2. 4.
5 květen 13. 4. 13. 4. (čtvrtek) 28. 4. – 30. 4.
6 červen 18. 5. 19. 5. 2. – 4. 6.

7–8 červenec – srpen 15. 6. 16. 6. 30. 6. – 2. 7.
9 září 17. 8. 18. 8. 1. – 3. 9.

10 říjen 14. 9. 15. 9. 29. 9. – 1. 10.
11 listopad 12. 10. 13. 10. 27. – 29. 10.
12 prosinec 16. 11. 16. 11. (čtvrtek) 1. – 3. 12.
1 leden 2018 11. 12. (po) 15. 12. 29. 12. – 31. 12.
2 únor 2018 18. 1. 2018 19. 1. 2018 2. – 4. 2. 2018

Termíny uzávěrek Kurýru pro rok 2017
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Krátce z rady 25. 10. 2016
u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o výsadbě izolač-
ní zeleně podél dálničního přivaděče zhotovitelem Zbyň-
kem Havlíčkem za cenu 516 919 Kč včetně DPH.
u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo mezi měs-
tem Říčany a zhotovitelem BML, spol. s r. o., za cenu 
254 100 Kč včetně DPH. Předmětem smlouvy je vypraco-
vání projektové dokumentace pro stavební povolení a pro-
vedení stavby s názvem „Rekonstrukce půdních prostor 
ZUŠ Masarykovo nám. 57, Říčany“.
u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo mezi HO-
FIengineering, s.r.o., a městem Říčany na montáž 2 ks 
lístkovnic MEGAMAT na Komenského nám. za cenu 
98 480 Kč bez DPH. Dva kusy zařízení MEGAMAT město 
bezúplatně získalo jako trvale nepotřebný majetek státu. 
Pořizovací cena byla cca 1,2 mil. korun. Zařízení pomůže 
ve spisovně městského úřadu.
u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo mezi měs-
tem Říčany a zhotovitelem M-SILNICE, a.s., za cenu 
1 031 327,77 Kč včetně DPH. Předmětem smlouvy je 
oprava komunikací Výhledová a Luční v Pacově dle oce-
něného výkazu výměr, který je nedílnou součástí smlouvy 
o dílo.
u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo mezi měs-
tem Říčany a společností APZB trading, s.r.o., za cenu 
1 679 299 Kč včetně DPH. Předmětem je oplocení fotba-
lového stadionu Říčany.
u Rada souhlasila s přijetím věcných darů příspěvko-
vou organizací města 2. základní škola Bezručova Říča-
ny – dvou kusů interaktivních tabulí včetně příslušenství 
v celkové hodnotě 192 040 Kč, které budou sloužit k výuce 
žáků školy.
u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo mezi měs-
tem Říčany a zhotovitelem PITTER DESIGN, s.r.o. Před-
mětem smlouvy je vypracování projektové dokumentace 

u Zastupitelstvo schválilo uzavření veřejnoprávní smlou-
vy s Olivovou dětskou léčebnou, o. p. s., jejímž předmětem 
je poskytnutí individuální dotace ve výši 2 500 000 Kč na 
finanční stabilizaci dětské léčebny, a zároveň schválilo 
uvolnění této částky z rezervy fondu města.
u Zastupitelům se představili kandidáti z řad občanů, 
schválení Radou města, na funkci přísedícího Okresní-
ho soudu pro Prahu-východ, na čtyřleté funkční období 
2017–2020. Kandidáti byli soudu navrženi.
u Zastupitelstvo stanovilo závazné ukazatele pro zpraco-
vání návrhu rozpočtu města na rok 2017.
u Byl schválen pasport místních a účelových komunika-
cí v k. ú. města Říčany ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích.
u Zastupitelstvo schválilo „Rekonstrukci komunika-
ce Bezručova“. Investiční záměr předpokládá celkovou 
rekonstrukci komunikace včetně parkovacího pruhu, 
rekonstrukce vodohospodářské infrastruktury a zřízení 

dešťové kanalizace, která zajistí kvalitní odvodnění všech 
zpevněných ploch.
u Nový chodník a výstavba opěrné zídky v ulici Podhráz-
ská a rekonstrukce chodníku v ulici Kolovratská je inves-
tiční záměr, který byl zastupiteli přijat. Dalším schvále-
ným investičním záměrem je „Pěší propojení náměstí 
a Mlýnského rybníka“.
u Pro 1. ZŠ Říčany Masarykovo nám. zastupitelé schváli-
li investici do učebny pro polytechnickou výchovu.
u Zastupitelstvo souhlasilo s uzavřením kupní smlou-
vy ohledně koupě pozemků parc. č. 1212/1, parc. 
č. st. 1932, parc. č. 1261/4, parc. č. 1253/53, parc. 
č. 1654/3, parc. č. 1654/4, parc. č. 1211/2, parc. č. 
1211/11 a parc. č. 1211/10 v k. ú. Říčany u Prahy od 
prodávajícího, společnosti RIM ENGINEERING,  
s. r. o., IČ: 27102726, se sídlem Karlova 455/48,  
Praha 1 – Staré Město.

Kompletní zápis naleznete na www.ricany.cz 

Krátce z listopadového jednání Zastupitelstva města Říčany

pro sportoviště u Říčanského lesa za cenu 820 380 Kč 
včetně DPH. 
u Rada souhlasila s konáním veřejné vánoční sbírky, je-
jíž výtěžek je určen pro děti ze sociálně znevýhodněných 
rodin města Říčany a obcí spadajících do jeho správního 
obvodu na zakoupení nezbytně nutného zařízení domác-
nosti. Sbírka se uskuteční ve dnech 23. 12. 2016 – 10. 1. 
2017 v rámci akce České Vánoce.
u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo mezi 
městem Říčany a firmou NOZA, s.r.o., za cenu 
579 227 Kč vč. DPH. Předmětem smlouvy je zpracová-
ní projektové dokumentace pro komunikaci Bílá včetně 
inženýrských sítí, inženýrská činnost a činnost autor-
ského dozoru.  

Informace z radnice

Pozvánka 
pro říčanskou veřejnost na

řádné zasedání
Zastupitelstva města Říčany

středa 21. 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
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Krátce z rady 2. 11. 2016
u Rada města Říčany jmenovala za zakladatele město 
Říčany do dozorčí rady Olivovy dětské léčebny, o.p.s., 
MUDr. Michala Mrázka.
u Rada schválila navýšení počtu systemizovaných míst 
na oddělení technické správy o 3 místa s účinností od 
ukončení smlouvy o dílo č. 007/2015/SoD na 165 stálých 
systemizovaných míst. 
u Rada souhlasila s realizací nafukovací haly v areálu 
volnočasových aktivit obce Pacov dle varianty A  (umístě-
ní objektu technologie na severní straně hřiště) a ukládá 
OSM – OI vypracovat dodatek smlouvy o dílo se zhotovi-
telem projektové dokumentace a realizace stavby s celko-
vými vícenáklady 128 865 Kč vč. DPH. 
u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo mezi měs-
tem Říčany a zhotovitelem RYBÁŘ stavební, s.r.o. Předmě-
tem této smlouvy je oprava chodníků zámkovou dlažbou, 
včetně demolice a likvidace stávajících povrchů a vrstev, za 
cenu 11 099 333,44 Kč včetně DPH. Stavba bude realizová-
na ve dvou etapách (ETAPA 2016 a ETAPA 2017), jejichž 
konkrétní rozsah bude určen ve výzvách objednatele. 

Krátce z rady 10. 11. 2016
u Rada vybrala ve věci veřejné zakázky č. 13/2016 Re-
konstrukce a dostavba chodníků podél komunikace 
II/101, Říčany nejvhodnější nabídku uchazeče PORR,  
a.s., Dubečská 3238, Praha 10, IČ: 43005560, s nabíd-
kovou cenou 7 956 960 Kč včetně DPH. Rada souhlasila 
s uzavřením smlouvy o dílo. 
u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo, jejímž 
předmětem jsou sanační práce k odstranění vlhkosti re-
kreačního objektu č. p. 14 v Lutové, mezi městem Říča-
ny a zhotovitelem SARK engineering, s.r.o., Za Jalovým 
dvorem 1949/7a, PSČ 142 00 IČ: 27880214 za cenu 
420.706,11 Kč včetně DPH.
u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo mezi 
městem Říčany a zhotovitelem Conel Automation, s.r.o.,  
T. G. Masaryka 897, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ: 49810685, 
za cenu 861 615,95 Kč včetně DPH. Předmětem smlouvy 
je obnova řídícího systému ČOV Říčany.

Krátce z mimořádné schůze rady 
města Říčany 14. 11. 2016
u Rada schválila výši cen za likvidaci komunálních odpa-
dů pro občany na rok 2017. Radní tak rozhodli o dalším 
razantním snížení cen popelnic pro obyvatele.
u Rada schválila ceny pro rok 2017 za údržbu komunika-
cí na území města Říčany dle smlouvy o dílo č. 393/2011/
SOD ve výši 346 613,75 Kč bez DPH za letní údržbu ko-
munikací za kalendářní měsíc a ve výši 821 878,61 Kč bez 
DPH za zimní údržbu komunikací za kalendářní měsíc.
u Rada schválila v souladu s plánovací smlouvou č. 
167/2015/PS přijetí daru 2 kompletů kamer od společ-
nosti Na Fialce, s.r.o. pro tento areál. Schválila též uvolně-

Informace z radnice

Pravidelná setkání s vedením města 
se v uvedených časech konají v budově 
MěÚ č. 53, přímo v pracovně starosty, 
místostarosty a místostarostky.

Z  
OČí  
DO  
OČí

u  s místostarostou Zdeňkem Hrabou  
každou první středu v měsíci, 17–18 h. 
Tento měsíc bude 7. 12. 

u  se starostou Vladimírem Kořenem  
tentokrát druhou středu v měsíci, 17–19 h. 
Tento měsíc bude 14. 12.

u  s místostarostkou Hanou Špačkovou 
se prosincové setkání ruší. 

ní částky 80 600 Kč ze své rezervy na instalaci 2 ks těchto 
kamer a jejich zapojení do kamerového systému města.
u Rada souhlasila s uplatněním smluvní pokuty vůči zho-
toviteli stavby „Oprava chodníků Černokostelecká, II. eta-
pa“, firmě BUILDING-LT, s.r.o., Marie Pomocné 309/42,  
412 01 Litoměřice, IČO 25492721. Pokuta za nedodržení 
konečného termínu dokončení díla je stanovena ode dne 
uplynutí lhůty pro dokončení do dne předání posledního 
rozpracovaného úseku, což činí 34 dní.  
u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo na vypraco-
vání projektové dokumentace Rekonstrukce stoky B mezi 
městem Říčany jako objednatelem a zhotovitelem Vodo-
hospodářský rozvoj a výstavba, a.s., Nábřežní 90/4, 150 56 
Praha 5, IČ: 47116901. Předmětem díla je vypracování pro-
jektové dokumentace za cenu 139 150 Kč včetně DPH.
u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo, jejímž 
předmětem je realizace chodníku v ulici Kolovratská 
a Podhrázská v Říčanech a realizace zídky oddělující sta-
noviště separovaného odpadu, mezi městem Říčany jako 
objednatelem a zhotovitelem HES stavební, s.r.o., Zelený 
pruh 1560/99, Braník, 140 00 Praha 4, IČ: 281 43 213, za 
cenu 1 064 091,38 Kč včetně DPH.

Kompletní zápisy naleznete na www.ricany.cz
Kateřina Lauerová,  Odbor Kancelář starosty                                          

Městský úřad říčany hledá nové 
pracovníky na následující pozice: 
Administrativní a spisový 

pracovník – odbor stavební úřad
Bližší informace o termínu konání výběrového řízení 

najdete na www.ricany.cz (složka pracovní místa) nebo 
získáte na telefonu: 323 618 138 – Bc. Lenka Plzáková, 

vedoucí oddělení správního a vyvlastňovacího nebo  
tel. 323 618 128 – Störzerová zdeňka, personální.

Referent oddělení dopravy – 
registr vozidel

Bližší informace o termínu konání výběrového řízení 
najdete na www.ricany.cz (složka pracovní místa) nebo 

získáte na telefonu: 323 618 276 – Mgr. Bohumila 
Kulíšková, vedoucí odboru správních agend a dopravy 

nebo tel. 323 618 128 – Störzerová zdeňka, personální.
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Informace z radnice

Říčany na poštovních známkách
Slavnostní vydání proběhlo  
22. listopadu 2016

22. listopadu byly Českou poštou vydány vlastní znám-
ky města Říčany. Známkový sešitek, vydaný v omeze-
ném množství, obsahuje celkem osm známek v nomi-
nální hodnotě A – tedy 16 Kč, na nichž jsou vyobrazeny 
Říčany od říčanských umělců.
S nápadem na vytvoření vlastních známek přišel filatelista 
Vladimír Kořen, který v současné době působí jako staros-
ta města: „Známka je velice zajímavá věc. Slouží jednak 
svému původnímu poštovnímu účelu, jejich ztvárnění 
může navíc i  potěšit svou krásou, zaujmout originalitou, 
pobavit námětem. Pro filatelisty jsou známky vášní a pro 
město můžou být hezkou reklamou.“ Říčanské známky 
budou také sloužit jako dárkové předměty. „Když jsme se 
rozhodli, že vytvoříme vlastní známky, bylo hned jasné, že 
na nich budou Říčany. A protože v Říčanech žije a tvoří 
spoustu výtvarně nadaných lidí, přišli jsme také s jejich 
oslovením a výsledek stojí zato.“ Že šlo o dobrý nápad, po-
tvrdili lidé z oddělení známkové tvorby České pošty, které 
výrobu vlastních známek organizuje. Podle jejich sdělení 
„takhle pěkné vlastní známky ještě neměli“. 

 

Josef BráZdA (* 1939) 
výtvarné vzdělání získal u prof. 

Josef Nováka v Brně a návštěvami ateliérů B. Dvorského 
a J. Baucha. Na JAMU vystudoval hru na lesní roh (v r. 
1962 získal na mezinárodní soutěži Pražské jaro 1. cenu). 
Účastnil se mnoha prodejních výstav, od r. 1978 vystavuje 
také samostatně po celé republice i v Rakousku. Je členem 
Společnosti výtvarníků od Anežky. Obrazy nesou neoba-
rokní a neoklasicistní prvky, výtvarné dílo koresponduje 
s hudební tvorbou a přednesem. Věnuje se imaginativním 
portrétům, expresivním krajinomalbám, zátiší a malbě 
koňů. Na říčanské známce je jeho dílo Předjaří.

JiŘí VálA (* 1945) 
se po ukončení středoškolských 

studií věnoval černobílé fotografii, malovat začal v poz-
dějším věku. Náměty zůstaly stejné – krajina, město, zá-

tiší. Do obrazů rád zakomponovává příběh. Ve své tvorbě 
se věnuje především surrealisticky snovým krajinám. Na 
svých obrazech dokáže zachytit tajemnou náladu, která 
dokáže diváka vtáhnout a zamyslet se nad často zapomí-
nanými společenskými hodnotami. Vystavuje společně se 
Společností výtvarníků od Anežky, kde je také členem, od 
r. 2002 má i samostatné výstavy. Na říčanské známce je 
jeho dílo V Říčanech na rynku.

ToMáš MáchA (* 1977) 
vystudoval grafický design a vi-

zuální komunikaci na FUD UJEP, účastnil se mezi-
národních workshopů, studoval na AVU v Krakowě. 
Účastní se výstav věnovaných logotypům, značkám, 
plakátům. V roce 2003 získal druhou cenu na Postage 
stamp design contest in Japan. Věnuje se především 
grafickému designu (tvorba log, jednotného vizuál-
ního stylu, knižní grafika, výstavní grafika) a grafický 
design také vyučuje. Jeho tvorba se vyznačuje hravostí, 
jednoduchostí, originálními nápady nečekaných spo-
jení, které dávají dílům hlubší smysl, který nutí diváka 
o díle přemýšlet. Na říčanské známce je jeho dílo Kostel 
od Mlýnského rybníka.

KArel PoKorný (* 1944) 
absolvoval AVU v Praze v ateliéru 

pro figurální malbu a grafiku u prof. Vojtěcha Tittelba-
cha. Zpočátku se zabýval především portrétem, figu-
rální kompozicí, zátiším, později se začal věnovat kraji-
nomalbě. Na svých dílech zobrazuje především českou 
a evropskou krajinu. Věnuje se i grafice a ilustraci. Jeho 
tvorba se vyznačuje expresivností, realistickým zobra-
zováním, výraznou barevností, energičností.  Účastnil 
se mnoha desítek výstav po celé Evropě i v Japonsku, 
samostatně vystavoval více než sedmdesátkrát. Pořá-
dal několik malířských plenérů. Na říčanské známce je 
jeho dílo Říčany.
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ToMáš hŘiVnáČ (* 1959)
vystudoval Střední uměleckoprů-

myslovou školu v Praze. Je členem Sdružení českých 
umělců grafiků HOLLAR. Jeho díla byla zastoupena 
na mnoha výstavách, vystavuje i sám po celém světě. 
Oblíbeným námětem je žena, často zachycuje pohyby, 
gesta, akce, okamžik. Charakteristikou jeho děl je smy-
sl pro kresbu, což uplatňuje právě při studiích ženské-
ho těla. Část jeho tvorby směřuje k abstrakci. Nejčastěji 
používanou technikou je suchá jehla. Věnuje se také 
hře na perkusní nástroje. Na říčanské známce je jeho 
dílo Marie a Hrad na informačním poli známkového 
sešitku.

ZByněK flAchs (* 1975) 
se výtvarnému umění věnuje od 

dětství. K olejomalbě se dostal asi v 16 letech. Samostudi-
em obrazů starých mistrů a vlastní tvorbou se stále snaží 
zdokonalovat techniku. Dá se říci, že vzorem je Mařákova 
škola a doba zakladatelů impresionismu. Rád tvoří v ple-
néru. Maluje krajinu, lesní zákoutí, vesnice. V jeho díle se 
nachází i figurální tvorba nebo historické náměty. Inspi-
raci nachází také během cest. Jeho tvorbu charakterizuje 
realistické zobrazení námětu a impresionistická inspirace 
zachycení okamžiku. Kromě olejomalby se krátký čas vě-
noval i grafice. Na říčanské známce je jeho dílo Rybáři na 
Mlýnském rybníku.

ZdeněK UhlíŘ (1907 – 1986)
pracoval celý život jako technik 

v Českomoravské-Kolben-Daněk, maloval ve svých vol-
ných chvílích. Studoval soukromě u prof. J. Kutmana 
a V. Schulze. Maloval velmi často v plenéru – Říčany, 
Opočno, Prahu Český Krumlov. Byl zručným kopistou 
českých umělců (L. Marold, E. Dítě, V. Jansa). Jeho ob-
razy se nacházejí v říčanském muzeu, kostele a na rad-
nici. V muzeu v Říčanech proběhly dvě výstavy jeho děl. 

Na říčanské známce je jeho dílo Říčanské Podskalí (kde 
namaloval dům dalšího říčanského malíře Františka 
Štorce).

JAn VlČeK (1905 – 1977) 
byl říčanským učitelem, studoval 

v ateliérech u prof. J. Kutmana, O. Bubeníčka, J. Šilhavé-
ho a J. Mandla. Oblíbeným námětem byly květiny, zátiší, 
věnoval se i portrétům a krajinám. Maloval i kulisy pro 
říčanské ochotníky a pro loutkové scény. Do r. 1948 vy-
stavoval v Rubešově galerii v Praze. Byl členem Říčanské 
filharmonie, kde hrál na vlastnoručně vyrobené violoncel-
lo. Věnoval se také řezbářství. Na říčanské známce je jeho 
dílo Cestou k říčanskému hradu.

MichAl AnelT (* 1976) 
je grafický designér, který po do-
končení FSV UK a angažmá v něko-
lika pražských grafických studiích, 
založil na přelomu let 2005/2006 
vlastní projekt Sans&Serif. Spo-
lu se svými kolegy vytváří návrhy 
logotypů a jednotných vizuálních 
stylů, řeší grafickou úpravu tisko-

vin, plakátů či knih, navrhuje design kulturních projektů 
a jazzových CD či vytváří kreativní koncepty reklamních 
kampaní. V soutěži Kalendář 2016 vyhrál s městským ka-
lendářem „Říčany, tužme se! 1910–1949“ hned ve 3 kate-
goriích – Za inovativní přístup, zpracování a originalitu, 
dále Grand prix a Kalendář obce. Jeho tvorba se vyznaču-
je neotřelostí, originalitou, jednoduchostí a nápaditostí 
řešení. Je autorem grafické podoby říčanských známek 
a známkového aršíku.

U příležitosti vydání vlastních známek byly zhotoveny 
také pamětní listy města Říčany, kde je zobrazeno dílo 
a známka vždy jednoho z říčanských umělců, pamětní 
razítko, které bylo k příležitosti vydání známek vytvo-
řeno.

„Chtěl bych poděkovat všem výtvarníkům, grafikovi, filate-
listickým odborníkům ale třeba i kolegyni Markétě Žilkové, 
která vydání známek organizačně vedla. Ti všichni dali 
dohromady krásnou věc.  Říčany, jejich atmosféra a umění 
se rozletí do celého světa,“  konstatuje starosta Vladimír 
Kořen.

Známky jsou k zakoupení v Infocentru Říčany.

Tisková zpráva města Říčany
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Ceny odpadu pro rok 2017 se  
v Říčanech znovu výrazně sníží

na polovinu se po dvou letech od voleb snižují ceny za 
svoz komunálního odpadu v Říčanech. Za nejběžnější 
popelnici o objemu 80 litrů lidé zaplatí tisíc korun na 
rok. V roce 2015 to byly dva tisíce. Město tak pokračuje 
v postupném snižování cen za odpad pro obyvatele.
Snížení cen odpadu je součástí závazných pravidel pro 
sestavování rozpočtu na rok 2017. V hlasování v říjnu ale 
pravidla neprošla. Z jednání se omluvili z pracovních dů-
vodů někteří zastupitelé Klidného města a bylo potřeba, 
aby pravidla pro sestavení rozpočtu podpořili i opoziční 
zastupitelé z ODS, ANO a Pro Říčany. Ti nakonec z mno-
ha důvodů materiál nepodpořili. Pro schválení scházel 
jeden hlas. 
O měsíc později v listopadu zastupitelé Klidného města 
a David Frydrych z Unie pro sport a zdraví materiál schvá-
lili a městská rada potvrdila, že cena odpadu bude znovu 
výrazně snížena.
„Slíbili jsme, že lidem s trvalým pobytem alespoň nějak vrá-
tíme vysoké daňové zatížení, které před osmi lety zavedla 
bývalá starostka spolu s ODS. Připomínám to, protože si 
lidé myslí, že daň z nemovitosti zvyšovalo Klidné město. Tak 
to není, už tehdy jsem proti tomu vystupoval,“ vysvětluje 
starosta Vladimír Kořen (Klidné město). 
Říčany právě organizují první elektronickou aukci na vý-
běr firmy, která zabezpečí odpadové hospodářství města. 
V poměrně svázaném trhu je to složitý úkol.  Okolní obce 
se o podobnou aukci pokusily, ale nevyšlo to.

„Cena, kterou teď platíme dodavatelské firmě, je vysoká - 
16 milionů korun ročně. Myslím si osobně, že můžeme do-
sáhnout ceny třeba i o dva až tři miliony nižší,“ popisuje 
starosta a doplňuje: „Aukce, kdy se firmy předhánějí v ce-
nové nabídce, je skvělý nástroj. Kvalitu máme předepsanou, 
sankce nastavené…Tak uvidíme.“
Aukce by měla proběhnout v prosinci, přičemž vysoutě-
žená cena rozhodne o dalším snížení nákladů pro domác-
nosti v letech 2018 a 2019. V cenách za svoz odpadu nee-
xistuje shoda napříč politickým spektrem. Některé názory 
říkají, že nulová cena za odpad by vedla ke snížení motiva-
ce pro třídění a recyklaci odpadu, která je však z hlediska 
ochrany přírody zásadní. 
„Nulová cena za odpad možná není úplně ideální, výraz-
ným snížením cen jsme dosáhli toho, že v Říčanech jsou 
náklady pro domácnost nesrovnatelně nižší než v drtivé 
většině měst České republiky. Nulová cena by mohla zna-
menat, že všechen odpad skončí na skládkách. Právě disku-
tujeme, jestli nenajdeme ještě nějakou jinou službu, kterou 
bychom poskytli místním velmi výhodně.  Kupříkladu školní 
autobusy zadarmo,“ říká radní David Michalička (Klidné 
město).
Každopádně nyní je zřejmé, jak budou vypadat ceny za 
svoz odpadu pro příští rok. Známky budou k zakoupení 
na pokladnách a podatelnách města a také v Infocentru na 
náměstí nebo v rondelu. Slevu 50 % dostanou obyvatelé 
s trvalým pobytem.
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Prodej známek na svoz popelnic na rok 2017
bude zahájen v pondělí 12. 12. 2016 
 �v pokladně na Komenského náměstí čp. 1619  

– zde je možné elektronické objednávání přes objednávko-
vý systém, zveřejněný na webových stránkách města

Prodejní doba:
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
Prodejní doba:
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
Prodejní doba:
Pondělí – 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. 

 �v informačním centru Rondel nádraží  
– pouze platby kartou

Prodejní doba:
Pondělí – Neděle 7.30 -18.00 hod.

O vánočních svátcích, na Silvestra a Nový rok je zavřeno. 
Věra Krejčová, vedoucí odboru finančního

SměSNý KOm.ODPaD velikOST  náDOby CeNa V rOCe 2017* 50 % SleVa PrO ObČaNy S TrValým PObyTem V ŘíČaNeCh
rok - 60 L 1 632 Kč 816 Kč
rok - 60 L - sám  důchodce 816 Kč 408 Kč
rok - 80 L 2 088 Kč 1 044 Kč
rok - 120 L 2 316 Kč 1 164 Kč
rok - 240 L 3 564 Kč 1 788 Kč
rok - 1100 L 16 380 Kč 8 196 Kč

JeDnOráZOvý PyTel doplněk k popelnici 70 Kč
rekreační objekty 100 Kč

biOODPaD velikOST náDOby CeNa V rOCe 2017* 1/3 SleVa PrO ObČaNy S TrValým PObyTem V ŘíČaNeCh
rok - 120 L 1 392 Kč 924 Kč
rok - 240 L 1 656 Kč 1 104 Kč
rok - 1100 L 9 048 Kč 6 036 Kč

* Ceny jsou zaokrouhleny na částku dělitelnou 12.

Důchodce (i invalida), který je sám, má 50 % slevu na 
60 l nádobu.
Prodej známek bude na celý rok, nebude umožněn 

čtvrtletní prodej. Pouze nový uživatel si bude moci za-
koupit na zbývající část roku.
Dle objemu nádoby je stanoven maximální počet uži-

vatelů:

velikost 
nádoby

vypočtený  
počet osob: 

30 l/osobu/týden

navrhovaný 
počet osob

Navrhovaný 
počet osob  

s biO nádobou
60 litrů 2,00 do 2 do 3
80 litrů 2,67 2,5-3,5 3,5-4

120 litrů 4,00 4-5 4,5-8
240 litrů 8,00 5,5-10 8,5-10

1100 litrů 36,67 36 45

Kalkulace vychází z objemu 30 l odpadu na osobu a týden; 
děti od 2-15 let se započítávají koeficientem 0,5.

Cena za svoz odpadu pro majitele rekreačních objektů zůstá-
vá ve výši 500 Kč za sezónu (duben – říjen). V této ceně je buď 
využití kontejnerů pro chataře nebo 5 ks odpadových pytlů.

Nárok na slevu se bude prokazovat následovně:
U rodinných domů se prokáží platným OP s trvalým 

bydlištěm v Říčanech v nemovitosti, pro kterou je 
známka kupována. Občané s úřední adresou nemají na 
slevu nárok.
U společenství vlastníků – prodej známek i pro rok 

2017 probíhá na základě fakturace, platbu v hotovosti 
za známky za svoz SKO město již neakceptuje. Podkla-
dem pro fakturaci bude čestné prohlášení společenství 
vlastníků, jehož vzor bude uveřejněn na webových 
stránkách města. Sleva se bude prokazovat tak, že 
minimálně 50 % uživatelů systému z celkového počtu 
musí mít trvalý pobyt v Říčanech v nemovitosti, pro 
kterou je známka kupována. Společenství ručí za prav-
divost informací uvedených v prohlášení, v případě 
dodání nepravdivých informací, uhradí vlastník plnou 
cenu a smluvní pokutu ve stejné výši.
U domů s více bytovými jednotkami obdobný princip 

jako u Společenství vlastníků s tím, že fakturace není 
povinná, je zde umožněna i platba v hotovosti.

Tisková zpráva města Říčany
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Konference partnerských měst 
v Říčanech

Ve dnech 4. - 6. listopadu 2016 proběhla v našem měs-
tě historicky první konference sítě partnerských měst 
města Říčan. Jedná se o města Whitstable (Velká 
Británie), Albertslund (dánsko), Borken a Grabow 
(německo), dainville (francie) a Mölndal (švédsko).  
letošní novinkou bylo osobní pozvání všech starostů 
jednotlivých měst. 
4. listopadu jsme pro naše zahraniční hosty uspořádali 
prohlídku Prahy. Již tradičně se organizace této akce ujali 
pánové Vladimír a Adam Polánský. Patří jim velký dík za 
profesionálně zvládnutou prohlídku naší metropole. 
Večer se naši hosté přesunuli do Pacova, kde na ně čekali 
zástupci říčanských spolků a organizací, aby zde prezen-

tovali činnost svých klubů a navázali tak nová partnerství 
v jednotlivých městech. Přišli například zástupci TTC Ří-
čany - stolního tenisu, FBC Říčany -  florbalu,  T. J. Sokola 
Říčany a Radošovice, Skautského střediska Lípa, Muzea 
Říčany, Rugby clubu Říčany, OB Říčany - orientačního 
běhu, tenisového klubu Radošovice, Dance EB, APDT 
Říčany, ale také zástupci škol – ZŠ u  Říčanského lesa, 
ZUŠ či zástupce DS Tyl. Taková setkání již v minulosti při-
nesla své ovoce a příští rok pojedou říčanští florbalisté do 
švédského města Möldnal. Jak ragbisté, tak stolní tenisté 
uvítají své anglické protějšky z Whitstable v Říčanech. 
Historicky první návštěva proběhne i mezi skauty, kteří se 
z Říčan plánují vypravit do Anglie.  Ženský pěvecký sbor 
Sirény pojede v květnu zpívat do Albertslundu. 
Konferenční den, sobota 5. listopadu, začal na městském 
úřadě brzy ráno. Na programu byla nejen prezentace do-
savadních činností, plán aktivit na příští rok, ale zazněla 
zde také prezentace paní Kateřiny Hamplové z Úřadu 
vlády, která je kontaktní osobou pro program Evropské 
komise – Evropa pro občany, prostřednictvím kterého je 
možné čerpat peníze na podporu Twinningu v Evropě. 
Účastníci konference se rozdělili do několika skupin.  Prv-
ní skupina diskutovala otázky výměn učitelů škol v rám-
ci jednotlivých měst, druhá skupina se věnovala návrhu 
školního projektu na příští rok a diskutovala procedu-
rální otázky. Poprvé byla na programu také diskuse mezi FO
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Návštěva z Opatowku v Říčanech 
V srpnu uzavřely Říčany novou partnerskou smlouvu 
s polským městem Opatowek. To, že se bude jednat o ve-
lice úspěšnou spolupráci, jsme věděli už tehdy. Budouc-
nost partnerství vidí i v Opatowku, a proto se do Říčan 
vydalo všech 12 zastupitelů v čele se starostou města pa-
nem Sebastianem Wardeckim, spolu s šéfkou městských 
financí, zástupců hasičů a panem Komorowskim, který 
nejen že překládal z češtiny do polštiny, ale organizačně 
celou návštěvu zastřešoval. Celkem se delegace skládala 
z 18 účastníků. Všechny uvítal na radnici pan starosta 
Vladimír Kořen a ve své prezentaci představil naše měs-
to, vyzdvihl pozitiva, ale zmínil také problémy, se kterými 
se město potýká. Delegace se přesunula do Botanického 
ústavu, aby vyjednala podmínky budoucí spolupráce mezi 
střední zemědělskou školou. Zástupci Hasičského zá-
chranného sboru spolu se Sborem dobrovolných hasičů 

předvedli polským protějškům svou zásahovou techniku.  
Náročný den byl zakončen svatomartinskou večeří. Ne-
děli si hosté rezervovali na prohlídku Prahy a poté se již 
odebrali na šesti hodinovou cestu zpět do vlasti. 

Jana Vavřinová
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starosty, kteří se věnovali otázkám kriminality, zapojení 
veřejnosti do rozhodování města a problematiky podpory 
místních podnikatelů.
 V rámci konference proběhlo také předání cen z le-
tošní výtvarné soutěže – děti měly za úkol namalovat 
„Svůj region“ – představit své město/region ostatním 
partnerským městům.  Ceny jsme předali i zahraničním 
kolegům, kteří mají za úkol obdarovat výherce ve svých 
městech. Pro příští rok bude vyhlášena soutěž pro děti 
ze všech partnerských měst na téma – Ukaž a popiš ve 
svém krátkém videu, jak bude tvoje město vypadat v roce 
2050. Podrobné info o soutěži přineseme v některém 
z dalších čísel Kurýru.
František Vrba se v neděli opět ujal role průvodce po Říča-
nech a pak už se den nesl v duchu odjezdu.
Na tomto místě se sluší poděkovat všem, kteří se pří-
pravě konference věnovali celý rok, bez jejich pomoci by 
konference neměla tak hladký průběh a nedostalo se jí 

tolik pozitivních ohlasů. Dík patří také říčanským podni-
kům, které svým profesionálním přístupem přispěly ke 
zdárnému chodu konference, tedy hotelu Pavilon a Re-
staurace u Labutě Rancheras, Pekařství Frydrych.  Práce 
Komise pro partnerská města, ale také dobrovolníků, 
kteří u sebe ubytovali zahraniční účastníky, je nedoce-
nitelná. 
„Organizace této konference byla vyvrcholením šestileté 
práce naší Komise a já bych chtěla velice poděkovat všem 
jejím členům za práci, kterou rozvíjení zahraničních aktivit 
města ve svém volném čase věnovali. Podařilo se nám obno-
vit spolupráci se všemi šesti partnerskými městy a věřím, že 
kontakty říčanských spolků a nově i radnic se zahraničím 
se budou rozvíjet i nadále“ říká Petra Šmolíková, předsed-
kyně Komise pro partnerská města. 

Za Komisi pro partnerská města 
Petra Šmolíková a Jana Vavřinová 
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Známe vítěze výtvarné soutěže  
„můj region“!

