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Hlavní téma:

Říčany mají  
zimní stadion!
V prosinci zahájil provoz nový  
zimní stadion ve městě



Zdeněk Hraba 
místostarosta

Milí říčanští sousedé, 

jsem rád, že vás mohu takto pozdravit a popřát vám osobní a rodinné štěstí, mnoho úspěchů a hlavně 
pevné zdraví v novém roce 2017.

Našemu městu pak přeji, aby v novém roce dále zkrásnělo a zpříjemnilo se jako místo pro život váš 
a vašich dětí.  Těším se – a doufám, že to nezakřiknu – vedle mnoha jiných věcí třeba i na podstatně 
širší chodník v ulici 17. listopadu, hlavně před Labutí, a to i v oné nebezpečné zatáčce naproti bývalé 
Jednotě, kde snad skončí léta trvající dobrodružství s „protahováním se“ okolo rohu domu bývalého 
Mýta.   Přeji našemu městu, aby se podařilo uskutečnit co nejvíce z plánovaných rekonstrukcí chodníků, 
otevřít „novou“ Olivovu ulici nad tratí nebo začít s propojováním Říčan a Světic novou cyklostezkou. 
Přeji mnoho úspěchů a jen aktivní členy i všem spolkům a klubům. Těším se třeba na jubilejní 40. ročník 
Říčanského poháru ve společenském tanci pořádaný hned zkraje roku 11. a 12. února 2017.

Našemu Středočeskému kraji přeji například podstatně intenzivnější a rozsáhlejší opravy zanedbaných 
krajských silnic anebo skutečnou a rychlou realizaci propojení středočeské veřejné dopravy s tou praž-
skou. Velmi rád bych také viděl i pokrok v realizaci chybějící zásadní části „pražského okruhu“ mezi 
dálnicí D1 a Běchovicemi a tím odlehčení dopravou přetížených středočeských obcí.  Osobně se na tom 
budu jak v krajském zastupitelstvu, tak i v „mé“ komisi pro majetek kraje rád podílet.

Naší zemi bych pak chtěl popřát klid a prosperitu a také dost odvahy bránit naši křesťanskou civilizaci 
a tradice před hrozbami zvenčí i před těmi, kteří tyto hrozby bagatelizují anebo dokonce vítají. 

Přeji vám příjemný a úspěšný nový rok 2017

Slovo úvodem
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Na obálce: V úvodním zápase internacionálů 
se do branky postavil zakladatel nového zimní-
ho stadionu Martin altrichter.

Foto: Jan Langer
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Krátce z rady 1. 12. 2016
u Paní Renata Skalošová byla Radou odsouhlasena na 
výkon funkce kronikáře města Říčany. Smlouva bude uza-
vřena s účinností od 1. 2. 2017 na dobu neurčitou, za cenu 
ve výši 18 000  Kč ročně. 
u Rada schválila poskytnutí individuální dotace 
40 000 Kč z humanitárního fondu společnosti PORTUS 
PRAHA, která poskytuje sociální služby i pro říčanské 
obyvatele. Podporu ve stejné výši 40 000 korun získal také 
Hospic Dobrého pastýře pro TŘI, o.p.s.
u Za předpokladu finančního krytí z rozpočtu města Říčany 
pro rok 2017 schválili radní uzavření smlouvy o dílo, jejímž 
předmětem je rozšíření veřejného osvětlení ve Strašíně u Ří-
čan, ulice Babická a V Lese, mezi městem Říčany a zhotovi-
telem RAISA, spol. s r.o., se sídlem Havlíčkova 822, 280 02 
Kolín, IČ: 43005071, za cenu 157 792 Kč včetně DPH.
u Radní hlasovali pro uzavření dohody o spolupráci se 
Středočeským krajem týkající se nasazení a užívání sys-
tému prvků aktivního monitoringu – instalace dynamické 
váhy na komunikaci II/101 Říčanská.
u Rada schválila uplatnit námitku města Říčany k Návr-
hu 2. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského 
kraje, týkající se nesouhlasu s navrhovanou trasou kori-
doru železniční tratě č. 221: úsek Praha–Strančice. Odů-
vodnění: nově navrhovaná trasa zasahuje do zastavěného 
území a do nově vymezených zastavitelných ploch. Z to-
hoto důvodu považuje město Říčany za vhodnější variantu 
trasu, která bude odpovídat územní rezervě pro železniční 
koridor obsažené v platném ÚP Říčan. Toto řešení bylo 
dohadováno s Ministerstvem dopravy ČR v průběhu po-
řizování platného ÚP Říčan. Takto trasovaný koridor by 
neznamenal bezprostřední zátěž pro zastavěné území 
a zastavitelné plochy.

Krátce z rady 8. 12. 2016
u Rada města vybrala nejvhodnější návrhy v architekto-
nické soutěži Komunitní centrum Říčany: 
1. místo: IGLOO ARCHITEKTI, s.r.o., 2. místo: AF ATE-
LIER, s.r.o., 3. místo: 4DS, s.r.o.
Souhlasí s udělením mimořádné odměny pro návrh auto-
rů: Ing. arch. Ondřej Dvořák, Ph.D., Ing. arch. Jiří Matys, 
Bc. Marek Václavík, Ing. arch. Šárka Voříšková 
u Rada doporučila Zastupitelstvu souhlasit s uzavřením 
kupní smlouvy  na koupi  nádražní budovy č. p. 219 od 
Českých drah, a.s., za kupní cenu ve výši  7 100 000 Kč. 
Dále rada doporučuje ZmŘ souhlasit se zřízením služeb-
nosti spočívající v právu stezky a cesty ve prospěch panují-
cích nemovitých věcí. Služebnost bude zřízena bezúplatně 
a na dobu neurčitou.
u Zastupitelstvu Rada města doporučila schválit uzavře-
ní darovací smlouvy se společností BILLA, spol. s r.o., je-
jímž obsahem je poskytnutí finančního daru městu Říča-
ny ve výši 1 500 000 Kč a závazek města za tyto prostředky 
vysázet ovocnou alej a veřejný sad podél plánované cyk-
lostezky z Říčan do Světic a pořídit mobiliář a vybavení 
této cyklostezky do 31.12.2017.

u Investiční záměr nazvaný „Modernizace budov školství 
– Říčany“ byl Radou doporučen na schválení Zastupitel-
stvu.
u Vypracování projektové dokumentace Rekonstrukce 
ulice Nedbalova se zhotovitelem NOZA, s.r.o., za cenu 
287 980 Kč včetně DPH je předmětem smlouvy o dílo, 
kterou rada také odsouhlasila.
u Rada souhlasila s uzavřením kupní smlouvy na ná-
kup ochranných pomůcek pro jednotku SDH Říčany 
mezi městem Říčany jako kupujícím a SDH Plus, s.r.o., 
jako prodávajícím za cenu 54 118,36 Kč včetně DPH. 
Též souhlasila s uzavřením další smlouvy se SDH Plus, 
s.r.o., na nákup dýchací techniky za cenu 36 534,26 Kč 
včetně DPH.
u Rada města souhlasila s uzavřením dodatku č. 2 se 
společností PORR a.s. na rekonstrukci ulice Olivova III. 
etapa ke smlouvě za předpokladu schválení příslušného 
rozpočtového opatření Zastupitelstvem města Říčany. 
Předmětem dodatku jsou dodatečné stavební práce dle 
změnového listu č. 3, změna harmonogramu prací a za-
hájení 2. etapy. Celková cena díla se navyšuje z 21 909 
952,40 Kč bez DPH, tj. 26 511 042,40 Kč s DPH, na 22 
211 633,77 Kč bez DPH, tj. 26 833 193,11 Kč včetně 
DPH. Rada zároveň doporučila schválit rozpočtové opat-
ření na uvolnění částky 322 150,71 Kč k zajištění finan-
cování dodatečných stavebních prací dle dodatku č. 2 ke 
smlouvě o dílo.
u Rada souhlasila s uzavřením dodatku a uvolněním fi-
nančních prostředků na realizaci díla „Nafukovací hala 
– areál volnočasových aktivit obce Pacov“, který řeší na-
výšení ceny o 128 865 Kč s DPH související s realizací 
víceprací. Uložila finančnímu odboru učinit příslušné 
rozpočtové opatření.
u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo se společností 
GEPRO, s.r.o., ve věci aktualizace a doplnění dat pasportu 
komunikací systému MISYS, dle revidované nabídky ze dne 
24. 11. 2016 v celkové hodnotě díla 220 000 Kč bez DPH. 
u Rada doporučila Zastupitelstvu schválit směrnici měs-
ta č. 5/2016, o zadávání veřejných zakázek.