Předposlední říjnový týden vyhodnotili zástupci Komi-
se pro partnerská města s pomocí odborníka ve výtvar-
ném oboru díla říčanských dětí a žáků, která se sešla 
v rámci soutěže „Můj region“. A bylo opravdu z čeho 
vybírat! do soutěže se přihlásilo více než 100 dětí z Ří-
čan a blízkého okolí. Komise nakonec vybrala v každé 
ze tří kategorií k ocenění tři díla, v jedné z kategorií se 
rozhodla udělit dvě druhá místa. 
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhlo v  sobo-
tu 5. listopadu 2016 v rámci Výroční Konference part-
nerských měst v Říčanech. Ceny (předplacené karty do 
centra volného času Na Fialce) předal všem oceněným 
pan starosta Vladimír Kořen spolu s paní místostarostkou 
Hanou Špačkovou. Účastníci slavnostního vyhlášení stej-
ně jako účastníci konference měli možnost prohlédnout si 
všechna oceněná díla na výstavě v budově MěÚ Říčany.  

Vystavena zde byla také díla dětí z ostatních partnerských 
měst, která byla úspěšná ve stejné soutěži v jejich domov-
ském regionu. Díky všem mladým výtvarníkům tak bylo 
možné obdivovat všechny partnerské regiony na jednom 
místě.
Děkujeme všem za účast!

Za Komisi pro partnerská města Zuzana Havlíková 

OCeNěNí: 
i. KATeGorie (6 - 9 leT) 
1. místo doroTeA PoVinsKá (ZUŠ Říčany)
2. místo ViKTor BroUČeK  
 (ZUŠ Říčany, pobočka Stránčice)
3. místo AnežKA sládeČKoVá  
 (2. ZŠ Bezručova Říčany)

ii. KATeGorie (10 – 12 leT) 
1. místo KArolínA VAUGhAnoVá (ZUŠ Říčany)
2. místo TereZA ViTAlišoVá  
 (1. ZŠ Masarykovo nám. Říčany)  
 a eriKA PoVinsKá (ZUŠ Říčany)
3. místo nicol šTorKoVá  
 (1. ZŠ Masarykovo nám. Říčany)

iii. KATeGorie (13 – 15 leT) 
1. místo AnnA židlicKá  
 (1. ZŠ Masarykovo nám. Říčany)
2. místo KrisTýnA ZeMKoVá  
 (2. ZŠ Bezručova Říčany)
3. místo Alex PáleníČeK  
 (1. ZŠ Masarykovo nám. Říčany)

12 texty.kuryr@ricany.cz
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Po druhé etapě oprav chodníků na Černokostelecké ulici 
či po vybudování chodníků v Březské se dočkají chodci 
i v jiných místech. opraveny budou chodníky na Říčan-
ské ulici, ale také ve smetanově, lázeňské, v Táborské 
u gymnázia, v sadové, legií, Bezručově… a mnoha 
dalších. na opravu vybudování chodníku na Říčanské 
se podařilo získat dotaci od státního fondu dopravní in-
frastruktury ve výši kolem 4 milionů korun. Město právě 
podepsalo smlouvy se společnostmi, které budou v příš-
tím roce opravovat či budovat nové chodníky.   
„Rozjeli jsme velké rekonstrukce chodníků. Některé opravy 
a investice jsou již dokončené nebo před dokončením. Tře-
ba chodník v Jizerské ulici nebo důležité propojení na ulici 
5. května,“ říká starosta Vladimír Kořen (Klidné město) 
a dodává:  „S mírným zpožděním byly dokončeny opravy 
chodníků na Černokostelecké, které si lidé vybrali v hlaso-
vání Řídím Říčany.  Termín byl porušen a smlouva obsahuje 
vysoké sankce.“ 
Rozsah a tempo oprav se však ještě zrychlí. Chodníky určené 
k opravě vybrala už na květnovém jednání městská rada. Při 
svém rozhodování se snažila o to, aby se opravy týkaly mno-
ha částí města (viz seznam schválených úseků v tabulce). 
Zároveň byly připraveny a schváleny investiční zámě-
ry, které se týkají kupříkladu vybudování chodníků na 
Říčanské ulici nebo opravy chodníku na Kolovratské. 
V přípravě je projekt rozšíření chodníku v ulici 17. lis-
topadu, kde je zvlášť nebezpečný roh budovy bývalého 
mýta. Tam lidé vstupují přímo do vozovky. „U projektu 
na 17. listopadu čekáme na poslední povolení, zahájíme 
soutěž a věřím, že v příštím roce se promění i tato cent-
rální část města,“ doplňuje radní a projektový manažer 
města David Michalička. 
Zvláštní kapitolu tvoří chodníky na Říčanské ulici, na nichž 
jsou závislí třeba obyvatelé ulice Bohuslava Martinů, dal-
ších částí Radošovic či Pacova. Tento projekt je rozdělen do 
dvou etap, přičemž první v hodnotě 7,8 milionu korun by se 

ULICE ÚSEK UMÍSTĚNÍ
Táborská Smiřických – Moravská chodník levý
haškova Černokostelecká – E. Beneše chodník pravý
u Vodojemu Bezručova – Baarova chodník pravý
u Vodojemu Baarova - Olivova chodník pravý        
Sadová Nová - Pol. Vězňů chodník pravý        
Sedláčkova Černokostelecká – E. Beneše chodník levý        
riegrova Bezručova – Černokostelecká chodník pravý
Legií Smiřických – Terronská chodník levý
Lázeňská Masarykovo nám. – Podskalí           obě strany
Baarova u Vodojemu – domažlická chodník levý
Smetanova Olivova – Škroupova obě strany
Bezručova K podjezdu - zborovská chodník pravý
alšova Štefánikova – rýdlova chodník levý
Pod Lihovarem 17. listopadu – Říčanská chodník levý
havlíčkova celá délka obě strany
Petra Fastra celá délka obě strany

Tyto úseky chodníků se začnou v roce 2017 postupně opravo-
vat, jakmile budou vhodné klimatické podmínky.

měla realizovat v nejbližších měsících. Říčany na výstavbu 
chodníků získaly dotaci SFDI ve výši kolem čtyř milionů 
korun. Stavba by měla trvat 24 týdnů od předání staveniště. 
„Zahájení přípravy druhé etapy této investice, tedy propo-
jení mezi Černokosteleckou a Říčanskou, budeme schva-
lovat na prosincovém jednání zastupitelstva. Pokud najde 
záměr podporu, začnou projekční práce a získávání po-
třebných povolení,“ doplňuje starosta. „Je důležité také 
vysvětlit, že jsme se v některých ulicích rozhodli pro opravy 
chodníků o něco dřív, než budou opravovány silnice. Re-
konstrukce ulic jsou často totiž svázány s rekonstrukcí vo-
dovodu, kanalizace a dalších sítí. Finančně jde o mnohem 
nákladnější akce.“  

Kateřina Lauerová, tisková zpráva města Říčany 

Další rekonstrukce chodníků v Říčanech 
Na opravy půjde téměř 20 milionů korun 
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Bylo ukončeno hlasování o sportovištích, které odstarto-
valo 24. června 2016. Rozhodli jste, která si přejete vy-
budovat v Říčanech. celkem pro sportoviště hlasovalo 
1389 hlasujících, z čehož 658 byli dospělí a 731 děti, žáci 
základních škol v Říčanech. Hlasování bylo ukončeno 14. 
Listopadu. Jelikož splnilo podmínku více než tisíc hlasují 
cích, probíhalo celkem 144 dní. A jak to dopadlo?
Absolutním vítězem hlasování u dětí i dospělých je la-
nový parkour v lese u Jurečku, který s přehledem vyhrál 
jak u dětí (61 %) tak u dospěláků (62 %). Těšit se již teď 
můžete na jeho realizaci. A co dále město vybuduje? 
„Úžasné bylo nadšení, se kterým hlasovaly děti ve školách. 
Počtem překonaly nás dospěláky,“ chválí starosta Vladimír 
Kořen (Klidné město) a dodává:  „Spravedlivé by bylo re-
alizovat z obou kategorií dvě druhá místa, tedy hrací loď 
u „Mlejňáku“ a trampolíny proti „knedlíkárně“. 
Koneckonců pro trampolíny se v součtu vyslovilo 32 % 
hlasujících a umístily se na druhé pozici.  Vaše hlasovaní 
nám opět ukázalo, kde jsou vaše priority. 
„Podali jsme žádost na dotaci jednoho z hřišť a je tak velká 
šance, že by se realizovala i výstavba prvků pro seniory na 
Komenského náměstí a houpačkové centrum u rondelu,“ 
vysvětluje radní David Michalička (Klidné město) a dodá-
vá: „Jde o menší projekty. V rozpočtu na rok 2017 ale chce-

me podpořit též mnohonásobně nákladnější projekty, jako 
je první část sportoviště ZŠ U Říčanského lesa.“
 Děkujeme za účast a školám za organizaci elektronické-
ho hlasování. Vážíme si toho, že řídíme Říčany společně!  
Podrobnější výsledky jsou v boxech. 
 

KATEgoRiE dĚTi:
1. Lanový parkour v lese u Jurečku 61 %
2. Trampolíny naproti „knedlíkárně“ 43 %
3. Skate a in-line hřiště pod „Štuksákem“ 34 %
4. houpačkové centrum nad rondelem 31 %
5. Parkour u mostu 5. května 23 %
6. Street-workoutové hřiště v „Borováku“ 21 %
7. Cvičidla pro seniory na „Komeňáku“  13 %
8. „umělka“ na Kavčí skále  8 %
9. hrací loď u „Mlejňáku“  7 %
10. hřiště s umělým povrchem u věžáku  7 %
11. dětské hřiště Nad Bahnivkou  -1 %
12. herní plácek nad skautskou klubovnou  -4 %

SoUČET oboU KATEgoRiÍ:
1. Lanový parkour v lese u Jurečku 62 %
2. Trampolíny naproti „knedlíkárně“  32 %
3. houpačkové centrum nad rondelem  30 %
4. Skate a in-line hřiště pod „Štuksákem“  24 %
5. Cvičidla pro seniory na „Komeňáku“  21 %
6. hrací loď u „Mlejňáku“  20 %
7. Street-workoutové hřiště v „Borováku“  18 %
8. Parkour u mostu 5. května  14 %
9. „umělka“ na Kavčí skále  12 %
10. hřiště s umělým povrchem u věžáku  9 %
11. dětské hřiště Nad Bahnivkou  5 %
12. herní plácek nad skautskou klubovnou   4 %

hlasovalo se elektronicky pomocí platformy, která byla vytvo-
řena ve spolupráci se společností d21 www.ridimricany.cz.

Tisková zpráva města Říčany

Výsledky hlasování o říčanských 
sportovištích

KATEgoRiE doSPĚlÍ:

1. Lanový parkour v lese u Jurečku 62 %
2. hrací loď u „Mlejňáku“ 34 %
3. Cvičidla pro seniory na „Komeňáku“  31 %
4. houpačkové centrum nad rondelem  30 %
5. Trampolíny naproti „knedlíkárně“   20 %
6. „umělka“ na Kavčí skále  17 %
7. Street-workoutové hřiště v „Borováku“  15 %
8. Skate a in-line hřiště pod „Štuksákem“  12 %
9. herní plácek nad skautskou klubovnou  12 %
10. hřiště s umělým povrchem u věžáku  12 %
11. dětské hřiště Nad Bahnivkou  11 %
12. Parkour u mostu 5. května  4 %
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mobilní aplikace 
„Říčany v mobilu“  
je tady 
S touto aplikace pro takzvané chytré telefony můžete 
mít Říčany v kapse. „Vývoj a příprava aplikace trvaly 
asi 3 měsíce, k dispozici jsou verze pro Android a iOS. 
Stáhnout aplikaci zdarma můžete na Google play 
a v Appstore. Do budoucna počítáme s přidáváním dal-
ších praktických modulů,“ sdělil vedoucí odboru IT, 
František Javůrek. Co naše aplikace umí a k čemu vám 
bude sloužit?

Focení závad
Zjistili jste nějakou závadu či poruchu? Nesvítí lampa? 
Spadl strom? Teče z hydrantu voda? Chybí dopravní znač-
ka? Anebo je rozbitá houpačka na hřišti? Vyfoťte to, na-
pište komentář a pošlete jednoduše na úřad. Budeme se 
snažit závadu co nejdříve vyřešit. 

aKCe V ŘíČaNeCh a OKOlí 
Buďte stále v obraze, kde a kdy se konají kulturní, sportov-
ní i jiné akce. Novou akci můžete vložit i Vy přes kalendář 
na webu města, ostatním se po schválení redaktora zob-
razí v mobilu.

aKTUaliTy
Dostávejte aktuální novinky o dění ve městě.

NOTiFiKaCe
Nastavte si dle potřeby, na který typ zpráv chcete dostá-
vat upozornění přímo na obrazovku. Připomeneme Vám 
třeba přistavení kontejneru či čištění ulic ve Vaší oblasti. 
V případě naléhavé krizové situace (požár, povodeň, …) 
Vás budeme informovat tímto kanálem.

KONTaKTy
Najděte jednoduše kontakt na kino, nemocnici, knihovnu, 
sběrný dvůr, úředníka, sportovní klub a mnoho dalších.

DOPraVa a KOlONy
Podívejte se na mapu provozu, kde jsou právě teď kolony. 
Najděte si parkoviště v Říčanech.

ODjeZDy a ZPOŽDěNí mhD
Podívejte se, kdy Vám to jede, případně zda má spoj zpož-
dění. Výběr máte ze všech říčanských zastávek autobusu 
a vlaku. 

ŽiVOTNí SiTUaCe
Stavíte dům? Končí Vám platnost řidičského průkazu? 
Hlásíte dítě do školky či školy? Nevíte si rady s místním 
poplatkem za psa? Na mnoho dalších otázek zde najdete 
odpověď. 

ÚŘaD
Potřebujete zjistit otvírací dobu? Chcete si předem rezer-
vovat termín na přepážku? Toto i další praktické informa-
ce najdete v aplikaci.

ÚŘeDNí DeSKa
Nestudujte papírové vývěsky, přečtěte si vše na telefonu.

VeŘejNé ZaKáZKy
Chcete se zúčastnit výběrových řízení města? Hlídejte si 
vypsané zakázky.

PrůVODCe
Proveďte své známé po památkách a zajímavostech měs-
ta. Najděte si dětské hřiště, sportoviště či kulturní zaříze-
ní, kam vyrazíte s rodinou. Najděte si na mapě nejbližší 
stanoviště separovaného odpadu. 

ŘíČaNSKý KUrýr
přečtěte si ve vlaku Kurýra ještě před tím, než jej dostanete 
do schránky.

Nemáte možnost si aplikaci stáhnout? Nevadí, veškeré 
služby i informační kanály města zůstávají. Můžete sledo-
vat Kurýr, webové stránky či Facebook města. 

David Michalička

Mobilní aplikace pro občany 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŘÍČANY V MOBILU

Focení závad 
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Akce v Říčanech 
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Doprava a kolony 
Úřední deska 

Veřejné zakázky 
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Tolik očekávaná událost nejen pro milovníky sportu je 
tu. nový zimní stadion v Říčanech se otevírá! Amaté-
ři či profesionálové, malí i velcí, staří i mladí, zkrátka 
všichni, kteří si rádi obujete brusle a vyrazíte na led, 
jste zváni! 
Na místě bývalého kluziště v těsné blízkosti sportovní haly 
a fotbalového hřiště ve Škroupově ulici nedaleko centra 
Říčan vyrostl moderní zimní stadion. Návrat hokeje uví-
tají nejen Říčaňáci, ale i široké okolí. Zimní stadion vznikl 
za spolupráce hokejového brankáře Martina Altrichtera 
a Města Říčany.
„Pozemky, na kterých stadion stojí, patří městu. Ke konci 
roku 2013 Říčany vypsaly veřejnou soutěž na jejich proná-
jem, přičemž se přihlásilo několik investičních skupin, které 
o výstavbě haly uvažovaly,“ vysvětluje starosta Vladimír 
Kořen (Klidné město) a dodává: „Ukázalo se, že Martin 
Altrichter má nejvážnější zájem a slovo dodržel. Nový sta-
dion stojí a právě on je hlavním tahounem a investorem 
stavby.“ Milovníci „ledohrátek“ v objektu najdou vše ve 
vysoké kvalitě od zázemí přes služby se sportem spojené. 
Je tu posilovna s kardiozónou a výhledem na led, chybět 
nebude ani půjčovna a prodejna bruslí a sportovních po-
třeb. K pronájmu zde bude i osmdesát metrů čtverečních 
v sále se zrcadlem, třeba na bojové sporty. Samozřejmostí 
je wifi signál. 
V krásné zimní hale jsou vybudovány dvě ledové plochy. 
Velikost té větší je 56x26 metrů a malá tréninková plocha 
o velikosti 28x20 metrů. Snímána je pěti kamerami, které 
umožní projekci na plazmovou televizi - tato „vychytáv-

ka“ bude využita zejména při tréninku brankářů. „Malé 
hřiště bude sloužit jako tréninkové pro ty nejmladší hokejo-
vé nadšence, kteří si tak svoji zrychlenou hru více užijí. Bude 
si ho též možné pronajmout jako rodinné“ doplňuje Martin 
Altrichter, sám bývalý extraligový brankář.
ledová plocha bude ve všední dny od úterý do pátku 
k dispozici školám a školkám k výuce bruslení vede-
né zkušenými instruktory, a to vždy od 8.00 do 10.00 
hodin. senioři mohou využít pondělní časy od 8.00 do 
10.00 hodin ZdArMA! Veřejné bruslení bude probí-
hat každý víkend dvakrát v sobotu i v neděli, časy se bu-
dou měnit v závislosti na akcích. Využití ledové plochy 
je kapacitně možné i pro soukromé účely. Rezervační 
systém bude spuštěn na www.merkuricearena.cz.

Říčany mají nový  
zimní stadion!
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Informace z radnice
Podpory mladých hokejových talentů z Říčan a okolí se 
zhostí rakouská pojišťovna MERKUR, jejíž jméno ponese 
stadion i zdejší hokejový klub dětí. Zázemí zde bude mít 
i Bruslařský klub Říčany. Dětem, které se chtějí věnovat zá-
vodnímu krasobruslení, nabídne klub možnost intenzivněj-
ších cílených tréninků. Školička bruslení je určena začínají-
cím i pokročilejším bruslařům - dětem, mládeži i dospělým. 
Hala je vybavena tou nejmodernější technologií počínaje 
chlazením ledové plochy. Kompresory Turbocore propojené 
modulem s kaskádou tepelných čerpadel zajišťují metodu 
nepřímého chlazení. Stadion má i vlastní čistírnu odpadních 
vod, která ušetří další zátěž té městské. Na první pohled za-
ujmou vysoká tvrzená skla obklopující velkou hrací plochu 
materiálem patří mezi špičková. Parkovat na kamerově stře-
ženém parkovišti zde bude moci až 64 osobních vozů, dva 
autobusy a 4 místa jsou rezervována pro invalidy.
Slavnostní zahájení provozu proběhne 11. prosince 2016. 
V hokejovém zápase nastoupí za Internacionály v brance Mar-
tin Altrichter proti staré gardě Motoru České Budějovice.
Pokud sport raději konzumujete jen jako diváci, může-
te si v teple Říčanského Lokálu vychutnat Plzeňské pivo 
z tanku s výhledem na ledovou plochu. Kapacita Lokálu je 
sto míst na ploše 250 metrů čtverečních. V jídelním lístku 
naleznete denní menu a ve stálém lístku můžete vybírat 
z českých i zahraničních specialit.
Stavba byla zahájena v dubnu 2016. Ledová plocha a na-
víc s celoročním využitím je to, co v Říčanech chybělo. 
„Věřím, že mé úsilí přinese spoustu radosti a sportovních 
úspěchů,“ doplňuje Martin Altrichter. I my za Říčany pře-
jeme úspěšný start!

Kateřina Lauerová, tisková zpráva města Říčany
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Informace z radnice

Svědectví o příznivých proměnách zanedbaných míst a sí-
del v naší krajině dokumentuje putovní výstava Má vlast 
cestami proměn. Zhlédnout ji bylo možné na sedmi sto-
janech umístěných před říčanskou radnicí. Celkem 112 
nových příběhů pro opomíjená místa a chátrající stavby 
bylo zachyceno pro letošní 8. ročník. Už víte, které místo 

v Říčanech je součástí výstavy? Pokud jste koukali pozor-
ně, nepřehlédli jste Jureček, který se uchází o vaše hlasy 
v anketě. Hlasovat můžete na http://cestamipromen.cz/
promeny/hlasovani  až do 1. května 2017.
Putovní výstava se na jaře do Říčan vrátí.

Kateřina Lauerová, tisková mluvčí města Říčany

W W W . R I C A N Y . C Z

Ř E K N I ŘÍČANY

Přejeme vám
Vánoce plné pohody, 

klidu, rodinného 
štěstí a spoustu 

nezapomenutelných 
zážitků.

Josef Brázda – Vánoce 1978

Vedení města Říčany

pozvanka.indd   1 21.11.2016   22:20:55

Cesty proměn – putovní výstava



Informace z radnice
 Schválený Upravený Skutečnost   % plnění
 rozpočet rozpočet k 30. 9. 2016 k uprav.
 v Kč v Kč v Kč rozpočtu

Plnění rozpočtu 
města

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

204 984 000,00 232 165 470,00 200 185 120,67 86,23

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

74 691 142,00 78 566 672,43 65 186 640,28 82,97

Kapitálové příjmy (příjmy z prodeje majetku) 12 373 501,00 9 866 602,00 11 072 272,00 112,22

Přijaté dotace 42 257 800,00 77 520 544,47 68 850 305,43 88,82

Přijaté splátky půjček (vrácení fin.výpomoci 
od Olivovy dět.léčebny)

85 200,00 1 985 200,00 1 958 400,00 98,65

Příjmy celkem 334 391 643,00 400 104 488,90 347 252 738,38 86,79
Příjmy fondů z rozpočtu města (grantový, fond 
rozvoje bydlení, humanitární, sociální)

51 400 907,00 129 806 229,44 64 238 112,11 49,49

rozpočtové příjmy celkem 385 792 550,00 529 910 718,34 411 490 850,49 77,65
Přebytek hospodaření za minulý rok 37 045 284,00 58 849 249,48 58 849 249,48 100,00

Příjmy celkem vč. přebytku hospodaření 422 837 834,00 588 759 967,82 470 340 099,97 79,89
VýDaje 
běžné (provozní) výdaje 252 917 006,00 279 455 475,97 207 855 845,84 74,38

rozpisové rezervy 2 550 000,00 2 937 588,96 0,00 0,00

běžné výdaje celkem 255 467 006,00 282 393 064,93 207 855 845,84 73,61
Kapitálové (investiční) výdaje 57 360 351,00 139 890 122,98 63 146 701,83 45,14

rezervy na investice 39 259 080,00 17 320 060,47 0,00 0,00

investiční výdaje celkem 96 619 431,00 157 210 183,45 63 146 701,83 40,17
Výdaje celkem 352 086 437,00 439 603 248,38 271 002 547,67 61,65
Převody z rozpočtu města do fondů (grantový, 
fond rozvoje bydlení, humanitární, sociální)

51 400 907,00 129 806 229,44 64 238 112,11 49,49

rozpočtové výdaje celkem 403 487 344,00 569 409 477,82 335 240 659,78 58,88
Splátky úvěru 19 350 490,00 19 350 490,00 18 634 489,60 96,30

Výdaje vč. splátky půjčky 422 837 834,00 588 759 967,82 353 875 149,38 60,11
rozdíl příjmy - výdaje 0,00 0,00 116 464 950,59

Podrobné čerpání rozpočtu najdete na www.ricany.cz - radnice - město a samospráva - finance a majetek města - aktuální informace o čerpání rozpočtu města

Sportovec roku 2016 
nominace do ankety

 
Je váš kamarád úspěšný sportovec? Máte v rodině šampiona? Anebo jste přímo vy 
v roce 2016 dosáhl(a) významného úspěchu? Řekněte nám o tom do konce roku. 
Vítězové ankety v kategoriích jednotlivců i týmů obdrží hodnotné ceny.

Nominujte sportovce na www.sportovec.ricany.cz, případně emailem  
na david.michalicka@ricany.cz. 
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Ř E K N I ŘÍČ A NY

České Vánoce

23. prosince od 17 hodin 
Sousedské setkání na Masarykově náměstí
– koledy, vánoční zvyky a obyčeje, dobroty, nápoje
– k vánoční pohodě zazpívá Petra Černocká, Sirény, děti z 1. ZŠ 
– vánoční sbírka pro děti
– plamínek světla z Betléma

8. 1. 2017 v 17 hodin
Rybova mše vánoční / kostel sv. Petra a Pavla v Říčanech

26. 11. do 17. 12. (8–12 hodin)
Vánoční (Naše)trhy / každou sobotu na Masarykově náměstí

kurýr_ceske_vanoce_165x245new_modra2.indd   1 22.11.2016   15:54:37

Informace z radnice

Podzimní cyklistický výlet pořádaný 
odborem sociálněprávní ochrany dětí 
při Městském úřadu v Říčanech se již 
stává tradicí. Patnáct dětí ze sociálně 
znevýhodněného prostředí z Říčan 
a širokého okolí vyjelo společně s tý-
mem sociálních pracovníků a dob-
rovolníků do krásné krajiny jižních 
Čech. Byli jsme ubytováni na statku 
v obci Lutová, který patří městu Ří-
čany, kterému tímto velice děkujeme. 
Děti si celý pobyt moc užily. Ujely 
více než 70 km, opékaly buřty u tá-
boráku a prokázaly svou odvahu při 
noční bojovce.
Veliké díky patří Karlu Bartákovi, 
který pro OSPOD uspořádal v minu-
lém roce charitativní akci s názvem 
Vločkopadovka. Díky této iniciativě 
a také za finanční podpory našeho 
města můžeme organizovat podob-
né několikadenní pobyty pro děti 
a například také několik kol zapůj-
čit, protože není samozřejmostí, že 
je každé dítě vlastní. Zároveň tímto 
děkujeme i těm, kdo nám kola daro-
vali.
Dále bychom chtěli moc poděkovat 
našim dobrovolníkům, konkrétně 
Zdeňku chalupovi, filipu Gros-
sovi, Matyáši Komárkovi a radku 
Kratochvílovi, kteří se po celou dobu 
pobytu dětem plně věnovali. Děkuje-
me také lexovi Kirejevovi za zajiště-
ní přepravy kol.

Jitka Červenková, 
odbor sociálních věcí a zdravotnictví

OSPOD uspořádal výlet na 
kolech pro děti
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České Vánoce

23. prosince od 17 hodin 
Sousedské setkání na Masarykově náměstí
– koledy, vánoční zvyky a obyčeje, dobroty, nápoje
– k vánoční pohodě zazpívá Petra Černocká, Sirény, děti z 1. ZŠ 
– vánoční sbírka pro děti
– plamínek světla z Betléma

8. 1. 2017 v 17 hodin
Rybova mše vánoční / kostel sv. Petra a Pavla v Říčanech

26. 11. do 17. 12. (8–12 hodin)
Vánoční (Naše)trhy / každou sobotu na Masarykově náměstí
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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

Čas Památky zesnulých 
Vzpomenuli jste na své blízké? Letos Památka zesnulých 
připadala na středu, tedy všední den týdne. První nápory 
lidí v okolí hřbitovů se ale očekávaly už o víkendu před 
tímto dnem. Dušičkový čas je spojován také s krádeže-
mi. Zloději, kterým není nic svaté, kradou z hrobů věnce, 
květiny ale i jinou výzdobu, nebo vykrádají auta zaparko-
vaná v blízkosti pohřebišť. Strážníci městské policie pro-
to již koncem měsíce října a především o víkendu před 
dnem Památky zesnulých na hřbitovy dohlíželi častěji, 
než je obvyklé. Činnost strážníků byla zaměřena nejen 
na tzv. hřbitovní zloděje, ale i na vykradače motorových 
vozidel. 

Vidět a být viděn aneb opakování matka 
moudrosti
Účastníkem provozu na pozemních komunikacích je kaž-
dý, kdo se na nich přímým způsobem účastní provozu, 
tedy i chodci. Zkrátka, i chodec je účastníkem silničního 
provozu a měl by se podle toho chovat. Chodec má ze zá-
kona povinnost být ohleduplný, pozorný a opatrný.
Chodci patří mezi nejohroženější účastníky provozu.  Po-
vinnost nosit reflexní prvky, která již v řadě evropských 
zemí platí delší dobu, je tedy na místě a výsledky ukazují, 
že skutečně dochází ke snížení počtu nehod, při kterých 
zemře chodec.
Chodec má povinnost používat reflexní prvky mimo úze-
mí obce při snížené viditelnosti, tedy za soumraku, mlhy 
nebo tmy. Ruku na srdce, kdo z řidičů se nikdy nesetkal 
se špatně viditelnou postavou, pohybující se po krajnici? 

PoJďMe TUTo siTUAce ZlePšiT. 
Za porušení povinnosti nosit reflexní prvek může být 
chodci na místě uložena pokuta až do dvou tisíc korun. 
Tento přestupek může být řešen také domluvou. 
Smyslem je, aby si chodci skutečně uvědomili, jaké nebez-
pečí jim na silnici hrozí, a že tím, že zvýší svoji viditelnost, 
ochrání především sebe sami. Koneckonců v dnešní době 
jsou reflexní prvky běžnou součástí oblečení či zavazadel. 
Pokud takový oděv nevlastníte, stačí reflexní páska, stojí 
pár korun a může zachránit život.
 dbejte na vaši zvýšenou viditelnost a noste vrchní 

část oblečení s reflexními doplňky - řidič vás tak dří-
ve uvidí 

 vozovku přecházejte na přehledném místě 
 pokud je v blízkosti přechod pro chodce, použijte ho

 pokud v blízkosti přechod není, přecházejte pouze tam, 
kde je dobrá viditelnost 
 nikdy nepřecházejte v zatáčce, mezi stojícími automo-

bily 
  ani na přechodu však nemá chodec absolutní přednost 
 žádný řidič nedokáže zastavit své vozidlo, pokud mu 

někdo náhle vstoupí do vozovky 

Tři rady nemotorizovaným účastníkům 
silničního provozu pro zvýšení viditelnosti:
1.  Používejte reflexní a fluorescenční materiály a kombi-

nujte je, abyste byli dobře vidět za světla i za tmy.
2.  Reflexní předmět umístěte tak, aby byl dobře vidi-

telný pro řidiče - tedy dát ho na stranu směrem do 
silnice, nikoli opačně. A také by měl reflexní prvek 
být vidět jak zepředu, tak zezadu. Všeobecně se do-
poručuje reflexní prvek umístit na předloktí nebo ko-
lem zápěstí a pak také někam ke kotníkům na spodní 
část nohy. Doporučuje se mít reflexních prvků víc - 
na noze, na ruce, případně i na batohu. Vždy je lepší 
více než méně. 

3.  Dětem pořiďte oblečení, školní brašny a doplňky opat-
řené reflexními a fluorescenčními bezpečnostními 
prvky.

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

Jindřich Joch
zástupce vedoucího Městské policie Říčany 
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Bezpečnost a infrastruktura

Ani na konci podzimu dobrovolní hasiči nezahále-
li.  V sobotu 26. října zajišťovali naši členové disciplí-
nu zdravovědy na noční soutěži hasičských družstev, 
která se konala v Dolínku u Vodochod. Pro jednotlivá 
družstva si nachystali první pomoc u popálených osob 
s následnou resuscitací. V neděli 6. listopadu se někteří 
členové naší jednotky vydali do pražské Hostivaře, kde 
v rámci odborné přípravy nositelů dýchací techniky 
absolvovali výcvik v polygonu. Nejprve byla teoretická 
a následně praktická část, kdy hasiči museli absolvovat 
náročnou trasu v zakouřeném výcvikovém polygonu. 
Čekaly na ně různé překážky, šikmé plochy, sestupy 
po žebříčku, zúžený profil roury a podobně. V sobotu 
12. listopadu pořádal náš okrsek č. 3 tradiční soutěž 
hasičských družstev Floriánek. V Herinku a okolí tak 
jednotlivá družstva plnila úkoly imitující skutečné zá-
sahy. Jednalo se o práci s motorovou pilou, evakuaci 
osob, požární útok, zdravovědu, zásah u dopravní ne-
hody a podobně. V konkurenci z dvanácti startujících 
družstev obsadili naši hasiči skvělé první a čtvrté místo. 
Velikou radost nám udělali naši nejmladší. Začátkem 
října se zúčastnili podzimní části hry Plamen, která se 
konala v Křížkovém Újezdci, a účastnili se jí mladí hasi-
či z celého okresu Praha – východ. Kompletní výsledky 
byly publikovány teprve nedávno, a tak se nyní můžeme 
pochlubit, že naši mladí hasiči v kategorii mladší žáci 
vybojovali skvělé první místo. Naše družstvo v kategorii 
starší žáci se umístilo na čtrnáctém místě a dorostenec 

Patrik Ráž vybojoval druhé místo ve své kategorii. Naše 
jednotka byla v uplynulém období povolána celkem 
třikrát. 19. října jsme byli povoláni k záloze na stanici 
profesionálních hasičů. 26. října jsme drželi pohoto-
vost na vlastní stanici. A 2. listopadu jsme byli povoláni 
k požáru osobního automobilu na Masarykově náměstí. 
V prosinci budeme k vidění na Masarykově náměstí na 
všech předvánočních akcích. Budeme přítomni na Čer-
tovském reji 5. prosince, na všech adventních nedělích 
a na Českých Vánocích 23. prosince. Těšíme se na se-
tkání s vámi a zároveň se dovolujeme popřát vám všem 
hezké Vánoce a úspěšný rok 2017. 

Filip Šilar, jednatel SDH Říčany, www.sdhricany.cz

Co nového u hasičů
www.sdhricany.wz.cz
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Životní prostředí a zdraví
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Kdouloň obecná 
Cydonia oblonga

Nepříliš známé, trochu tajemné ovo-
ce s puncem vůně starých časů. Však 
se také, v dobách před aromatický-
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mi mýdly a parfémovanými prací-
mi prášky, kdoule dávaly do skříní 
s prádlem.
Známe tři druhy kdouloní, všechny 
jsou původní v Asii. U nás pěstovaná 
kdouloň obecná pochází z oblasti od 
Íránu, okolí Kavkazu až po Střední 
Asii.
Kdouloň obecná se využívala a šlech-
tila od starověku. Záhy byla rozšířena 
po celém Středozemí. Do střední Ev-
ropy se dostala zřejmě již s římský-
mi legiemi, později byla pěstována 
v klášterních zahradách.
Roste ve formě až 6 m vysokého stro-
mu, nebo jako vícekmenný statný 
keř. Kmen kryje hladká, tmavě šedá 

kůra. Listy s celokrajnou čepelí jsou 
na konci tupé nebo krátce zašpiča-
tělé. Řapík i spodní strana listů jsou 
plstnaté. Na podzim se zbarvují do 
žluta.
Květy připomínají obří květ jabloně, 
jsou až 5 cm velké, bílé nebo narůžo-
vělé. Vykvétají v květnu. Koncem říj-
na dozrávají plody – voňavé malvice 
žluté barvy s plstnatým olysávajícím 
povrchem. Mají kulovitý, až hruško-
vitý tvar. Obsahují hodně pektinu, 
proto výrobky z nich bezvadně želí-
rují.
Říčanské zahrady občas ukrývají ně-
který z mnoha kultivarů kdouloně, 
obrázek pochází z ulice E. Beneše. 
Kdouloň se velmi často používá jako 
podnož pro hrušně.
V našich podmínkách jsou plody 
v syrovém stavu tvrdé a trpké, proto 
se z nich vyráběly kompoty a marme-
lády. Tato tradice je převelice stará. 
Už Řekové vařili kdoule a jiné ovo-
ce s medem (Melimelon - ovoce na 
medu). Základ slova použili Portu-
galci, marmelo je portugalsky kdou-
le. Označení jejich džemu z kdoulí 
marmelada ve středověku proniklo 
do mnoha evropských jazyků. Díky 
kdoulím máme marmeládu.
Rod kdouloň (Cydonia) se jmenuje 
podle starověkého města Cydonia, 
což je dnešní letovisko Chania na se-
verozápadním pobřeží Kréty. Kdoule 
se tam dřív hojně pěstovaly.

Jakub Halaš
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Rozkvetlý nový rok 2017
V tomto roce pečovali členové a příznivci Ekocentra Říčany 
opět o různé přírodní lokality na Říčansku.  Kromě tradiční-
ho sekání podmáčené louky u Vojkova, proběhla také pro-
řezávka 40 starých ořešáků u Srnčího rybníka a odstranění 
keřů a nahromaděné stařiny na náspu v ulici Pod tratí. Fo-
tografie z těchto přírodních lokalit a tipy, kam za přírodou 
naleznete na mapě na http://ekoricany.org/priroda/
Během léta byla sesbírána semena 25 lučních druhů 
rostlin ze starých zahrad, sadů a luk v okolí Říčan, které 
byly vysety jako základ budoucích matečných porostů 
na dvorku naproti Muzeu Říčany. Tyto rostliny by měly 
sloužit jako zdroj semen pro dosévání rostlin do obnovo-
vaných porostů. 
Když v současné době obnovujeme nějaký travní porost, 
máme na výběr pouze mezi komerční směsí trav (obvykle 
jílku a kostřavy) a druhově bohatou směsí lučních druhů, 
která ale pochází z klimaticky zcela odlišné oblasti (jižní 
Morava, Podkrkonoší). Avšak i běžné luční druhy jsou 
přizpůsobeny podmínkám, v kterých rostou už stovky let, 
jejich genetická odlišnost si zaslouží podobnou ochranu 
jako například ochrana památek. Pokud jsou na celém 
území ČR vysévána semena rostlin pocházející z jedné po-
pulace, dochází k nevratnému ochuzení. 
Naším cílem je vytvořit matečné porosty, které by mohly 
v budoucnu sloužit jako zdroj semen pro každého, kdo 
chce obohatit svou zahradu, louku nebo sad o běžné luč-
ní druhy. V příštím roce jistě nevykvetou všechny vyseté 

druhy, ale v budoucnu se můžeme těšit na pestrou směs 
kopretin, zvonků, jitrocele, kakostů, kohoutků, hrachoru 
a mnoha dalších. Pokud se chcete k naší snaze připojit, 
kontaktujte nás na emailu katerinacihakova@seznam.cz. 
V dalších letech bychom rádi tyto matečné porosty založili 
také např. na zahradách škol a školek, nebo kdekoli o to 
bude zájem.
Zachováváme tak dědictví druhově bohatých luk pro 
další generace a poskytujeme současně útočiště mnoha 
druhům motýlů a dalšího hmyzu. Přejeme  Vám rozkvetlý 
nový rok 2017!
Tyto aktivity Ekocentra Říčany byly podpořeny Minister-
stvem životního prostředí, Středočeským krajem a Měs-
tem Říčany. Kateřina Čiháková

likvidace křídlatky v Říčanech v r. 2016
Rok 2016 je přelomový ve snaze zlikvidovat křídlatku 
v našem městě, přibylo rekordních 1629 m2 vyčištěných 
ploch. Výrazně již převažují plochy, které jsou od křídlatky 
vyčištěné. Do evidence ploch s křídlatkou přibyly v r. 2016 
jen dvě nově zjištěné plochy. Evidovaných ploch je celkem 
7564 m2, již vyčištěných je 6008 m2.
I v roce 2016 pokračovala likvidace křídlatky Okrašlova-
cím spolkem v Říčanech, v součinnosti s Městem Říčany. 
Město Říčany poskytlo Okrašlovacímu spolku dotaci ve 
výši 15800,- Kč.
Pro rok 2017 bude spolek likvidovat křídlatku na posled-
ních dvou velkých plochách, a to u dráhy a v Roklanské 
ulici. Všechny vyčištěné plochy spolek nadále monitoruje 
a likviduje případně zjištěné jednotlivé rostliny.   
Do likvidace křídlatky se také zapojuje stále více vlastní-
ků pozemků a zahrádek. Kdo chce začít vlastními silami, 
doporučujeme následující postup podle doktora Větvičky: 
na jaře po vyrašení křídlatky pravidelně odstraňovat vý-

honky vykopáním s kořeny, posekáním nebo odkopnutím. 
A to opakovat až do konce června. Pak nechat křídlatku 
růst a v září, když doroste výšky cca 60 - 80 cm, postříkat 
Roundupem nebo Dominátorem. Okrašlovací spolek na-
bízí bezplatné provedení likvidace křídlatky kdekoliv ve 
městě Říčany. 

Jiří Pánek, Okrašlovací spolek v Říčanech
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informace pro dětské 
lékaře a rodiče
Migrace obyvatel, která probíhá na našem území od 90. 
let minulého století, začíná závažným způsobem ovlivňo-
vat výskyt tuberkulózy ve střední a západní Evropě, kde 
byla tato nemoc díky plošnému a v minulosti povinnému 
očkování významně potlačena. Většina migrujících osob 
totiž přichází ze zemí s vysokým výskytem této nemoci, 
což se týká i těch, kteří přichází z východní Evropy, např. 
z Ukrajiny nebo Rumunska. 
V poslední době došlo i na Říčansku k většímu výskytu zá-
važných forem této nemoci. Z pohledu nebezpečí přenosu 
infekce na další osoby jsou především ohroženy neočko-
vané děti. 
Doporučujeme jak dětským lékařům, tak rodičům, aby 
zvýšené riziko nákazy touto nemocí zvážili. Ukázalo se, že 
očkování proti tuberkulóze je účinnou zbraní proti této zá-
važné infekční nemoci, která je v celosvětovém měřítku co 
do počtu onemocnění i úmrtí jednou z nejrozšířenějších.

Prim. MUDr. Pavla Nykodýmová, plicní odd. Říčany

Psychická krize 
v období Vánoc
Nadcházející adventní čas bývá často 
spojován s přáním klidu a pohody, sym-
bolizován obrázky šťastné rodiny kolem 

bohatě obloženého vánočního stromku. Takovou pohodu 
bychom přáli každému z nás. Pravdou však je, že ne každý 
takto Vánoce prožívá. Někdo je sám, nemá či nemůže ví-
dat děti či vnoučata, jiný má zdravotní problémy či finanč-
ně náročné období. Důvodů, proč se nedaří prožít veselé 
Vánoce, může být mnoho.
Někdy právě období konce roku bývá psychicky nejná-
ročnější. Počasí je sychravé či blátivé, média nám ukazují, 
jak bychom se měli radovat, a naše problémy se zdají těžší 
a chmurnější. A to, co jindy s vypětím sil zvládáme, se nám 
může jevit jako nepřekonatelné. Přichází krize.
V takových případech je adekvátní vyhledat odbornou 
pomoc. Někdy stačí konzultace po telefonu či setkání se 
zkušeným pracovníkem. Člověk probere svou situaci. 
Kupříkladu první Vánoce po traumatu (např. úmrtí v ro-
dině, po rozvodu atd.) bývají velmi náročné a konzultace 
může významně pomoci najít záchytné body a duševní 
stav stabilizovat. 
Kde ale takovou pomoc hledat? Lidé mohou využít tele-
fonické krizové linky, nebo se dostavit do center krizové 
pomoci. Takové služby, které jsou anonymní, nabízí na-
příklad i Terapeutické centrum Modré dveře, kde krizovou 

PRogRAM NA PodPoRU oSob 
oPAKoVANĚ SElHÁVAJÍCÍCH NA 
PRACoVNÍM TRHU
–  hledáte práci a jste osoba se zdravotní 

znevýhodněním nebo zdravotním postižením 
(duševním, mentálním, tělesným)? 

–  Nevíte si rady, jak napsat životopis nebo motivační 
dopis a máte nějaký zdravotní hendikep? 

–  Přemýšlíte o tom, jakou práci byste rádi dělali nebo 
naopak nevíte přesně, v jakém typu práce Vás 
postižení omezuje?

–  Stává se Vám, že o práci opakovaně přicházíte 
z důvodů, které nespočívají jen ve Vašem zdravotním 
postižení?

–  Máte trvalé místo pobytu na Praze-východ?
Právě pro Vás je určen náš nově otevíraný program. 

zahájení od prosince 2016. 
Obsah programu: psychoterapeutické poradenství, 
pracovní stáž, pomoc při zprostředkování pracovního 
místa. 

Kde? Říčany, Olivova 312; Kostelec n.Č.l, nám.
Smiřických 39. Přihlášky a více info na tel. 720 028 312 
nebo terapeuticke.centrum@modredvere.cz. Program 
pořádá Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú. 
SLUŽBY PROGRAMU JSOU POSKYTOVÁNY ZDARMA

 

KRÁSNÉ A POHODOVÉ SVÁTKY VÁNOČNÍ  

A ŠTASTNÉ VSTOUPENÍ  

DO NOVÉHO ROKU 

PŘEJE 

 

OKRAŠLOVACÍ SPOLEK V ŘÍČANECH 

 

pomoc poskytují ve všední dny od 8:00 do 16:00 i v období 
mezi svátky. Můžete se na nás obracet jak před Vánoci, tak 
v období mezi svátky od 27. 12. do 30. 12. 2016.

Tým Terapeutického centra Modré dveře

Životní prostředí a zdraví
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Slavili jsme 120. výročí
V říjnu jsme si připomněli 
výročí založení naší Oli-
vovy dětské léčebny, která 
je již 120 let nedílnou sou-
částí města Říčan. Pokra-

čujeme v odkazu manželů Olivových a stále se staráme o děti. 
Při pobytu v léčebně o děti pečuje kolektiv zdravotníků, ale 
využíváme i volnočasové aktivity, aby se dětem u nás líbilo.
Úzce spolupracujeme se Základní školou, která zajišťuje 
výuku během pobytu dětí v léčebně. 
Pozvali jsme mezi nás všechny, kterých si vážíme za pod-
poru naší léčebny, bývalé zaměstnance, kolegy, kteří nám 
posílají své malé pacienty. Vítáni byli všichni příznivci Oli-
vovny, přišli i obyvatelé Říčan.
Po vysazení památné lípy v parku léčebny pokračovalo slav-

nostní shromáždění v kapli, které zahájil starosta města Ří-
čan Vladimír Kořen. Přítomné přivítala doktorka Růžena 
Štorcová a připojila se i ředitelka školy Romana Bezvodová. 
Ve škole byla pro naše hosty připravena třída zařízená do-
bovými předměty a s ukázkou výuky, tak jak probíhala na 
začátku minulého století.
Ke slavnostní atmosféře významně přispěli žáci ZUŠ pod 
vedení paní ředitelky Ivety Sinkulové svými skvělými hu-
debními výkony.

OLIVOVA DĚTSKÁ LÉČEBNA, O.P.S.

Veselé Vánoce,  
hodně zdraví, štěstí  
a spokojenosti  
do nového roku 2017

přejí děti z Olivovny

masáže a fyzioterapie FYZIOTERAPEUTA
Hledáme samostatného a zkušeného

V případě zájmu nás kontaktujte na katerina.bouchnerova@nafialce.cz

Moderní prostředí 
sportovně-společenského centra

Marketingovou podporu

Vybavenou ordinaci

Divadelní skupina Romaneto nás pobavila veselohrou 
z historie Olivovny od založení manžely Olivovými, prů-
během času až do současnosti.
Večer vrcholil přednesením skladeb světových hudebních ve-
likánů v úpravě pro harfu a flétnu v podání Musica Dolce Vita. 
Děkujeme všem, kteří přijali naše pozvání a přišli s námi 
strávit příjemné chvíle při příležitosti významného výročí 
Olivovy dětské léčebny v Říčanech. 

Růžena Štorcová, pověřená řízením ODL

Životní prostředí a zdravíŽivotní prostředí a zdraví
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Životní prostředí a zdraví

Vážení čtenáři,
blíží se konec letošního roku a začí-
ná období bilancování a plánování, 
jak v pracovním tak osobním životě. 
Dovolte mi proto za celou říčanskou 
nemocnici poděkovat za důvěru, 
kterou jste nám projevili, když jste si 
pro řešení vašich zdravotních kom-
plikací vybrali naše zařízení. Posky-
tování kvalitní zdravotní péče je pro 
nás naprostou prioritou, stejně tak 
jako vaše spokojenost. Pacientům 
se snažíme nabízet lidský a přátel-
ský přístup a vysoce odbornou péči 
prostřednictvím zdejšího týmu špič-
kových lékařů, zdravotních sester 
a dalšího ošetřovatelského personá-

lu. Neustále se snažíme péči zdoko-
nalovat a jednotlivá oddělení moder-
nizovat. 
V areálu nemocnice jsme v letošním 
roce otevřeli novou lékárnu nabíze-
jící široké spektrum léčiv, odborné 
konzultace a především komfort pro 
naše klienty. Začali jsme se také více 
zaměřovat na kvalitní individuální 
ošetřovatelskou péči, jejímž cílem je 
prevence, upevňování zdraví, rozvoj 
soběstačnosti i zmírňování utrpení 
nemocného člověka. Od září pak pro-

vozujeme službu domácí zdravotní 
péče. Pacientům se díky této službě 
zkracuje pobyt v nemocnici a při-
spívá ke zlepšení jejich psychického 
stavu. Novinkou letošního roku jsou 
také nové jednotky k 24 hodinové 
ambulantní monitoraci EKG pro pa-
cienty se srdečními onemocněními. 
Moderní vybavení nemocnice nedáv-
no doplnil i nový ultrazvukový pří-
stroj v ambulanci v přízemí budovy 
ředitelství. Do našeho týmu jsme při-
vítali nové lékaře i zdravotní sestry.
Věřím, že nám i v příštím roce za-
chováte přízeň a budete se službami 
a kvalitou říčanské nemocnice spo-
kojení.

Přeji vám příjemné prožití vánočních 
svátků a především pevné zdraví 
v novém roce.

MUDr. Radek Cabrnoch
ředitel Nemocnice Říčany, a. s. in
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NA SLEVU 25 %  
NA VYBRANÉ KLOUBNÍ PREPARÁTY  
V LÉKárNĚ ŘÍČaNSKÉ NEMOCNICE
Condrosulf 180x400mg
Klokan kapsle 60+60 ks
Cemio Kamzík vánoční balení 60 cps
Colafit 60 kostiček

Platnost kupónu do 31. 12. 2016.

VÁNOCNÍ KUPÓNˇ
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seniorcentruM říčany
Protože se nám pomalu blíží konec roku 
a s tím spojené vánoční svátky, dovolte 
nám, abychom vám poděkovali za vaši 
přízeň a podporu. A jako již tradičně, tak 
i letos jsme se sešli u příležitosti Adven-

tu na  setkání seniorů s hudbou v Kulturním centru Labuť 
v pondělí 28. listopadu od 14 hodin. K tanci i poslechu nám 
hrála hudební skupina Šarm z Prahy a pro sváteční náladu 

jsme ochutnali i svařené víno z Moravy.  Rádi bychom také 
touto cestou poděkovali jak našim dobrovolníkům a spolu-
pracujícím organizacím, tak i dárcům a sponzorům. Jme-
novitě bych chtěla vyzdvihnout podporu ze strany Města 
Říčany, KC Labuť, DPS Senior a firmě Baronetto, s.r.o.
Hezké prožití svátků vánočních a šťastný vstup do nového 
roku přeje  Irena Moudrá

předsedkyně správní rady

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

Pravidelné akce:
cvičení na židlích – každé úterý v DPS Senior od 15.30 
do 16.30 hodin.
Zdravotní jógová cvičení – v DPS Senior každé úterý 
a čtvrtek 18.00 – 20.00 hodin.

Pěvecký kroužek – kroužek se schází vždy první a třetí 
středu v měsíci od 14:00 hodin v jídelně DPS Senior. 
Povídání o historii – každou druhou středu od 16:00 
hodin ve společenské místnosti DPS Senior.

Akce:
n 15. prosince, čtvrtek – Kavárnička 
Místo: DPS Senior – jídelna. Začátek: 15:00 hodin. Příjem-
né posezení a popovídání při kávě nebo čaji. Vstup zdarma.
Kontakt (informace a přihlášky):
Irena Moudrá, tel.: 732 383 424, e-mail: seniorcentrumri-
cany@centrum.cz, kontaktní místo: DPS Senior, Komen-
ského nám. 1850, Říčany.
Návštěvní den (ostatní dny a hodiny dle domluvy): 
návštěvní den se z osobních důvodů přerušuje do února.

Pro seniory

Novinky ve stacionáři Olga v Říčanech

Všichni pravidelní čtenáři, ale i občasní návštěvníci na-
šich stránek, jistě vědí o novinkách, které pravidelně zve-
řejňujeme a nabízíme. Rozhodně bude ale účelné si ještě 
závěrem letošního roku připomenout některé změny a na-
stínit novinky, které se budou týkat roku 2017.
V roce 2016 probíhal pravidelný provoz v denním sta-
cionáři, avšak kapacita, která umožňuje pobyt zároveň 
nejvýše osmi klientům, nebyla zatím naplněna. Rádi by-
chom, aby v příštím roce došlo v této oblasti k využití služ-
by ve vyšší míře. I vzhledem k této skutečnosti a zároveň 
poptávce ze strany zájemců jsme prodloužili provozní 
dobu od 7.00 do 17.30.
odlehčovací služba, která je směrovaná především na 
odlehčení rodinám a jednotlivcům v péči o jejich blízké, 
byla zahájena v červenci 2016 a proběhla v pěti vyhláše-
ných čtrnáctidenních turnusech. Podle ohlasu klientů i je-

jich rodin svůj účel splnila a bude do dalšího období zcela 
jistě službou klíčovou.
Péče je poskytována na vysoké úrovni, tým pracovníků v so-
ciálních službách a zároveň i externích pracovnic, pro které je 
péče o klienty přirozeným procesem, se stabilizoval a stále si 
osvojuje nové dovednosti. Samotné prostředí stacionáře na-
bízí klidný, příjemný pobyt v komfortním prostředí  s širokou 
nabídkou aktivizačních, terapeutických a dalších služeb.
V průběhu roku proběhlo kromě pravidelných činností 
také několik akcí pro veřejnost, např. den otevřených 
dveří, Čarodějnice, oslava dne seniorů. V příštím roce 
se chystáme tuto nabídku rozšířit.
Veškeré informace o denním stacionáři a zároveň odleh-
čovací službě Vám ochotně poskytne Pavla Romanová, 
vedoucí denního stacionáře. Tel.: 733 340 028
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Požární ochrana očima dětí 2017
Rok s rokem se sešel a nám nastává 
milá povinnost rozeslat propozice 
soutěže „Požární ochrana očima 
dětí.“  V příštím roce nás čeká již 
43. ročník této oblíbené soutěže.  
V okrese Praha – východ se letos zú-
častnilo 220 dětí. V říčanské hasič-
ské stanici probíhal výběr vítězných 
prací, se kterým nám pomáhali slou-
žící hasiči, a také následné vyhlášení 
soutěže. Po slavnostním vyhlášení 
nás čekala prohlídka stanice. Tímto 
bychom chtěli poděkovat za poskyt-
nutí prostor a za vstřícný přístup. 
Poděkování patří samozřejmě také 
našim sponzorům (Bazén Na Fial-
ce – Říčany, Park Mirakulum,  MV 
- GŘ HZS ČR a HZS Praha), kteří do 
soutěže věnovali krásné a hodnotné 

ceny. V případě zájmu o soutěž veš-
keré informace naleznete na adrese 
www.dh.cz v sekci „Prevence“. Dou-
fám, že v nastávajícím roce se zú-

častní spousta dětí a přidají se k nim 
i noví soutěžící. 

Lucie Nims, vedoucí odborné rady 
prevence Praha - východ

Komunitní centrum Říčany je ne-
zisková organizace poskytující so-
ciální služby občanům v říčanském 
regionu již 10 let. Jednou z nich je 
také bezplatná a na Říčansku dlou-
ho fungující služba s názvem spolu 
doma – rodinná asistence. Tzv. sa-
nace rodiny je poskytování pomoci 
a podpory rodinám s dětmi, jejichž 
vývoj je ohrožen v důsledku dopa-
dů obtížné životní situace, kterou 
rodiče nedokáží sami bez pomoci 
překonat, a u kterých existují další 
rizika ohrožení jejich vývoje. Nabíd-
kou odborných sociálních služeb lze 
stabilizovat  rodinnou situaci klien-
tů. Odborný asistent pracuje  přede-
vším v  přirozeném prostředí rodiny. 
na období od října 2016 do pro-
since 2019 získala služba finance 
z projektu Podpora vybraných dru-
hů sociálních služeb ve středočes-
kém kraji. cílem projektu je zajistit 
rozvoj, efektivní podporu a finan-
cování vybraných sociálních slu-
žeb na území středočeského kraje. 
Projekt je financován z evropského 
sociálního fondu (operačního pro-
gramu Zaměstnanost), státního 
rozpočtu Čr a rozpočtu středočes-
kého kraje. realizátorem projektu 
je středočeský kraj.

Klienti se mohou v případě zájmu 
o službu obrátit na tel. 737 536 201 
nebo e-mail: spoludoma@kcricany.cz.
Komunitní centrum dále poskytuje 
v regionu nezbytnou službu osobní 
asistence. Tato terénní sociální služ-
ba pomáhá osobám se sníženou so-
běstačností, ať už z důvodu vysokého 
věku nebo jakéhokoliv onemocnění, 
setrvat ve svém přirozeném prostředí. 
Klientům zajišťujeme pomoc s hygie-
nou a další sebeobsluhou, dovoz obě-
dů, nákupy potravin, vyzvednutí léků, 
pomoc v domácnosti, a v neposlední 
řadě také společnost formou doprovo-
du na procházkách, při návštěvách lé-
kaře nebo vyřizování pochůzek. Služ-
bu je možné nasmlouvat na předem 
stanovené pravidelné termíny nebo po 
předchozí domluvě i v nepravidelných 
časech podle potřeb klienta. Vyškole-
ní pracovníci v sociálních službách 
jsou občanům celého říčanského 
regionu k dispozici ve všední dny od 
7 do 22 hod., o víkendech a státních 
svátcích od 8 do 20 hod. Pro další 
informace o osobní asistenci mohou 
zájemci kontaktovat vedoucí služby 
na tel. 731 167 979 nebo e-mailu asi-
stence@kcricany.cz. služba se posky-
tuje za úhradu – ceník k nahlédnutí 
na www.kcricany.cz.

Poslední nabízenou službou je soci-
álně aktivizační služba, která nabízí 
seniorům a osobám se zdravotním 
postižením ohroženým společen-
skou izolací zdarma návštěvu sociální 
pracovnice provádějící s klienty nej-
různější aktivizační techniky (remi-
niscenční terapie, logoterapie, cvičení 
paměti, relaxační techniky). Nejedná 
se však o službu, při které pracovnice 
pomáhá s obstaráním domácnosti. 
V případě zájmu o službu nebo další 
informace využijte tel. 731 167 979 
nebo e-mail info@kcricany.cz.
Všechny sociální služby byly v roce 
2016 finančně podpořeny z dotační-
ho řízení Středočeského kraje.
Na závěr roku 2016 bychom vel-
mi rádi poděkovali všem klientům 
a jejich rodinám, kteří využili a vy-
užívají naše poskytované sociální 
služby, stejně jako děkujeme všem 
partnerům, spolupracovníkům, spřá-
teleným organizacím, Městu Říčany 
a zejména Odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví. 

Za Komunitní centrum Říčany pře-
jeme všem pohodové adventní dny, 
klidné prožití svátků vánočních 
a úspěšný rok 2017.

Eva Čeřovská, ředitelka KCŘ

Komunitní centrum Říčany v prosinci
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Prevence úrazů v dopravě – správný chodec 

Cesta integrace, o.p.s. je pro rok 2016 podpořena také 
z dotačního programu MZ ČR Národní program zdraví 
– podpora zdraví s projektem „Prevence úrazů v dopra-
vě – správný chodec“. Projekt v prosinci 2016 finišuje. 
Jaké jsou jeho výsledky? Zapojeno do programu je 15 
škol v regionu Praha-východ a Benešov, programy jsou 
realizovány v 56 třídách, programů se účastní 1151 

dětí! A o co hlavně jde? Každá 2. a 3. zapojená třída 
absolvuje dva dvouhodinové programy s dopravní te-
matikou. Bavíme se zejména o tom, kdo je to chodec, 
ochranné pomůcky při jízdě na skateboardu, kolečko-
vých bruslích, koloběžce a kole. Opakujeme pravidla 
chůze po chodníku, po silnici a přecházení silnice jak po 
přechodu, tak i mimo přechod, dopravní značky, místa, 
kde si hrát. Samozřejmostí je i správné chování v auto-
mobilu a prostředcích MHD, orientace na zastávkách, 
přecházení přes železniční přejezd a pravidla slušné-
ho chování. Děti pracují se sešitem Ferda v autoškole 
(BESIP) a interaktivním programem od Záchranného 
kruhu (www.zachranny-kruh.cz). Hodnocení je velmi 
kladné. Žáci i pedagogové oceňují především hravost, 
názornost výuky, aktivní zapojení celé třídy, různé for-
my práce – skupinová, dramatická, výtvarná atd. Pev-
ně doufáme, že děti získané či zopakované informace 
účelně využijí v dopravě a název programu – správný 
chodec bude naplněn.  Markéta Hubínková

lampiónový průvod 
v Pacově 
V sobotu 5. listopadu nám podzimní počasí přálo, a tak 
se mohla v Pacově konat už 4. Broučkiáda v řadě. Na 
startu u starého altánu se sešla spousta dětí ze širokého 
okolí a jako mávnutím kouzelného proutku se proměnily 
v berušky. Za svitu lampiónů se vydaly na dobrodružnou 
cestu, během které měly sesbírat své poztrácené tečky. Ty 
u sebe schovávali kamarádi z hmyzího světa, kteří jim je 
rádi po splnění jednoduchého úkolu vrátili zpět na jejich 

krovky. Do cíle 
se tak všechny 
vrátily už jako 
sedmitečné a za 
svou píli a sta-
tečnost dostaly 
zaslouženou od-
měnu.
 
Děkujeme touto 
cestou všem, kte-
ří se podíleli na 
přípravě této již 
tradiční podzim-
ní akce, a těšíme 
se na příští rok.

MaM

Přijďte se vánočně naladit u svařáku, koled a vánočních 
dílniček o 4. adventní neděli 18. prosince od 17:00 na 
Masarykově náměstí v Říčanech. Ve spolupráci s městem 
Říčany spolupořádá Církev bratrská, Cesta integrace, 
MAS Říčansko a letos i Olivova dětská léčebna. 

Tým Cesty integrace, o.p.s. všem přeje  
krásné a pohodové Vánoce plné 

klidu, odpočinku, splněných přání  
a v novém roce 2017 plno zdraví, 

energie a optimismu 
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Výprava říčanských skautů do Českého Krasu
Dne 29. – 30. listopadu jsme se vy-
dali se skautským oddílem na výpra-
vu do Českého krasu. Přijeli jsme 
vlakem z Prahy do Řevnice a odtud 
jsme pokračovali pešky na Karlštejn. 
Prohlídli jsme si hrad, naobědvali se 
a pokračovali dál směrem na lom Vel-
ká Amerika. Viděli jsme i další méně 
známe lomy, jeskyně či štoly. Večer 

jsme se utábořili v Liščím lomu, zde 
byla jeskyně s podzemní štolou. Kdy-
by pršelo, tak bychom mohli spát 
i uvnitř, ale protože bylo hezky, roz-
hodli jsme se spát pod širákem. Dru-
hý den jsme pokračovali po červené 
značce, která vedla do obce Svatý Jan 
pod Skalou. Viděli jsme jeskyni svaté-
ho Ivana, která má přístup z místního 

kostela, a doplnili jsme zásoby vody 
z pramenu, který vyvěrá hned vedle 
kostela. Poté jsme již pokračovali pří-
mo na vlak, který nám jel z Vráže do 
Prahy a pak do Říčan. Výpravu jsme 
si užili a těšíme se na uskutečnění 
dalších akcí.

Za říčanské skauty  
Michal Remeš - Ořez

Říčanští školáci řádili
Na konci října si více než tří stovky 
žáků a studentů říčanských škol při-
šly užít do KC Labuť dárek města – 
koncert popové skupiny Lake Malawi 
a jejich předskokanů, rockové kapely 
The Drops. 
Kluci z The Drops to rozjeli na plné 
pecky. V Říčanech už jsou jako doma, 
vždyť jejich frontman Honza Dosko-
čil právě na tomto pódiu před třemi 
lety získal prestižní cenu Zlatý oříšek 
Středočeského kraje. 
Populární Lake Malawi svým per-
fektním výkonem vygradovali nadše-
ní fanynek. Rádi přidali dvě skladby 
a po koncertu se nebránili autogra-
miádě, ani fotkám.  
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Podzimní tvoření v mateřské 
škole landie

Podzim v Landii jsme otevřeli s vílou Podzimněnkou a vy-
dali jsme se s ní objevovat všechny krásy podzimní pestro-
barevné přírody.
V naší školce se zaměřujeme na učení prožitkem, proto jsme 
s dětmi při pobytu venku poznávali stromy a keře, rozlišovali 
listnaté i jehličnaté. Sbírali jsme listy a vytvářeli z nich nád-
herné podzimní koláže. Jako výukové pomůcky pro mate-
matické představy se nám náramně hodily plody stromů, 
žaludy, bukvice, šípky, kaštany. Třídili jsme je, počítali, po-
rovnávali větší a menší, rozdělovali mezi kamarády. 
V rámci projektového týdne „Na stejné Zemi co my, žijí tu 
s námi stromy…“ jsme oslavili den stromů. Při této příle-
žitosti jsme pro děti na naší velké zahradě připravili zají-
mavý program. Na jednotlivých stanovištích na děti čeka-
ly různé úkoly a otázky. Děti úkoly plnily po skupinkách, 
klíčovou roli tedy hrála schopnost spolupráce s kamará-
dy. Na jednom stanovišti skupina čtyř dětí přenášela klá-
du dřeva. Bylo hezké sledovat, jak každá skupina vymys-
lela svůj vlastní, originální způsob, jak břemeno dostat do 
cíle! Zajímavé nápady jsme pozorovali také na stanovišti, 
kde děti skládaly hranici z polínek. Skládání, ať už z kos-
tek nebo polínek, není jen fajn zábavou, ale rozvíjí také 
prostorovou představivost dětí a posiluje vizuomotoriku 
- koordinaci práce oka a ruky. Vedle dovednostních disci-
plín jsme zařadili také vědomostní soutěže. Děti měly za 
úkol roztřídit větvičky stromů, přiřadit k sobě půlky listů, 
podle barvy a tvaru. Na dalším stanovišti děti určovaly, co 
je vyrobeno ze dřeva, nejprve hmatem, potom si danou věc 
prohlédly. Vyrostlo to na stromě? Je to vyrobeno ze dřeva? 

A co všechno kolem nás je vyrobeno ze dřeva? No přece 
celá naše školka! Na závěr jsme na naší zahradě společně 
zasadili malý doubek. 
Listopad jsme zahájili keramickou dílnou, děti otiskovaly 
listy do keramické hlíny a vyráběly mističky. Přijelo k nám 
také divadlo – pohádka o Jeníčkovi a Mařence byla do-
provázena nejen veselými a chytlavými písničkami, ale také 
poučením, že když něco chci, musím si o to slušně říct.
Tradiční pečení svatomartinských rohlíčků si užily 
všechny děti ve školce. Letos se nám obzvlášť povedly! Na-
učili jsme se novou písničku o svatém Martinovi a zkoušeli 
hrát na různé hudební nástroje, což nás náramně bavilo.
Prosinec v Landii se už ponese ve svátečním duchu příprav 
na Vánoce. Čeká nás divadlo O Ježíškovi, nadílka od Miku-
láše, Anděla a Čertíka, charitativní sbírka pro opuštěné děti, 
návštěva kostela a především vánoční setkání s rodiči.
Všem čtenářům Říčanského kurýra přejeme krásný ad-
ventní čas.  Tým Landie

MŠ a ZŠ 
neMO

Čas utíká a my máme za sebou další měsíce plné pozná-
vání světa kolem nás, vzdělávání a zážitků. ZŠ NEMO se 
rozšířila o další třídu, která sídlí v krásných prostorách. 
Žáci využívají novou jídelnu. Jednu sobotu jsme se sešli 
v NEMU u anglického divadla, jindy jsme zase přivítali 
Martina na bílém koni, zašli do Rudolfína, zahráli si s dět-
mi divadlo, účastnili se kurzu bruslení. 

V prosinci zveme všechny rodiče i zájemce o naši MŠ a ZŠ 
na vánoční besídku, která se koná 15. 12. od 16:30 hod. 
v kinosále Na Fialce.
V novém roce nás čeká spousta zážitků, akcí a výletů. Po-
silujeme náš tým o dalšího rodilého mluvčího.
Jednou z novinek pro nové zájemce o Mš neMo je 
projekt „návštěva v neMU“, kdy každý první týden 
v měsíci zveme zdarma rodiče s dětmi k nám do školky od 
9:30 do 10:30 hod. na pravidelné programy:       
�v pondělí: English club s rodilou mluvčí  
�v úterý: keramika se Štěpánkou
�ve středu: cvičení v tenisové hale (padák, míčové hry, 

různé TV náčiní)
�ve čtvrtek: hrajeme divadlo (klasické pohádky pro nej-

menší)  
Na návštěvu se prosím předem objednejte na tel: 606 541 
712 nebo e-mailem: info@nemoricany.cz. od ledna 
2017 přijímáme předběžné přihlášky do Mš neMo 
na další školní rok. ZŠ NEMO je již naplněna dětmi z MŠ 
NEMO, které jsou přednostně přijímány.
Více informací o nás na www.nemoricany.cz

Lenka Sosnovcová, ředitelka

ze života škol(ek)
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Svatomartinská slavnost
S dětmi jsme pekli svatomartinské 
rohlíčky, pak jsme slavili svatého 
Martina, který přijel na bílém koni 
a daroval dětem podkovy, o které se 
děti dělily. V lese prokázaly odvahu 
a velké srdce, když obdarovaly žebrá-
ky martinskými rohlíčky, a byla zima 
veliká. 