Informace z radnice

Pozvánka 
pro říčanskou veřejnost na

řádné zasedání
Zastupitelstva města Říčany

středa 11. 1. 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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u Radou bylo odsouhlaseno uzavření Smlouvy o posky-
tování služeb: Realizace elektronických průzkumů trhu 
a využívání nákupního portálu Aukční nákupy mezi ob-
jednatelem – městem Říčany a poskytovatelem – eCEN-
TRE, a.s.
u Rada Zastupitelstvu doporučila schválit předloženou 
plánovací smlouvu a smlouvu o náležitostech vyplnění blan-
kosměnky a pověřit starostu města jejich podpisem. Dále 
Rada doporučila souhlasit se stavebním záměrem restaurace 
a pivovaru na pozemcích parc. č. 1275/1 a parc.č.st. 262, vše 
v k.ú. Říčany u Prahy, dle projektové dokumentace „ŘÍČAN-
SKÝ PIVOVAR, místo stavby: Olivova 246/23, 251 01 Říčany, 
datum: červenec 2016, zodp. projektant: Zbyněk Pavlas.
u Vydání obecně závazné vyhlášky města Říčany, kterou 
se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených měs-
tem Říčany, doporučila Rada Zastupitelstvu.
u Rada schválila udělení výjimky žadateli KC Labuť, příspěv-
ková organizace, z obecně závazné vyhlášky města Říčany 
č. 3/2011, o některých podmínkách pro pořádání veřejnosti 
přístupných akcí a o jiných opatřeních k zajištění veřejného 
pořádku, v tomto rozsahu: výjimka se uděluje na pořádání 
společenský plesů, oslav Silvestra atd. v KC Labuť, a to v sobo-
tu a neděli od 00:00 hod. do 03:00 hod na dobu neurčitou. 
u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo, jejímž 
předmětem je zpracování prognóz vývoje obyvatelstva 
v rámci projektu MAP pro SO ORP Říčany a obce Prů-
honice, správní obvod města Říčany, územního celku 
Louňovicko, mezi městem Říčany jako objednatelem 
a zhotovitelem RNDr. Tomášem Kučerou, CSc., za cenu 
97 500 Kč včetně DPH za každou ze tří studií.
u Na základě konkursního řízení ze dne 6. 12. 2016 Rada 
města jmenovala paní Kláru Dvořákovou do funkce ře-
ditelky „Mateřské školy Zahrádka Říčany, příspěvkové 
organizace“, sídlem Labská 2577/6, 251 01 Říčany, a to 
s účinností od 1. 1. 2017.

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

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  
kdykoli po předchozí dohodě 

u  se starostou Vladimírem Kořenem  
každou třetí středu v měsíci, 17–18 h. 
Tento měsíc bude 18. 1.

u  s místostarostkou Hanou Špačkovou 
každou čtvrtou středu v měsíci, 17–18 h. 
Tento měsíc bude 25. 1. 

Městský úřad říčany hledá nové 
pracovníky na následující pozice: 

Referent sociálních věcí na 
odboru sociálních věcí  

a zdravotnictví – 2 pozice (doba určitá)
Termín podání přihlášek: 18. 1. 2017 do 17,30 hod., 
termín výběrového řízení: 19. 1. 2017 v 9,00 hod., 
bližší informace najdete na www.ricany.cz (složka 
volná pracovní místa) nebo získáte na telefonu:  
323 618 241 Blanka Spolková, vedoucí odboru 

sociálních věcí a zdravotnictví nebo 323 618 128 – 
Störzerová zdeňka, personální.

Referent odboru obecní 
živnostenský úřad

Termín podání přihlášek: 20. 1. 2017 do 10,30 
hod., termín výběrového řízení: 23. 1. 2017 v 9,00 

hod., bližší informace najdete na www.ricany.cz  
(složka volná pracovní místa) nebo získáte na tel.: 
323 618 128 – Störzerová zdeňka, personální.

Administrativní a spisový 
pracovník – odbor stavební úřad

Termín podání přihlášek: 23. 1. 2017 do 17,30 hod., 
termín výběrového řízení: 24. 1. 2017 v 9,00 hod., 

bližší informace najdete na www.ricany.cz  
(složka volná pracovní místa) nebo získáte na 

telefonu: 323 618 138 Lenka Plzáková, vedoucí 
oddělení správního a vyvlastňovacího nebo  

323 618 128 – Störzerová zdeňka, personální.

Referent oddělení dopravy  
– registr vozidel

Termín podání přihlášek: 24. 1. 2017 do 14,30 hod., 
termín výběrového řízení: 25. 1. 2017 v 9,00 hod., 
bližší informace najdete na www.ricany.cz (složka 
volná pracovní místa) nebo získáte na telefonu:  

323 618 276 Bohumila Kulíšková,  
vedoucí odboru správních agend a dopravy  

nebo 323 618 128 – Störzerová zdeňka, personální.

Referent oddělení technické 
správy – odbor správy majetku

Termín podání přihlášek: 25. 1. 2017 do 17,30 hod., 
termín výběrového řízení: 26. 1. 2017 v 9,00 hod., 

bližší informace najdete na www.ricany.cz (složka volná 
pracovní místa) nebo získáte na telefonu: 323 618 126 
dušan Suchý, vedoucí oddělení technické správy  nebo 

323 618 128 – Störzerová zdeňka, personální.

Odbor kancelář starosty  
– dohoda o pracovní činnosti

Výpomoc při administraci dotačních titulů a veřejných 
zakázek. Bližší informace najdete na www.ricany.cz  

(složka volná pracovní místa) nebo získáte na 
telefonu: 323 618 140 Markéta Javůrková, vedoucí 

odboru kancelář starosty nebo 323 618 128 – 
Störzerová zdeňka, personální.

Veřejné projednání parkování II. 
Zasedací síň městského úřadu  
na masarykově náměstí 53/40 

19. ledna 2017 od 19:00 hodin.
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Informace z radnice

Překvapte Říčany - první ročník participativního roz-
počtování je v plném proudu. Zastupitelstvo města 
schválilo v létě uplynulého roku uvolnění částky pět 
milionů korun z investičního rozpočtu města pro první 
ročník participativního rozpočtování. Poprvé v historii 
města bude radnice realizovat investiční záměry, které 
navrhnou a v hlasování podpoří sami obyvatelé Říčan.
„Celková schválená částka pět milionů korun představuje 
necelá dvě procenta z celkového ročního rozpočtu města 
a pět procent z rozpočtu investic. Domnívám se, že je to při-
měřená a smysluplná částka, o které mohou občané sami 
rozhodnout, kam bude investována,“ uvedl starosta města 
Vladimír Kořen (Klidné město).
V kampani byla oslovena široká veřejnost, ale 
i zájmová sdružení a osadní výbory. Nápady na veřej-
ně prospěšné projekty byly přijímány v měsíci listopa-
du a podmínkou bylo veřejné projednání. Přicházet se 
svým návrhem mohl každý s trvalým bydlištěm v Ří-
čanech starší 15 let. Celkem se čtyř setkání  účastni-
lo více než 50 občanů, navrhovatelů, podporovatelů 
nebo zájemců. „Ve srovnání s Prahou 10, kde mají prv-
ní ročník zdárně za sebou a poučeni se pustili do roční-
ku druhého, je to několikanásobně více k poměru počtu 

obyvatel. Svědčí to o tom, že občané Říčan jsou aktivní 
a mají chuť zapojit se do veřejného dění,“ říká Martin 
Nekola (D21), který má pébéčko v Říčanech na sta-
rosti po stránce metodické.

Říčanští rozhodnou  
o pěti milionech!
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Informace z radnice

Obyvatelé v návrzích velmi často preferují opravy chodní-
ků či cest. Mezi „zážitkové“ návrhy patří hřiště, labyrint, 
cyklověž, kynologický prostor a rozmístění grilovacích 
míst ve městě. Ve hře jsou i projekty, které by se daly ozna-
čit za kulturně-výchovné, jako „Kameny zmizelých“ nebo 
galerie v podchodu u nádraží.
Celkem bylo navrženo 29 námětů, o kterých navrhova-
telé diskutovali mezi sebou i se zástupci radnice. Navr-
žené projekty musí být umístěny na pozemcích města 
a veřejných prostranstvích a musí sloužit široké veřej-
nosti. Další podmínkou jsou finanční limity pro malé 
investice do pěti set tisíc korun a velké nesmí překro-
čit dva miliony, včetně souvisejících nákladů. Splnění 
těchto kritérií budou v následujících měsících posuzo-
vat jednotlivé odbory MěÚ u 22 námětů. Od některých 
záměrů bylo odstoupeno. Důvody byly různé, ukázalo 
se třeba, že se nápad již realizuje, jeden záměr nebyl 
veřejně prezentován a další si navrhovatelé odložili na 
příští ročník.
 „Vyhovující projekty, které postoupí do hlasování, by měli 
navrhovatelé podpořit kampaní a získat tak hlasy právě pro 
svůj projekt,“ doporučuje radní David Michalička (Klidné 
město).
Hlasování bude probíhat v polovině května příštího 
roku přes aplikaci Řídím Ríčany, kam se stále můžou 
občané s trvalým bydlištěm registrovat. V současné 
chvíli je v této aplikaci registrováno 1640 obyvatel a po-
čet stále roste i díky jednodušší online registraci. Pokud 
porovnáme číslo s volební účastí v našem městě, která 
je cca pět tisíc obyvatel, není to vůbec nízký počet. Nej-
úspěšnější projekty budou městem realizovány v roce 
2017/2018.
Občané Říčan dosud mohli „řídit Říčany“ prostřed-
nictvím platformy D21 www.ridimricany.cz a rozho-
dovali o projektech, které navrhla radnice. Participa-

tivní rozpočtování, takzvané „pébéčko“ (Participatory 
Budgeting), je proces, kde občané navrhují, obhajují 
a hlasují o svých vlastních projektech. Jako první v Ří-
čanech si pébéčko úspěšně vyzkoušeli žáci 4. - 9. tříd 
základních škol, kteří rozhodovali o částce 20 tisíc ko-
run pro školu.