Svatomartinská sbírka 
na podporu čerčanského 
hospice
Jako každoročně pořádáme i letos 
svatomartinskou sbírku. Tu letoš-
ní věnujeme čerčanskému hospici 
Dobrého Pastýře. Téma 
smrti a umírání je, ač ta-
buizované, velké a dů-
ležité. Rádi bychom ho 
touto sbírkou rodičům 
i dětem přiblížili. Pra-
mínek s hospicem na-
vazuje užší spolupráci. 
Čerčanský hospic je 
jediný hospic ve stře-
dočeském kraji a nabízí 
30 lůžek pro umírající, 
ročně poskytne služby 

Kolovrátek je prima 
Podzim v Ko-
lovrátku ute-
kl jako voda. 

Všechny děti se dobře zadaptovaly, 
zvykly na své kamarády a teď spo-
lečně tvoříme jednu velkou rodinu. 
Zvládli jsme vyrobit plno krásných 
výtvorů s podzimní tématikou, které 
nám zdobí školku. Děti se naučily ta-

neční vystoupení, kterým snad oslní 
rodiče na vánočním setkání. Moc se 
všichni těšíme na čertovský a miku-
lášský rej v naší školce. Také už se 
nemůžeme dočkat, až budeme péct 
a zdobit perníčky a vyrábět dárečky. 
Všem dětem i rodičům přejeme klid-
né a pohodové svátky a radostný nový 
rok 2017.  Vaše MŠ Kolovrátek

až 300 klientům v poslední fázi ne-
vyléčitelné nemoci. Služby hospice 
může využít každý bez ohledu na 
jeho finanční možnosti. Péče o kli-
enty je finančně velmi náročná a ma-
teriální i finanční pomoc od dárců 
je pro fungování hospice nezbytná. 
Více informací na stránkách hospice 
http://www.hospic-cercany.cz/.

Děkujeme všem, kteří se do svato-
martinské sbírky zapojili a podpořili 
činnost hospice. 

Těšíme se na nové 
kamarády, kteří by chtěli 
přijít mezi nás.
Info: tel.  602 484 921,  

605 555 002
E-mail:  
skolkakolovratek@gmail.com
www.skolka-kolovratek.eu  
a facebook
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Zprávy z mŠ a ZŠ SOFie
V listopadu jsme se napříč školou i školkou věnovali stát-
nímu svátku vzniku ČR. Hned na to navázal svátek Všech 
svatých a „Dušičky“, díky kterým si povídáme o koloběhu 
života jak v přírodě, tak u lidí. 
Vrcholem prvního týdne listopadu však byl pro děti již 
6. ročník celoškolního „Dýňování“. Děti za asistence paní 
učitelek připravily občerstvení, vařila se dýňová polévka, 
zdobily se chodby i třídy a všude svítily vyrobené lucer-
ničky. Byli jsme překvapeni velkou účastí rodičů, v tako-
vém počtu jsme se naposledy setkali na začátku září na 
Posvícení. Nádherně vydlabané dýně se na závěr našeho 
večera rozzářily a svým světlem nám symbolicky posvítily 
do nadcházejících dnů, kdy světla venku bude podstatně 
méně.
V základní škole jsme se tento školní rok zapojili do pro-
gramu 4 živly České filharmonie, který se koná v prosto-
rách Rudolfína. Voda, země, oheň a vzduch – čtyři setkání 
a čtyři základní elementy života na planetě Zemi, které nás 
v průběhu školního roku čekají v podobě hravých hudeb-
ních dílen. Všichni žáci již absolvovali Oheň (na motivy 
Ravelova Bolera) a mladší žáci na konci listopadu absol-
vovali také Vzduch (a zahráli si také na flétny).

V polovině listopadu jsme začali bruslit v nové hale v Ří-
čanech. První hodina byla náročná, zejména pro děti 
z mateřské školy (bruslí již 4leté děti). I ti, kteří měli z ledu 
obavy, se však rychle začali na ledu pohybovat bez pádů, 
nebo si z nich dělali legraci, a tím pomohli ostatním dě-
tem. S dětmi odvádějí parádní práci trenéři říčanského 
BK Klubu pod vedením pana Zítka. 

Kromě bruslení jsme se v listopadu zapojili do Říčanské-
ho plaveckého poháru škol. Bohužel se do akce zapojilo 
málo škol, a tak nám tak trochu chybí konkurence. 
Na sv. Martina si základní škola připravila hledání svato-
martinského pokladu v lokalitě Na Fialce. Přesně ve stylu 
„Co jsme si dnes napekli, to si zítra sníme, martinsky se 
spolu rozdělíme!“. Pekly se totiž pravé svatomartinské 
rohlíčky. A to také ve školce, kde pečení doprovázelo po-
vídání o původu jména i legendy sv. Martina. Hlavně jsme 
se věnovali dobrému skutku, který svatý Martin vykonal. 
Děti toto téma velmi zaujalo a samy vymýšlely, jaké dobré 
skutky každý den činí a komu dělají radost.
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Vánoční jarmark
Již šestým rokem se u nás koná vánoční jarmark, 
tento rok 7. prosince od 15.30. Tento rok na jarmarku 
najdete nejen výsledky tvoření žáků ze školy, ale také 
práce dětí z mateřské školy. Každým rokem lze pořídit 
stále zajímavější dárky pro rodinu, přátele a kamarády. 
Prostory mateřské školy se promění ve vánoční dílny, kde 
si společně se svými dětmi budete moci vyrobit rozmanité 
vánoční výrobky. Celou budovou provoní adventní čaj, 
svařené víno i punč, společně s vánočním cukrovím. 
doufáme, že si jako vždy na závěr zazpíváme a zahrajeme 
koledy u ozdobeného stromečku na zahradě školy. 
Chcete-li nasát vánoční atmosféru a škola Sofie je vám 
nějak blízká, jste i se svými dětmi u nás vítáni. Jarmark 
je pro nás milá příležitost potkat se s rodinami našich 
současných, minulých i budoucích žáků. 

Vánoční koncert v říčanském kostele sv. Petra a Pavla
Ve středu 14. prosince 2016 od 15:30 se v říčanském 
kostele sv. Petra a Pavla uskuteční v pořadí již třetí 
vánoční koncert žáků mateřské a základní školy SOFIE. 
zveme vás na pásmo vánočních koled, písní a básní 
připravené dětmi z mateřské školy Sofie a žáky základní 
školy Sofie spolu s učitelkami Lenkou Sedlákovou 
a Ivetou Limburkovou.
Přijďte na chvíli zastavit čas, naladit se na nadcházející 
vánoční svátky a užít si nadšení a zápal našich hudebníků 
a zpěváků.

Pozvánka na návštěvu školy
Všechny zájemce o místo v naší škole zveme k návštěvě. 
Přijďte se podívat, jak se u nás děti učí, jak probíhá den 
ve věkově smíšené třídě. Uvidíte, jak pracujeme s cizími 
jazyky. Poznáte, jak funguje formativní hodnocení, a sami 
si budete moci vyzkoušet, jak se učí pomocí všech smyslů. 
Během dopoledne také uvidíte, že učit se s velkým nadše-
ním a zápalem lze nejenom v první třídě v září, ale také ve 
všech ostatních ročnících. Že není teorií dosáhnout toho, 

že se děti rády naučí vyjmenovaná slova, aby si dobře na-
psaly diktát nebo dopis babičce. 
Den otevřených dveří máme každý den. Přijďte se podívat, 
jak naplňujeme naše motto: „Následujeme potřeby dneš-
ních dětí“. 

celý tým mateřské i základní školy sofie vám přeje 
krásný advent a veselé Vánoce!

Patrik Matlák, ředitel školy

Na konci listopadu škola žila ještě dvěma událostmi. První 
z nich byla akce „Přástky“, kdy naše pozvání přijala paní 
Minaříková, která přede na kolovrátku z vlny oveček pa-
soucích se v okolí Hrusic a Ondřejova. Dětem v mateřské 
škole představila tuto starou techniku a společně s paními 
učitelkami jim umožnila vyrobit si z rouna andílky, kteří 
skutečně létají. Druhou akcí bylo setkání ve středu před 
začátkem adventu, kdy se rodiny našich dětí opět sešly při 
společném a také již tradičním vití adventních věnců.
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olivova dětská 
léčebna slavila  
20. října 120. výročí, 
a protože škola 
je v léčebně od 
samého začátku, 
slavili jsme také.

a jelikož do naší školy patří i školka – hrálo se i tady se staro-
bylými hračkami a zcela v duchu Komenského „Škola hrou“ 
(hrála si i paní Božena Němcová – na fotce v popředí). 

do 19. století jsme se snažily přeměnit i my - učitelky – a po-
mocí oblečení do detailů promyšleným  a učebními předměty, 
které jsme ten den vyučovaly (mravouku, historii a krasopis), 
se nám to myslím podařilo – nakonec posuďte sami. 

a že se do hodiny krasopisu zapojily celé Říčany, dokládá 
tato fotka s panem starostou Vladimírem Kořenem a paní 
doktorkou helenou hnilicovou ze Sr OdL. 

Jednu ze tříd jsme přeměnili na dobovou – kromě tabule veške-
ré zařízení pocházelo z 19. století, a to jsme sehnali laskavým 
vypůjčením mobiliáře ze skansenu z Přerova nad Labem. 

Naší škole je 120 let!

Viola Břeňová, ZŠ a MŠ při o.p.s. ODL
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NÁVšTěVA MUZEA V ŘÍčANECh 
Děti 4. ročníků z 1. ZŠ na Masarykově náměstí navští-
vily v rámci vyučování archeologické dílny v Muzeu 
Říčany a rozšířily si vědomosti o prvních obyvatelích 

našeho území v dobách pravěku. Nahlédly pod poklič-
ku práce archeologa a na názorných ukázkách se se-
známily se životem našich prapředků.  V muzeu měly 
možnost osahat repliky nástrojů z doby kamenné, 
jako jsou hroty oštěpů, čepele nožů, ale také pravěký 
srp. Vše bylo vyrobeno z pazourku nebo kostí a bylo to 
vážně „ostrý“.
Velkou pozornost vzbudila výroba kamenné sekery, 
kde děti pomocí velkého tření dřeva o kámen prohlou-
bily jamku na topůrko. Díky jejich fyzickému úsilí se 
doba výroby a dokončení tohoto exponátu lehce zkrá-
tila.
Za podpory lektorů muzea jsme se pokusili vykřesat 
jiskru z křesadlových kamenů a mnozí z nás by v pra-
věku jistě obstáli.  Na chvilku se z nás stali také ře-
meslníci a vyrobili jsme si keramické nádoby a sošky 
různých zvířátek. Měli jsme čas i na krásu a z měk-
kých drátků jsme si nachystali náušnice, záušnice 
a prstýnky.
Doba strávená v archeologické dílně utekla jako voda 
a zbyla jen chvilka na nákupy drobností.  Děti byly 
spokojené, pro všechny to byl příjemně strávený čas.

Lada Kubásková

hODINA MODERNÍ ChEMIE 
– ChEMICKÉ POKUSY OPěT 
V AKCI
Každým rokem se naše škola účastní projektu Hodina 
moderní chemie (HMCH), který má pod patronací Vy-
soká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT). 
Jedná se o prezentaci různých chemických témat a pro-
blematik popularizujícím způsobem. Úkol HMCH je 
jednoznačný. Přiblížit chemickou problematiku žákům 
ZŠ popř. studentům SŠ jednoduchou, zajímavou, po-
chopitelnou cestou. Hodina je interaktivní. Je plná 
otázek, pokusů, témat k zamyšlení apod. Klade si za cíl 
motivovat žáky ke studiu chemie a příbuzných oborů. 
Snaží se ukázat, že chemie je vědou, která nás všude 
obklopuje a bez které nelze žít. Žáci osmých tříd viděli 
dusík v akci, barevný semafor, imitaci silvestrovského 
ohňostroje a řadu dalších pokusů. Pro žáky devátých 
tříd byla připravena problematika spojená s potravina-
mi, jejich složením a vlastnosti, chemickými látkami, 
které jsou součástí potravin apod. 

HMCH obsahuje i řadu dalších zajímavých témat, 
která nás čekají příště. Považujeme za velmi přínosné 
spolupracovat s odbornými a vzdělávacími institu-
cemi, které nám mohou pomoci některá složitější té-
mata žákům přiblížit a řadu problematických pokusů 
(problematických legislativně, finančně, materiálně) 
odprezentovat žákům. Těšíme se na další akce.
Jana Kolková
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Zprávy z bezručovky
Děkujeme rodičům
Děti v našich družinových odděleních mají 
k dispozici stolní hry, hračky i stavebnice. Ač 
se je snažíme průběžně obměňovat či doplňo-
vat, nikdy se nám nepodaří mít vše, co by děti 
zajímalo. Velmi nás proto potěšil dárek rodi-

čů jednoho z našich letošních prvňáčků, kteří se rozhodli 
darovat naší družině dětskou stavebnici Cihličky. 
Při rozbalování stavebnice byly hodné i ty nejtemperament-
nější děti a jen se dívaly, jak jejich kamarád dárek od rodičů 
rozbaluje a vysvětluje jim, co všechno z ní mohou zkusit po-
stavit. Pár z nich Cihličky zná už ze školky či domova, takže 
se hned přidávaly se svými nápady a všichni společně se nej-

prve pustili do složení jednotlivých Cihliček. Stavebnici tvoří 
velmi pevné papírové krabice s polepem v podobě barevných 
cihel, které je třeba nejprve velmi snadno poskládat.
Jde to tak lehce, že po prvotním zhlédnutí, jak na to, bez 
obtíží skládali kostky všichni prvňáčci a dokonce se snažili 
poskládat alespoň dvě, jak je to bavilo. 
Pak jsme si s dětmi řekli, jak se máme k nové stavebnici 
chovat. Překvapivě, ač je naším stavebním materiálem pa-
pír, omezení jsou stejná jako u těch ostatních. Takže čisté 
ruce, uklízet je po sobě na určené místo, neskákat po nich 
a nebrat si je domů! Jiné varování nebylo třeba, Cihličky 
jsou pro děti opravdu pevnou hračkou, jak se ukázalo při 
stavbě gauče, prolézačky či pevného hradu.
Cihličky máme v družině už skoro měsíc a stále děti baví jako 
na začátku. Vylepšují své stavitelské schopnosti, pomocí spo-
jovacích prvků budují křehké a zároveň pevné stavby a do-
mečky, ve kterých si dále společně hrají, aniž by hrozilo riziko 
úrazu i poškození Cihliček v případě, že někdo omylem či 
schválně stavbu shodí a je třeba začít zase znovu od podlahy.
Ráda bych tímto poděkovala rodičům Tomáše Matějčka 
za všechny děti z naší školní družiny 
za báječný dárek, který nám dělá denně spoustu radosti.

 Jana Chalupová – vedoucí vychovatelka ŠD

jak zvládnout 2. stupeň? 
aneb adaptační kurzy pro šesťáky
Přišli na druhý stupeň s očekáváním i obavami. V novém 
prostředí je čekají kamarádi z páté třídy, ale také zcela noví 
spolužáci. Místo jediné paní učitelky, která je bezpečně 

provedla prvními roky na základní škole, se teď v jednot-
livých předmětech budou střídat učitelé s různými nároky 
a požadavky. Jak to všechno zvládnout?
Aby vstup na druhý stupeň byl pro 58 „nováčků“ jedno-
dušší, připravili třídní učitelé ve spolupráci s lektory 
Projektu odyssea adaptační kurzy, kterých se postupně 
zúčastnily třídy 6. A, 6. B a 6. C. Smyslem akce bylo lépe 
se navzájem poznat a vytvořit z nového kolektivu silnou 
partu, která umí „táhnout za jeden provaz“.  Aktivity a ne-
tradiční týmové hry proto žáky učily spolupracovat, řešit 
konflikty a společně zvládat náročné situace. Část progra-
mu rozvíjela schopnost otevřeně vyjadřovat vlastní názory 
a také respektovat odlišné postoje druhých. Žáci na závěr 
sami zformulovali pravidla chování ve své třídě a vyrobili 
třídní vlajku. O silné společné zážitky nebyla nouze, a tak 
bylo zajímavé sledovat, jak postupně roste důvěra žáků 
k učiteli a mezi dětmi navzájem. Kruh důvěry byl uzavřen.
Profesionálně připravený program Projektu Odyssea spl-
nil, v mnohém možná předčil očekávání žáků i nás, uči-
telů. Z třídenního pobytu v Posázaví jsem odjížděla s po-
citem, že „moje“ 6. A je dobrá parta, v které bude radost 
učit.     Iva Mašková – třídní učitelka
A JAK To Vidí žáci?
Celá 6. A ze ZŠ Bezručova se v úterý 11. října společně vy-
dala poznat přírodu okolí řeky Sázavy. A hlavně jsme chtěli 
poznat sami sebe navzájem. Čekal nás totiž adaptační kurz.
Dobrodružství začalo hned ráno, když jsme za doprovo-
du našich učitelů vyjeli vlakem z Říčan. V Čerčanech jsme 
přestoupili na Posázavský pacifik, který nás dovezl do 
Zlenic. Pak nás ještě čekala cesta k hotelu Kormorán, kde 
jsme se seznámili s instruktory z agentury Odyssea. Ho-
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ZŠ Nerudova
Začíná advent
Tak jako každoročně, v tomto období předvánočního sho-
nu a úklidů se mohli žáci naší školy pochlubit svými výrob-
ky na „Předvánoční prodejní výstavce svých prací“, která 
se uskutečnila ve čtvrtek 24. 11. 2016. Co všechno naše 
děti dovedou, o tom svědčí tyto fotografie.
Tento den, tj. 24. 11. 2016, absolvovali cestu do „Pekla“ 
žáci 2. a 3. ročníku naší školy. Máme hodné děti, všichni 
se vrátili v pořádku, v „Pekle“ nikdo nezůstal. Výlet byl ce-
lodenní autobusem se žáky 1. základní školy.
Na začátku prosince k nám do školy přijde také Mikuláš, 
jestli bude i s čertem, to se ještě uvidí.
V průběhu prosince dojde k ukončení dvou dotačních ti-
tulů z oblasti minimální prevence - jeden je financovaný 
z prostředků MŠMT ČR, druhý je financován z prostřed-
ků Středočeského krajského úřadu.

Nově můžete od září 2016 sledovat i fotografie z uskuteč-
něných akcí na našich Facebookových stránkách - 4. zá-
kladní škola Nerudova Říčany. 
Do závěru prosincových dnů, které utečou jako voda, 
bych chtěla popřát pohodový adventní čas, krásné vánoč-
ní svátky, klid a pohodu, nejen jménem svým, ale všech ze 
ZŠ Nerudova Říčany.¨

Jitka Macháčková, ředitelka školy

Zdravý životní styl ve 4. základní škole
Od září letošního roku se školy v České republice zapojují 
již šestým rokem do projektu „Ovoce do škol“, tento pro-
jekt je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu.

Základním cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby 
ovoce a zeleniny a vytvořit tak správné stravovací návyky 
ve výživě dětí. Naši školu zásobuje firma Laktea, která 
pořádá v rámci tohoto projektu i pravidelné soutěže pro 
zapojené školy. Této soutěže se velmi úspěšně zhostili žáci 
4. a 5. ročníku pod vedením své třídní paní učitelky. Poma-
zánky se povedly, což potvrdily prázdné talířky a misky.
Dny „zdravé svačinky“ si připravujeme tradičně. V tom-
to školním roce to byla středa 9. 11., kdy si žáci přinesli 
doma připravené zdravé svačinky. Tříčlenná porota slože-
ná z ředitelky školy a dvou žáků nejvyšších ročníků vyhod-
notila v každé třídě nejlepší svačinu, pak následně nejlepší 
svačinu v celé škole.
Škola se opět zapojila do sběru papíru „Soutěžíme s pa-
nem Popelou“, kterou každoročně organizuje firma 
A.S.A. Brno. Jitka Rosůlková 

tel to nebyl obyčejný. Byl totiž plný dobrodružství. A taky 
her, které nás posouvaly krůček po krůčku blíž k našim 
kamarádům. Společně jsme strávili tři krásné dny a užili 
si spoustu zajímavých her jako například Draci, Molekuly, 
Klávesnice, Žabky atd. Složili jsme také Zkoušku důvěry. 
Večery jsme trávili s kytarou a písničkami a bylo to všech-
no tak super, že ani nedokážeme popsat, co se nám líbilo 
nejvíc. Všechny ty zážitky jsme nakonec přikryli společně 
vyrobenou vlajkou, která má teď své místo v naší třídě. 
Domů jsme se vraceli opět vlakem, plni nezapomenutel-
ných dojmů. Věříme, že je teď celá třída semknutá parta. 

Kristýna Doležalová a Kamila Holoubková, 6. A

muzikál Noc na Karlštejně 
V čase podzimních plískanic, nedostatku sluníčka a tepla 
přijde vhod, zahřeje-li nás na duši pěkné divadelní před-
stavení. A to se stalo 14. října v KC Labuť Říčany.
Děti převážně z hudebních tříd připravily nejen pro spolu-
žáky známou Noc na Karlštejně.

Myšlenka se zrodila na letním táboře. Děti ve spolupráci 
s Jaruškou Šindelářovou, Petrou Kobrovou a Janou Mrázko-
vou secvičily písničky i dialogy. O výtvarnou stránku věci se 
postarali Jan Šindelář a Blanka Benešová - krásně vyvedené 
dobové kulisy, středověké oblečení. Pohybové vyjádření  měl 
na starosti David Beneš. Trpělivost a píli přidali  i praktikanti 
Berenika Selixová, Jana Kobrová, David a Filip Mukovi.
Dopoledne děti hrály a zpívaly pro 1. a 2. stupeň, navečer 
pro rodiče. Všichni jsme ocenili originalitu a nenahraditel-
nou atmosféru „živého vysílání“ bez playbacku. Zazněly 
tóny příčné i zobcové flétny, klarinetu, akustické i basové 
kytary. Šmrnc dodávala bicí souprava, romantiku ukulele.
 Atmosféra byla koncertová, publikum tleskalo do rytmu 
a společně jsme zpěvem podporovali sólový i sborový 
zpěv, a tak znělo KC Labuť  „Lásko má, já stůňu“ i „Jede 
král, jede král“ nebo „Hoja hoj, hoja hoj, v králi máme za-
stání, hoja hoj, hoja hoj, Bůh nás ochrání.“
Děkujeme za hezký zážitek a těšíme se, čím nás příště pře-
kvapíte!      Ivana Paplhámová 
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Adaptační kurz
Adaptační kurz poskytuje jedineč-
nou možnost hlouběji se poznat 
a stmelit v rámci třídy. Procesy vzá-
jemného sbližování a poznávání, 
které ve škole trvají většinou měsí-
ce, je zde možné nastartovat a vý-
znamně urychlit během několika 
dní. A to se také stalo.
My, budoucí třídní učitelé, jsme již od 
května úzce spolupracovali na strategii 
a plánech, jak společně povedeme naše 
nové třídy. Začít společně v neformál-

Seminář o minerálech 
Jako dlouholetému sběrateli minerálů 
mi bylo nabídnuto, abych vytvořil pro 
žáky I. a II. stupně seminář o minerá-
lech, kde bych žáky seznámil s jednot-
livými druhy minerálů nacházejících 
se na území České republiky a s mými 
zkušenostmi s jejich sběrem. Po do-
mluvě s panem ředitelem Dudkem 
a organizátorkou měsíčních seminářů, 
paní učitelkou Zajíčkovou, jsme zvolili 
dva termíny, a to 9. a 10. 11. Žákům 

jsem zde představil i své sběratelské 
pomůcky: geologické kladivo, majzlík, 
mineralogickou lupu, reflexní vestu, 
ochrannou přilbu, bez nichž se jako 
sběratel neobjedu. Při seminářích pro 
I. stupeň jsem kladl důraz na podrobné 
seznámení křemene jako nejvíce roz-
šířeného minerálu na našem území. 
Současně jsem žáky seznámil s kon-
krétními lokalitami, kde se nejvíce 
nacházejí. Aby si žáci z mé přednášky 
odnesli nějaký praktický poznatek, vě-
noval jsem každému vzorek z mé sbír-
ky. Na mineralogickém semináři pro II. 
stupeň jsem zmínil nejen rozšířenost 
křemene, ale i další rozšířené minerály, 
jakými jsou pyrit a kalcit. Jako tzv. chu-
ťovku jsem měl připravený i magnetit, 
který se při kontaktu s magnetem při-
tahuje. Na závěr semináře jsem žáky 
též obdaroval praktickými vzorky. Bylo 
pro mě potěšující, když mi pan ředitel 
sdělil kladnou zpětnou vazbu od rodi-
čů. Mimo to mne rovněž potěšila zpět-
ná vazba od žáků II. stupně s dotazem: 
Bude pane učiteli někdy druhé kolo mi-
neralogického semináře?                                                                                              

Petr Havránek

ZáKlaDNí ŠKOla u ŘíČaNSKéhO leSa

POZVÁNKA 
VÁNOčNÍ DÍLNA
Zveme rodiče a děti na tvořivé dílničky, 
kde si budou moci vyrobit betlém, 
svícen ze skleněné mozaiky, ozdobné 
větve, svícen z květináče. POČeT míST 
OmeZeN!!!
Kdy: 7. 12. 17:00 – 19:00
Kde: družina  
Cena dílny: 120,- Kč
Volejte: 723 102 429, 323 666 
546 nebo pište: zuzana.pacalova@
zs.ricany.cz (do 2.12.)

VÁNOčNÍ JARMARK
Přijměte pozvání na tradiční vánoční 
jarmark spojený s prodejem výrobků 
našich žáků, se zpěvem koled 
a pohoštěním připraveným našimi žáky. 
Kdy: 15. 12. 17:00 – 18:30
Kde: venkovní a vnitřní prostory školy

oslava Halloweenu 
byla v letošním roce plně v režii žáků. 
Deváťáci přišli s nápadem uspořádat 
pro své malé kamarády halloween-
ský rej, kde je naučí tančit „Skeleton 
dance“, čímž si děti osvěží anglická 
slovíčka z anatomie, složí s nimi hal-
loweenské origami a nakonec vyhlásí 
vítězné halloweenské masky. Anglické 
třídy 6.A a 7.A si nachystaly hry v an-
gličtině – křížovky, osmisměrky, ma-
lování podle vyprávění, přiřazování 
podle vyprávění. Jednotlivé skupinky 
žáků se rozběhly do tříd a zkusily si 
být učiteli angličtiny. Je nutno říci, že 
jim to opravdu šlo! Děkujeme žákům 
6.A, 7.A a 9.A a paní učitelce Uríkové, 
která našim malým kantorům maličko 
pomohla. Zuzana Pokorná

ním prostředí byl náš plán číslo jedna. 
12. - 16. 9. 2016 odjelo 60 šesťáků 
na adaptační kurz do penzionu Aktiv 
v krásném horském prostředí Vysoké-
ho nad Jizerou. Celý týden nás dopro-
vázelo slunce, letní teploty a nekonečná 
panoramata. Program dne byl zcela 
zaplněn aktivitami. Kurz měl své cíle. 
Třídní kolektiv, spolu s novými učiteli, 
se v průběhu kurzu navzájem seznámil, 
poznal, společně pracoval a komuniko-
val. Především pomocí her jsme rozví-
jeli sociální vztahy v třídním kolektivu, 
zvyšovali sebedůvěru a sebehodnocení 
jednotlivce ve skupině.  Učili se ohle-
duplnosti a odpovědnosti, podporovali 
komunikaci a spolupráci. Nechyběl ani 

výlet na rozhlednu Štěpánku, při kte-
rém si někteří dokázali, kam až sahají 
jejich osobní fyzické a psychické schop-
nosti. Nám učitelům byla odměnou 
pozitivní zpětná vazba, kterou zakončil 
každý žák svým koláčem spokojenosti. 
Po kurzu dorazila i upřímná slova od 
rodičů, kterým tímto ještě jednou děku-
jeme, že umožnili svým dětem se účast-
nit. V současné době jsme v plném vý-
ukovém procesu, za námi je čtvrtletní 
hodnocení, ale v našich společných ho-
dinách a na třídních setkáních se stále 
na adaptační kurz vracíme. 
Celý kurz odborně vedla M. Dobešová, 
tř. učitel 6.A, na průběhu se podílel P. 
Jánoš, tř. učitel 6.A, P. Havránek, tř. 
učitel 6.C, a dále výchovná poradkyně I. 
Červenková a M. Krejčová.

Monika Dobešová
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Pak už se otevřely dveře pro nedočkavé žáky, kteří si učení v nové škole hned vyzkoušeli.

Základní a mateřská škola magic 
hill byla slavnostně otevřena

zdá se to neuvěřitelné, ale v rekordním 
čase 8 měsíců byla zcela dokončena vý-
stavba nové budovy základní a mateřské 
školy Magic hill na Fialce. Objekt školy 
a školky je propojen přírodní zahradou.

Součástí ceremoniálu bylo rovněž odha-
lení reliéfu sochařky Šárky radové, který 
zdobí čelní stěnu budovy školy. Okno 
poznání, jak dílo nazýváme, symbolizuje 
cestu k vědění.

Na slavnostním ceremoniálu promlu-
vili kromě investora také představitelé 
partnerské společnosti Microsoft, dále 
zástupci Pedagogické fakulty univerzity 
Karlovy a České podnikatelské rady 
pro udržitelný rozvoj. Všichni blahopřáli 
k úspěšnému dokončení krásné moderní 
budovy školy a vyzdvihli zejména úspěšné 
zapojení Magic hill v projektu Vzdělávání 
pro 21. století.

Ve středu 16. listopadu se před budovou 
školy sešli žáci, žákyně, rodiče, přátelé 
Magic hill a významní pozvaní hosté, aby 
společně popřáli nové škole a hlavně 
jejím žákům hodně štěstí. 

Škola Magic Hill byla podle slov 
majitelů „otevřena“. Zástupci 
města Říčany se akce neúčastni-
li, ani nebyli pozváni. Nicméně 
je důležité zmínit, pokud jsou mé 
informace správné, že do uzá-
věrky vydání Kurýru nebyl stát-
ními orgány – např. stavebním 
úřadem – vydán žádný souhlas 
s užíváním stavby. Společnost Na 
Fialce s.r.o. se v plánovací smlouvě 
s městem Říčany zavázala, že pro-
vede celkovou rekonstrukci části 
komunikace Mánesova. Tento slib 
zatím nedodržela. Důvodů může 
být dlouhá řada, ale faktem je, že 
stavba ulice dokončena není. Kli-
matické podmínky ztěžují stavební 
práce, asi by byla možná technolo-
gicky příznivější změna povrchu 
ulice. Nicméně radnice podle 
mých informací nebyla kontakto-
vána s žádostí o změnu termínu 
rekonstrukce. Naopak město do-
stalo dopis, ve kterém investor po-
žaduje po Říčanech částku 675 ti-
síc Kč právě na rekonstrukci ulice 
Mánesova. Myslím, že skutečné 
otevření školy je především v ru-
kou investorek. Dětem přeji, aby 
vše proběhlo co nejrychleji a bez 
toho, aby se staly pomyslným „ži-
vým štítem“, který bude použit pro 
vyjednávání s městem či úřady. 

Vladimír Kořen, starosta
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exkurze do Temelína 
Po dvou hodinách strávených v auto-
buse se najednou v dáli začal rýsovat 
symbol snad každé jaderné elektrárny 
– chladící věže, ze kterých se líně valila 
hustá oblaka vodní páry. Už jsme tady, 
u samotné jaderné elektrárny Temelín. 
Už jen pár minut nás dělilo od bran 
onoho místa, které sní navštívit snad 
každý nadšenec do energetiky. A já 
jsem zcela jistě výjimkou nebyla.
První zastávkou bylo zdejší infocen-
trum, kde jsme si řekli pár slov k bez-
pečnosti, a byl nám puštěn krátký sní-
mek, který objasnil princip jaderných 
elektráren a objektivně srovnával 
efektivitu a čistotu procesu štěpení 
uranového jádra s jinými zdroji ener-
gie. Následně jsme se rozdělili na dvě 
skupiny – ta první šla přímo do pro-
storů temelínské elektrárny. My jsme 
prozatím zůstali v infocentru, kde 
jsme zhlédli několik dalších animací, 
které mě překvapily svou kvalitou pro-
dukce. Přednáška byla též obohacena 
o repliky skutečných zařízení, která 
jsme spatřili na různých schématech; 
šlo například o spršky v chladicích vě-
žích či uranové „tabletky“, které slouží 
jako samotný zdroj energie při štěpné 
reakci. Dokonce jsme viděli tzv. Wil-

sonovu mlžnou komoru, ve které jsme 
mohli pozorovat různé typy záření 
(alfa, beta, kosmické záření).
Následně jsme šli do střeženého pro-
storu. Museli jsme projít poměrně 
přísnou bezpečnostní kontrolou, kte-
rá zahrnovala detekci kovů či validaci 
našich občanských průkazů. Samotné 
strojovny mne uchvátily, připomínaly 
labyrint z různých trubek a zařízení, 
kterým zvládne projít pouze expert. 
Na schématech vše vypadalo jedno-
duše, ale realita je jiná. Když jsme vyšli 
z budovy, zamířili jsme venkovními 
prostory přímo k chladícím věžím. Ce-
lou exkurzi jsme zakončili procházkou 
kolem prostorů sloužících k dočasné-
mu uložení radioaktivního odpadu. 
Pak jsme se již vrátili zpět do infocen-
tra, poděkovali zdejším zaměstnan-
cům a odjeli zpět do Říčan.

Natalie D. Najdenova, kvinta

adaptační kurz prvních 
ročníků očima účastníků
V pondělí ráno jsme odjeli s agenturou 
„Wenku“ na adaptační kurz. Většina 
z mých spolužáků si myslela, že po 
měsíci stráveném ve škole je adaptač-
ní kurz už zbytečný, ale po třech dnech 
strávených v rekreačním a sportov-
ním středisku ve Zbraslavicích všichni 
bez výjimky změnili názor.
Když jsme dorazili autobusem na 
místo pobytu, ujali se nás dva mladí 
a skvělí instruktoři, kteří pro nás při-
pravili úžasný program plný her a ak-
tivit. Starali se o nás od rána do ve-
čera. Všechny aktivity, které pro nás 
instruktoři vymysleli, byly zaměřené 
na spolupráci a vzájemnou důvěru. 
Za pouhé tři dny jsme se hodně stme-

lili, poznali nové kamarády, užili 
spoustu legrace a utvořili skvělý ko-
lektiv.  Ondřej Machač, C1

Na adaptační kurz jsem se těšila asi 
jako na návštěvu zubaře. Takže vůbec. 
Tři dny někde daleko a ještě k tomu 
v podstatě s cizími lidmi. Super! 
Nicméně můj názor se obrátil o 180 

stupňů. Adapťák byl doopravdy skvělý 
a nezapomenutelný. Počasí bylo sice 
vážně nepřející, ale ani nám to tolik 
nevadilo. Od rána do večera jsme to-
tiž hráli „sdružovací hry“. Dozvěděli 
jsme se o sobě navzájem spousty věcí, 
některé možná i lepší nevědět. Koneč-
ně jsme byli tým. Sice jsme se ve škole 
už měsíc oťukávali, ale teď jsme se ko-
nečně skamarádili. U her jsme museli 
spolupracovat. Z 32 lidí se stala pevná 
a sehraná skupina. A když jsme při 
odjezdu všichni hladoví, protože jídlo 
tady nebylo moc dobré, dělali tzv. „pád 
důvěry“ z celkem vysoké hromady, 
který všichni zvládli úspěšně, věděla 
jsem, že adapťák splnil svůj účel.

Jitka Kocourková, C1
Další postřehy účastníků si přečtěte 
na www.kuryr-ricany.cz.

Týden vědy aV Čr
Týden vědy a techniky Akademie věd 
ČR je největší vědecký festival v Čes-
ké republice, do kterého se zapojují 
všechna pracoviště Akademie věd ČR 
a přes padesát dalších spolupracujících 
institucí. Pro veřejnost i pro studenty 
středních škol byly připraveny přede-
vším dny otevřených dveří, přednášky, 
workshopy, exkurze a mnohé další ak-
tivity. Studenti se tak mohli seznámit se 
všemi vědeckými obory. 
Mottem letošního, šestnáctého roční-
ku bylo „Za hranice známého“. Část 
programu byla věnována mj. vesmíru. 
Novinkou letošního ročníku byl speci-
ální program, který vedle netradičních 
workshopů zahrnoval i komentované 
prohlídky a pozorování.
Naši studenti využili nabídky a navští-
vili Fyziologický a Biotechnologický 
ústav, Ústav experimentální botaniky 
a Ústav experimentální medicíny. dř
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lidice žijí v obrazech
Ve dnech 5. a 12. října 2016 se děti z výtvarného oboru ZUŠ 
se svými pedagogy zúčastnily celodenního programu v Li-
dickém památníku. Ten byl zaměřený jak na historii místa 
- prohlídka pietního území a muzea -  tak na prohlídku gale-
rie a Mezinárodní dětské výtvarné výstavy.
Dětí bylo cca 70 a jejich věk byl různý. Lektorky z památní-
ku pro všechny věkové kategorie připravily program, který 
odborným, vkusným a rétoricky výborným způsobem dě-
tem přiblížil historii válečnou a poválečnou, poté propojil  
výtvarnou dramatikou s exponáty v galerii (Co mi sochy 
vyprávěly, Lidice žijí v obrazech, prohlídka Růžového sadu 
a historické hasičské stříkačky). 
Oddělení jsme výtvarné, chtěli jsme propojení také se sou-
časností, a tedy s  MDVV. Lektorky děti provedly aktuálními 

výstavními prostorami, připravily pro ně aktivity do výstav-
ních prostor vhodné a na závěr všechny skupiny dětí navá-
zaly vlastní tvorbou v dílnách galerie.  
Celý den byl nabitý zážitky, o kterých si děti vyprávěly ces-
tou v autobuse a následně pak ve školách. 
 Jistě na ně budeme mnohokrát navazovat v hodinách vý-
tvarné tvorby. 

Helena Dušková, VO ZUŠ Říčany

ZUš přeje všem dětem, rodičům a přátelům krásné pro-
žití adventního období a šťastné a spokojeně prožité vá-
noční svátky.

Kolektiv zaměstnanců ZUŠ Říčany

Tradiční pozvánky na listopadové akce ZUŠ Říčany
ze života škol(ek)
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Žákovské zastupitelstvo v novém složení 
Úderem začátku nového školního 
roku se i v Žákovském zastupitel-
stvu začal pomalu roztáčet kolotoč 
dalšího velkého dění. Volby proběhly 
hladce, a tak se mohlo všech nových 
jedenadvacet zastupitelů již v říjnu 
sejít na Městském úřadu v Říčanech 
ke svému prvnímu zasedání.  
Mnozí z vás možná nejsou obezná-
meni s funkcí Žákovského zastupi-
telstva. Je to projekt, který dává šanci 
žákům a studentům poučit se o funk-
ci městského zastupitelstva. Po první 
spíše poznávací schůzi, kdy jsme se 
seznamovali s chodem úřadu a naším 
posláním, možnostmi a povinnost-

mi, jsme absolvovali adaptační kurz. 
Již při prvním setkání byly slyšet veli-
ce zajímavé názory a nápady.  
Na programu druhého zasedání Žá-
kovského zastupitelstva byla přede-
vším volba starosty a jeho zástupců. 
Celé dopoledne bylo velice zajímavé, 
plné neočekávaných událostí a pro kan-
didáty Jana Papouška a Tomáše Mond-
scheina jistě napínavé. Projevy, které 
měli uchazeči o post starosty připra-
vené, se u každého z nich zaměřily na 
něco jiného, ale jejich cíl byl stejný. Oba 
by se rádi stali dobrým starostou, na 
kterého by se žákovské zastupitelstvo 
mohlo obrátit s jakoukoliv prosbou. 

První kolo volby proběhlo hladce, ale 
nepřineslo požadovaný výsledek, hla-
sování skončilo nerozhodně. Následo-
val další projev a další hlasování, které 
dopadlo znovu nerozhodně. Ve třetím 
kole se do kandidatury připojili Nela 
Dajbychová a Thomas Podracký, kteří 
se také představili a přednesli své vize. 
Poslední hlasování rozhodlo. Zvítězil 
a žákovským starostou se stal Jan Pa-
poušek z Masarykova klasického gym-
názia v Říčanech. Po dalším hlasování 
byly zvoleni zástupci starosty. První 
místostarostkou se stala Nela Dajby-
chová a druhým místostarostou Tomáš 
Mondschein.
Po volebním zápolení jsme se společně 
vyfotili v čele s vedením Žákovského 
zastupitelstva. Poté jsme se rozdělili 
do tří výkonných výborů - kulturního, 
mediálního a sportovního, ve kterých 
budeme spolupracovat při nejrůzněj-
ších akcích. Společně jsme připraveni 
realizovat zájmy nás i našich spolužá-
ků s co nejlepším výsledkem. 

za Žákovské zastupitelstvo
Tomáš Mondschein a Jan Papoušek

maP myslí na žáky, učitele 
i budoucnost škol

Město Říčany pod garancí místosta-
rostky Hany Špačkové již rok reali-
zuje projekt na plánování strategic-
kého rozvoje místního školství v celé 
oblasti Říčanska, tedy ve všech 53 
obcích v okolí Říčan.
Místní akční plán neboli MAP vzni-
ká společnými silami tak, aby bylo 
možné optimálně zvýšit počet míst 
ve školách, zlepšit a modernizovat 
budovy a třídy, ale i realizovat lokál-
ní i mezinárodní programy pro děti, 
žáky a učitele. Místní akční plán se 
týká rozvoje mateřských a základních 
škol, základních uměleckých škol, 
vzdělávacích volnočasových organi-
zací a pedagogicko-psychologických 
poraden na celém Říčansku. 
Do plánování i seminářů se aktivně 
zapojují ředitelé státních i soukro-
mých škol, starostové, odborníci, 
ale i rodiče a v budoucnu se budou 

vyjadřovat i samotní žáci. Vše probí-
há díky podpoře Evropských fondů, 
v rámci výzvy Ministerstva školství 
a jeho strategie KLIMA (název je 
opět zkratka z pojmů: Kultura uče-
ní, Leadership, Inkluze, Metodická 
podpora učitele a Aktivizující for-
my učení). Jedním z jejích nástrojů 
jsou právě místní akční plány roz-
voje vzdělávání pro děti do 15-ti let 
(MAP) a krajské akční plány pro 
střední školy (KAP). 

aktuality maP:
Od 20. 9. 2016 je schválen Stra-

tegický rámec MAP v ORP Říča-
ny na jehož základě mohou školy 
a obce žádat ve výzvách IROP 
(nyní např. aktuální výzva č. 46 
na specializované učebny a další). 
Kancelář MAP vydává pro žadatele 
potvrzení o souladu projektu.

Byly spuštěny stránky projektu 
www.map.ricany.cz a dále budou 
doplňovány o informace o místním 
školství.
Dne 8. 12. 2016 proběhne pro za-

pojené obce, školy a organizace 
prezentace aktuální demografické 
studie v oblasti školství pro celé 
Říčansko.
V MAP se loučí a za výbornou 

spolupráci děkuje dosavadní ma-
nažerka projektu Ludmila Třeš-
tíková. V novém roce se těší nová 
manažerka Linda Kůstková.

Krásné Vánoce a hodně sil v roce 
2017, pro naše školy a školáky úspěch 
a radost z učení, přeje celý tým MAPů!

Ludmila Třeštíková,  
manažerka MAP
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na zimním stadionu
Zveme Vás do nově otevřené plzeňské restaurace

s vynikající kuchyní, kde čepujeme tankový nepasterizovaný
plzeňský ležák. Restaurace s výhledem na ledovou plochu.

• progresivní technologie
• nekuřácká restaurace s kuřáckým salonkem 
• polední obědové zvýhodněné menu
• moderní interier
• fi remní večírky

telefon: 725 591 175 
ricanskylokal • www.ricanskylokal.cz
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Pro Říčany byla a je důležitá železnič-
ní trať Praha – Benešov. Stavěla se za 
císaře pána, provoz na trati byl zahá-
jen v roce 1871. V úseku vedoucím přes 
Říčany do Světic se pod ní nachází pět 
podjezdů.
Původně byly vystavěny ze žuly, ně-
které z nich ovšem v průběhu let do-
znaly změn. Vezměme to od Světic. 
Tamní klenutý podjezd umožňuje 
průjezd silnicí do Říčan, další najde-
me u Srnčího paloučku vedle lesa, na 
třetí podjezd narazíme při procházce 
Thomayerovou ulicí k lesu. Čtvrtý 
podjezd, propojující ulice Rýdlova 
a Smiřických, prodělal v roce 2008 
výraznou přeměnu. Pátý, dnes uza-
vřený průjezd pod tratí je v Říčanech 
na konci Barákovy ulice. Až do po-
loviny šedesátých let se tudy jezdilo 
z města na státní silnici (Černokos-
teleckou). Podjezd byl úzký a nebez-
pečný s prudkou zatáčkou. Dnešní 
ulice K Podjezdu byla delší, vedla do 
strmého kopce a těžko jste najížděli 
na státní silnici, na které byl vždy dost 
velký provoz, i když neporovnatelný 
s dneškem. Při cestě od města nahoru 
jste za tratí vpravo míjeli uhelné skla-
dy, využívající železnici. Pamatuji si 
na hromady různého druhu uhlí a do-

mek s kancelářemi. Dál se rozprostí-
raly jen zahrady a pak jste narazili na 
velký rohový dům (ve stejné řadě po-
kračují podél Černokostelecké další 
stavení včetně restaurace Sport), v je-
hož dvoře se vstupem z ulice K Pod-
jezdu byla zámečnická dílna. Vlastnil 
ji pan františek šlingr. S rozvojem 
cyklistiky se strojní zámečník speci-

alizoval na opravování jízdních kol, 
dokázal ovšem ze starších dílů sesta-
vit i kolo nové.
Vystihl správně dobu a pro nás kluky 
z různých koutů Říčan a Radošovic 
znamenal záchranu. Jezdili jsme 
často ještě na starých velocipedech 
svých otců (pod rámem, neboť jsme 
nestačili ze sedla došlápnout), nebo 
i na jiných kolech rozmanitého půvo-
du, která však neustále zlobila. Však 
jsme taky pořádali různé závody 
a často jsme bourali… Pokorně jsme 
dovedli bicykly k panu Šlingrovi, 
ten je narovnával, měnil jim plášť, 
centroval. Řadu těchto prací zastali 
jeho učedníci. Pamatuji si na Vláďu 
Čecha, který se u něj učil zkraje pade-
sátých let. Pro cyklisty vyššího věku 
byl pan Šlingr rozhodným poradcem 
i prodejcem polozávodních či závod-
ních kol. Byla vystavena v krámku 
v Černokostelecké ulici, kde obsluho-
vala jeho žena.
Po levé straně ulice od podjezdu smě-
rem nahoru se vcházelo do zahrad 
pana Viléma friesze, znamenitého 
zahradníka, jehož pozemky se táhly 
daleko k Uhříněvsi. Na části z nich 
vznikl národní podnik Interier. Tu-
ším, že spory kolem původních za-

NeObyČejNí ObČaNé ŘíČaN / díl 46, poslední 
Vzpomínky Dalibora hofty

FO
TO

: z
 a

rC
hI

Vu
 M

uz
Ea

 Ř
ÍČ

aN
y

FO
TO

: z
 a

rC
hI

Vu
 M

uz
Ea

 Ř
ÍČ

aN
y

Podjezd u Srnčího paloučku, kolem poloviny 20. století

V archivu Muzea Říčany se nachází fotografie z první republiky zachycující koláře a silá-
ka antonína Olmra. doplní potomci životopisná data tohoto muže?
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milé čtenářky  
a milí čtenáři!
Seriál Neobyčejní občané Říčan 
končí, ale cenná svědectví 
dalibora hofty, která v letech 
2004 až 2016 vycházela v tomto 
věstníku na pokračování, chceme 
ve spolupráci s Muzeem Říčany 
vydat jako publikaci. 

Kniha s náležitým obrazovým 
doprovodem přiblíží v příbězích 
obyvatel našeho města život 
uplynulých desetiletí od třicátých 
let minulého století.

V novém roce se v Kurýru 
můžete těšit na vzpomínky 
dalších pamětníků. Možná jste 
zaznamenali články pana Jaroslava 
Svobody, přidají se pánové 
Oldřich Schreiber a Vladimír Čech. 
(V tomto čísle už se ostatně s jeho 
jménem i vzpomínáním setkáváte.)

děkujeme za vaši přízeň. Budete-
li mít připomínky a postřehy, 
neváhejte se ozvat do redakce.

Renata Skalošová

hrad trvaly dlouho. Kousek výš stálo 
kolářství pana olmra. O jeho štít 
se opíraly desítky hlavně dubových 
kmenů pro náhradní díly tehdejších 
povozů. V době mého klukovství auta 
ještě moc nejezdila, spíše bryčky, ko-
čáry nebo povozy s náklady. O opravu 
porouchaných nebo zlomených ojí se 
postaral právě pan Olmr. Pro vozy, 
povozy a vozíčky dovedl také vyrobit 
báječná kola, která dnes už asi nikdo 
neumí. Dodnes mám od něj jedno ko-
lečko schováno.
Jednou jsem zahlédl, jak můj starší 
kamarád Karel míří ke koláři se čtyř-
metrovou, krásně rovnou tyčí z bří-
zy. Jak jsem zjistil, chtěl mu ji prodat. 
„Jo, chlapče, z břízy se taky dají dělat 
oje, ale jenom k lehkým povozům, bří-
za se totiž lehce láme. Já potřebuju 
spíš buk, anebo dub, nejlepší je dub. 

Podívej, co jich tady mám,“ pravil 
pan Olmr. A doporučil mu, aby dře-
vo spálil, protože bříza dobře hoří 
i syrová. Karel zesmutněl, ale ne-
vzdal to. Kmínek uvázal na kolo a jel 
až do Mukařova za jiným kolářem. 
Tam ho prodal za pět korun a vrá-
til se spokojeně domů. Ano, takové 
doby byly, jednomu se vyplatilo táh-
nout se takovou dálku s kusem břízy 
kvůli pětikoruně.
Když vznikl nový podjezd pod drá-
hou na říčanské přípojce a ten starý 
už nebyl potřeba, našlo se pro něj 
po jistý čas jiné uplatnění. Chladný 
a dobře uzavřený prostor využívala 
jako sklad firma provozující likérku 
v někdejším lihovaru Emila Dynyby-
la. Teď už je dlouho uzavřen, ale kdo 
ví, třeba bude někdy sloužit pěším 
a cyklistům...

Knihy, milé úsměvy a výborné rohlíčky
Jsme dlouholetými čtenáři Husovy 
knihovny v Říčanech, ve které vždy 
nacházíme něco na čtení, často 
i „přes pole nesené“. Vedle vzorně 
udržovaných knih je součástí na-
bídky vždy příjemná atmosféra - 
milý úsměv a vlídné slovo, ale i bla-
hopřání k narozeninám. Vrcholem 
jsou besedy „Knihovna po zavírač-

ce“, kdy k obvyklé nabídce přibyde 
zajímavý host a také, mimo jiné, 
výborné rohlíčky z dílny pracovnic 
knihovny .
Všem pracovnicím i pracovníkům 
knihovny dík za jejich přístup k nám 
čtenářům.

Miroslav a Jaroslava Vrabcovi

blahopřání  
k 90. narozeninám
Dne 12. prosince 2016 oslaví v obdi-
vuhodné duševní a fyzické svěžesti 
své jubilejní 90. narozeniny naše 
maminka, babička a prababička paní 
Věra Červená.
Děkujeme srdečně za všechno, co 
pro nás obětavě děláš, a přejeme do 
dalších let všechno nejlepší a hlavně 
hodně zdraví, spokojenosti, klidu 
a pohody. 

Mirek a Zdeněk s rodinami

vzpomínka
dne 4. 12. 2016 uplyne 25 
let, co nás navždy opustil 
pan ZdeněK sTreJČeK.
S láskou vzpomínají manžel-
ka, synové a sestra s rodinou.

Poděkování
Přejeme naší milé kolegyni Daně, ať má její život jiný rozměr než dosud, a dě-
kujeme jí za dlouhá léta, kdy jsme se mohly potkávat. Vždy byla milá a vstřícná 
svojí radou či pomocí. Rády ji kdykoli uvidíme. 

Matrikářky Jana a Lucie 
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Zprávy z maSky
Kancelář MAS získala na doplnění své-
ho týmu kolegyni podporovanou z Úřadu 
práce pro Prahu-východ, jejíž náplní je 

koordinace zapůjčování prodejních stánků a velkoprosto-
rového stanu na území Říčanska, včetně zajišťování akti-
vit s tím souvisejících a také vedení značky Zápraží ori-
ginální produkt®.  Otevírací dny kanceláře jsou nyní dva 
dny v týdnu a to pondělí a úterý. 
snídaně starostů z území Říčanska proběhla v říjnu. 
Hlavním cílem tohoto setkání bylo sdělit a informovat sta-
rosty o tom, jaká je současná situace v MAS, rekapitulovat 
možnosti finanční podpory od obcí a upřesnit informace 
o výzvě MAS - peníze do regionu pro MAS v období 2014-
2023. MAS představila vhodné typy projektů do pláno-
vaných výzev začátkem příštího roku. Obce mají největší 
zájem o realizaci projektových záměrů z Integrovaného 
regionálního operačního programu (IROP), kde je na 
výzvy MAS vyčleněno cca 72 mil. Kč na celé programové 
období.  Projekty zaměřené na bezpečnost, infrastruktu-
ru pro vzdělávání, projekty týkající se nové techniky pro 
Jednotky sborů dobrovolných hasičů III. kategorie se za-
čínají jevit reálně a věříme, že do regionu Říčanska přine-
sou mnoho dobrého. Z Programu rozvoje venkova (PRV) 
jsou pro obce vítané projekty vedoucí ke zlepšení kvality 
polních cest a odpovídající technické vybavení. Zde je alo-
kováno cca 20 mil. Kč. Z operačního programu Zaměst-
nanost (OPZ) přinášíme do území cca 10 mil. Kč a pro 
obce a jejich obyvatele jsou zajímavé možnosti týkající se 
příměstských táborů, zvyšování zaměstnanosti a také za-
řízení péče o děti v době mimo školní vyučování. Všechny 
možnosti, do jakých Opatření a Fichí lze žádat, naleznete 
na našich www stránkách. 
Touto cestou děkujeme obcím Babice, Březí, Čest-
lice, Kamenice, Klokočná, louňovice, Mirošovice, 
Mnichovice, Modletice, ondřejov, Průhonice, radějo-
vice, Řehenice, Říčany, strančice, struhařov, světice, 
Tehov, Tehovec, Velké Popovice a městům Mnichovice 
a Říčany za schválení finanční podpory pro MAs než 
budou uvolněny peníze ze strany Ministerstva pro 
místní rozvoj.
V prosinci 13. 12. proběhne zasedání certifikační komi-
se značky Zápraží originální produkt pro nově přihlášené 
zájemce z řad výrobců a provozovatelů služeb. Několika 
držitelům také končí doba platnosti certifikátu a je tedy 
potřeba žádat o jeho prodloužení. 
V úterý 20. 12. se uskuteční v kapli olivovy dětské lé-
čebny od 18.30 hodin jednání nejvyššího orgánu Místní 
akční skupiny Pléna. Toto setkání všech partnerů MAS 
je nesmírně důležité pro další chod celé organizace a na 
programu jsou tak body plynoucí ze Statutu společnosti. 
Je také nutné převolit výběrovou komisy na další rok, aby 
mohla hodnotit a schvalovat projekty přijaté do výzev MAS. 
Přijďte se na nás podívat v pondělí 5. 12. od 16.00 ho-
din na Masarykovo náměstí, kde organizujeme již tradiční 
Čertů rej v Říčanech.   

Kancelář MAS je pro veřejnost otevřena každé 
pondělí a úterý od 8 do 16 hodin. Ostatní dny po 
telefonické domluvě. Omlouváme se za omezený 
provoz, který je vzhledem k současné personální 
kapacitě MAS nezbytný.

PAVLÍNA šANTOROVÁ FILKOVÁ
Ředitelka MAS  
Projektová manažerka IrOP a PrV 
Mobil: +420 774 780 141
E-mail: kancelar@ricansko.eu 

PETRA PŘÍLUčÍKOVÁ 
Projektová manažerka OPZ
Mobil: +420 774 780 543 
E-mail: projekty2@ricansko.eu 
           
ANIMACE šKOL (poradenství a pomoc se šablonami 
pro MŠ a zŠ)
MONIKA ŽILKOVÁ - Mobil: +420 607 066 055; E-mail: 
projekty@ricansko.eu
PETRA FIALOVÁ - Mobil: +420 774 780 039; E-mail: 
sablony@ricansko.eu

ZNAčKA ZÁPRAŽÍ ORIGINÁLNÍ PRODUKT®

MIChAELA hUPCEJOVÁ – dočasný mobil: 
+420 774 780 141; E-mail: mobiliar@ricansko.eu  

Tým MAS přeje klidné adventní dny  

a příjemné prožití vánočních svátků.  

Připíjíme na úspěšné vykročení  

do roku 2017.
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Pozvání  
k bohoslužbám
Římskokatolická farnost Říčany vás 
zve k prožívání adventu a ke slavení 
Vánoc. Roráty, ranní adventní mše, 
se konají v kostele sv. Petra a Pavla 
na říčanském náměstí v pondělky  
v 6 hodin (5., 12. a 19. 12.).

24. 12. 2016, šTědrý den
16:00 Kamenice 
16:00 Říčany – zvláště pro děti
16:00 Mukařov 
21:00 Popovičky
22:00 Velké Popovice 
23:30 Kostelec u Křížků 
24:00 Říčany

25. 12. 2016,  
slAVnosT nAroZení Páně
8:00 Mukařov
8:30 Velké Popovice 
9:30 Říčany
10:15 Kostelec u Křížků 
11:00 Jažlovice

26. 12. 2016,  
sVáTeK sV. šTěPánA
8:00 Mukařov
8:30  Velké Popovice
9:30 Říčany
10:15 Kostelec u Křížků 
11:00 Otice

Více informací najdete ve vývěsce 
kostela a na www.ricany.cz/farnost.

Charitativní bazar  
ve prospěch  
Výboru dobré vůle  
– Nadace Olgy havlové
V pátek 9. prosince v době od 16 do 18 
hodin a v sobotu 10. prosince od 10 
do 15 hodin se ve Dvořákově ulici č. 
28 v Říčanech uskuteční charitativní 
bazar kvalitního nábytku a svítidel, 
obrazů, dekoračních předmětů, knih 
a rozmanitého vybavení a zařízení pro 
dům a domácnost. Nenechte si ujít 
příležitost pořídit si za velmi příznivé 
ceny užitečné a zajímavé věci pro sebe 
i své blízké. Nakupování si můžete 
zpříjemnit pohárkem svařeného vína.  
Výtěžek z této charitativní akce je ur-
čen na pomoc lidem se zdravotním 
postižením. Fotografie nabízených 
předmětů naleznete na webových 
stránkách Výboru dobré vůle - Nada-
ce Olgy Havlové www.vdv.cz.     
Srdečně Vás zve Výbor dobré vůle - 
Nadace Olgy Havlové.   
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Vánoční obrázek domu U Čechů
V ulici 17. listopadu stojí dům čp. 44, postavený v roce 
1706 na pozemku dávného mýta. dnešnímu penzionu 
starousedlíci stále říkají U Čechů, podle dlouholetých 
majitelů z rodu významných sedláků.
Josef Čech (1893–1965) nejen hospodařil, ale provozo-
val i řeznictví, v domě postaveném na začátku třicátých 
let od mýta nalevo. Jeho nejmladší syn Vladimír (ročník 
1934) si pamatuje na vůně, které se linuly ze dvora u Če-
chů při zabijačkách i na vůně vánoční spojené s uměním 
maminky emilie u kachlových kamen ve velké kuchyni 
historického domu.
Pro velké vánočky se ale chodilo k pekaři Klocperkovi (za 
prodejnou zahrádkářů v Široké ulici): „Každý dostal jed-

nu vánočku. My tři kluci, rodiče, kočí, služebná… i dobytku 
se dávala vánočka. Kousek se z ní ulomil, aby byl dobytek 
zdravý. Tento zvyk už dnes lidé neznají.“ Vladimír Čech vy-
počítává, že za jeho dětství měli tři koně, deset krav, čtyři 
kozy a značné množství drůbeže.
Pod stromečkem rodina nacházela především praktické 
dárky, často oblečení. Do obdarovávání se zapojovaly 
i děti: „Když jsem chodil do první třídy, dal jsem mamin-
ce černý krém na boty a ona z toho měla radost… A pro 
tatínka jsem šetřil na viržinka a doutníky.“ Nakupoval je 
v blízké trafice a vysvětluje: „Otec kouřil jedině večer, po 
práci, anebo v zimě, když šel na pivo k Jermařům, v sobotu 
nebo v neděli, když nebyla práce. V létě nešel do hospody ani 
jednou. To jsme chodili pro pivo se džbánkem nebo s ban-
daskou.“
Pan Čech si vzpomíná, jak jednou o Vánocích dostali 
s bratry Člověče, nezlob se a pak se hře věnovala celá 
rodina. Před svátky se podílel na výzdobě: „Na stro-
meček jsem dělával řetěz z barevného papíru. To byla 
moje práce, na které jsem si zakládal.“ O Štědrém dni 
měli u Čechů ještě jeden zvyk: „Každý měl jednu svíčku, 
mohl si vybrat, jakou chtěl barvu. Postavily se na velké 
kuchyňské prkénko, zapálily se a čí svíčka vydržela nej-
déle hořet, ten měl na světě zůstat nejdéle. Všichni byli 
pokaždé zvědaví, jak to dopadne,“ uzavírá vzpomínku 
Vladimír Čech.

–rs–

dům na snímku vlevo má letos 
už 310 let. Na obecním pozemku 

zvaném Mýto jej postavil krejčí 
Václav Chmel. Od roku 1772 do 

let devadesátých patřil rodině 
Čechů. autor fotografie se na 

něj díval ve směru od nádraží na 
počátku 20. století.

Josef a Emilie Čechovi v roce 1948
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Olga hudečková oslavila 80. narozeniny
Rok 1936 byl rokem bohatým – v tehdejším Českosloven-
sku se narodila řada osobností, jejichž narozeniny jsme si 
v průběhu roku připomínali. Také mezi námi máme čerstvé 
osmdesátníky a osmdesátnice, jejichž jméno má zvuk dale-
ko za hranicemi našeho města. Jednou z nich je sochařka-
-keramička Olga Hudečková.
Noblesní a laskavou paní Olgu známe z tvůrčí dvojice 
s manželem, sochařem Miroslavem, spolu pracovali na 
realizacích pro architekturu. Její samostatná keramická 
tvorba pro interiér i exteriér spjatá s přírodními motivy 
zahrnuje nástěnné talíře, vázy, svícny, osvětlovadla, kera-

mické stěny, fontány a zahradní solitéry.
Začátek její tvůrčí cesty spadá do konce čtyřicátých let. 
Vyrůstala ve mlýně na samotě nedaleko Blatné na Plzeň-
sku. Ve dvanácti letech odešla na měšťanku do Marián-
ských Lázní. Na první školní léta vzpomíná: „Otec měl 
mlýn dva a půl kilometru od vesnice, do školy jsme s brat-
rem museli chodit pěšky. V zimě to bylo k neprojití – bývalo 
i po pás sněhu. Někdy nás tatínek vzal na koně a sněhem 
nás provezl…“ V Mariánských Lázních bydlela nejprve 
u Školských sester de Notre Dame, v podnětném prostře-
dí penzionátu se učila jazyky, hrát na klavír a na varhany 
a dostala se i k malování. Když došlo na začátku padesá-
tých let k zavírání klášterů a rušení řádů a tamní řeholnice 
musely odejít do Broumova, přestěhovala se na internát. 
To už navštěvovala jednoroční učební kurz. S mnoha spo-
lužáky z té doby se dodnes stýkají a píší si. „Tedy já píšu 
víc a oni pak musí odpovědět,“ směje se Olga Hudečková.

V Klášterci nad Ohří se vyučila malířkou porcelánu, také 
byla členkou místního pěveckého a tanečního souboru, 
kde hrála na akordeon – hudba a tanec ji provázely i v dal-
ších městech, ve kterých žila. Absolvovala mistrovskou 
školu v Karlových Varech a v kraji porcelánu se poprvé 
letmo setkala se svým budoucím mužem. Znovu se potka-
li při studiu na Uměleckoprůmyslové škole v Uherském 
Hradišti. Tady se Olga začíná věnovat keramice. Na jižní 
Moravě se dostává k tanci a zpěvu v souboru Hradišťan. 
Později tančí v souboru Josefa Vycpálka a v pražském Slo-
váckém krúžku, v němž jsou Hudečkovi činní dodnes.
Po příchodu do Prahy studovala Vysokou školu pedago-
gickou při Univerzitě Karlově. Svůj talent rozvíjela pod 
vedením sochaře Karla Lidického, malíře a grafika Cyri-
la Boudy.Pedagogické vzdělání v životě bohatě zúročila; 
s manželem vedli po čtyři desítky let keramické kroužky. 
Věnovala se i výtvarným kurzům, kam docházely děti 
s rodiči i prarodiči, pojímala je podle Komenského „školy 
hrou“. V rozhovoru pro iForum, časopis Univerzity Kar-
lovy, před lety doporučovala setkávání několika generací 
při společné tvorbě: „Když tatínek dělá totéž, co jeho dítě 
a dítě zase vidí tatínka, jak je, nebo není šikovný, povídají si 
o tom a hecují se. Je to něco nevídaného a úžasného.“ Stej-
nou zkušenost ostatně zažívala i ve vlastní rodině. Dcera 
Veronika a syn Dominik byli od malička s rodiči, když tvo-
řili, a velmi záhy začali projevovat vlastní výtvarné nadání.
V Říčanech Hudečkovi zakotvili v sedmdesátých letech. 
Vyjížděli odsud za prací do hlavního města a do Břeclavi, 
kde v pecích Poštorenských keramických závodů jejich díla 
dostávala výsledný tvar. Plynoucí léta jim neubírají na čino-
rodosti. Stále tvůrčí, aktivní v řadě uměleckých sdružení, 
obklopeni přáteli. Olga Hudečková přemýšlí nad tím, že v ži-
votě, který byl i pořádně těžký, měli štěstí na dobré lidi. Po-
dotýká, že přátele si člověk musí hledat a také si je pěstovat.
Ukázky z její tvorby i z prací jejího muže si můžete pro-
hlédnout příští rok ve výstavní síni Atrium v Praze na Žiž-
kově. Renata Skalošová

Manželé hudečkovi léta spolupracovali i s Choreou Bohemicou. 
Jejich dcera Veronika (1964–1980) v souboru tancovala a Čes-
ké legendy, ve kterých účinkovala, ji inspirovaly k cyklu linorytů, 
jenž věnovala souboru. Na obrázku novoročenka České Vánoce.

z tvorby O. hudečkové

FO
TO

: z
 a

rC
hI

Vu
 O

. h
ud

EČ
KO

VÉ

Olga hudečková se narodila 17. listopadu 1936 v Kotouni u Blat-
né v okrese Plzeň-jih.
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Zákon o prokazování původu 
majetku
Od 1. 12. 2016 nabývá účinnosti Zákon o prokazování 
původu majetku. Zjednodušeně řečeno – tento zákon 
dává do rukou finančního úřadu mocný nástroj, kte-
rým bude možno u všech fyzických i právnických osob 
prověřit, zda svůj majetek tyto osoby nabyly po řádném 
zdanění všech svých příjmů.  A co to znamená v praxi? 
Pokud finanční úřad pojme oprávněné pochybnosti, že 
příjmy poplatníka vykázané v jeho daňovém přiznání 
o více než 5 mil. Kč neodpovídají nárůstu jeho jmění, 
spotřebě nebo jinému vydání, bude tento poplatník 
vyzván, aby původ svého majetku prokázal. Pokud po-
platník na výzvu správce daně tento rozdíl nedoloží, 
bude mu stanovena daň podle pomůcek a poplatník se 
nevyhne ani značné penalizaci. V této souvislosti upo-
zorňujeme, že pro prokázání původu majetku je tedy 
nutné  v první řadě podávat daňové přiznání, ve kte-
rém jsou pravdivě uváděny všechny příjmy podléhající 
dani (např. příjem z podnikání, závislé činnosti, kapi-
tálového majetku apod.). Vedle toho může vzniknout 
fyzické osobě povinnost podat oznámení o osvoboze-

ných příjmech, a to tehdy, pokud obdrží příjem vyšší 
než 5 mil. Kč. Tato povinnost se nevztahuje na příjem, 
o němž může správce daně zjistit údaje z rejstříku, do 
kterého má přístup. Konkrétně: nemusí se oznamovat 
osvobozený příjem z prodeje nemovitostí zapisovaných 
do katastru nemovitostí. Oznamovací povinnost se tedy 
vztahuje např. na osvobozený příjem z prodeje obchod-
ního podílu, na osvobozený příjem z přijatého finanč-
ního daru, na osvobozený příjem v hodnotě darované 
nemovitosti atd. I neoznámení osvobozeného příjmu 
podléhá pokutě, kterou ovšem může správce daně zcela 
nebo zčásti prominout, pokud k nesplnění povinnosti 
došlo z důvodu, který lze s přihlédnutím k okolnostem 
daného případu ospravedlnit. 