Kateřina Lauerová
tisková zpráva města Říčany

7



Informace z radnice

Dne 6. prosince se v Říčanech u Prahy sešli starosto-
vé obcí, měst a dotčených pražských čtvrtí, kterých se 
dotýká východní trasa silničního okruhu kolem Prahy. 
Dvanáctikilometrová stabilizovaná trasa části 511 
Pražského okruhu vede od dálnice D1 ke křižovatce 
u městské části Praha – Běchovice.  Dvě desítky sta-
rostů odmítly změny této trasy, znamenalo by to podle 
nich odsunutí výstavby okruhu daleko za rok 2030. 
O zásadní změny plánů usilují odpůrci dlouhodobě při-
pravovaného Pražského okruhu. Tvrdí, že hledají alter-
nativní trasu. Ředitelství silnic a dálnic ČR nechalo jejich 
myšlenky prověřit studií, kterou zpracovali experti z Do-
pravní fakulty ČVUT. Podle studie alternativní trasa nedá-
vá významné výhody, není v ničem lepší a hrozí zásadní 
zdržení stavby Pražského okruhu. Závěry studie jsou 
jednoznačné: Rizika jsou tak vysoká, že odborníci novou 
trasu odmítají.  
„Největší problém vnímám v tom, že nová trasa není 
v územních plánech nebo v Zásadách územního rozvoje 
Středočeského kraje a hlavního města Prahy. Už jenom 
schválení územních plánů v mnoha obcích je proces na 

Silniční okruh kolem Prahy
Středočeští starostové a starostové některých 
pražských městských částí odmítají alternativní 
variantu okruhu kolem Prahy

dlouhá léta a určitě se proti trase zvedne vlna nesouhlasu. 
Trasa totiž vede přes plánovanou i stávající zástavbu,“ říká 
profesor František Lehovec z Fakulty dopravní ČVUT.
Starosta obce Horoušany a Horoušánky Jan Bohuněk ka-
tegoricky odmítl variantní řešení: „U nás by šestiproudá 
dálnice oddělila obě obce a vlastně se mezi ně ani nevejde. 
Jsou tam už domy a staví se nové. S námi nikdo tuto vari-
antu ani nekonzultoval. Lidé by určitě nesouhlasili. Jejich 
investice by tak byly zmařeny.“
Alternativní trasa by podle návrhu vedla přes Říčany, 
Královice, Úvaly a Jirny a byla zpracována v letech 
2014 a 2015. Podle dopravních expertů by nová trasa 
v konečném důsledku přinesla dopravní komplikace 
hlavnímu městu. Starosty úvahy o novém hledání trasy 
pobouřily, podle nich by další diskuze přinesla jenom 
zdržení výstavby. Jednání se účastnili starostové a zá-
stupci prakticky všech obcí dotčených novou trasou, 
tedy: Horoušan, Královic, Uhříněvsi, Nedvězí, Křenic, 
Škvorce, Zlaté, Říčan, Svémyslic, Záp, Královic, Květ-
nice, Úval či Jiren. Mnohá zastupitelstva už novou vari-
antu odmítla. Starostové vyzývají kompetentní organi-
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zace, především ŘSD, aby řešily už jen stabilizovanou 
trasu úseku 511 SOKP.
„Chápu, že odpůrci Pražského okruhu hledají jiné trasy. 
Jsou sice několikanásobně delší, jen nevedou kolem jejich 
domů. Bohužel těmto lidem je jedno, že výstavbu odsu-
nou a obětují na další dlouhé roky třeba obyvatele Říčan, 
Uhříněvsi a dalších obcí,“ vysvětluje Vladimír Kořen, sta-
rosta Říčan, které trpí tranzitní kamionovou dopravou. 
Zároveň dodává: „V Říčanech jsme smířeni s tím, že Praž-

ský okruh povede u našeho města. Jihovýchodní okolí Prahy 
okruh nutně potřebuje a potřebuje ho co nejdřív.“  
Starostové z východního okolí Prahy vyzývají k oddělení 
debaty o jednotlivých nedostavěných úsecích Pražského 
okruhu. Část okruhu mezi D1 a Štěrboholskou radiálou je 
projektově připravena a v území je stabilizovaná. Staros-
tové vnímají, že situace na severozápadě Prahy může být 
odlišná.  

tisková zpráva města Říčany

Říčany zostřují boj proti rozkrádání 
dřeva z městských lesů

Policie bude řešit krádeže dřeva v říčanských lesích. Pro 
trestný čin krádeže podal oznámení  vedoucí odboru ži-
votního prostředí Radek Smetánka. Odcizením 80 kubíků 
palivového dřeva ze stanovišť podél cest vznikla městské 
kase škoda ve výši sedmdesáti tisíc korun českých.
Dřevo připravili lesníci k přepravě na pilu. Umístili jej po-
dél hlavní odvozní cesty na čtyřech místech třeba u Říčan-
ské hájovny u Světic. Jenže zejména březové dřevo během 
několika dní lidé rozkradli.
„Dřevo v lese má své vlastníky, má svou cenu. Není možné 
přijít a odvézt si autem, co najdu. To je prostě krádež,“ vy-
světluje starosta Vladimír Kořen (Klidné město) a dodá-
vá: „Když se to sečte a podtrhne, jde o velké škody v desít-
kách tisíc korun, jako když někdo ukradne auto nebo třeba 
deset mobilních telefonů.“

Správa říčanských lesů se domluvila na zvýšeném dohle-
du Policie ČR i Městské policie Říčany. Na dotčené loka-
lity byla instalována elektronická monitorovací zařízení. 
Prosíme též občany, pokud si všimnou podezřele aktivity, 
aby informovali Městskou policii na telefonu 725 022 765 
nebo Policii ČR na lince 158.
Za škodu vzniklou v tomto rozsahu hrozí pachateli trest 
odnětí svobody na jeden až pět let nebo peněžitý trest. Po-
kud by se jednalo o organizovanou skupinu, může trest 
být až osm let.
Radek Smetánka, který má správu městských lesů na sta-
rosti, dodává: „K drobným krádežím zde docházelo, ale 
v takto velkém měřítku jsme odcizení dřeva ještě neřešili.“

Kateřina Lauerová
tisková zpráva města Říčany
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A zase přišel advent… 

adventní čas 
začíná tradičně 

svěcením věnce.

druhá mrazivá adventní neděle s Římskokatolickou farností.

zcela zaplněné náměstí dokazuje velkou oblibu společně 
vychutnat sváteční chvíle. 

První adventní neděle se žáky základní umělecké školy a dět-
ským folklorním souborem Mikeš.

O třetí adventní neděli náměstí patřilo říčanským skautům. děti 
si vyzkoušely zdobení perníčků. 
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Tři dny před Vánocemi říčanští zastupitelé rozhodli 
o mnoha investicích. V rozpočtu se objevily peníze na 
dokončení rekonstrukce ulice Olivova, ulice Labská, 
Otavská nebo Nerudovy ulice. 13 milionů korun půjde 
na výstavbu sportovního areálu školy „U lesa“, v pří-
pravě je také cyklostezka z Kolovrat do Mnichovic. 
Rozpočet je vyrovnaný a rozděluje více než 360 milio-
nů korun.
Asi hlavní investicí roku 2017, kterou pocítí nejenom 
žáci 3. ZŠ U Říčanského lesa, bude výstavba sportovního 
areálu. Bude obsahovat hřiště s umělou trávou 60x40 me-
trů, běžecký ovál s tribunou a zázemím a menší hřiště 
s umělým povrchem, které bude na zimu opatřeno nafu-
kovací halou. V neposlední řadě by zde měl vyrůst skate-
park, horolezecká stěna a terénní okruh pro cyklisty, tzv. 
pumptrack.
„Projektuje se a věřím, že první etapa sportoviště by se 
mohla začít stavět někdy o prázdninách,“ vysvětluje sta-
rosta Vladimír Kořen (Klidné město) a dodává: „Myslím, 
že kupříkladu velké hřiště s umělou trávou budou využívat 
nejenom žáci, ale také fotbalové kluby pro své tréninky.“
„Přemýšleli jsme o provizorních řešeních, ale ukázalo se, 
že investice do vybudování nějakého plácku na venkovní tě-
locvik by byly ve výši třeba tří set tisíc, nebyla by to dobrá 
investice. Navíc vedle školy je Olivovna, která může dočasně 
prostor pro žáky poskytnout,“ popisuje ředitel školy Dali-
bor Dudek.
Hřiště bude oddělené od provozu školy, bude přístupné 
veřejnosti a mělo by mít svého správce.

Dále zastupitelé schválili kolem tří desítek milionů korun 
na rekonstrukce komunikací a chodníků. Počítá se také 
s několika projekty, kde se radnice bude snažit získat do-
tační prostředky, jako je výstavba Mateřské školy Větrník, 
tří projektů protipovodňových opatření na Říčanském 
potoce nebo cyklostezky Praha – Mnichovice, v první 
fázi bude v roce 2017 vybudovaná část mezi Marvánkem 
a Světicemi. Pro toto místo se podařilo získat dotaci od 
společnosti Billa ve výši 1,5 milionu korun na odpočinko-
vá místa a výsadbu stovek ovocných stromů.
Celkovou analýzu rozpočtu, kterou vypracuje předseda 
Finančního výboru Martin Gebauer, přinese únorové vy-
dání Kurýru.

tisková zpráva města Říčany

Sportovní areál u 3. ZŠ U Říčanského 
lesa se začne stavět letos 
Zastupitelé před Vánocemi schválili rozpočet
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Jaká bude podoba Komunitního centra 
v Říčanech? 
Napověděla nám architektonická soutěž