Podklady k tomuto článku připravila Ing. Andrea Jeriová, 
daňový specialista firmy RADIUS Říčany s.r.o.   
 
V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat  
RADIUS Říčany s.r.o., rádi se Vám budeme věnovat. 

Ing. Věra Tauberová, tel. 728 832 303
vera.tauberova@radiusricany.cz

ÚČeTNí a DaňOVá POraDNa PrO PODNiKaTele
Mezi námi

sport | kultura | zábava

děkuje všem svým zákazníkům za zájem o naše služby.
Všem zaměstnancům a spolupracovníkům děkuji  za  jejich obětavou, kvalitní a každodenní práci, 
kterou po celý rok 2016 odváděli. Děkuji a přeji všem krásné vánoční svátky. Ing. Věra Tauberová

raDiUS ŘíČaNy bilancuje rok 2016
Na konci roku mnozí z nás hodnotí svou práci. Stejně 
učinila v rozhovoru pro Říčanský kurýr i majitelka účetní 
firmy RADIUS Říčany s.r.o. Ing. Věra Tauberová. 

Jak hodnotíte rok 2016? 
Měla jsem konkrétní cíle. Vedle převzetí firmy bylo úko-
lem č. 1 zkvalitnění prostředí pro zaměstnance i zákazní-
ky, zkvalitnění technického vybavení. Přestěhovali jsme 
kanceláře do nových prostor v OC Lihovar a vybavili jsme 
je počítačovou sítí včetně serveru. Úkolem č. 2 bylo for-
mování pracovního týmu. Převzala jsem stávající zaměst-
nance, podařilo se nám tým posílit o 4 nové kolegyně, 
další hledáme. Naše daňová specialistka se stará o vzdě-
lávání týmu, atmosféra v kanceláři je přátelská a otevřená. 
Úkolem č. 3 byla práce s našimi zákazníky. Vedle bezpeč-
ného uložení dat i dokumentů jim v nových prostorách 
poskytujeme i odpovídající podmínky pro individuální 
konzultace. 

V roce 2016 byl rAdiUs v Říčanech hodně vidět i sly-
šet. Bylo i toto vaším cílem? 
Ano, RADIUS je lokální firma a chce se prezentovat prá-
vě zde. Naše veřejné působení dělím na dvě části, a to 
na část odbornou a veřejně prospěšnou. Příkladem naší 
práce v odborné oblasti je Účetní a daňová poradna, ta 
má v Říčanském kurýru své pravidelné místo. Spadá sem 
i pořádání odborných seminářů, v lednu bylo tématem 
Kontrolní hlášení, v září pak EET. Jako host jsem byla také 
zvána na pracovní setkání podnikatelů. Mezi naše veřejně 
prospěšné aktivity řadím např. Ples města Říčany, jehož 
jsme byli generálním partnerem, nebo náš projekt „Pomá-
hejme spolu, společně jsme silní“ pro děti z pěstounských 
rodin. 
Jste tedy spokojena? 
Stále je co zlepšovat, ale ten první rok jsme zvládli. Děkuji 
touto cestou všem našim zaměstnancům za jejich celo-
roční práci, děkuji zákazníkům a nám všem přeji krásné 
vánoční svátky.  
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ing. jana 
Karlachová
certifikovaná  
realitní makléřka
RE/MAX VIP 
v Říčanech

chcete také poradit 
při prodeji, koupi nebo 
pronájmu nemovi-
tosti? Pošlete mi svůj 
dotaz k problému, 
který řešíte. 

OTáZKA: Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda je v pořád-
ku, když po mně realitní makléř požaduje kupní smlouvu 
na byt, který prodávám. Jsme již ve stádiu, kdy zájemce 
o byt složil kauci za rezervaci. Nepřeji si, aby realitní mak-
léř viděl, za kolik jsem byt koupila. Děkuji za odpověď. 

Barbora N.

ODPOVěď: Dobrý den, Vaše kupní smlouva označována 
též jako nabývací titul je listina veřejně komukoli dostupná 

na katastru nemovitostí. Pokud tedy budu chtít například 
já zjistit, za kolik jste byt koupila, dojdu na katastr a tam 
získám opis oné smlouvy, a to pouze za správní poplatek. 
Makléř nabývací titul pravděpodobně potřebuje pro banku, 
která bude financovat vyhledanému zájemci koupi Vašeho 
bytu. Je to běžný postup.

OTáZKA: Dobrý den, podepsala jsem smlouvu o rezervaci 
s RK na pronájem bytu. Při čtení nájemní smlouvy jsem 
zjistila, že ve službách za byt (měsíční zálohy) je uveden 
i fond oprav. O tom jsem při prohlídce bytu ani při rezerva-
ci nic nevěděla, při zeptání se, co obsahují služby za byt, mi 
nebylo sděleno, že by tam patřil i fond oprav. Může vlastník 
bytu požadovat placení fondu oprav po nájemníkovi? Moc 
Vám děkuji za odpověď.  Jarka S.

ODPOVěď: Dobrý den, fond oprav je složka samotného 
nájemného, nikoli služba, nelze ji tedy přeúčtovávat nájem-
ci spolu s dalšími poplatky a zálohami. Tzv. fond oprav slou-
ží k opravám a zvelebování domu, s čímž nemá nájemce nic 
společného.

Vaše dotazy k realitní problematice můžete posílat  
na e-mail: jana.karlachova@re-max.cz
další zodpovězené dotazy najdete na  
www.janakarlachova.cz/realitni-poradna

Přeji Vám krásné a klidné Vánoce!

Mezi námi
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rybářské povolenky  
již pod stromeček
ČRS MO Říčany sděluje termíny 
prodeje povolenek k lovu ryb na rok 
2017, který bude probíhat v níže uve-
dených dnech v rybářské klubovně 
u Marvánku, Řípská 1700, Říčany, 
a to vždy v sobotu od 8 do 12 hodin:
10. prosince 2016
7. a 28. ledna 2017
18. února 2017
4. a 18. března 2017

Více na www.crsricany.webnode.cz 
nebo ve vývěsce na Masarykově ná-
městí. 

Do nového roku přejeme mnoho 
zdraví, krásné úlovky a pohodově 
strávené chvíle u vody.  

Petrův zdar 
Pavel Novák, předseda MO Říčany

Církev bratrská v Říčanech zve na 
vánoční setkání a něco navíc

Společně s MAS Říčansko a Cestou 
integrace vás zveme na podvečerní 
adventní setkání v neděli 18. prosin-
ce od 17:00 na Masarykově náměstí 
v Říčanech. Na pódiu vás vánočně 
naladí pěvecká vystoupení. Děti se 
mohou těšit na vyrábění vánočních 
ozdob, svícínků a zdobení perníčků. 
Pro zahřátí těla nabídneme čaj nebo 
svařák a pro duši vánoční zvěst s po-
žehnáním.
Na Boží hod vánoční v neděli 25. 
prosince vás zveme na vánoční bo-
hoslužbu, kde si společně připome-
neme důležitost Kristova narození 
pro náš život. Můžete se těšit na tra-
diční i moderní křesťanské chvály, 
výklad Božího slova, program pro 
děti, společné modlitby a vánoč-
ní kavárnu. Bohoslužba proběhne 

v Kolovratech v sále klubu U Bou-
dů od 9.30 hod.
Máte rádi LEGO? Máte rádi hooodně 
lega? Tak přijďte v lednu stavět le-
gové městečko. Společně postavíme 
silnice, železnice, vlaky, lodě, budovy, 
věže, náměstí, parky. Děti mohou sta-
vět podle vlastní fantazie nebo podle 
návodů a připravených sad. Záleží 
jen na nás, jak budeme město během 
tří dní stavět. A čtvrtý den jej 
ukážeme všem v našem oko-
lí. Lego projekt podporuje 
hravost a kreativitu a uka-
zuje důležité životní prin-
cipy prostřednictvím 
biblických příběhů. Je 
to dobrovolnická akti-
vita Církve bratrské pro 
širokou veřejnost. Není provázána 

s firmou Lego, ani se nejedná o před-
váděcí akci. Je určena pro děti od  
6 do 12 let a bude se konat od 19. do 
22. ledna 2017 v sále klubu U Bou-
dů v Kolovratech. Počet míst je ome-
zen, proto se děti registrují předem 
na tel. 774 737 310. Další informace 
jsou na stránkách www.cb.cz/ricany/
legoprojekt. 

S lítostí Vám oznamujeme, že 
nás dne 18.11. 2016 opustil náš 

dlouholetý přítel, rybář pan 

JiŘí linKA 
V organizaci působil od roku 

1977 a od roku 1985 jako 
jednatel. 

Přejeme mu mnoho krásných 
úlovků na druhém břehu.

Čest jeho památce!

Za říčanské rybáře Pavel Novák, 
předseda MO

Mezi námi
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aquapalace Praha 
v prosinci

Prosinec je krásným obdobím adventu 
a očekávání. Děti se těší na Ježíška, 
dospělí na sváteční volno a oslavy Vánoc 
a konce roku. Tma přichází brzy, sněží, 
mráz zalézá za nehty. A všude vládne 
chaos a nákupní horečka. O adventu 
se má ale rozjímat a relaxovat. Nevíte, 
kde najít trochu klidu pro získání 
duševní pohody a harmonie? My to 
víme! Vydejte se do Aquapalace Praha 
a najděte zde svoji oázu.

Saunový svět
Prosinec v saunách bude vonět sibiř-
skou jedlí. Každý den vás čekají tři cere-
moniály v saunovém světě ve znamení 
vybraných vůní. Kromě nich můžete 
navštívit další speciální saunovací akce:
Čertovské saunování v pondělí 5. 12. 

od 20 hodin
Saunování při svíčkách za výhod-

nou cenu 390 Kč ve čtvrtek 8. 12. 
a 22. 12. od 20 hodin
Speciální saunový program je při-

praven na víkend 17. – 18. 12. od 
17.00 do 22.00 hodin
Vánoční metličkování s překvape-

ním – od 25. do 27. 12.

Vodní svět
3. – 4. 12. 2016 – Mikulášská besídka
10. – 11. 12. 2016 – sladká koleda 
od chupa chups. Zpívání koled s Le-
onou Gyongyosl a jejím kolektivem. 
11. 12. 2016 – Podvodní focení 
s mořskou pannou. Vyfoťte se s krás-
nou mořskou pannou v Paláci Rela-
xu. Známá fotografka Lucie Drlíková 
vám prozradí, jak na to.
17. – 18. 12. 2016 – Adventní víkend 
v Aquapalace Praha. V neděli 18. 12. 
pro děti od 18 hodin Ježíškova pošta. 
20. – 21. 12. 2016 – Koledy na vodě. 
Přijďte si se známými umělci zazpívat 
koledy na vodě.
19. 12. – 1. 1. 2017 – Pohádkové vá-
noční prázdniny. Pohádkové animace, 
závody na tobogánech, zumba show.

Spa – wellness
Absolut lift
Dopřejte své pleti zpevňující a lif-
tingové ošetření, které remoduluje 

kontury vašeho obličeje. Po ošetření 
je pleť zklidněná a v komfortu.
Rezervujte si svůj termín na telefonu 
271 104 131. 

ViP sPA relAx karta
Skvělá zpráva pro všechny, kteří chtějí 
být zdraví a odpočatí. 
Půlroční SPA VIP RELAX karta! 
Masáže, Privátní SPA, Saunový 
svět, fyzioterapie, to vše za zaváděcí 
cenu!

Dopřejte si relaxaci a nechte se hýčkat 
v Aquapalace Praha. 

Fitness
Mikulášská besídka
Přijměte v úterý 6. 12. pozvání na 
Mikulášskou besídku do Fitness 
Aquapalace Praha. Připraveno bude 
cvičení trochu jinak, raut, tombola 
a Mikuláš s čertem každému nadělí 
dárek. Začínáme v 18 hodin. 

Poslední kruháč roku 2016
Poslední kruhový trénink v roce 2016 
proběhne v pátek 30. 12. od 18 hodin 
v aerobním sále. Rezervujte si svůj 
termín a rozlučte se tak s rokem 2016 
ve sportovním duchu.   

Rezervace na tel.: 271 104 132 nebo 
na recepci Fitness. 
Více na www.aquapalace.cz 
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Mezi námi

  VOUCHER 
Přijďte dva a třetí zaplatí jen 1,-  Kč * 

www.aquapalace.cz
*Více informací na

     2+1 DÁRKOVÉ
VOUCHERY
ÁÁÁRDÁÁÁÁDDDÁRÁRÁRÁDÁÁÁÁÁDÁDÁÁDDDÁÁÁÁDÁÁDDDDÁÁÁDDDDDÁÁDÁDDÁÁDDÁDDDÁDÁÁ
VOV

www.aquapalace.cz
*Nakupujte online na

ZDARMA

  STUDENT
jen za199Kč

Vstup do Vodního světa na 3 hodiny.

Nabídka platí od pondělí do pátku, při zakoupení 
vstupenky od 14:00 hod. 

*

www.aquapalace.cz
*Více informací na

ZDARMA

SENIOR
jen za190Kč

*

Vstup do Vodního a Saunového světa na 3 hodiny.

Nabídka platí od pondělí do pátku, při zakoupení 
vstupenky do 11:00 hod. 

www.aquapalace.cz
*Více informací na
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Názory

Proč jsou názory v zadní části Kurýru?
Říkala jsem si, blíží se Vánoce, tak nebu-
du reagovat a přispěji k předvánoční po-
hodě. Pak mě oslovilo dost lidí a já jsem 
si uvědomila, že odpovědi na mé články 

nejsou jen moje věc. Ano, Kurýr je volně přístupný, ale po-
dívejme se, kde se nachází rubrika „Názory“. Snažila jsem 
se již několikrát, aby tato rubrika byla posunuta dopředu, 
třeba hned za „Informace z radnice“. Vždyť jsou to názory 
občanů k dění  ve městě a na radnici a měly by tak hned 
navazovat na informace z radnice.
Co se týká anketní otázky k referendu, dostali jsme na 
rozdíl od radniční kampaně prostor pouze 500 znaků. 
Do těch se ale opravdu nevešly argumenty mého postoje 

k otázce. Poznámka, že jsme nepřišli s žádnou žádostí na 
doplnění materiálu, je také zavádějící. Na zastupitelstvu 
přicházíme s různými pozměňovacími nebo doplňujícími 
návrhy. Ale ať přijdeme s jakýmikoliv návrhy, se kterými 
vedení radnice nesouhlasí, tak prostě neprojdou. Takový 
je život v opozici.
Také mi v odpovědi starosty v příkladu 3 chybí reakce na 
to, proč byly použity soukromé e-mailové adresy, které 
dali občané k dispozici při registraci do projektu Řídím 
Říčany. 
Přeji všem krásné vánoční svátky, hodně pohody a dětem 
hodně dárků pod stromečkem.

Karla Egidová, zastupitelka

Nebezpečné hry s čistírnou
Dovolte pár argumentů k reakci pana sta-
rosty na můj příspěvek v minulém čísle, 
kde mne (opětovně) naprosto nepodlože-
ně napadá. Rád bych věřil, že z neznalosti 
problému.
Již před několika lety jsem vyjádřil pře-

svědčení, že plánované dvě čistírny jsou pro naše město 
drahým a nevhodným řešením. A zadaná studie mi dala za 
pravdu. Doporučila rozšířit stávající ČOV, nikoliv stavět 
další. Stejně tak dnes tvrdím, že rozšíření čistírny pouze 
na 21000 EO je špatné řešení, které již dnes matematicky 
nevychází a do blízkého budoucna způsobí mnohé problé-
my, které zaplatíme my všichni. Proč?
Dnes je ČOV navržena na 16 158 EO, připojeno je na ní 
cca 12-13tis. obyvatel. Podle měření je její kapacita vyčer-
pána a dokonce v jednom z hlavních ukazatelů (Ncelk) 
dlouhodobě přetížena. Hodnoty v něm odpovídají cca 20 
000 EO, což přináší zvýšené provozní náklady a je to je 
jeden z důvodů proč je nutné ji rozšířit. Rozdíl cca 3 500 
EO jde na ostatní znečištění, které můžeme zjednodušeně 
vysvětlit jako znečištění z objektů, které neslouží bydlení. 
Tedy obyvatel ≠ ekvivalentní obyvatel (EO)!
Na kanalizaci dnes není napojeno cca 1 000 objektů, tedy 
cca 3 000 obyvatel, kteří zde žijí a je správné je napojit. 
K nim je zapotřebí připočítat další, kteří dnes budují domy 

a staví (zatím) jímky. Do blízkého budoucna je také nut-
no uvažovat s kapacitou na výstavbu školy, školky, spole-
čenského domu a dalších objektů občanské vybavenosti, 
nebo rekonstrukcí na služby, kanceláře, atp. Hrubým 
propočtem tím získáme potřebu min cca 5 000 EO, což 
odpovídá právě těm 21 000 EO. Pokud však nepočítáme 
skutečný stav znečištění Ncelk, pak jsme někde kolem 25 
000 EO. Kde je pak prostor na další rozvoj referendem 
avizovaných 5000 lidí? A co další služby, atp?
Z výše uvedeného hrubého propočtu vyplývá, že dříve na-
vrhovaných 27 000 EO je tedy spíše konzervativním a do 
jisté míry i regulačním číslem s malou rezervou na umír-
něný rozvoj města.
Pokud bude ČOV rozšířena pouze jako třílinka na 21 000 
EO, bude do budoucna nákladné čistírnu jakkoliv rozšířit. 
Navíc provozní náklady budou nyní a po případném roz-
šíření ČOV v budoucnu mnohem vyšší než by tomu bylo 
u standardních dvoulinkových provozů. 
Po celou dobu kdy jsme společně s Klidným městem ved-
li Říčany, jsme se snažili o odborné a koncepční řešení 
problémů ve prospěch města a mnohé se podařilo. Bylo 
to díky diskusi a názorové různorodosti. Věřím, že naše 
argumenty budou zváženy, ne znevažovány a najde se nej-
vhodnější řešení pro naše město.

Miloslav Šmolík, zastupitel

V pozici starosty je třeba mít nadhled
Pan starosta Kořen vzal referendum velmi osobně. Ostat-
ně měl pro referendum svou motivaci, jak uvedl v rozho-
voru pro Deník, když řekl, že jej výsledek referenda mrzí, 
neboť jako starosta ručí „za každý svůj krok veškerým 
svým majetkem“ a referendum mu tak zřejmě sebralo 
možnost jej bránit. 
Chápu tedy jeho naštvání v okamžiku, kdy bylo jasné, 
že občané Říčan jeho zbytečné referendum odmítli. 
S čím se však nemohu smířit, je jeho reakce na sociál-
ních sítích a následně i v Kurýru. Na sociálních sítích 

pan starosta bezprostředně po referendu naznačil jmé-
nem města, že ti, kdo nehlasovali v referendu kladně, 
nemají rozum. Ve své podivné komunikaci pak pokra-
čoval i na stránkách Kurýra, kde rozvíjel naprosto ne-
podložené spekulace o jakési chystané developerské 
revoluci v Říčanech. 
S developery nejednám, takže netuším, zda se v Říčanech 
připravují postavit nějakou obdobu Jižáku. Ale vím jinou 
věc. Za prvé, že já nic takového nechci. A za druhé, město 
má dostatek možností, jak tomu zabránit i bez referenda.
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Vážení sousedé,
předně si myslím, že nastal čas adven-
tu, tedy přípravy na Vánoce. Už se tě-
ším, jak je s rodinou hezky strávím.
Přeji vám nádherné chvíle plné zázraků 
a radosti  v očích vašich blízkých. Ur-

čitě se nenechte zneklidnit stranickou taškařicí, kterou 
předvádí členové ODS a další i v tento čas.
 
Pro ně mám čtyři krátké odpovědi.
K. Egidové: Zmínění lidé zaškrtli kolonku, v níž dali 
souhlas k zasílání novinek. Není problém to upravit.
 
M. Šmolíkovi:  Shrnu tvůj článek jednou větou: ods 
bojuje o rozšíření ČoV na 27 tisíc obyvatel! A do-
dávám, že jde o přesnou hru s nepřesnými čísly.  1000 
domů není dosud napojených. Jenže, kolik z nich se vů-
bec může na říčanskou ČOV napojit – třeba kvůli tomu, 
že jsou ve Voděrádkách nebo Kuří?  Tvrzení, že obrov-
ská ČOV bude jakýmsi regulačním nástrojem, považuji 
za absurditu, která se snad v Kurýru ještě neobjevila. 
Víc nemá cenu reagovat.

J. Kozákovi: Manipulace plné rozporů se dopouští 
ODS. Tvrdíte, že vám jde o malé půvabné město, a na 
straně druhé chcete budovat ČOV pro 27 tisíc obyva-
tel!  To zdravý rozum nepobere. Klidné město je čitelné, 
máme přísné zakázky a úspěšně řídíme, opravujeme, 
vylepšujeme… a chtěli jsme referendem na delší dobu 
ochránit město před nezodpovědnými stavebními ha-
zardéry. Jiný nástroj, který přesahuje volby, není.
 
L. Musilovi: Stavební uzávěry byly přijaty v roce 2006 ve 
chvíli, kdy jste masivně rozšiřovali dva dny před volbami 
územní plán. Lidé psali petici proti výstavbě na Fialce a byli 
hodně rozhořčení. Tak jste pod tlakem narychlo svolali mi-
mořádné jednání rady. Víceméně jste k tomu byli dotlačeni.    
 
A na závěr to podstatné. Myslím si, že redakční rada 
chce oddělit fakta z radnice od dojmů, faktických chyb  
a manipulativních komentářů. Navíc si myslím, že ty-
hle pseudopolemiky opravdu nikoho nebaví.
 
Hezké Vánoce všem lidem dobré vůle.

 Vladimír Kořen, starosta města 

Dozvuky referenda
V minulém vydání kurýru bylo v sekci 
Názory dost rušno. Probíral se zde hlav-
ně neúspěch prvního místního referenda 
v Říčanech. Důvodů neúspěchu se zde 
našlo několik a vysvětlení, proč je to do 
budoucna špatně, rovněž několik. Nejvíce 

mě ale zaujala reakce p. Polánského, který (aniž byl vyzván 
či napadnut textem) reagoval na příspěvek zastupitelky Páral 
Trnkové a ve svém odůvodnění na obranu referenda napsal: 
„Vzpomeňme si na vedení radnice v letech 2002 až 2010, kte-
ré doslova šlo developerům  na ruku.“ Tato poznámka mě za-

razila, protože jsem v té době nějaký čas ve vedení radnice byl 
a ničeho takového si vědom nejsem. Doporučuji panu Polán-
skému, aby si mimo jiné připomenul, že právě minulé vedení 
města po problematických přístupech různých developerů 
našlo odvahu něco udělat, a to na vlastní odpovědnost, a již 
v roce 2004 vyhlásilo na všechny větší rozvojové plochy v Ří-
čanech a spádových obcích stavební uzávěry, které platí dod-
nes. Žádám proto pana Polánského, aby se za své nepravdivé 
tvrzení v reakci na tento článek, nebo nejpozději v následují-
cím čísle, bývalému vedení radnice omluvil. 

Ladislav Musil, zastupitel

Říčany jsou malé a pěkné město. Mají svého ducha a bo-
hatý společenský život. Proto by jim slušelo, kdyby měly 
starostu, který má nadhled a nepotřebuje zkoušet účelově 

manipulovat veřejným míněním. Ubránit se developerům 
zvládají jiná města. Nevím, proč by to nemělo jít i v Říča-
nech. Jiří Kozák

Nic není náhoda!
Jsem majitelkou dvou koček, bydlím v Říčanech. Jeden je 
kocour britské rasy a  druhé je půlroční kotě, domácí ko-
cour. Obě kočky se pohybují volně venku. Asi před měsí-
cem se vrátil starší kocour s propíchnutým pravým okem. 
Toto oko léčíme, podaří se ho snad zachránit s následky 
poškození zraku. Veterinář uvedl,  že oko je  probodnu-
té, jako jeho příčinu určil pravděpodobně rvačku s jiným 
zvířetem. V pátek dne 28. 10. 2016 syn našel kotě s pro-
bodnutým vyteklým pravým okem, oko se nepodařilo za-
chránit. U veterináře jsem se dozvěděla, že poranění oka 
u koček je málo častý úraz a je nepravděpodobné, že by ke 
stejnému úrazu došlo v takto krátké době u obou koček 
náhodou. Z tohoto důvodu se domnívám,  že mohlo dojít 
ke zmrzačení koček člověkem. Také jsem vyhledala v mé-

diích, že v současnosti se rozmáhá po celé ČR, že kočky 
jsou úmyslně stříleny.
To je vše, co chci sdělit, kocouři jsou poškození, ale zázra-
ky přírody se dějí. Marcela Graclíková
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Tak tomu trochu nerozumím
Nedávno jsem si pročítal usneseni naší MR ze dne 30. 6. 
2016, a tam jsem se pozastavil nad tím, že MR doporučila 
MZ schválit souhlas se stavebním záměrem developera 
ABCD invest s.r.o., který má v ruce územní rozhodnutí 
z roku 2009 na stavbu 12 RD s 12 bytovými jednotkami 
v katastru Voděrádek. Doporučuje odsouhlasit (a MZ to 
také těsnou většinou 11 hlasů schválilo) zvýšení počtu 
bytů z 12 na 24, což prakticky znamená místo 12 RD stav-
bu 12 dvojdomků. Část chodníků vč. pozemků bude pak 
převedena do majetku města. To asi proto, aby se develo-
per o ně nemusel po následující léta starat sám. Ten dal na 
infrastrukturu 826 tisíc Kč.
Tak teď čemu nerozumím? Vyhlašujeme populistické re-
ferendum, aby se zabránilo přílišnému nárůstu počtu oby-
vatel, chceme Říčaňákům ztrpčovat život parkovacími 
zónami apod., a na druhé straně vycházíme vstříc develo-
perovi v zájmu jeho většího vejvaru, což bude mít dopad 
takový, že proti původnímu UR přibude cca 36 nových 
obyvatel a cca 18 aut.

Logicky mě napadá, že tady někdo z nás dělá blbce, a za 
druhé mě napadá otázka, čím je asi ovlivněna taková 
vstřícnost alespoň většiny našich radních tomuto develo-
perovi? Copak asi tomuto typickému klientelismu před-
cházelo v zákulisí?  
Opět mne napadá, zda by součástí zápisu z jednání MR 
nemělo být, jak který konkrétní radní hlasoval, abychom 
znali postoje  jednotlivých radních ke konkrétnímu bodu, 
což se dosud skrývá za kolektivním rozhodnutím, ke kte-
rému je potřebná většina 4:3. Protože drtivá většina pro-
jednávaných věcí, které jsou v kompetenci MR, do jedná-
ní MZ samozřejmě nejdou, takže občané nemají možnost 
poznat postoje jednotlivých radních, podobně jako při 
jednání MZ, které je na rozdíl od jednání MR veřejné. 
Kdyby náhodou někdo chtěl operovat neveřejností jedná-
ní MR, doporučuji mu prostudovat judikáty ÚS, které vy-
světlují, co se rozumí touto neveřejností a že občané mají 
právo znát postoje jednotlivých radních.        
Prosím tímto pana JUDr. Hrabu, místostarostu přes le-
gislativu, aby toto zařadil do programu jednání MZ.

Václav Macinauer

Nové chodníky
Letos asi každého našeho občana se dotkl „problém“ 
rozkopaných chodníků, jenže i to je vyřešeno a dnes 
chodíme po kvalitních dlážděných chodnících díky 
obětavé a velice náročné práci všech zaměstnanců fir-
my „Building“ L.T. s.r.o., jež toto dílo provedla, a také 
vedení města, které má nemalou zásluhu o tuto velice 
finančně náročnou investici, že byla vůbec rozjeta a do-
končena. Práce probíhaly v letošním tropickém počasí, 

což kladlo na všechny pracovníky obrovské nároky fy-
zické. 
Proto vám všem za to děkujeme a věříme, že chodníky bu-
dou sloužit Říčanům dlouhá léta. Díky všem!
 A ještě aby to bylo úplně dokonalé, by bylo třeba obnovit 
bývalý přechod pro pěší, tzv. zebru, a to na Černokostelec-
ké ulici v prostoru zastávky MHD „U Větrníku“, snad už 
to bude brzy?

Josef Podval

Názory

Kalendář vybraných sportovních akcí v Říčanech – prosinec 2016 
DaTUm ČaS SPOrT a KaTeGOrie PrOGram MíSTO

3.12. 8 - 13.00 kopaná mládež turnaj sportovní hala Říčany

10.00 šachy extraliga mládeža Říčany - Vlašim KC Labuť

13.00. košíková ml. minižákyně KP u12 Říčany - hB Basket Praha sportovní hala Říčany

16.00. košíková kadetky u 17 Říčany - Litomyšl sportovní hala Říčany

4.12. 8 - 13.00 kopaná mládež turnaj sportovní hala Říčany

13.00. košíková kadetky u 17 Říčany - Kolín sportovní hala Říčany

10.12. 8 - 16.00 kopaná mládež turnaj sportovní hala Říčany

18.00 košíková st.žákyně u 15 Říčany - Jablonec sportovní hala Říčany

11.12. 8 - 16.00 kopaná mládež turnaj sportovní hala Říčany

10.00 šachy 2.liga Říčany - Lysá nad Labem sportovní hala Říčany

17.12. 8 - 16.00 kopaná mládež turnaj sportovní hala Říčany

18.12. 8 - 16.00 kopaná mládež turnaj sportovní hala Říčany

30.12. 18.00 veřejnost bleskový turnaj KC Labuť

Prosím další sportovní kluby, které pořádají sportovní soutěže na území Říčan a Radošovic a mají zájem o uveřejnění 
programu, aby poslaly své rozpisy na následující mail: jmachova@skslunecko.cz
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Naše páry září 
Za uplynulý měsíc naše páry na soutě-
žích opět zářily. Jan a Pavla Beránkovi si 
udělali takový menší výlet až do Helsinek 
pro bronzovou medaili. Tu přivezli i z me-
zinárodní soutěže v Ústí nad Labem. Ze 

soutěže z Drážďan sice medaili nepřivezli a skončili 
v semifinále, přesto byli spokojení vylepšením umístění 
z loňského roku. Další 3. místo vytančil pár Petr Pokor-
ný a Anežka Kabátová na zbraslavské soutěži v katego-
rii C-STT. Našim párům se dařilo i na soutěži v Táboře. 
V juniorské kategorii D-LAT si Tomáš Holík a Fany Haš-
kovcová vytančili zlato. To do Říčan taktéž přivezl pár 
Jiří a Jana Tomkovi tančící seniorskou kategorii E-LAT, 
kteří přidali ještě druhou zlatou ze soutěže v Uherském 
Hradišti. 
Na začátku listopadu se naše páry vypravily na soutěže 
do Berouna a Kladna a ani odtud neodjely s prázdnou. 
Z Berouna dorazili se stříbrnou medailí Petr a Zdeňka 
Pánkovi v kategorii Senioři I D-STT. V kategorii E-LAT 
se blýskly naše nováčkovské páry, když pouze s rozdílem 
jedné známky skončil na bronzové příčce David Muk 
s Kačkou Kubíčkovou a bramborová tak zbyla na Filipa 
Süsmilicha s Valentýnou Kaňákovou. Z Kladna přivezli 
zlato Filip Thein s Marií Formánkovou tančící také ka-
tegorii E-LAT. V kategorii Jun I D-LAT vytančil 3. místo 
Tomáš Holík s Fany Haškovcovou a získali tak již své tře-
tí potřebné finále.
Důležitou akcí bude nábor do tanečního klubu, který pro-
běhne 5. 12. od 17:00 na sále KC Labuť. Těšíme se na vás! 
Nové kurzy pro dospělé (Ladies Latin, Latin+) začnou 
zhruba v polovině ledna.
Vánoční akademie již tradičně proběhne v KC Labuť, 
v tuto chvíli ještě nevíme přesné datum, sledujte proto, 
prosím, naše webové stránky nebo fb.
Závěrem bychom vás rádi pozvali na již 40. ročník Ří-
čanského poháru, který proběhne 11. a 12. února ve 

Sportovní hale. Součástí sobotního programu bude 
taneční galavečer, v rámci kterého proběhne i semifi-
nále a finále seniorské taneční ligy. Těšit se můžete i na 
taneční ukázky, přímo mistrovskou porotu a mnoho 
dalšího. 