Do anonymní architektonické soutěže na podobu Ko-
munitního centra v Říčanech, vyhlášené na konci září, 
se přihlásilo 10 návrhů. Centrum má vzniknout na mís-
tě bývalého kina na Komenského náměstí, které není 
v provozu již několik let a není v dobrém stavebně tech-
nickém stavu. Bylo na zvážení soutěžících, zda budo-
vu stávajícího kina částečně využijí, nebo jestli budou 
uvažovat o její demolici. Na konci listopadu proběhlo 
hodnocení všech návrhů odbornou porotou v souladu 
se soutěžními podmínkami, jejichž součástí byla také 
jednotlivá hodnotící kritéria. Po celodenním hodnoce-
ní ocenila porota tři návrhy a udělila jednu odměnu.  
Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického 
návrhu Komunitního centra včetně úpravy venkovních 
ploch na pozemku. Celkové řešení umístění stavby a urba-
nistický kontext ve vztahu ke Komenského náměstí byly 
jedním z nejdůležitějších kritérií, stejně jako komplexní 
architektonická kvalita návrhu. Velký důraz byl kladen na 
hospodárnost a finanční přiměřenost navrženého řešení. 
„Lidé na radnici dlouho hledali, jak využít budovu bývalého 
kina. Ujala se myšlenka vybudovat v centru města zázemí, 
které by využívaly říčanské zájmové spolky či organizace 
poskytující sociální služby, například seniorům, mládeži či 
hendikepovaným lidem,“ popisuje starosta Vladimír Ko-
řen (Klidné město) a dodává: „Centrum by mělo spojovat 
různé skupiny, oslovili jsme mnoho organizací a ptali jsme 
se, co potřebují. Zadání stavebního programu zhruba od-
povídá společné představě.“
Cílem je vybudovat víceúčelové zařízení sloužící k se-
tkávání obyvatel a komunit. Jednotlivé organizace zde 

budou sdílet místnosti, kde budou mít své pracovní zá-
zemí. Pro skupinové aktivity jako třeba semináře, cvičení 
nebo představení dětí ze školky budou určeny větší mul-
tifunkční místnosti a k dispozici bude i velký sál. Součás-
tí objektu bude i kavárna, která je přirozeným místem 
setkávání a sdílení, což je synonymum toho, k čemu je 
centrum určeno. Samozřejmostí je potřebné sociální 
vybavení pro návštěvníky i pracovníky a bezbariérové 
řešení celého objektu. Parkovací místa budou zajištěna 
v podzemí budovy.
„Na stavbu Komunitního centra chceme čerpat dotace 
v rámci několika dotačních titulů, například z Integrova-
ného regionálního operačního programu a Operačního 
programu životního prostředí,“ doplňuje Jana Vavřinová 
z Odboru kanceláře starosty.     
Autoři návrhů, které byly oceněny prvním až třetím místem 
v architektonické soutěži, budou vyzváni k podání cenové 
nabídky za zpracování kompletní projektové dokumentace 
v jednacím řízení bez uveřejnění, v němž bude hodnotícím 
kritériem jak umístění v soutěži, tak cena za projektovou 
dokumentaci. Teprve po vyhodnocení tohoto řízení bude de-
finitivně rozhodnuto o tom, který z návrhů bude realizován.
Všechny návrhy, které byly v rámci architektonické sou-
těže hodnoceny, budou vystaveny v prvním čtvrtletí roku 
2017 v budově MěÚ na Komenského náměstí ve 2. patře.
Rada města Říčany na svém prosincovém zasedání od-
souhlasila vyhodnocení architektonické soutěže odbor-
nou porotou a rozhodla o výběru těchto třech návrhů.

Kateřina Lauerová
tisková zpráva města Říčany

1. místo, návrh č. 10: IGLOO arCHITEKTI, s.r.o. 
autoři návrhu: Jan Pačka, Igor Šimon 
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Udělena byla i speciální cena za inovativní přístup návrhu č. 3 
autoři návrhu: Ondřej dvořák, Jiří Matys, Marek Václavík, Šárka Voříšková. 

3. místo, návrh č. 4: 4dS, spol. s r.o., autor návrhu: Luboš zemen 

2. místo, návrh č. 5: aF aTELIEr s.r.o., autoři návrhu: adam Fröhlich, Petr Srogončík 
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ŘEK N I ŘÍČANY

Ať vám v celém příštím  
roce všechno hraje do noty  

bez falešných tónů.  
Přejeme všem mnoho  

zdraví, lásky a úspěchů. 
Děkujeme za vaši velkou 

podporu a vstřícnost 
ke všemu novému, protože 

jen s vámi má smysl 
rozvíjet naše město.

Josef Brázda – Zátiší s houslemi 1983

Vedení města Říčany

novorocenka.indd   1 27.11.2016   13:48:18

Vážení sousedé,
úvodník prvního letošního vydání ří-
čanského Kurýru redakční rada přiřkla 
mému kolegovi místostarostovi Zdeňku 
Hrabovi. Chápu to. Svůj prostor jsem 
vyčerpal v zápolení o vaši podporu v refe-

rendu. V říjnu jsem napsal úvodník, v němž jsem konec-
konců Zdeňka podpořil ve volbách do krajských voleb. 
Sám prosazuji, aby úvodní slovo v Kurýru nepatřilo vý-
hradně politikům.  
Dovolte mi, abych se jako starosta ohlédl, dal několik slov 
naděje a hlavně vám popřál do roku 2017. Považuji to za 
slušné.  Myslím, že rok, který uplynul, přinesl mnoho po-
znání a překvapení. Svět se změnil a razantně posunul. 
V názorech, myšlenkách i osobnostech. Brexit, Trump, 
čínské a ruské vlivy…české reálie raději obejdu.
V demokraciích rozhodují voliči. Rozhodují na základě in-
formací a postojů. Svět se dle mého soudu posunul hlav-
ně z hlediska svobody informací a svobody dezinformací. 
Mediální prostor je tvarován. Éra televize končí, jako 
kdysi skončily „Zlaté časy rádia“ (mimochodem skvělý 
film W. Allena). Svůj prostor získávají interaktivní média 
– Facebook, Twitter, Youtube, internetové zpravodajství. 
A právě tato média jsou ve své svobodě zranitelná. Lidé 
věří. Komu věří, moc neměří…    
Svoboda je úžasná věc. Lidé mohou rozhodovat, jak chtějí. 
A mohou komentovat, jak chtějí. Na internetu je to mnohem 

jednodušší než na stránkách jakéhokoli tištěného média, 
v rádiu nebo televizi. Prostor na názor je svobodný, i když 
osobně a z principu nesouhlasím s tím, aby byl anonymní 
a urážlivý. Lidé by měli znát autora a rovinu jeho úvah.  
Věřím, že všichni vítězové roku 2016 poskytnou právo na 
názor, stejně jako jej dostali. Věřím v to… i když popravdě 
realisticky mám trochu strach. 
Nevím, kde se ve mně bere ta citlivost. Možná někde 
v době před skoro třiceti lety… V době, kdy se okupaci ří-
kalo osvobození, v době, kdy pracující lid chtěl pozitivní 
a radostný klid na práci a kdy demonstrace u sídla prezi-
denta v době návštěv komunistických hlav nebyly možné 
- ony nebyly vůbec možné. 
Když se podívám na rok 2016, něco je podobné, jako když 
se zrcadlí obraz ve vodě plné vln. Vím, že mnoho lidí má 
při pohledu na Hrad i na svět podobný pocit. A právě 
v tom necítím strach, ale vnímám  v tom naději pro rok 
2017. Protože svět se mění.
Přeji vám, abyste v roce 2017 potkávali lidí, kteří se pta-
jí, hledají konsensus a pečují o naše svobody.  Přeji vám, 
abyste dokázali vybrat v důležitých volbách své zástupce, 
kteří nevěší jen líbivé sliby jako třpytivé koule na vánoč-
ní stromeček, které nepodporuje anonymní vlna přátel 
a nepřátel na Facebooku.  Přeji vám v roce  2017 mnoho 
úsměvů s blízkými, kupu pohodových setkání a sem tam 
zázračnou chvíli, která utkví v paměti na celý život. 

 Vladimír Kořen, starosta

Informace z radnice



 Schválený Upravený Skutečnost   % plnění
 rozpočet rozpočet k 30. 11. 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)

204 984 000,00 232 165 470,00 216 261 126,39 93,15

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

74 691 142,00 78 096 149,43 72 599 355,73 92,96

Kapitálové příjmy (příjmy z prodeje majetku) 12 373 501,00 9 866 602,00 11 187 158,00 113,38

Přijaté dotace 42 257 800,00 77 680 144,47 71 752 001,43 92,37

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

85 200,00 1 985 200,00 1 965 500,00 99,01

Příjmy celkem 334 391 643,00 399 793 565,90 373 765 141,55 93,49
Příjmy fondů z rozpočtu města (grantový, fond 
rozvoje bydlení, humanitární, sociální)

51 400 907,00 129 920 361,44 72 665 648,95 55,93

rozpočtové příjmy celkem 385 792 550,00 529 713 927,34 446 430 790,50 84,28
Přebytek hospodaření za minulý rok 37 045 284,00 58 849 249,48 58 849 249,48 100,00

Příjmy celkem vč. přebytku hospodaření 422 837 834,00 588 563 176,82 505 280 039,98 85,85
VýDAJe 
běžné (provozní) výdaje 252 917 006,00 281 991 177,67 225 985 463,53 80,14

rozpisové rezervy 2 550 000,00 2 736 669,96 0,00 0,00

běžné výdaje celkem 255 467 006,00 284 727 847,63 225 985 463,53 79,37
Kapitálové (investiční) výdaje 57 360 351,00 151 744 417,28 84 707 022,57 55,82

rezervy na investice 39 259 080,00 2 820 060,47 0,00 0,00

Investiční výdaje celkem 96 619 431,00 154 564 477,75 84 707 022,57 54,80
Výdaje celkem 352 086 437,00 439 292 325,38 310 692 486,10 70,73
Převody z rozpočtu města do fondů (grantový, 
fond rozvoje bydlení, humanitární, sociální)

51 400 907,00 129 920 361,44 72 665 648,95 55,93

rozpočtové výdaje celkem 403 487 344,00 569 212 686,82 383 358 135,05 67,35
Splátky úvěru 19 350 490,00 19 350 490,00 18 634 489,60 96,30

Výdaje vč. splátky půjčky 422 837 834,00 588 563 176,82 401 992 624,65 68,30
rozdíl příjmy - výdaje 0,00 0,00 103 287 415,33

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

mikulášská nadílka OSPODu
Dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí připravily 
pracovnice Odboru sociálních věcí a zdravotnictví začát-
kem prosince Mikulášskou nadílku. Radost z nadílky měly 
děti nejen v dětských domovech, ale i ty, které přišly 1. 12. 
2016 do KC Labuť. Tam byl pro ně připraven program 
plný her a písníček určený především těm nejmenším. 
Starším dětem pracovnice sociálně-právní ochrany dárky 
rozvezly.  Mikulášskou nadílku by nebylo možné uskuteč-
nit bez finanční podpory našeho města i sponzorů, kteří 

pomáhají a podporují děti nejen před vánočními svátky, 
ale i během celého roku.  V letošním roce Mikulášskou 
nadílku podpořila společnost PENAM a.s., pan J. Bar-
toněk, pan M. Breuer, pan K. Barták, rodina Jančíko-
va, rodina Novákova, Farní charita Říčany a Pekařství 
Frydrych.  Děkujeme.

Blanka Spolková
Vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

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

e-mail: mestska.policie@ricany.cz

tel. 323 618 150  
Mob. 725 022 765

městská policie radí a informuje
Z knihy událostí
7. listopadu, 08.18
Policie ČR žádá strážníky o prověření místa výskytu zá-
vadových osob se zaměřením na uživatele drog a jiných 
omamných látek v ulici Kolovratská. Strážníci místo 
výskytu osob nacházejí a zjišťují, že jsou zde vytvořeny 
provizorní přístřešky, odpad různého druhu, ale i použité 
injekční stříkačky, obaly od léků a jiné věci, které oprav-
du nasvědčují tomu, že v místě se zdržují uživatelé drog. 
O zjištěných skutečnostech je zpětně policie informována 
a na místo je k dalšímu šetření a provedení dalších opatře-
ní vyslána hlídka Policie ČR.

12. listopadu, 00.05
Při kontrolní hlídkové činnosti je v ulici 17. listopadu před 
Kulturním centrem Labuť zjištěno vylomení dvou beto-
nových obrubníků a poškozené kovové zábradlí. Hlídka 
strážníků z místa žádá prověření záznamu městského 
kamerového systému. Je zjištěno, že k poškození došlo 
těsně před samotným zjištěním strážníků, a to motoro-
vým vozidlem. Jelikož se jedná o dopravní nehodu, je ve 
věci vyrozuměna Policie ČR. Místo je strážníky označeno 
a o poškození a nutnosti provedení dalších opatření je vy-
rozuměna odpovědná osoba. Po řidiči vozidla, který neho-
du způsobil, dále pátrá Policie ČR.
20. listopadu, 02.40
Při kontrolní činnosti v ulici 17. listopadu je hlídka srážní-
ků kontaktována mužem, který je zjevně silně pod vlivem 
alkoholu a stěžuje si strážníkům, že mu byl odepřen vstup 
do jedné z provozoven. Muži bylo vysvětleno, že obsluha 
má právo odepřít muži vstup do podniku a nepodávat 
mu již alkohol. Dále bylo zjištěno, že muž v provozovně 
vyvolával konfliktní situace s jinými zákazníky. Ani po 
vysvětlení a poučení, jak ve věci může dále postupovat, se 
s tímto muž nechtěl smířit a strážníkům sdělil, že si na je-
jich postup bude stěžovat. Hlídka strážníků muži sdělila, 

že na to má právo a pokračovala dále v kontrolní činnosti. 
Zanedlouho se strážníci s mužem opět setkávají, a to na 
Masarykově náměstí. Když muž spatří strážníky jedoucí 
služebním vozidlem, vykřikuje jejich směrem vulgární na-
dávky. Při průjezdu vozidla se muž snaží kopem služební 
vozidlo poškodit. Dochází tak k opětovnému řešení muže, 
kdy tento se zcela evidentně schválně zdržuje v prostoru 
přechodu pro chodce, brání průjezdu služebního vozidla 
a následně skáče před vozidlo strážníků, a to za doplně-
ní sprostých gestikulací, náznaků a slovních vulgarismů. 
Muž je strážníky vyzván, aby zanechal svého protipráv-
ního jednání. Ten však v tomto pokračuje i pod hrozbou 
použití donucovacích prostředků. Mužovo jednání nebere 
konce a strážníci jsou nuceni proti jeho osobě použít do-
nucovací prostředky a přiložit mu pouta. Muž je předve-
den na Policii ČR, kde je zjištěna jeho totožnost a prove-
dena orientační dechová zkouška na přítomnost alkoholu 
s výsledkem 1.57 promile. Po provedení všech úkonů ze 
strany strážníků byl muž propuštěn. Jeho protiprávní jed-
nání bylo pro podezření ze spáchání několika přestupků, 
oznámeno příslušnému správnímu orgánu k dořešení.
24. listopadu, 14.10
Na základě telefonického oznámení hlídka strážníků pro-
věřuje odstavené motorové vozidlo Škoda, u kterého je 
rozbité boční okénko. Vozidlo se nachází na parkovišti za 
čerpací stanicí v ulici Říčanská. Hlídka strážníků zjišťuje, 
že oznámení se zakládá na pravdě a je zjištěno, že u vozi-
dla Škoda bylo neznámým pachatelem rozbito pravé před-
ní okno u dveří spolujezdce. Ve vozidle na první pohled 
chybí autorádio. Z důvodu podezření ze spáchání trestné-
ho činu je místo strážníky zabezpečeno proti vstupu nepo-
volaných osob a je kontaktována Policie ČR, které je celá 
událost následně předána k dalšímu šetření.
30. listopadu, 11.50 
Městská policie je informována o poškození lampy veřej-
ného osvětlení v ulici Rooseveltova. Strážníkům se míst-
ním šetřením daří zjistit, že k poškození lampy veřejného 
osvětlení došlo nacouváním vozidla přepravní služby, kte-
rá v místě doručovala zásilku. Přes dispečink firmy a čísla 
doručené zásilky se daří zjistit řidiče vozidla, který je vi-
níkem poškození. Řidič se zanedlouho vrací a dopravní 
nehoda je řádně vyřešena.  
2. prosince, 23.30
Strážníci přijímají telefonické oznámení o zraněné osobě 
v restauračním zařízení na Černokostelecké ulici.  Po pří-
jezdu na místo je zjištěno, že osoba je pod vlivem alkoholu 
a zraněna v oblasti hlavy. Zranění si osoba způsobila pá-
dem z prvního nadzemního patra, kdy údajně měla vysko-
čit z okna. Na místo je přivolána zdravotnická záchranná 
služba a hlídka Policie ČR. Osoba s nikým nespolupracuje 
a začíná být agresivní, a to do takové míry, že je nebezpeč-
ná sobě i svému okolí, proto jí hlídka policistů za pomoci 
donucovacích prostředků omezuje v pohybu přiložením 
pout. Až poté může být provedeno ošetření a následný pře-
voz osoby do nemocničního zařízení k dalším vyšetřením.

Jindřich Joch
zástupce vedoucího Městské policie Říčany 

16 texty.kuryr@ricany.cz
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Měsíc prosinec pro nás znamenal spoustu příprav a udá-
lostí! Mezi důležité patřila i naše valná hromada, kde jsme 
si zvolili nové funkcionáře sboru. Jedním byl i náš bývalý 
jednatel Filip Šilar, to je důvod proč dnes poprvé píši člá-
nek já, jeho nástupce. Děkujeme Filipovi za jeho obětavou 
a důslednou práci pro sbor. 
Naši nejmenší májí schůzky ve vnitřních prostorách, je-
likož již počasí nedovolí venkovní tréninky. Letos poprvé 
jsme v MŠ Kolovrátek, za což jsme opravdu vděční. Po 
třech letech jsme museli opustit tělocvičnu v Nerudově 
ulici! Jako každý rok se děti učí uzle, běhají štafety, po-
znávají topografické značky, různé hasičské dovednosti 
a připravují se tak na další sezónu. První soutěž nás čeká 
již březnu. Mimo jiné děti měly vánoční besídku, kde jim 
nadělil hasičský Ježíšek nějaký ten dárek a malé pohoštění 
složené z vlastních zdrojů, aneb co nám maminka zabalila.
Novým přírůstkem se můžeme pyšnit nejen díky HZS sta-
nice Říčany, odkud máme kontejnerovou Avii, například na 
převoz našeho Fiata Kobelca alias bobíka nebo člunu Blesk, 
který u nás též zaparkoval na podzim, ale hlavně díky našim 
šikovným klukům-hasičům, kteří věnovali spoustu víkendů 
a večerů ke zvelebení a částečné opravě. Vyzdvihl bych hlav-
ně nastříkání kontejnerové vany, která je téměř k nerozpo-
znání od nové. Za to jim patří obrovský dík a uznání.
Závěr listopadu a prosince nenechal spát naši výjezdovou 
jednotku. Hořelo v blízkém období a u nás v Říčanech bo-
hužel nejednou! A to jednou od komínového tělesa v Rado-
šovicích v brzkých ranních hodinách 30.11., potom kůlna 
u rodinného domu 9.12., dál jsme absolvovali prověřovací 
cvičení 2.12. v areálu Billa Modletice – centrální sklad. Mimo 
výjezdy se naše jednotka již každoročně, na žádost vedení 
města, účastní asistence při adventním prozpěvování na ná-
městí každou neděli. O přípravě a práci na naší technice asi 