Vaše Fuego

ze sportu
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Pohár starosty města Říčany 2016, 16. ročník
Když jsme s panem 
starostou Františkem 
Vrbou zakládali (pořá-
dali) první ročníky Po-

háru starosty, netušili jsme, do jakých 
sfér se dostaneme. Jak moc důležitá 
a prestižní akce to bude. Letos – opět 
pod patronací starosty, už několik let 
pana Vladimíra Kořena – jsme pořá-
dali už 16. ročník! Dlužno poděkovat 
nejen panu starostovi Kořenovi, ale i za 
finanční dotaci městu Říčany. Velké 
díky letí i mnoha rodičům, kteří s or-
ganizací a zajištěním chodu soutěže 
nezištně pomáhali. A aby nebyl článek 
dlouhý, uvádíme nejdůležitější fakta 
heslovitě:

Soutěžila reprezentace Slovenska, 
Německa, Polska a ČR!
Soutěže se účastnilo 469 taneč-

níků a tanečnic. TŠ Twist Říčany 
představil na soutěži 126 svých 
tanečníků!
Soutěž se konala 22. října, sportovní 

hala praskala ve švech a nepomohly 
ani dvě přídavné boční tribuny.
TŠ Twist Říčany zvítězila jak 

v dívčích formacích dětských, tak 
juniorských a třeba i v párových 
formacích. K tomu jsme získali 
spoustu dalších medailí v různých 
kategoriích.
Pan starosta Vladimír Kořen pře-

dával části soutěžících medaile 
a poháry. Pan starosta předal také 
každé říčanské vicemistryni světa 
z formace Madonna osobní dárek 
– velkou růži, jako poděkování za 
vzornou reprezentaci města a ČR 
na mistrovství světa.  

medaile i ze Schaffhausenu!
O víkendu 12. a 13. listopadu se sjely 
nejlepší taneční páry do švýcarského 
Schaffhausenu na MS boogie-woo-
gie a ME v rokenrolu dívčích formací 
junior. TŠ Twist Říčany cestovala na 
akci se 42 tanečníky – reprezentací 
ČR.  A říčanští si zase odvezli medaili!
V sobotu, kdy byla klání v boogie-wo-
ogie (B-W) , zastupovala ČR TŠ Twist 
Říčany s formací Dynamite Boogie. 
Ačkoliv byla naše formace po úvod-
ním kole na čtvrtém místě, odsunula 
je porota ve finále na celkové páté mís-
to. I tak prokázali říčanští, že se pro ně 
nové ktg. bát nemusejí. Máme taneč-
níky, nikoliv „panáky“ znající jen svoji 
sestavu. Finský porotce (který neměl 
v soutěži svoji národní formaci) dával 
dokonce Dynamite Boogie v každém 
kole na první místo! Bohužel nám me-
daile unikly díky německému a švý-
carskému porotci, kteří preferovali 
svoje národní reprezentace.    
V kategorii B-W senior nastoupil 
manželský pár Jiří a Zuzana Boháč-
kovi. A i když nastupovali bez zna-
losti nových pravidel a prakticky bez 
tréninku, nebyli poslední (21/23).
Neděle v schaffhausenské sportovní 
hale patřila rokenrolu. Dívčí forma-

ce junior (do 15 let) bojovaly o titul 
mistrů Evropy. Tam jsme, přiznejme, 
medaili čekali a dočkali jsme se! 
Nejvíce jsme věřili novopečeným 
(z října) vicemistryním světa, for-
maci Madonna. A tato formace se 
od prvního kola do finále vždy držela 
na medailovém místě. Ovšem i mistr 
tesař se někdy utne. Madonna finále 
zkazila! A tak na ní zbylo poslední fi-
nálové, tedy šesté místo. 
Situaci ale využila další říčanská for-
mace Queen. Se strojovou přesností si 
vytančila třetí místo na ME! A medaili 
si ten den opravdu zasloužila a nám 
všem udělala velkou radost. Máme 
radost i z toho, že jsme - jako jediný 
světový klub - měli ve finále dvě for-
mace. Navíc jsme se od roku 2008, 
jako jediní, vždy protančili do finále. 
To se jiným zemím – natož klubům 
– nikdy nepodařilo. A i když formace 
Queen je na podobných akcích teprve 
nováčkem, dokázala, že ve Twistu ne-
máme jen jednu schopnou formaci.  
Dodejme, že Queen se nominovala 
jako poslední ze všech účastníků ME.
Výprava do Švýcarska tedy byla 
úspěšná a město Říčany a ČR vůbec 
zviditelnila v zahraničí. Na cestu 
jsme použili prostředky z dotace měs-
ta Říčany na reprezentaci. Stejně tak 

děkujeme městu i za dotaci na repre-
zentační soustředění.
TŠ Twist Říčany se neuzavírá novým 
zájemcům. Do přípravky v pondělí, 
nebo v pátek, stále přijímáme nej-
menší děti (4-6let). Zkušenější pak 
mohou po domluvě navštívit někte-
rou z našich 14 tréninkových skupin. 

Více na www.tstwist.cz, nebo na fa-
cebooku. 

TŠ Twist Říčany
mob.:777232118, ts.twist@post.cz  

Filip Borl - Valentina hájková, 3.místo na 
Poháru starosty města Říčany v ktg. děti 
do 10 let (nejlepší pár z Čr)

Madonna  - ocenění za MS

CzECh ONE - vítěz ktg. párové formace 
junior

dynamite Boogie 5.místo na MS
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Úspěchy po celé Čr
A je to tu. Advent, vánoční svátky a ko-
nec roku. Jak probíhají poslední týdny 
toho letošního v našem oddílu? 
Gymnastky, které reprezentují město Ří-
čany, se rozjíždí do celé ČR, aby ukázaly, 
co všechno se během tréninku naučí. Již 

od těch nejmenších, šestiletých, jsou to holčičky se zkuše-
nostmi ukázat bez velkých známek trémy a studu doved-
nosti, za které by se nemusel stydět leckterý dospělák .
Velká výprava 40 gymnastek (5 družstev) našeho Team-
gymu odjela do Třebíče - stříbrné a bramborové medaile 
vybojovaly Sovičky roč. 2009, Lemurky byly bronzové 
v ktg. 2007. 
V Týnci si první závody vyzkoušely naše nejmladší 4-5leté 
gymnastky, 2. místo obsadila Ellinka Cimbotová a 3. Péťa 
Mensová. Dále zářily Kája Šebestová, která brala zlato, 
a Anna Rampulková stříbro (ktg. 2010). V nejstarší ktg. 
2008 skončila Anežka Hanzálková na 2. místě.
Až do Jaroměře odjela tříčlenná výprava sportovních 
gymnastek roč. 2007. Přestože se holky potýkaly se zdra-
votními komplikacemi, touha závodit byla větší a jejich 
indispozice se na jejich výkonu nepodepsala. Při vyhlá-
šení výsledků na prvních třech místech zaznělo vždy „TJ 
Tourist Říčany“ – 1. místo Adélka Bernardová, 2. Valča 
Kroupová  a 3. Angela Baranová.

12. listopad byl opět závodní jak pro sportovní gymnast-
ky, tak pro družstva Teamgymu. Obě skupiny vyrazily stej-
ným směrem na sever Čech – SG do Liberce na Ještědský 
pohár a TG do Trutnova na republikovou soutěž. V Liberci 
jsme slavily medailový úspěch v ktg. 2009-10 díky Amélce 
Žvejkalové, která skončila stříbrná, bramborová potom 
Andrejka Jechová. V ktg. 2007-08 bronzovou medaili při-
vezla do Říčan Majda Škardová. Nutno dodat, že v každé 
ktg. závodilo téměř padesát gymnastek.
V Trutnově na MČR nás reprezentovaly „Lemurky“ v ktg. 
Junior 1 – ve velké konkurenci se umístily na krásném 
9. místě. Další zastoupení jsme měly v ktg. Tria, které 
skončilo na 5. místě.
Přejeme všem krásné vánoční svátky! Všem, kteří nás 
podporují, děkujeme a těšíme se na další rok s vámi!!!

Trenérky gymnastiky

Teamgym - závody v Třebíči

7. ročník Central bohemia Cup  
v Taekwon-Do 2016
Město Říčany opět hostilo jednu z největších soutěží 
Taekwon-do v České republice.
V pátek 4. 11. obsadily desítky zahraničních sportovců 
Říčanské hotely a v sobotu 5. 11. naplnilo sportovní halu 
Na Fialce na 200 bojovníků a několik set diváků. Mezi tra-
diční účastníky pohárové soutěže patřilo 19 klubů z Čes-
ké republiky, Slovenska, Slovinska, Rakouska a nově i ze 
Srbska. Mezi významné hosty patřil i člen slovinského 
olympijského výboru pan Vahid Drapič a dva nositelé 
titulu Master of Taekwon-Do pan Nenad Vrekič 7. Dan 
ze Srbska a Master Vladimír Machota 7. Dan z České 
republiky.  Soutěž zahájila para olympionička Anastasija 
Vištalová, která obsadila 13. místo v drezúře na letošních 
Olympijských hrách v Riu de Janeiru. Českou státní hym-
nu zazpívala zpěvačka Andrea Kapounková a svou další 
písní Vítězím otevřela první kategorie. Ve stovce kategorií 
se utkali žáci a žákyně do 10 let,od 10 do 13 let a od 13 
do 15 let. Kategorie juniorů a juniorek byly v letošním 
ročníku obsazeny nejen nižšími technickými stupni, ale 
i pásky mistrovskými. V kategorii seniorů a seniorek se 
v bojích o poháry utkala česká špička černých pásů i aktu-
ální mistři Evropy a světa. Zcela výjimečnými kategoriemi 
byly kategorie nositelů 3. Danů a mezinárodních instruk-

torů nositelů 4. Danů. Utkání probíhala jak v jednotliv-
cích, tak i v týmech.
Nejúspěšnějším klubem se opět stal pořadatelský tým ze 
Říčan, který dokázal vybojovat nejvyšší příčky v poháro-
vých kategoriích, a to jak v žácích, tak i v juniorech a v se-
niorech. Pořadatelem 7. ročníku poháru byla opět Škola 
Taekwon-Do ze Říčan. Za úspěchy nejen na poli soutěž-
ním, ale i v organizaci 7. Poháru, bychom chtěli poděkovat 
nejen našim sportovcům, ale i Městu Říčany za finanční 
podporu a dále pekařství Frydrych, Bohemia Home a.s., 
Hayashi, Pivovar Uhříněves, autodoprava Jirásek, Pivo-
varská restaurace, Sportbar Riviéra, pneuservis Jásek 
Tehov, Atlas copy, klub potápěčů Druhý dech, hotel Oáza, 
hotel Pratol a časopisu Kurýr.

Ludmila Machotová
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Florbalisté zahájili sezónu úspěšně
Muži. Tým mužů za-
hájil sezonu jako no-
váček ve vyšší soutě-
ži nečekaně dvěma 
přesvědčivými vý-
hrami. V dobrých vý-

konech pokračoval i v dalších kolech, 
a tak i přes zatím dvě porážky drží 
vynikající druhou pozici. Ještě lepší 
zprávou je, že trenér Karel Hering 
dal příležitost našim juniorským hrá-
čům, a tak si premiérový start odbyli 
mladíci Václav Steinhaizl a Martin 
Petrov. Obranu před sezónou doplnil 
Ondřej Mikulíček a jeho zkušenosti 
a herní kvalita jsou znát. Věříme, že 
mix dravé mladé krve a zkušeností 
bude i nadále fungovat..
Junioři. Po třech výhrách a stejném 
počtu porážek jsme přesně ve středu ta-
bulky. Herní kvalitou bychom ale mohli 
pomýšlet na lepší umístění a věříme, že 
se tak v průběhu sezóny stane. Do týmu 
jsme také přivítali nováčka na brankář-
ském postu, kterým je netradičně dív-
ka, Monika Vošahlíková. Vytváří tak se 
stabilním gólmanem Lukášem Hola-
nem brankářský tandem.  
dorost. Tým dorostu prošel velkou 
obměnou po odchodu ročníku 1999 
do juniorky, a to se projevuje na men-
ší sehranosti. Celkově je z toho zatím 
4. místo v soutěži, herní kvalita je ale 
určitě na víc. Bodově se daří Matyáši 

Prosovi a Davidu Tománkovi. V obra-
ně své kvality potvrzuje Filip Homola. 
starší žáci. Letos poprvé máme 
v soutěžích dva týmy starších žáků. 
Zkušenější bílý tým si zatím vede vel-
mi dobře a po čtvrtém odehraném 
turnaji má na svém kontě 10 vítězných 
zápasů a pouze dvě porážky. Pokud 
kluci vydrží v nasazeném tempu, mo-
hou mířit hodně vysoko, kvalitu na to 
mají. Bodově se zatím velmi daří Davi-
dovi Tománkovi, který nastřílel soupe-
řům již 20 branek. Vyzdvihl bych také 
výkony Báry Havlíčkové, která se svý-
mi výkony mezi kluky vůbec neztratí, 
spíše naopak. Do týmu modrých se za-
pojilo hodně nováčků, a tak je to zatím 
hodně o sbírání zkušeností. 
Mladší žáci. Obě družstva mlad-
ších žáků odehrála již čtyři soutěžní 
turnaje. Zatímco výše nasazený tým 
bílých potvrzuje svoje kvality a jen 
malá produktivita v zakončení nám 
zatím brání v posunu ještě výš, tým 
modrých, složený převážně z kluků 
mladšího ročníku kategorie, si za-
tím zvyká na přechod na větší hřiště 
v systému 5+1.  
elévové. I v kategorii elévů máme dvě 
družstva. Bílí i po odchodu silného 
ročníku 2005 do mladších žáků stále 
drží nejvyšší koš a jsou tak mezi šes-
ti nejlepšími týmy Prahy a středních 
Čech. To je krásný úspěch. Tahouny 

týmu jsou Filip Steinhaizl, Viktor Ol-
šanský a Matěj Maštalíř, Kteří k vý-
borným výkonům strhávají i ostatní.
Týmu modrých se zatím výsledko-
vě tolik nedaří, ale i oni se nesmírně 
snaží.
Přípravka. Naši nejmenší do své prv-
ní soutěžní sezóny vlétli jako uragán. 
Byť více než polovinu týmu tvoří klu-
ci, kteří budou moci hrát soutěž pří-
pravek ještě v příští a někteří i přes-
příští sezóně, tak svým soupeřům 
nic nedarují a mají vysoce pozitivní 
bilanci sedmi vítězství a pouze dvou 
porážek. Jen tak dál kluci.

Více na www.fbcricany.cz 
Příjemný ad vent všem čtenářům.

Trenéři FBC Říčany

motokárista adam Králík je vícemistr 
německého seriálu KTWb
Během velmi náročné motokárové se-
zóny 2016 sbíral Adam Králík body za 
umístění v německém seriálu Kart Tro-
phy Weiss Blau, což je bavorská kartin-
gová soutěž. Závody se uskutečnily na 
okruzích ve Wackersdorfu, Ampfingu, 
Bopfingenu a Chebu - tam se jel noční 
závod pod umělým osvětlením, z toho 
Wackersdorf a Ampfing hostil závody 
hned dvakrát. Adam se svou motoká-
rou Rotax Junior Max s obsahem mo-
toru 125 cm3 a podvozkem prachatic-
ké firmy MS Kart skončil 
4x na stupních vítězů, přičemž poslední 
bodovanou jízdu v těžkých podmínkách 

v posledním letošním závodě ve Wac-
kersdorfu ovládl a pod šachovnicovým 
praporkem projel jako první. Tím si 
pojistil celkové druhé mís-
to v seriálu a obhájil tak 
i loňský titul 1. vícemistra 
KTWB. Díky nasbíraným 
bodům za stupně vítězů 
však získal tentokrát i bron-
zové ohodnocení německé-
ho autoklubu NAVC. Slav-
nostní vyhlášení KTWB 
i NAVC proběhlo v sobotu 
12. 11. 2016 v bavorském 
Altfraunhofenu. 

Všem příznivcům děkujeme za pod-
poru!

www.kralikteam.cz
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Zlato, stříbro a postup na mČr 2017
Od soboty 22. 10. do 29. 10.se v Harrachově hrálo 26. 
Mistrovství Čech mládeže do 16 let. Na MČ se probojovala 
početná říčanská výprava 12 dětí. Součástí reprezentace 
města byli dva trenéři a doprovod. 
Turnaj se hrál na devět kol tempem dvakrát devadesát minut 
plus třicet sekund za tah. Hrálo se ve Sport hotelu, který se 
snažil, jak jen mohl, aby tak velkou kapacitu šachistů z celých 
Čech zvládl. Organizačně nebyl turnaj vůbec špatně organi-
zován, spíše naopak. Pořadatel se snažil turnaj oživovat růz-
nými akcemi a podle mého se mu to dařilo.  Na turnaji se děti 
mohly setkat třeba i s mezinárodním velmistrem Sergejem 
Movsesjanem, což je hráč světové extra třídy. 
A co výsledky naší výpravy? Domů jsme přivezli dva vzác-
né kovy. Julie Vilímová v kategorii do 16 let vybojovala 
stříbrnou medaili. V kategorii do 14 let vybojovala Kikina 
otrubová dokonce titul! V posledním kole si pohlídala 
remízu a ta jí stačila k zisku titulu. Velká gratulace, obě 
slečny si své medaile zasloužily. Mohla být i třetí do sbírky, 
ale Monika Strnadová ji ztratila v poslední partii, kde byla 
úplně vyhraná, ale nervy vzaly za své.
V klučičích kategoriích nejlépe bojoval Marek otruba, 
který skončil na pátém místě a zajistil si tak postup na 
MČR v kategorii do 16 let. V kategorii do 14 let bojoval 
skvěle Pája Kurek. V poslední partii by mu stačila remíza 
a na MČR by nás taky reprezentoval. Bohužel Pája partii 
prohrál, ale desáté místo je určitě velký úspěch.
V březnu nám držte palce v Koutech nad Desnou.

Stanislav Stárek

regionální žákovská liga
KŠ Říčany 1925 pořádá 6. kolo RŽL v sobotu 17. 12. 
v KC Labuť. Na startu uvidíte naši mistryni Čech Kristínu 
Otrubovou a další říčanské hráče 1. ligy mládeže i zcela 
začínající šachisty. Podívat se zvláštní atmosféru dětského 
turnaje můžete od 9.00 - 15.00 hod. Předpokládaná účast 
120 hráčů.
Akce je pořádána za grantové podpory města Říčany

memoriál Františka Říhy
Zavzpomínat na dlouholetého předsedu říčanského oddílu 
Františka Říhu, který Klub šachistů Říčany 1925 nastarto-
val a přivedl do současného rozmachu a který bohužel 6. 
12. 2015 zemřel ve věku 82 let, přišlo celkem 80 šachistů 
na 1. ročník Memoriálu v rapid šachu. Hrálo se švýcarským 
systémem na 9 kol, tempem 2×20 minut na partii.
Účast byla početná, kvalitní. Nechyběla mládež, kterou 
táta podporoval. Nechyběli ani kamarádi jeho ročníku. 
V turnaji zvítězil Mistr FIDE, Tomáš Vojta z Vlašimi, před 
Zdeňkem Hábou a Tadeášem Baláčkem. Všichni tři za 
družstvo Říčan hostovali a znali velmi dobře říčanskou at-

mosféru.  Vítěz na vlašimský web napsal: „Jestli se Franta 
Říha zeshora koukal, tak určitě musel mít radost. Tak vel-
ký počet hráčů se na 1. ročníku turnaje sejde málokde“.

Jaroslav Říha 

Vánoční bleskový turnaj
Zveme všechny zájemce šachové hry na turnaj v bleskové 
hře (5 minut na partii). Turnaj se hraje v klubovně KC La-
buť ve 2. patře v pátek 30. 12. od 18.00 hod. Startovné je 
libovolná cena v minimální hodnotě 50,- Kč. 

Krásné svátky a především hodně zdraví a sil  
do roku 2017 přeje KŠ Říčany 1925
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Předvánoční čas 
basketbalistek
Soutěže jsou v plném proudu a do 
Vánoc budou mít některá družstva 
odehranou většinu utkání v základ-
ních skupinách. Družstvo žen po-
kračuje ve své dlouhodobé soutěži 
úspěšně a drží se na čele tabulky 
Pražského přeboru. Kadetky (U 17) 
jsou ve své skupině také v čele 
a družstvo, které je posíleno některý-
mi hráčkami z Benešova, si udržuje 

naději na postup o kvalifikaci do ex-
traligy. Starší žákyně (U 15) ve své 
těžké skupině jsou na 5. místě a po-
třebují po základní části se posunout 
na místo čtvrté, aby postoupily do 
extraligy.
U 14, které hrají žákovskou ligu, jsou 
také ve středu tabulky a po odehrání 
základní skupiny
podle konečného umístění budou 
hrát další část ve skupině, která bude 
bojovat o přímý postup do žákovské 
ligy pro příští rok. Úspěšně si počí-
nají i mladší minižákyně, které ve své 
skupině poznaly zatím porážku pou-
ze od lídra soutěže a v krajském pře-
boru jsou také v horní části tabulky. 
Naše nejmenší jsou v tréninkovém 
procesu a přátelská utkání se teprve 
dojednávají.
Oceněním práce všech trenérů je 
nominace Kláry Odvárkové do širší 
reprezentace U 15, Markéty Nádvor-
níkové a Bětky Plzeňské do krajského 
výběru. 

Jana Machová
SK Slunéčko, z.s.   

POhár laDOVa Kraje  
– běžecký pohár regionu
propojuje nezávislé sportovní akce 
v regionu Ladův kraj do série závodů, 
které budou realizovat místní spolky 
ve vzájemné spolupráci. Závodní-

kům budou započítávány výsledky 
na vybraných závodech. nejlepší zá-
vodníci budou odměněni pohárem, 
na jehož návrhu se můžete podílet.  

jaká bude podoba poháru 
a loga této místní sportovní 
soutěže?
Vyhlašujeme veřejnou výzvu k zasílá-
ní nápadů a návrhů na nejvhodnější 
podobu poháru a loga POHÁRU 
LADOVA KRAJE. 
Do soutěže se mohou zapojit jednot-
livci i týmy, sportovci i nesportovci, 
rodiny, sousedé, děti z mateřských 
škol, žáci základních, středních škol 
a základních uměleckých škol nebo 
sportovní kluby.    

Těšíme se na Vaše návrhy, které zasí-
lejte na adresu: msmrcka@seznam.cz 
do 31. 12. 2016. 

Klára Odvárková Markéta Nádvorníková

Bětka Plzeňská
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Válka písmen v říčanské labuti
O říjnovém víkendu proběhlo v Říčanech neobvyklé 
mistrovství České republiky v celosvětově rozšířené hře 
Scrabble. Účastnilo se jej 32 hráčů, kteří se kvalifikovali 
z nižších soutěží. V základní části sehráli hráči 11 partií. 
O mistru republiky rozhodl finálový zápas na tři partie. 
Z mistrovství, které se odehrálo s podporou města Říčany, 
přinášíme fotoreportáž.

Elektronický slovník závodníkům pomáhá ve sporech, zda je 
slovo platné.  a některá slova překvapí jako: oóó, ooid, oorá neb 
oořu

Na vítěze čekaly hodnotné ceny. zvláštní prémie byla pro hráče, 
který za hry složí slovo obsahující Říčany. Vzhledem k tomu, 
že pravidla povolují jen slova začínající na malé písmeno, 
přicházely v úvahu jen slova říčanského, říčanský, říčanská… 
Pravděpodobnost, že poskládáte ze sedmi písmen takové slovo, 
je mimořádně nízká. Přesto se to jednomu hráči během dvou-
denního turnaje skutečně podařilo.

Vladimír Kořen

Vítězem se stal Břetislav Basta (na obrázku). Na druhém místě 
se umístil Martin hrubý a na třetím skončila velmi těsně vlastně 
rozdílem jednoho písmenka Milena Filipová.

Partie se hrály ve dvojicích na přesný časový limit. Na jeden tah 
měl soutěžící pouhé dvě minuty. základní doba pro partii tak 
odpovídala 40 minutám.
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SOKOl 1896 – 2016 
a jak dál?

V roce 1896 si mohli čtenáři přečíst 
v časopisu „SOKOL – zájmům tělo-
cvičným věnovaný“ tuto zprávu: Ze Ří-
čan. Po dlouhém čekání došlo také u nás 
k tomu, že se někteří zdejší občané o to 
zasadili, by se zde konečně založila tělo-
cvičná jednota Sokol. (…) Očekáváme, že 
všichni, kteří dosud Sokola si nevšímají, 
se obrátí a se snahami jeho brzy se spřá-
telí. (…) Na zdar!  Ano, stalo se.  Jak to 
bylo s naší jednotou dál? Někteří z vás 
znají almanach Po stopách Sokola aneb 
Dlouhá cesta se zastavením v Říčanech. 
V něm je obsáhle zpracován vznik prv-
ní ryze české tělocvičné a společenské 
organizace Sokol v našich zemích s jeho 
dny radostnými i bolestnými, které spo-
lek ve své historii provázely. Dovíte se 
v něm vše podstatné o říčanské a rado-
šovické jednotě - a to až do roku 2012. 
Vy, kteří almanach nemáte (ještě se dá 
pořídit), se můžete od ledna 2017 těšit 
na seriál z almanachu, který bude uve-
řejňován v tomto měsíčníku. O činnosti 
spolku, který má dnes přes tisíc členů 
všech věkových kategorií od 2 do 85 let, 
jste se od roku 2014 do současnosti do-
vídali od sokolských dopisovatelů. Hod-
ně obyvatel našeho města zná místní 
Sokol ale i z vlastní zkušenosti. Jsou čle-
ny v oddílech všestrannosti se cvičením 
rodičů s dětmi, mladšího i staršího 
žactva, dorostu, mladších i starších žen, 

rekreačního volejbalu, florbalu a tance. 
Mnozí jsou členy v závodních oddílech, 
a to tenisu s úspěšným družstvem baby-
tenisu a se sportujícími seniory, plavec-
kém oddílu a zejména velmi úspěšných 
družstvech oddílu atletiky. Medaile ma-
lých atletů z republikových soutěží i ze 
soutěží v zahraničí těší výbor jednoty 
v čele se starostou Robertem Bělohláv-
kem. 
V letošním roce oslavila T. J. Sokol 
Říčany a Radošovice několika akcemi 
120 let od svého vzniku. Rok příští, ve 
kterém oslaví Česká obec sokolská 155 
let od vzniku, bude již ve znamení pří-
prav na nejvýznamnější událost roku 
2018 – XVI. všesokolský slet, kterého 
se zúčastní i naši cvičenci. Závěrem do-
volte citovat starostu města Vladimíra 
Kořena: „…respektuji tradici a význam 
vaší organizace.(…) Lidé, kteří se sdru-
žují v této organizaci, respektují řád, 
naši státnost, a jsou ochotni pro svou 
republiku i město udělat o něco víc, než 
ostatní. Sokol v Říčanech má více než 
tisíc členů. Ukazuje to na aktuálnost 
a přitažlivost sokolských idejí i v 21. 
století.(…) Vážené sestry a bratři, chtěl 
bych vám jménem města poděkovat za 
vaši dosavadní práci“.
Nejen já se k tomuto přání ráda přidá-
vám. J. Tůmová, členka jednoty

Sokol Říčany a Radošovice

ze sportu

běh podzimním listím 2016 
U pařezů na paloučku běhá v dešti dva-
cet broučků. Termín 6. ročníku padl na 
datum pátek 11. 11. Předpověď počasí: 
buď bude sněžit, nebo pršet. Ráno nás 
vítá sluníčko, máme štěstí, to bude pará-
da. Letos se účastníci hlásili přes formu-
lář na webu, tak jen rozdáme čísla a mů-
žeme začít. Ve dvě vyrážíme s fáborky 
od sokolovny, to už nad našimi hlavami 
sedí mrak. Pozoruje nás a vyčkává. Zna-
číme trasu a závodníci ji studují nejen 
z nákresu, ale i v terénu. Patnáct hodin, 
všichni jsou na místě, můžeme začít. 
A začíná také pršet. Kdo by však ze star-
tu utíkal jinam než do cíle.
První startuje kategorie MAXI – holky 
a kluci z ročníku 2010 na trase 400 m, 
nejmladší PIDI (ročník 2013) poběží 
svých 100 m jako poslední. Obě nad-
šené předběžkyně na střídačku vedou 
malé závodníky k místu obratu, kde 
pro jistotu stojí i kontrola živá. Doběhli 
všichni, nejmladší za podpory rodičů. 
Dvě nerozlučné kamarádky si dávají 
závod hned 2x, každá totiž běží za jinou 
kategorii. A je tu vyhlášení. Děti se culí 
na fotografa s diplomem a cennými 
kovy, fantastickou perníkovou medaili 
(díky, Alžběto) však tentokráte dostá-
vají všichni zúčastnění. 
A je konec běhu broučků přes kořeny 
na paloučku. Broučci se zdobí svítícími 
náramky a odlétají do svých domovů. 
Tak za rok na viděnou, pište si: ročník 
7. říjen (!) 2017 
Ještě jednou děkujeme všem za účast, 
odvahu a pomoc, bez níž by závody ne-
měly takový spád.

Za atletický oddíl T. J. Sokol Říčany 
a Radošovice Eva H. J.

Veřejná sbírka a modernizace 
sokolského hřiště
V Říčanech vzniká jeden z nejkvalit-
nějších atletických stadionů v regio-
nu. Nejen díky bezmála čtyřmiliónové 
dotaci MŠMT, téměř čtyřsettisícové-
ho příspěvku města Říčany, přibližně 
sedmisettisícového příspěvku sokol-
ské jednoty, ale i díky vám, kteří při-
spíváte do veřejné finanční sbírky.
Stav sbírkového účtu k 14. listopa-
du 2016 činí 113 tisíc korun. Sbírka 
umožní dofinancování a úspěšné do-
končení komplexní rekonstrukce ce-
lého sportovního areálu, na které již 
získané prostředky nestačí.
Na základě dohody zástupců Sokola 
a města Říčany budou komplex vyu-

žívat ze 42 % občané široké veřejnosti, 
pro které bude areál zpřístupněn ce-
loročně v předem daných hodinách, 
ze 30 % děti místních škol a z 28 % 
členové všech sokolských oddílů. Zá-
zemí zde najde úspěšně se rozvíjející 
atletický oddíl, který se snaží navázat 
na historii říčanské atletiky. 
Jestli se však podaří realizovat a do-
končit vše, co je v plánu, záleží nyní 
hlavně na přístupu veřejnosti. 
PoMŮžeTe i Vy?
Veškeré podrobnosti ohledně celé 
sbírky, sbírkového účtu, vystavování 
daňových potvrzení o daru a průbě-
hu rekonstrukce najdete na našich 
stránkách www.atletika-ricany.cz.

Vendula Höfinghoff, za atletický 
oddíl T. J. Sokol Říčany a Radošovice
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85 let tenisového oddílu Sokola (11)
V období adventním se uzavírá náš jedenáctidílný pohled 
do dějin, života osobností a krásy říčanského sokolského 
bílého sportu.
Říčanský tenis měl bohatou a úspěšnou minulost a má 
krásnou a vzkvétající současnost. Nebylo by však dobré 
a bylo by velmi krátkozraké, kdyby nemyslel na svou BU-
doUcnosT. Věnujme tedy závěrečný díl našim mladým 
a malým nadějím - našim baby-tenistům a žákům, kteří te-
prve objevují všechny krásy a úskalí tohoto sportu. A díky 
nezměrné trpělivosti a obětavosti svých trenérů a rodičů, 
ale také díky své vlastní dřině, píli a talentu již nyní dosa-
hují skvělých sportovních výsledků.

Stejně jako světoví tenisté mají své individuální turnaje 
a mezi nimi důležité Grand Slamy, tak i v České republi-
ce nejmenší tenisové naděje zápolí o co nejdelší udržení 
v „pavouku“ mnoha turnajů.
Naše nejúspěšnější malá babytenistka Alenka Kovačko-
vá (považte, teprve osmiletá!) dokázala zvítězit na 9 
turnajích, mezi nimi na halovém krajském přeboru v Po-
děbradech a také v celostátním finále czech Masters Ba-
bolat Baby Tour  na TK Oáza v Říčanech!
Velmi zdatně jí sekundovala ve dvouhrách, ale také jako 
častá deblová partnerka laura samsonová (též roč. 
2008). Připsala si vítězství na 5 turnajích a ve finále 
czech Masters BBT podlehla po boji A. Kovačkové 
a skončila tak na 2. místě. 
Turnajové vítězství ve čtyřhře si z Wilson tenis centra 
v Modleticích odnesly také další dvě naše malé tenistky 
Agáta Vašutová a Karla fornousová (obě *2006).
Ani naši kluci se však rozhodně nenechali zahanbit. 
Jakub Vrba (*2005) obsadil v krajském žebříčku mlad-
ších žáků celkově 4. místo, avšak 1. místo v rámci své-
ho ročníku (s celkovým ziskem 45 BB). V celostátním 
hodnocení mladších žáků mu patří 44. místo z celkově 
2067 hráčů v žebříčku! Gratulujeme Kubo! Vydrž, trénuj 
a bojuj - máme z Tebe ohromnou radost!
Další dva skvělí mladší žáci Michael Polata (20 BB) 
a Matouš Kovačka (15 BB) (oba *2005) kromě řady 
třetích míst a finálových účastí dokázali zvítězit na 4 tur-
najích ve čtyřhře a Míša navíc v horních Měcholupech 
nenalezl přemožitele ani dvouhře!
Jako mají muži svůj Davis Cup a ženy Fed Cup, tak i ti nej-
mladší bojují v týmových soutěžích.
Sokol Říčany měl letos ve hře družstvo starších i mladších 
žáků a samozřejmě babytenistů. Mladší žáci skončili na 
druhém místě ve své soutěži, starší žáci zvítězili ve své 
třídě a postoupili do vyšší soutěže. Naši nejmenší babyte-
nisté potom obsadili celkově 3. místo ve středočeském 
kraji, když v souboji o 3. místo porazili reprezentanty 
vynikajícího klubu TK neridé. 
Je nám velkou radostí vidět naše nejmenší vítězit, ale ješ-
tě větším štěstím je vidět, že je tento krásný sport dokázal 
přitáhnout jako nás starší, baví je, přináší jim potěšení 
a učí je bojovnosti, vytrvalosti, fér hře a umění nikdy se 
nevzdávat. 

Díky nim všem se můžeme dívat do dalších let s nadějí 
a optimismem.
Ke konci našeho seriálu mi dovolte poděkovat všem ka-
marádům, kteří mi pomohli se shromážděním informací 
k této mini-sáze a ještě jednou všem těm jmenovaným 
i nejmenovaným, díky kterým je tenisový areál blízko cen-
tra města tak skvělým místem.
Úplným závěrem srdečně děkuji redakci Říčanského 
kurýru za poskytnutí této skvělé možnosti seznámit vás 
v průběhu celého roku 2016 s děním v říčanském teni-
se a vzpomenutím na nezapomenutelné - lidi, události 
a krásné zážitky spojené s tímto nádherným sportem.

Za všechny říčanské tenisty vám přeji krásné Vánoce,
a mnoho zdraví, štěstí, lásky a úspěchů v nadcházejí-
cím roce 2017!

Za Tenisový oddíl Sokola Říčany  
a Radošovice Václav Votruba

(s použitím fotografií Petra Kovačky)

Naše mladé naděje - alenka Kovačková a Laura Samsonová  
při vyhlašování vítězů Czech Masters Babolat Baby Tour, Oáza 
Říčany, 2016
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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 

Knihovna po zavíračce
čtvrtek 15. prosince, 18.00 
host: Vladimír Kořen

Právě před rokem jsme zahájili cyk-
lus pořadů „Knihovna po zavíračce“. 
Úmyslem bylo zaměřit se na náš re-
gion a vytvořit program zaměřený 
speciálně na zajímavé osobnosti 
Říčan. Zdá se, že se to podařilo, do-
sud uskutečněné pořady měly velmi 
dobrý ohlas a návštěvnost, takže nic 
nebrání v nich pokračovat. 
Pozvaní hosté v přátelském a nefor-
málním prostředí besedují s návštěv-
níky a vyprávějí o zajímavých disciplí-
nách, kterým se věnují, o událostech, 
které prožili apod. Pořad se podobá 
autorským čtením a besedám se spiso-
vateli, vzhledem k místnímu původu 
protagonistů jej vždy provází domác-
ká, až rodinná atmosféra. Nechybí 
občerstvení a pohoštění, které naše 
knihovnice pro hosty připravují.
Na vánoční „zavíračku“ jsme pozvali 
osobnost známou z televizních po-
řadů – publicistu a moderátora Vla-
dimíra Kořena. Prostředí veřejných 
médií je velmi atraktivní, některým 
může připadat až tajemné a nepří-
stupné. Návštěva „matadora“ z bran-
že bude vítanou příležitostí dozvědět 
se více, pokládat otázky a jistě také 
kromě jiného vyslechnout ony „vese-
lé příhody z natáčení“. 
Vladimír Kořen byl dlouholetým re-
daktorem České televize, specializuje 
se na vědu a přírodu. Na obrazovku 
ČT přivedl seriál České hlavy, jehož 
sledovanost dosahovala až milionu di-

váků. Je také autorem a moderátorem 
týdeníku Planeta věda, který se vysí-
lal na ČT24. Podílel se na dalším vě-
decko-publicistickém cyklu, divácky 
velmi oblíbeném Živém srdci Evropy. 
V roce 2009 následoval pořad Tajem-
ství vody a v téže době vznikají Zázra-
ky přírody, které moderuje společně 
s Marošem Kramárem. Pořad je stále 
s velkým úspěchem uváděn, atraktivi-
tu zvyšují nejen pozvané celebrity ale 
zejména divoké experimenty, které 
Vladimír Kořen na vlastní kůži pod-
stupuje, například let v aerodynamic-
kém tunelu či hrůzostrašné slaňování 
žižkovské věže. 
Za zásluhy o popularizaci vědy mu 
byla udělena čestná medaile Vojtěcha 
Náprstka Akademie věd České repub-
liky. Získal také cenu ve vědecké sou-
těži Česká hlava 2006 za svůj stejno-
jmenný televizní pořad. V roce 2014 
byl zařazen mezi 100 nejvýraznějších 
inovátorů střední a východní Evropy.