mluvit nemusím, jelikož to je pro nás samozřejmost! Jako 
každý rok jsme drželi pohotovost na Silvestra, kdy je vyšší 
riziko vzniku požárů a jiných událostí spojených s oslavami 
příchodu nového roku. V souvislosti s probíhající topnou se-
zónou musíme připomenout všem, kteří ve svých domácnos-
tech  používají lokální spotřebiče paliv, aby před zahájením 
topné sezóny nezapomněli na vyčištění spalinových cest a její 
následnou kontrolu odbornou firmou.  Touto problematikou 
se podrobně zabývá NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 91/2010 Sb., ze 
dne 1. 3. 2010, o podmínkách požární bezpečnosti při pro-
vozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Jsou zde přesně 
stanoveny lhůty čištění a kontrol pro jednotlivé spotřebiče 
paliv. Z těch nejzákladnějších vybíráme. Spotřebiče paliv do 
50 kW včetně. Tuhá paliva: čištění spalinové cesty 3 x ročně 
(sezónní provoz 2x ročně), kontrola spalinové cesty 1x roč-
ně. Kapalná paliva: čištění spalinové cesty 3 x ročně, kont-
rola spalinové cesty 1x ročně.  Plynná paliva: čištění spalino-
vé cesty 1 x ročně, kontrola spalinové cesty 1x ročně. Výběr 
pevných (tuhých) znečisťujících částí a kondenzátů u všech 
spotřebičů do 50 kW včetně 1x ročně.
SPOTŘEBičE PALiV NAD 50 KW. Tuhá paliva:  kon-
trola a čištění spalinové cesty 2x ročně, výběr pevných (tu-
hých) znečisťujících částí a kondenzátů 2x ročně, čištění 
spotřebiče paliv 2x ročně. Kapalná a plynná paliva: kon-
trola a čištění spalinové cesty 1x ročně, výběr pevných (tu-
hých) znečisťujících částí a kondenzátů 1x ročně, čištění 
spotřebiče paliv minimálně dle pokynů výrobce
Příchodem zimního období se nám pomalu otevírá plesová 
sezóna. Sbor dobrovolných hasičů města Říčany a jednotka 
sboru pořádá již řadu let první sobotu v měsíci únoru, letos 
4. 2. 2017, hasičský bál v KC Labuť, k poslechu hraje ověřená 
skupina UNIGENA a jídlo a pití zajistí restaurace. Přijměte 
pozvání a přijďte si užít večer! Bude bohatá tombola, před-
tančení od profesionálů a pak přijde čas na nás ostatní taneč-
níky. Na závěr bych jen rád upozornil, že každý pořadatel ple-
su či hromadného setkání je povinen zajistit požární dozor.
Krásný rok 2017 a plno zážitků vám přeje celé SDH Říčany

Dominik Pokorný, jednatel SDH Říčany

Co nového u hasičů
www.sdhricany.wz.cz
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Bříza bělokorá 
Betula pendula

Bříza bělokorá je jedním z nejpři-
způsobivějších druhů dřevin. Daří 
se jí v bažinatém terénu i na suchých 
skalách, roste ve studených horách 
i v teplých nížinách.
Celkem je známo na 120 druhů bříz. 
Vyskytují se pouze na severní polo-
kouli v mírném a subpolárním pásu.
Bříza bělokorá je celkově rozšířena 
od Pyrenejí po polární kruh a smě-
rem na východ až po Altaj. U nás je 
složkou mnoha přirozených spo-
lečenstev, bývá první dřevinou, jež 
osidluje paseky nebo ladem ležící 
půdu.
Opadavý strom dorůstá výšky asi 20 
metrů. Dožívá se 100 až 150 let. Rov-
ný nebo zakřivený kmen kryje hladká 
bílá borka, která později rozpraskává 
a ve stáří je hrubě členitá.
Tenké, trojúhelníkovité listy mají 
dvojitě pilovitý okraj. Na podzim se 

zlatožlutě vybarvují. Na jednom stro-
mě vyrůstají samčí i samičí jehnědy, 
které vykvétají od dubna do května. 
Zprvu vzpřímené samičí jehnědy 
jsou po opylení převislé. Když do-

zrávají semena, je hnědé plodenství 
až 4,5 cm dlouhé. Jednotlivé nažky 
mají po stranách blanitý lem, díky 
kterému se dobře šíří větrem.
V Říčanech a okolí roste bříza bělo-
korá běžně. V zahradách nacházíme 
i řadu kultivarů, které se liší vzrůstem 
a barvou listů.
Člověk od pravěku věděl, jak využít 
vše, co bříza nabízí. Vařením březo-
vé mízy získával univerzální lepidlo. 
Z březové kůry vyráběl různé nádoby, 
z proutí košťata. 
Dnes je lehké a houževnaté dřevo 
používáno v nábytkářství, také dobře 
hoří, a to i čerstvé a nelétají z něj jis-
kry, o kůře ani nemluvě. Jarní míza je 
jako ozdravná březová voda oblíbená 
hlavně v severovýchodní Evropě. Vý-
tažky z listů jsou využívány ve farma-
ceutickém průmyslu a v kosmetice. 
Ze dřeva se pálil březový dehet, kte-
rým se dříve impregnovala kůže na 
boty.

Jakub Halaš
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Životní prostředí a zdravíŽivotní prostředí a zdraví

Na stránkách Ekocentra Říčany na-
jdete tipy, kam se vypravit s dětmi 
(www.ekoricany.org/priroda). Kaž-
dý měsíc do mapy přidáváme zají-
mavá místa a zážitky dětí z lesních 
družin ze ZŠ U Lesa, Světice a Tehov 
a z přírodovědných kroužků. Nechte 
se inspirovat a jděte ven!
I v zimě si můžete užít prolézání kme-
nů a skrýší z větví v Tehovské třešňov-
ce, projít tajuplnou mlhavou cestou 
k rybníku v Doubí nebo vyfotografovat 
zmrzlou ledovou krásu u potoků a ryb-
níků v okolí Říčan či Tehova – v Doubí, 
na Ladech nebo tůň V Jedlici.
Možná máte pocit, že se ve vaší uli-
ci špatně dýchá, protože se v okolí 

spaluje nekvalitní hnědé uhlí, nebo 
ještě něco horšího. O kvalitě ovzduší 
ve vašem okolí se můžete dozvědět 
víc, když si budete všímat lišejníků 
rostoucích na stromech. Pokud na-
jdete jen ploché terče nebo šedivé 
poprašky, je vaše okolí pravděpo-
dobně dlouhodobě zasaženo ky-
selinou sírovou, která je přítomna 
v dešti, mlze či jinovatce, která větve 
obaluje. Pokud naopak naleznete 
rozvětvené keříčkovité lišejníky, je 
u vás vzduch čistý. Například velmi 
citlivé lišejníky, jako je provazovka 
(na fotografii) nebo větvičník slívo-
vý, můžete najít v lese v okolí Říčan-
ské hájovny.

přijme lékaře/ku 
s atestací I. stupně v oboru 
pediatrie (dětské lékařství). 
Předpokládaný nástup  
březen/duben 2017. 
Nabízíme možnost ubytování. 
Přihlášky zasílejte poštou nebo 
e-mailem na personal@olivovna.cz
Více informací na www.olivovna.cz  
a na telefonu 323 619 189 nebo 
602 627 741. 

rozsvícené oči a rozesmáté dětské tvářičky 
na Pediatrické klinice Thomayerovy nemocnice
Moderátoři Snídaně s Novou naděli-
li 5. prosince radost dětem, rodičům 
i zdravotnickému personálu na lůž-
kovém oddělení Pediatrické kliniky. 
Mikuláš, čert a andělé (Petr „Miku-
láš“ Říbal, Martin „Čert“ Čermák 
a „andělé“ Gábina Partyšová a Iveta 
Kořínková) se přesvědčili, že všechny 
děti byly letos až neobvykle hodné. 
Čerta, který se nechal držet za ocas 
a drbat za rohy, se tak bát vůbec ne-
musely.

„Mikuláš ztratil plášť, Mikuláška suk-
ni. Hledali, nenašli, byli oba smutní,“ 
i tyto verše dnes zpívali mladí pacienti, 
ale pomohly i maminky, které dopro-
vázely své děti na oddělení Pediatrie, 
dodává Libuše Pešlová z Thomayero-
vy nemocnice.
Závěrem vrchní sestra kliniky, Marti-
na Pechová, poděkovala, paní Marice 
Mazákové, koordinátorce NADACE 
NOVA, která celou akci ve spolupráci 
s Libuší Pešlovou z TN připravila. 
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Pro seniory

seniorcentruM říčany
Předem našeho článku bychom vám 
rádi popřáli všechno nejlepší v novém 
roce, hodně zdraví a osobní pohody. 
I v letošním roce se budeme scházet 
na pravidelných akcích, které pro vás 
připravujeme již jedenáctým rokem 

a velice nás těší váš velký zájem. Budeme se proto snažit 
nabídnout pestrý program. Již nyní je plán akcí zveřejněn 
na našich webových stránkách, Facebooku nebo je v tiš-
těné podobě k dispozici v kanceláři společnosti. 
V závěru loňského roku jsme se sešli na tradičním advent-
ním setkání s hudbou v sále KC Labuť. Ochutnali jsme 

vynikající svařené víno a pohodové sváteční odpoledne 
jsme prožili se známými písničkami, které nám, tak jako 
každoročně, zahrála hudební skupina Šarm z Prahy. 

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 18. ledna, středa – Novoroční setkání s hudbou
Místo: KC Labuť. Začátek: 14:00 h. Zveme vás na poseze-
ní plné hudby a tance. Vstup zdarma.
n 19. ledna, čtvrtek – Novoroční Kavárnička 
Místo: DPS Senior – jídelna. Začátek: 15:00 h. 
Příjemné posezení a popovídání při kávě nebo čaji. 
Vstup zdarma.

Kontakt (informace a přihlášky): 
Irena Moudrá, tel.: 732 383 424 (leden – únor pouze SMS 
zprávy), e-mail: seniorcentrumricany@centrum.cz, kon-
taktní místo: DPS Senior, Komenského nám. 1850, Říčany.