Uvedli jsme o Vladimíru Kořenovi 
vše? Z hlediska našeho připravované-
ho pořadu snad ano. Těšíme se na Vaši 
návštěvu! 

Návratový box – „bibliobox“
Knihovny se snaží svým uživatelům po-
skytovat co největší komfort a nabízejí 
různé nové služby. Společným omezu-
jícím faktorem je otevírací doba. Toto 
omezení lze, alespoň co se týče vracení 
knih, obejít, pokud se najde možnost, 
jak knihy bezpečně vrátit bez nutnosti 
přímé účasti zaměstnanců. V principu 
jednoduchým řešením je postavit na 
veřejně přístupné místo skříň s otvo-
rem, kam lze knihy vhodit. Tato skříň 
však musí splňovat náročné požadavky 
– odolnost vůči počasí, vůči vandalis-
mu, šetrnost ke knihám (mechanismus 
zabraňující poškození knihy při vhoze-
ní), snadnou obsluhu apod. K tomuto 
řešení panovala dříve nedůvěra. Teprve 
nedávno začaly vznikat speciální ro-

Provozní doba knihovny o vánočních svátcích 
a na přelomu roku:

Výše uvedená provozní doba platí do 22. 12. 2016 (včetně) a poté od 2. 1. 2017.  
V tomto roce je naposledy otevřeno ve čtvrtek 22. 12. Od pátku 23. 12.  

do neděle 1. 1. je zavřeno. Opět otevřeno od pondělí 2.1., v oddělení pro dospělé 
od 8.30 a v oddělení pro děti od 12.00.

Zaměstnanci knihovny přejí všem čtenářům krásné Vánoce plné radosti,  
pohody a hezkých zážitků a pohodový celý rok 2017
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Vánoce v galerii Kotelna  
– Přijďte si vybrat a nechte 
se inspirovat 
Galerie Kotelna připravila na prosi-
nec bohatý předvánoční program. 
V jedinečném prostoru, kde se pra-
videlně pořádají výstavy současného 
umění, workshopy a další zajímavé 
akce bude celý prosinec a začátek 
ledna probíhat tradiční vánoční pro-
dejní výstava vybraných výtvarných 
děl současných výtvarníků. Přehled-
ný výstavní prostor galerie (400m2) 
nabídne obrazy, plastiky a grafiky 
s možnou konzultací paní galerist-
ky. Výstava je volně přístupná i ne-

nakupujícím návštěvníkům, kteří si 
chtějí odpočinout od předvánočního 
shonu, potěšit se a třeba se i nechat 
inspirovat krásným uměním.  
V rámci výstavy proběhne 10. pro-
since grafický workshop “Vytvořte 
si originální grafiku s Tomášem 
hřivnáčem“, určený všem, kdo chtějí 
proniknout do tajů grafických technik. 
Tomáš Hřivnáč je od roku 1999 čle-
nem Sdružení českých umělců gra-
fiků HOLLAR. Věnuje se především 
volné grafice, technice suchá jehla. 
Na workshopu bude možno si vy-
zkoušet různé grafické techniky, jako 
je např. suchá jehla a mezzotinta. 
Všichni jste srdečně zváni. 

www.galeriekotelna.cz 

bustní skříně, pro které se začal použí-
vat název „bibliobox“. Výroby se ujalo 
několik firem, ale jen jedna získala prá-
va na tento název….. V zájmu „autor-
ské korektnosti“ je tedy lépe označovat 
tyto skříně jako „návratový box“.
Ceny těchto boxů jsou značně vyso-
ké a tak si je mohly dovolit nejdříve 
jen velké a bohaté knihovny. I naše 
knihovna o nich dlouho uvažovala, fi-
nance se však podařilo získat až letos 
díky podpoře Středočeského kraje 
z fondu hejtmana. Takže od začátku 
listopadu návratový box stojí i před 
naší knihovnou a čtenáři nám mohou 
knihy vracet zcela kdykoliv, neustále. 
Kdo nestihne vrátit vypůjčené čtivo 
do knihovny v otevírací době, nemusí 
tedy zoufat.
Pro tento způsob vracení jsme, ob-
dobně jak je tomu v jiných knihov-
nách, stanovili určitá pravidla. 
V jednoduchosti je lze shrnout do 
těchto bodů: Vracejte prosím pouze 

knihy, nevhazujte CD, audioknihy 
či čtenářské průkazy. Vrácení knih 
bude v systému zaznamenáno další 
den, což si čtenář může ověřit. Knihy 
prosím vhazujte jednotlivě a hřbetem 
napřed. A zejména: systém je založen 
na vzájemné důvěře. Více informací 
najdete na našich www stránkách.
Všeobecně, v celostátním měřítku, se 
návratové boxy podle dosavadních 
zkušeností osvědčují. Uživatelé kniho-
ven tuto možnost vítají a nebyla zazna-
menána ani vážnější poškození poča-
sím či zlomyslností. 

mikulášská nadílka
1. – 10. prosince  
V této době budou v knihovně (v oddě-
lení pro dospělé u vchodu) vystaveny 
knihy z nadbytečných zásob (starší kni-
hy z darů čtenářů a příznivců knihov-
ny). Návštěvníci mají možnost si zde li-
bovolně vybrat knihy podle zájmu a vzít 
si je, a to bezplatně.

Slavně oceněno1. místem v kláníKalendář roku!
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12 prosinec
PRogRam 2016

PŘIPRAVU-
JEME

siLVesTr se sKUpinoU 
repeTe  
 So 31 / 12 / 2016 – 20.00
   PŘIJĎTE oSLaVIT SILVESTRa Do KC LaBUŤ.  
   BoHaTÁ TomBoLa, SLoSoVaTELNÉ VSTUPENKY!  

Honza nedVěd a přáTeLé
 St 25 / 01 / 2017 – 19.30
   koncert nejznámějšího českého   
   folkového a trampského písničkáře.  

fleret 
– vánoce na valašsku
 Již 33. rokem brázdí českou a slovenskou hudební scénu pětice muzikantů  
S názvem Fleret. Kapela pochází z Valašska a může se pyšnit vlastní tvorbou,která během 
let již zlidověla a dokonce se dostala i do knížek hudební výchovy Na našich školách. 
Slavné začátky ve spolupráci s Vlastou Redlem přinesly hned ze začátku Fleretu několik 
významných ocenění na největší hudební přehlídce v té době a to na celostátní Portě  
v Plzni, kdy několikrát zabodovala s písněmi jako Letiště, Bečva a další, poté  
si ji v roce1997 vybrala slavná skupina Jethro Tull jako předskokany na jejich českém turné.  
To už se pomalu začala odvíjet dlouholetá spolupráce Fleretu s královnou lidové písně  
a národní umělkyní Jarmilou Šulákovou, která u kapely zůstala až do ukončení své kariéry 
v roce 2012. Kapela, za svůj hudební život vydala 2 LP a více jak 15 CD znichž se většina 
stala, co se do prodeje nosičů týče, zlatými, platinovými a multiplatinovými. mezi největší 
hity bych zařadila Zafukané, Večer křupavých srdíček, Vizovice, a další. Fleret je skvělá 
parta muzikantů, kteří Vás svým vystoupením strhnou na svou stranu a nenechají Vás 
bez emocí odejít z koncertu. Fleret je životní styl, je to radost z hudby, již prokládají i svým 
textem, který z většiny pojednává o dobrém jídle a pití, ale i o všem běžném ve vašem životě. 
Tak přijďte na koncert ochutnat kus Valašska s hudbou, která bodne...

pražský žesťový soubor 
– exluzívní předvánoční koncert kph
 Koncert bude zajímavý nejen složením souboru (dvě trubky, lesní roh, tenorový 
pozoun a basový pozoun), ale hlavně programem. Jsou skladby, které jsou oblíbené 
u posluchačů a častěji se hrají na koncertních pódiích. mnoho z nich zazní právě  
na našem koncertu, např. Dvořákova Humoreska. Uslyšíme také (mimo jiné) Bachův 
air, Vánoční muziku adama michny z otradovic,  výběr z orffovy Carminy Burany,  
z jiného žánru nejslavnější valčíky Johanna Strausse či výběr písní Jaroslava Ježka.  
a protože 7. prosinec už je předvánoční doba, zazní na koncertě i vhodně upravené koledy.  
Zakladatelem souboru (někdy uváděném také jako Pražské dechové kvinteto),  
je Jan Votava. Působí rovněž jako sólotrombonista orchestru Národního divadla. 
Dalšími členy jsou trumpetisté František Bílek a arnold Kinkal, hornista Jiří Lisý 
a bastrombonista Karel Kučera. Všichni hráči jsou kromě působení v dechovém 
kvintetu také vyhledávanými spolupracovníky našich předních orchestrů a sólistů. 
Historie ansámblu sahá až do roku 1979, od té doby získal mnoho cen na prestižních 
světových soutěžích a odehrál mnoho úspěšných koncertů doma i v zahraničí. Bohatá  
je i diskografie souboru. Nenechte si tento nanejvýš zajímavý koncert uniknout!

beatlemánie 
– 23. setkání
 Vystoupí kapela „The shower” (revivalová skupina dřevního RnR), skupina 
„beatles collection band” (beatle-revivalová skupina z ostravy), skupina „professor” 
(beatle-rocková skupina z Prahy se zaměřením na pozdější tvorbu Beatles v rockovém 
hávu). Jako VIP host vystoupí petr janda, který společně s vydavatelem pokřtí novou 
knížku o skupině The Beatles, u nás vydané pod titulem „beatles skrz na skrz“. Dalším 
hostem bude i také malý klubák  jiří kellner z Břeclavy, kytarista a člen našeho klubu 
( 13- letý) a zahraje jednu instrumentálku za doprovodu jedné ze skupin. Nová knížka 
bude samozřejmě na stánku klubu k prodeji s určitou slevou.

plesy 
– rozpis plesů v roce 2017
14.1. – skautský ples  
21.1. – myslivecký ples   
27.1. – ples rancheras   
28.1. – ples roku    
04.2. – hasičský ples   
11.2. – farní ples  
18.2. – ples rugby    
24.2. – sokolské šibřinky  
25.2. – 6. reprezentační ples města říčany  
04.3. – ples zdravotní a záchranné služby  
10.3. – ples zš bezručova  
11.3. – ples jazykové školy langfor

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

FLereT  
– Vánoce na Valašsku
 Út 06 / 12 / 2016 – 20.00
   KoNCERT.  

23. ceLorepUBLiKoVé  
seTKánÍ BeaTLeManiaKŮ
 So 10 / 12 / 2016 – 19.00
   the shoWer, beatles collection banD, 
   professor, petr janDa. KŘEST NoVÉ KNIHY  
   „beatles skrz na skrz”.  

 DivaDlo 

ruská zavařenina 
komeDie – premiéra
Čt (Ludmila Ulická ) Hraje: Ds tyl říčany. Představení v rámci XX. ročníku 
Divadelního podzimu jiřího šatopleta.

 koncert y 

fleret – vánoce na valašsku
Út Koncert..

 vá žn á huDba 

pražské žesťové kvinteto
St  J. Votava – pozoun, F. Bílek – trubka, a. Kinkal – trubka, J. Lisý – lesní roh,  
K. Kučera – basový pozoun. Koncert z cyklu „kruh přátel hudby”.

 koncert y 

mikulášský koncert
Čt ZUŠ Říčany.

 společnos t a ta nec 

první říčanská veřejná tančírna
Čt Příjemné prostředí, kvalitní taneční hudba. Neformální oblečení. Přijďte  
se pobavit, procvičit taneční kroky či odložit zbytečná kila!

 koncert y 

23. celorepublikové setkání 
beatlemaniakŮ
So The shower, beatles collection band, professor, host: petr janda.

 vá žn á huDba 

vánoční koncert říčanského 
komorního orchestru
Út adventní koncert Říčanského Komorního orchestru. Program: bohuslav 
martinů – tři legendy pro sbor a sólové housle, narození páně, 
nanebevstoupení páně, cesta k ráji, jakub jan ryba – česká mše vánoční.

 koncert y 

až přiletí anDělé
St Vánoční koncert kytarového kurzu Jiřího Bardy a sboru Bardáček.

 koncert y 

jazzové vánoce
Čt revival swing praha a Darja kuncová, Gospel limited, metropolitan 
jazz band a jitka vrbová.

 koncert y 

vánoční koncert kurzu klavíru, 
zpěvu a bicích host: Dan hŮlka
Čt Vystoupení žáků adély Donátové a Zdeňka Sýkory.

 koncert y 

vánoční koncert zš bezručova
Čt Vánoční vystoupení žáků a učitelů ze ZŠ Bezručova.

 koncert y 

silvestr se skupinou repete
So Přijďte si zatančit a přivítat nový rok s kapelou Repete,..tombola.

Těšíme se na Vaši návštěvu!
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peTr KoLář s KapeLoU  
 Út 28 / 02 / 2017 – 20.00

   KoNCERT JEDNoHo Z PŘEDNíCH ČESKýCH  
   ZPěVÁKů S KaPELoU!  

děTsKý MašKarnÍ  
KarneVaL
 ne 08 / 01 / 2017 – 14.00
   VE SPoLUPRÁCI S JaZKoVým STUDIEm  
   SYLVY maŘíKoVÉ.  

info@kclabut.cz

nebuď labuť a  ZaJDI Na KULTURU!
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bez emocí odejít z koncertu. Fleret je životní styl, je to radost z hudby, již prokládají i svým 
textem, který z většiny pojednává o dobrém jídle a pití, ale i o všem běžném ve vašem životě. 
Tak přijďte na koncert ochutnat kus Valašska s hudbou, která bodne...

pražský žesťový soubor 
– exluzívní předvánoční koncert kph
 Koncert bude zajímavý nejen složením souboru (dvě trubky, lesní roh, tenorový 
pozoun a basový pozoun), ale hlavně programem. Jsou skladby, které jsou oblíbené 
u posluchačů a častěji se hrají na koncertních pódiích. mnoho z nich zazní právě  
na našem koncertu, např. Dvořákova Humoreska. Uslyšíme také (mimo jiné) Bachův 
air, Vánoční muziku adama michny z otradovic,  výběr z orffovy Carminy Burany,  
z jiného žánru nejslavnější valčíky Johanna Strausse či výběr písní Jaroslava Ježka.  
a protože 7. prosinec už je předvánoční doba, zazní na koncertě i vhodně upravené koledy.  
Zakladatelem souboru (někdy uváděném také jako Pražské dechové kvinteto),  
je Jan Votava. Působí rovněž jako sólotrombonista orchestru Národního divadla. 
Dalšími členy jsou trumpetisté František Bílek a arnold Kinkal, hornista Jiří Lisý 
a bastrombonista Karel Kučera. Všichni hráči jsou kromě působení v dechovém 
kvintetu také vyhledávanými spolupracovníky našich předních orchestrů a sólistů. 
Historie ansámblu sahá až do roku 1979, od té doby získal mnoho cen na prestižních 
světových soutěžích a odehrál mnoho úspěšných koncertů doma i v zahraničí. Bohatá  
je i diskografie souboru. Nenechte si tento nanejvýš zajímavý koncert uniknout!

beatlemánie 
– 23. setkání
 Vystoupí kapela „The shower” (revivalová skupina dřevního RnR), skupina 
„beatles collection band” (beatle-revivalová skupina z ostravy), skupina „professor” 
(beatle-rocková skupina z Prahy se zaměřením na pozdější tvorbu Beatles v rockovém 
hávu). Jako VIP host vystoupí petr janda, který společně s vydavatelem pokřtí novou 
knížku o skupině The Beatles, u nás vydané pod titulem „beatles skrz na skrz“. Dalším 
hostem bude i také malý klubák  jiří kellner z Břeclavy, kytarista a člen našeho klubu 
( 13- letý) a zahraje jednu instrumentálku za doprovodu jedné ze skupin. Nová knížka 
bude samozřejmě na stánku klubu k prodeji s určitou slevou.

plesy 
– rozpis plesů v roce 2017
14.1. – skautský ples  
21.1. – myslivecký ples   
27.1. – ples rancheras   
28.1. – ples roku    
04.2. – hasičský ples   
11.2. – farní ples  
18.2. – ples rugby    
24.2. – sokolské šibřinky  
25.2. – 6. reprezentační ples města říčany  
04.3. – ples zdravotní a záchranné služby  
10.3. – ples zš bezručova  
11.3. – ples jazykové školy langfor

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

FLereT  
– Vánoce na Valašsku
 Út 06 / 12 / 2016 – 20.00
   KoNCERT.  

23. ceLorepUBLiKoVé  
seTKánÍ BeaTLeManiaKŮ
 So 10 / 12 / 2016 – 19.00
   the shoWer, beatles collection banD, 
   professor, petr janDa. KŘEST NoVÉ KNIHY  
   „beatles skrz na skrz”.  

 DivaDlo 

ruská zavařenina 
komeDie – premiéra
Čt (Ludmila Ulická ) Hraje: Ds tyl říčany. Představení v rámci XX. ročníku 
Divadelního podzimu jiřího šatopleta.

 koncert y 

fleret – vánoce na valašsku
Út Koncert..

 vá žn á huDba 

pražské žesťové kvinteto
St  J. Votava – pozoun, F. Bílek – trubka, a. Kinkal – trubka, J. Lisý – lesní roh,  
K. Kučera – basový pozoun. Koncert z cyklu „kruh přátel hudby”.

 koncert y 

mikulášský koncert
Čt ZUŠ Říčany.

 společnos t a ta nec 

první říčanská veřejná tančírna
Čt Příjemné prostředí, kvalitní taneční hudba. Neformální oblečení. Přijďte  
se pobavit, procvičit taneční kroky či odložit zbytečná kila!

 koncert y 

23. celorepublikové setkání 
beatlemaniakŮ
So The shower, beatles collection band, professor, host: petr janda.

 vá žn á huDba 

vánoční koncert říčanského 
komorního orchestru
Út adventní koncert Říčanského Komorního orchestru. Program: bohuslav 
martinů – tři legendy pro sbor a sólové housle, narození páně, 
nanebevstoupení páně, cesta k ráji, jakub jan ryba – česká mše vánoční.

 koncert y 

až přiletí anDělé
St Vánoční koncert kytarového kurzu Jiřího Bardy a sboru Bardáček.

 koncert y 

jazzové vánoce
Čt revival swing praha a Darja kuncová, Gospel limited, metropolitan 
jazz band a jitka vrbová.

 koncert y 

vánoční koncert kurzu klavíru, 
zpěvu a bicích host: Dan hŮlka
Čt Vystoupení žáků adély Donátové a Zdeňka Sýkory.

 koncert y 

vánoční koncert zš bezručova
Čt Vánoční vystoupení žáků a učitelů ze ZŠ Bezručova.

 koncert y 

silvestr se skupinou repete
So Přijďte si zatančit a přivítat nový rok s kapelou Repete,..tombola.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

19.30

01

19.30

07

20.00
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19.45

08

17.30

08

19.00

10

peTr KoLář s KapeLoU  
 Út 28 / 02 / 2017 – 20.00

   KoNCERT JEDNoHo Z PŘEDNíCH ČESKýCH  
   ZPěVÁKů S KaPELoU!  

děTsKý MašKarnÍ  
KarneVaL
 ne 08 / 01 / 2017 – 14.00
   VE SPoLUPRÁCI S JaZKoVým STUDIEm  
   SYLVY maŘíKoVÉ.  

info@kclabut.cz

nebuď labuť a  ZaJDI Na KULTURU!
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Co se děje v kultuře

Otevírací doba během výstav:
pondělí - čtvrtek  14:00 - 18:00
pátek zavřeno
sobota a neděle  13:00 - 18:00

Dopolední vstup pro školy, 
skupiny i jednotlivce je nutno 
rezervovat.

Rýdlova 271/14; tel.: 323 603 161           www.ricany.cz/muzeum

Výstava letadla  
a drony
od 14. prosince 2016  
do 12. března 2017

Podívejte se s námi na různé typy mo-
delů letadel a modelářských motorů. 
Jak takové modely vznikají, a jaké 
síly drží modely i skutečná letadla 
ve vzduchu?  Seznámíme se s dro-
ny, které v současné době procházejí 
bouřlivým vývojem.  Jako bonus si 
budete moci sáhnout i na části letadla 
vyráběného v Čechách, legendárního 
Albatrosu.
V Říčanech a okolí žijí a působí hob-
by modeláři, ale také lidé, kteří svůj 
život s letadly spojili profesně. Před-
stavíme legendu mezi modeláři u nás 
i v zahraničí, Ing. Štefana Gašparína, 
který navrhl a sestrojil více než 60 
typů motorů poháněných oxidem uh-
ličitým. 
Součástí prohlídky výstavy jsou ak-
tivity pro děti a dospělé – skládání 
vrtulníku ze stavebnice, výroba pa-
pírového modelu letadýlka, zkouška 
letu jednoduchého modelu – házedla, 
vyzkoušení pilotní kombinézy a letec-
ké přilby.
V muzeu bude během výstavy možné 
zakoupit některé modely. 

rukodělná dílna: Víly z ovčího rouna
pondělí 5. prosince v 18:00

Pro velký zájem opakujeme listopa-
dovou dílnu plstění.  Přijďte si vyrobit 
něžnou vílu jako netradiční  dárek či 
dekoraci.  K dispozici bude široká pa-
leta odstínů barev přírodní česané vlny. 

Vstupné 120 Kč

dílnu povede Petra skřivánková

rezervace: 
323 603 161 
edita.jezkova@muzeum.ricany.cz 

Kurz: Tvorba rodokmenu 
Termíny: 16. 1., 20. 2., 20. 3.  
od 18 hodin

Při tvorbě rodokmenu vás indivi-
duálně povedeme, součástí budou 
osobní konzultace nad prameny, 
komunikace e-mailem. Přibližně 
v měsíčních intervalech se třikrát 
sejdeme (menší skupiny dle pokro-
čilosti), sdělíme si dosavadní zkuše-
nosti, rozšíříme si přehled o archiv-
ních fondech, digitalizaci archivních 
materiálů, ukážeme si, jak s nimi 

pracovat a domluvíme se na dalším 
postupu.  
Výsledkem by měla být studie o vlast-
ním rodu každého účastníka, základ 
pro další badání.

cena kurzu: 1 000 Kč
lektorují Martin hůrka  
a Jan Andrle

rezervace a informace: 
martin.hurka@muzeum.ricany.cz, 
tel.: 604 237 175

Kurz: Tvorba rodokmenu 

otevírací doba muzea během svátků
Muzeum bude  zavřeno 24 -26. prosince a 1. ledna 2017.  
Ostatní dny v období svátků je otevřeno dle běžné otvírací doby.
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Jedním ze starých tisků uchová-
vaných v Muzeu Říčany je i druhé, 
upravené vydání knihy Kalendář 
historický od Daniela Adama z Ve-
leslavína z roku 1590. Tisk je vsazen 
do renezančních desek potažených 
kůží. Díky různým rukopisným 
vpiskům můžeme částečně rekon-
struovat osud této tištěné knihy.
Jeden z nejzajímavějších přípisků 
se týká narození měšťanského syn-
ka. Zápis zní: „Léta 1609 v druhou 
neděly postní mezi 5. a 6. hodinou 
na noc urozenému panu Janovi Bys-
třickému ze Studnic a Eufrozíně, 
manželce jeho, narodil se z života 
[tj. z břicha, lůna] jejího syn, kterýž 
křtěn jest ve čtvrtek po týž neděli od 
kněze Václava Videnmana, faráře 
petrovského v městě Novém Bydžově, 
kterémužto Brikcí jméno dáno…“. 
Následuje výčet kmotrů a kmoter 
převážně z řad novobydžovských 
měšťanů a měšťanek.
Je možné, že autorem záznamu byl 
sám kněz Václav Videnman Jičínský, 
kterého známe jako autora či spo-
luautora několika tiskem vydaných 
náboženských textů. Není vylouče-
no, že byl vůbec první majitelem této 
knihy. Na deskách se totiž nalézají 
iniciály „W W G“ (snad tedy Wáclaw 
Widenman Gitčinsky).
Zápis o narození syna na přídeští 
ale není nejstarším záznamem. Tím 
je sousední nepříliš čitelný text, ze 
kterého vyplývá, že roku 1605 údaj-
ně kvůli smrti syna „rozstonala se 

Alžběta, matka naše, a stonala … do 
Veliké noci léta 1606“. Bližší údaje 
k této osobě však prozatím neznáme.
Jiné pozoruhodné držitele Kalendá-
ře historického můžeme identifiko-
vat v 19. století, kdy je kniha v ma-
jetku synů novináře a nakladatele 
Václava Matěje Krameria (1753-
1808). Roku 1860 ji Karel Kra-

merius (1797-1874), gymnaziální 
profesor na Malé Straně, daroval 
svému bratrovi Vojtěchu Kramerio-
vi (1795-1864), který byl toho času 
děkanem v Mnichovicích. Časem 
se kniha dostala do držby říčanské 
Čtenářské besedy a nakonec byla 
věnována muzeu.

Martin Hůrka 

Ze SbíreK mUZea: 
Kalendář historický

Kurz: Čtení 
starých textů
Termíny:   10. 1., 24. 1., 7. 2., 28. 2., 
14. 3. a 28. 3. 2017 od 18 hodin

Kurz je vhodný pro laické zájemce 
o historii, obecní kronikáře či stu-
denty historických oborů. Doporuču-
jeme ho jako doplněk pro účastníky 
kurzu Tvorba rodokmenu. Seznámí-

me se s písmy 16. - 19. století. Důraz 
bude kladen také na jejich pramenný 
kontext a aplikaci znalostí při rodo-
pisném bádání.

cena kurzu: 900 Kč
lektoruje Martin hůrka  
a Jan Andrle

rezervace a informace: 
martin.hurka@muzeum.ricany.cz, 
tel.: 604 237 175

Co se děje v kultuře
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informační centrum
Masarykovo nám. 83
251 01 Říčany
tel.:  323 618 169

1.12. Kamenice 19.30 Popel a pálenka – Hraje Divadlo pod Petřínem, vstupné 100 Kč. Kulturní dům.

2.12. Říčany 19.30
Benefiční koncert pro lesní školku Pramínek – Benefiční koncert na podporu 
Sociálního fondu pramínku, vstupné min 150 Kč.. Club K2.

3.12. Kamenice 9.00
Kamenický pohár 2016 – Taneční soutěž ve standardních a latinsko-amerických tancích. 
Vstupné 100 Kč, děti do 10 let 50 Kč. Kulturní dům.

3.12. Uhříněves 16.30
sobotní pohádka – Čertoviny - pohádka divadla Neklid na motivy čertovských příhod 
Boženy Němcové. Pro děti od tří let. Vstupné 100 Kč, rodinné vstupné 20% sleva. Divadlo 
U22.

3.12. Kunice 16.00
Mikulášská nadílka a zvonkový průvod – Přineste si na průvod zvonečky s sebou, 
proběhne vyhánění nezbedných čertíků z opravdového PEKLA. Zámek Berchtold

4.12. Říčany 8.08
nedělní pochod s líbou – Turistický pochod Zvánovice - Klokočná - Mnichovice, 14 km. 
Odjezd autobusem 383 ze zastávky Říčany k žel.st. V 8.08 hod. Přihlášky na tel. 723 513 
431 nebo libuse.rohoskova@centrum.cz.

4.12. Kamenice 9.00
Vánoční trhy – Tradiční vánoční trhy s doprovodným programem a rozsvícením 
vánočního stromku.

4.12. Říčany 17.00 2. adventní pozastavení – Pořádá Římskokatolická farnost na Masarykově náměstí.

4.12. Uhříněves 19.00 Adventní koncert Petry Janů – Vstupné 590 Kč, balkon 490 Kč. Divadlo U22.

5.12. Říčany 18.00
rukodělná dílna - víly – Plstění - vhodné i pro děti od 10 let. Každý účastník si vytvoří 
něžnou vílu jako dekoraci nebo hračku. Vstupné 120 Kč. Muzeum.

6.12. Kolovraty 19.00
Burianova kulturní ozdravovna – Pacienty BKO provází slovem Jan Burian aneb co se dá 
dělat, abychom si uchovali zdravý rozum a kulturní úroveň. Vstupné 90 Kč, sál U Boudů.

6.12. Říčany 20.00 flereT - Vánoce na Valašsku – Koncert v Kulturním centru Labuť.

7.12. Uhříněves 19.30
Zdeněk izer a autokolektiv – Pořad, ve kterém se diváci budou moci setkat s jedinečným 
a nezaměnitelným humorem Z. Izera. Vstupné 290 Kč, balkon 250 Kč. Divadlo U22.

8.12. Uhříněves 15.00
Vánoční ozdoba – Kavárenské posezení s dílnou - vyzkoušíte si výrobu originálních 
vánočních ozdob z korálků. Určeno pro dospělé, vstupné 100 Kč. Divadelní kavárna 
Divadla U22.

8.12. Říčany 17.30
Mikulášský koncert – Zábavný koncert s mikulášskou nadílkou pro každé dítě připravily 
děti ze ZUŠ Říčany. Kulturní centrum Labuť.

9.12. Mnichovice 18.00 Vánoční koncert – Koncert hudební skupiny Musica Rustica. Husův sbor.

10.12. Louňovice 15.00
sněhurka a sedm trpaslíků – Pohádku hraje Divadlo Počerníčci z Horních Počernic v sále 
hotelu U sv. Huberta.

10.12. Říčany 20.00 flying fork rock – Bigbítový koncert v restauraci Oliva, vstupné dobrovolné.

10.12. Uhříněves 20.00
Myslivecký ples – Pořádá MS Halali Uhříněves. Hudba, tanec, tombola, zvěřinové 
pochoutky, vstupné 300 Kč. Divadlo U22.

ladŮv kraj a okolí...
KUlTURNÍ A SPoRToVNÍ KAlENdÁŘ 
www.laduv–kraj.cz
změna programu vyhrazena
Vstupenky na veškeré akce získají zájemci u pořadatelů

Co se děje v kultuře
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11.12. Kunice živý Betlém – Zámek Berchtold

11.12. Říčany 17.00 3. adventní pozastavení – Pořádá skautské středisko Lípa Říčany na Masarykově náměstí.

13.12. Kamenice 9.30
Když je v pekle neděle – Pohádka o dvou malých čertech, hraje Docela velké divadlo 
Litvínov, vstupné 50 Kč. Kulturní dům.

13.12. Říčany 15.00 Vánoční setkání u Betléma – Vystoupení dětí z MŠ a ZŠ Mnichovice, flašinetář, 
ochutnávka vánočních specialit, prodej vánočního zboží. Nádvoří Městského úřadu.

13.12. Říčany 19.30 Vánoční koncert Říčanského komorního orchestru – Kulturní centrum Labuť

14.12. 
- 12.3. Říčany letadla a drony – Miniaturní svět leteckých modelů. Součástí výstavy bude stavba 

papírových modelů dle návodu a herna - stavění modelů ze stavebnice. Muzeum.

15.12. Říčany 19.00 Jazzové Vánoce – Učinkují Revival Swing Praha a Darja Kuncová, Gospel Limited, 
Metropolitan Jazz Band a Jitka Vrbová. Kulturní centrum Labuť.

16.12. Štiřín 19.30 Gerald clark Blues Band – Koncert bluesového zpěváka a kytaristy z Jižní Afriky. Vstupné 
350 Kč. Zámek Štiřín.

17.12. Uhříněves 10.30 sobotní pohádka – Hlídali jsme Ježíška - Tradiční vánoční příběh vyprávěný očima Oslíka 
a Volka. Pro děti od tří let, vstupné 100 Kč, rodinné vstupné sleva 20%. Divadlo U22.

17.12. Ondřejov 19.15 rybova vánoční mše 2016 – Koncert ve Sportovně kulturním centru.

18.12. Praha
15.00 

a 19.00
Zlatá vánoční Gospel Time party – Party Zuzany Stirské se svíčkami, svařáčkem a hosty. 
Písničky různých žánrů. Divadlo Rokoko.

18.12. Říčany 17.00 4. adventní pozastavení – Pořádá Církev bratrská, MAS Říčansko a Cesta integrace na 
Masarykově náměstí.

21.12. Uhříněves 18.00 richard Pachman a dita hořínková – Adventní charitativní koncert, vstupné 
dobrovolné. Divadlo U22.

23.12. Říčany 17.00 České vánoce – Předvečer Vánoc na Masarykově náměstí. Vánoční obyčeje, zvyky 
a dobroty.

24.12. Mnichovice 23.59 Půlnoční mše – Kostel Narození Panny Marie, diriguje Petr Anděl.

31.12. Říčany 20.00 silvestr 2016 se skupinou rePeTe. – Kulturní centrum Labuť.

31.12. Kunice
silvestr na zámku – Hudební večer v doprovodu DJ, výběr lahůdek ze studené a teplé 
kuchyně, ohňostroj nad zámeckou zahradou. Cena 1500 Kč, děti do 12 let 50% sleva. 
Zámek Berchtold.
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historie v obrázcích

Prosím
e vlastníky historických fotografií (od konce 19. století do doby po listopadu 1989), o zapůjčení či darování m

uzeu. zapůjčené fotografie budou po naskenování v pořádku vráceny m
ajiteli.  

Přispějete tak k dokum
entaci podoby m

ěsta a okolí.. 
Foto: archiv M

uzea Říčany

dnešní pětasedmdesátníci, žáci chlapecké 2. třídy školy na říčanském náměstí z roku 1949. zleva: Barek, 
Bublík, Fučík, Berkovský, Šimon, Černohorský, zachař, Kříž, Slavíček, Cibulka, ?, Jiráček, L. Procházka, rob, 
rychtář, r. Procházka, Moravec, Charvát, Macháček, Chvátal, Mikuš, Vondrák, Šmíd, učitel Šára, Suchánek, 
Sojka, zýka, V. Stejskal, Černý, Neuberg, Ninger, J. Stejskal, Stibůrek, Maček, Tůma, Vlček, Oulovský, Válek, 
houfek, reizer, Janovský, Novák.