Návštěvní den (ostatní dny a hodiny dle domluvy): 
návštěvní den se z osobních důvodů přerušuje do února.

Nabídka pro seniory v Centru Na Fialce
Zveme vás do Centra Na Fialce, kde najdete mnoho aktivit 
pro dříve narozené. Připravujeme již osmý semestr cyklu 
přednášek Celoživotního vzdělávání, nabízíme výuku 
jazyků, zdravotní cvičení a plavání. Pokračují také kurzy 
Moderních technologií a výtvarné kurzy. 
Program Celoživotního vzdělávání bude pokračovat 
i v následujícím semestru cyklem „Dobrodružství histo-
rie“, který přednáší Jiří Sommer. 
Dalším oborem bude cyklus Z ateliérů českých a světo-
vých umělců, který přednáší Jana Jebavá (česká výtvar-
nice, kunsthistorička a odborná lektorka). Třetí cyklus 
Dobrodružství cestování, bude obsahovat další zajímavé 
přednášky cestovatelů o exotických místech naší planety. 
Již třetím rokem můžete také navštěvovat jazykové kurzy 
pro seniory. Probíhají v dopoledních hodinách a pro se-
niory jsou za zvýhodněné ceny. Výuku anglického jazyka 
jsme doplnili o německý jazyk.
Zálibu v malování si mohou senioři rozvíjet v dopoledním 
kurzu Kresba a malba pro dospělé. Není to jen o malová-
ní, ale o atmosféře, setkávání lidí stejných zájmů a zábavě. 

V letošním roce jsme připravili novinku – kurz Moder-
ních technologií pro seniory. Lektor Vojta Filčev vysvět-
luje: “Ve světě digitálních technologií běží čas o mnoho 
rychleji, vývojáři na nás chrlí nové termíny jako je 4K, 3D, 
na internetu vznikají nové sociální sítě, komunikace se 
zrychluje. Pojďme se ale na chvíli zastavit a krok po kroku 
projít cestu moderních technologií. Tu a tam se zastavíme 
a prohlédneme si některá zařízení, naučíme se pracovat 
s chytrým mobilním telefonem i s počítačem.”
V neposlední řadě myslíme i na sportovní vyžití  - Na Fialce 
si mohou senioři zacvičit zdravotní jógu, SM zdravá záda, 
Pilátes, Aqua ae-
robic či si zahrát 
badminton.

Další informace 
najdete na webo-
vých stránkách  
www.nafialce.cz 
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Pojďme se krátce ohlédnout za tra-
diční prosincovou akcí, kterou po-
řádá MAS Říčansko a Mraveniště, 
centrum volného času vždy 5. 12. 
v roce. Loňský ročník vyšel na pondělí 
a byl ve znamení mrazivého počasí, 
které ale nedokázalo odradit nadšené 

Čertovské ohlédnutí
návštěvníky, především děti. Na pó-
diu byl jako vždy připraven hudební 
program, který moderoval Aleš Ma-
toušek. Děti se opět zapojily do sou-
těže o nejhezčí masky a okolo třiceti 
nejhezčích mikulášů, čertů a andělů 
dostalo sladkou perníkovou odměnu. 
U ohňového vystoupení se tajil dech 
nejen dětem, ale i jejich rodičům. Pro 
zahřátí byl připraven kotel teplého čaje 
od andělské babičky a celkově jste si 
na náměstí mohli užít bohatou nabíd-
ku různých stánků, které na náměstí 
nabízely vánoční pohodu. Mikuláš se 

svým doprovodem čerty a anděli přišel 
a děti odměnil čokoládovými figurka-
mi. Trpělivě poslouchal básničky a pís-
ničky, které si nebojácné děti připravi-
ly. Čertů rej se konal díky grantu města 
Říčany. Děkujeme. Sluší se poděkovat 
i dobrovolníkům, kteří se na akci podí-
leli – Kateřina Ziková, Šárka Spilko-
vá, Hana Bajerová, Romana Filková, 
Dominika Ziková, Petra Fialová, Míša 
Hupcejová, Daniel Šantora a Václav 
Barták. Poděkování patří i dobrovol-
ným hasičům za perfektní pomoc při 
ohňovém vystoupení. 

za organizátory Pavlína Šantorová 
Filková a Hana Špačková

Pro děti a rodiče
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Pro děti a rodiče

Výtvarná soutěž:
MALUJ si s BESiPem na téma „Silnice není hřiště, 
aneb já a doprava“
Ministerstvo dopravy - BESIP, Středočeský kraj a Cesta in-
tegrace, o.p.s. vyhlašují výtvarnou soutěž pro žáky ZŠ a MŠ 
o hodnotné ceny od BESIPu. 
Soutěž probíhá od 1. 12. 2016 do 28. 2. 2017. Úkolem je 
namalovat, nakreslit dopravní situaci, která nás může po-
tkat v silničním provozu. 
Soutěžíme ve třech kategoriích ve věkovém rozmezí MŠ – 
6. třída ZŠ. Nejlepších 5 obrázků z každé kategorie obdrží 
hodnotně ceny!!! 
Těšíme se na vaše výtvory. 
Více informací na www.cestaintegrace.cz.

Z praxe občanské poradny

Děti a peníze, někdy i v opačném pořadí, patří k čas-
tým doprovodným jevům domácího násilí, se kterým 
se poradci v Občanské poradně Cesty integrace, o.p.s. 
v Říčanech setkávají. Jde o příběhy, které nedoprová-
zí násilí v přímo fyzické podobě. Nemusí při něm jít 
o krvavé šrámy, i když rány jsou hodně bolestivé. Ale 
i nedostatek tolerance a slušnosti ve vztazích manželů, 
partnerů, rodičů dětí, ponižování a šikanování dokáží 
ohrožené osoby vážně poškodit, srazit je na kolena. Do-
mácí násilí a jeho řešení v průběhu času, od ponižování 
lidské důstojnosti až po ohrožení zdraví a života, má 
své zákonitosti. Při prvních náznacích, pokud je dokáží 
rozeznat, se ohrožené osoby – častěji ženy, občas i muži 
– pokoušejí situaci řešit samy. Základem je, že se od-
váží o svých poznatcích hovořit s lidmi mimo privátní 
prostory bytu, domu. 

         

 

V LEDNU 2017 
Otevírací doba 
 

Mladší 7-14 let   Starší 15-21 let   21 let a více 

Po, St: 14.00 – 16.30    Po, St: 16.30 – 19.00    Po, St: 18.00 – 19.00 

Pá: 14.00 – 17.00   Pá: 17.00 – 20.00   Pá: 18.00 – 20.00 

20. 1. 2017 TURNAJ VE STOLNÍM FOTBÁLKU DVOJIC O POWERBANKU 
- Více informací v průběhu ledna na FB Klub Cesta, přímo na klubu u pracovníků nebo 

na tel: 723 234 993 (Viky) 

2. 2.-3. 2. 2017 PŘESPÁČKO - informace a přihlášky na klubu 
Finančně podporují: 

  

 

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ S DOPRAVNÍ TEMATIKOU PRO KLUKY A HOLKY
NAMALUJ OBRÁZEK S TÉMATEM: SILNICE, TO NENÍ HŘIŠTĚ...ANEB JÁ A DOPRAVA 
A PŘINES HO PANÍ UČITELECE DO ŠKOLY. NEZAPOMEŇ UVÉST, JAK SE JMENUJEŠ, 
TVOJE ŠKOLA A TŘÍDA A PŘÍPADNĚ NÁZEV OBRÁZKU ČI PŘÍBĚH K NĚMU. 

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE:
1. 1. - 3. TŘÍDA
2. 4. - 6. TŘÍDA
3. MATEŘSKÉ ŠKOLY

AKCE JE FINANCOVÁNA BESIP - MINISTERSTVO DOPRAVY ČR

SOUTĚŽ PROBÍHÁ OD 1. 12. 2016 DO 28. 2. 2017

HODNOTNÉ ODMĚNY OD BESIP
PRO 5 NEJLEPŠÍCH OBRÁZKŮ Z KAŽDÉ KATEGORIE. 

Rozvíjejte schopnosti svých dětí!

Centrum Na Fialce | Mánesova 2530 / 3a | Říčany

POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA 
DO KROUŽKŮ 

DRUHÉHO POLOLETÍ

Bližší informace na 
www.nafialce.cz

     zájmové kroužky

V případech, kdy jde „zatím jen“ o opakované urážky, po-
nižování i před cizími lidmi, nemístnou žárlivost či kont-
rolu všech financí a sociální izolování od širší rodiny, přá-
tel, může ohrožená osoba hledat radu a podporu u svých 
blízkých, v odborných poradnách, na linkách důvěry či 
v centrech krizové intervence. To jsou sociální služby, 
které poskytovatelé nabízejí diskrétně, důvěrně, většinou 
i bezplatně.
Když ale dojde na první facky a kopance, k ohrožení zdraví 
a života, měla by ohrožená osoba hledat již jinou úroveň 
pomoci, podpory či přímo záchrany. Jde o odbornou po-
moc poskytovanou v krizových centrech a azylových do-
mech, specializovaných poradnách pro oběti domácího 
násilí a trestných činů, mezi které patří i občanská porad-
na v Říčanech. Pak je nedílnou součástí konzultace i bez-
pečnostní plán, podle kterého by se ohrožená osoba mohla 
se ctí a v určité míře bezpečí vypořádat se všemi hrozbami 
ze strany násilné osoby.
Za situace, kdy je obětí domácího násilí v jakékoli jeho 
podobě žena a matka dětí, je pro ni situace poněkud 
složitější. Při první návštěvě v poradně dokáže soužití 
a fungování rodiny popsat jako fungující, ale jen s ně-
kterými kazy na kráse. Třeba jako mladá paní N. Přišla 
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Pro děti a rodiče
se původně poptat jen na to, jak může probíhat rozvod. 
Možnost rozejít se s budoucím exmanželem smírnou 
cestou zavrhla hned. Ex na takovou možnost nepřistou-
pí, jeho matka by to nesnesla. A tak paní N. posloucha-
la a zapisovala si informace o sporném rozvodu, který 
prvořadě bude řešit vztahy rodičů k nezletilým dětem, 
pak zrušení manželství a navazující vypořádání společ-
ného jmění manželů a bydlení po rozvodu a vypořádání 
majetku. Odešla viditelně posílená pro další dny vyjed-
návání.
Do poradny přišla ještě několikrát. Vždy šlo „jen“ 
o dílčí problém. Jenže ten hlavní byl při každé konzul-
taci přítomný, jen se o něm hned nehovořilo. Domácí 
násilí ze strany manžela, jeho vazby na své rodiče, od 
kterých se po svatbě nedokázal odpoutat a žít ve své 
nové domácnosti bez jejich vlivu. Největší a nejcitli-
vější problémy byly nakonec dva – výhrůžky, že když 
nebude vyhovovat jeho návrhům řešení, přijde o děti, 
bude se muset vystěhovat ze společného rodinného 
domku s dvěma kufry…
Největší strach, který se týkal výhrůžek na téma Seberu 
ti děti! se snad podařilo snížit tím, že dostala vysvětle-
ní, kdo všechno může v zájmu jejích dětí intervenovat 
a pomoci zvládnout situaci dříve, než bude rozhodovat 
opatrovnický soud. Nastínili jsme i možnost, jak vyře-
šit obrovský rozdíl spočívající na financích. Paní N. do 
společné domácnosti vkládá celý rodičovský příspěvek, 
manžel zatím hradí dojednané výživné na děti. Stá-
le však dává najevo, že paní z jeho peněz nic neuvidí, 
a připravuje si taktiku, jak při soudním projednávání 
návrhu na stanovení výživného na rozvedenou manžel-
ku nepřizná své příjmy. Že si nějaké peníze jen odkloní, 
aby si matka jeho dětí nemohla dovolit vlastní mobil 
a ojeté auto, aby si poníženě prosila, když si bude chtít 
ze společného počítače poslat, samozřejmě po kontro-
lou, několik emailů. 

Vlastimil Zima, poradce

mikulášská nadílka 
na Strašíně
V pondělí 5. prosince navštívil strašínské děti Mikuláš 
v doprovodu nebeských andělů a čertů, kteří dělali peklu 
čest. Velká většina dětí měla připravenou básničku, pís-
ničku nebo namalovaný obrázek.
Dobré činy i prohřešky dětí měl Mikuláš zaznamenané 
v nebeské knize. Pochválil i pokáral děti, podle toho, co 
bylo zapsáno v jeho záznamech. Protože všechny děti 
slíbily, že se budou snažit, aby se polepšily, dostalo každé 
dítě od anděla  bohatou nadílkou. 
O hudební doprovod se postaral Honza Steininger z hu-
dební skupiny Derelict. Hrál na kytaru a zpíval tradiční 
vánoční skladby.
Děkujeme všem, kteří nám pomohli akci zrealizovat: všem 
účinkujícím, obecnímu zastupitelstvu za finanční příspě-
vek na nákup nadílky pro děti a manželům Losmanovým 
za zapůjčení dvora k pořádání akce.   Helena Lacinová

Rozvíjejte schopnosti svých dětí!

Centrum Na Fialce | Mánesova 2530 / 3a | Říčany

POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA 
DO KROUŽKŮ 

DRUHÉHO POLOLETÍ

Bližší informace na 
www.nafialce.cz

     zájmové kroužky
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V benešově straší
V sobotu 26. listopadu vyrazila vlčata 
a světlušky ze střediska Lípa Říčany 
do Benešova na již desátý ročník ori-
entačně-šifrovacího závodu nazvané-
ho „V Benešově straší“.
Principem závodu je v časovém limitu 
devadesáti minut v tří až pětičleném 
týmu vyluštit co nejvíce z deseti šifer, 
které skrývají adresu, na níž se stra-
šidla pohybují, strašidla pak nalézt 
a získat od nich body do hodnocení. 
Chůzí se to všechno stihnout nedá, 
takže jsme si při cestě za strašidly 
hodně zaběhali. Letos se v Benešově 
sešlo přes sto účastníků. Soutěžili 

nejenom skauti, ale i veřejnost, často 
rodiny. 
Naše skupinka vlčat z Říčan ve slože-
ní Viki, Filip, Franta a Kuba si zvolila 
pro závod netypické a dlouhé jméno 
„Jsem moc slabej na to, abych to 
řek“. Říkali jsme si, že by bylo vtipné, 
kdyby nás s tímto jménem jmenovali 
mezi nejlepšími. Nakonec se nám to 
splnilo a byli jsme vyhlášení nejlep-
ším hlídkou v kategorii světlušky & 
vlčata. Za vítězství jsme získali dort 
a stolní hru Ubongo.

Kuba Skřivánek, 10 let, 3. smečka 
vlčat Bobři ve skautském středisku 

Lípa Říčany

Vítáme vás v novém roce 2017 
a přejeme vám spoustu krásných 
společných zážitků. Děkujeme 
všem, kteří nás v loňském roce pod-
porovali, a těšíme se s vámi na spo-
lečné aktivity i v roce letošním.
V Mraveništi se stále můžete hlásit na 
pravidelné aktivity (hudební, spor-
tovní i umělecké studio, Mravenčí 
školička). Děti, které budou pokračo-
vat na kroužcích i ve druhém pololetí, 
se již hlásit nemusí. Informace a při-
hlašování na pravidelné i jednorázo-
vé aktivity nejdete na: www.mrave-
niste.webooker.eu
Připravujeme také večerní úterky pro 
dospělé, kde si můžete odpočinout od 
všedních starostí, naučit se něco no-
vého či vytvořit originální dílo. 
Na pololetní prázdniny jsme pro děti 
připravili zajímavé tvoření.
Na veškeré aktivity se můžete hlásit 
přes rezervační systém: www.mrave-
niste.webooker.eu
Podrobné informace najdete na 
www.mraveniste.info

Ivana Dudová, koordinátorka  
Mateřského centra Mraveniště

mraveniště v novém roce

Plánované aktivity v lednu

Sobotní keramika  
(Cena: 200/Kč osoba)

7. ledna, 9:00 – 11:30h se Štěpánkou
21. ledna, 9:00 – 11:30h s Katkou

Tvoření pro dospělé  
(Cena 200 Kč/osoba) 24. ledna, 19:30 – 21.30h – Šperk

Tvoření pro děti  
(Cena: 150 Kč/osoba) 3. února 9:30 – 11:00h 

Karneval pro nejmenší  Termín upřesníme v příštím čísle (02/2017)

Skautům již tradičně patřila třetí adventní 
neděle na Masarykově náměstí
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Angličtina v Nemu děti baví
V dnešní době se již nelze obejít 
bez znalosti světového jazyka. 
V  Nemu  vyučujeme  angličtinu  

dlouhé roky podle metody Wattsenglish, která je podle 
mého názoru nejlepší, s čím jsem se v dalším vzdělávání 
a školení učitelů setkala.
Tato metoda využívá prožitkové a kooperativní učení hrou 
a takové činnosti, které jsou založeny na přímých zážitcích 
dítěte. Jazyk není pro děti oddělitelný od reality, kterou za-
žívají. Rády imitují hlasy z písniček a scének, napodobují 
postavy z příběhů a jejich způsob vyjadřování.
Děti se soustředí jen v rámci minut, proto je výuka Watt-
senglish živá a prostoupená hrou a pohybem. Aktivity se 
střídají po pěti až deseti minutách, zařazují se podle po-
třeby hry podněcující aktivitu dětí i činnosti zklidňující. 
Uplatňují se často aktivity, které jsou dětem známé, zvy-
šuje se tak jejich pocit sebedůvěry a jistoty. S výukou začí-
náme již u nejmladších dětí a postupně angličtina zaujímá 
stále více časového prostoru, kdy se v hodinách vyučuje bi-
lingvně, tj. stejný podíl češtiny i angličtiny. V hodinách je 
přítomen rodilý mluvčí a česká paní učitelka. V září se tě-
šíme na posilu do našeho anglicky hovořícího týmu, bude 
to James Carlson z Ameriky, který se chystá bilingvně  

vyučovat v ZŠ NEMO, a to i při hodinách hudební výcho-
vy, neboť je vynikající muzikant. Aneta z Austrálie bude 
tak moci být více v naší MŠ. Na setkání se těší lektorky AJ 
Pavla Betkowská a Aneta MacGibbon. 

Pro zájemce o  MŠ NEMO (šk.rok 2017/2018) nabí-
zíme pravidelná setkání každý první týden v měsíci od 
9:30-10:30 hod. V pondělí vás zveme právě na angličti-
nu, v úterý  na keramiku, ve středu na cvičení do teni-
sové haly, ve čtvrtek si zahrajeme divadlo. Objednávky 
zdarma na 606 541 712. www.nemoricany.cz 

ze života škol(ek)
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Prosinec v naší 
školce je velmi 
nabitý zážitky 
jak pro děti, tak 
i tety. Měli jsme 

karneval v maskách, navštívil nás 
Mikuláš, Anděl i Čert, který si odnesl 
jen tetu Jíťu, a dětičky dostaly balíčky 
s překvapením. Tento měsíc nás ještě 
čekala vánoční besídka a divadýlko.  
Jsme školka s rodinným prostředím 
i přístupem, ale i tak s dětmi pracuje-
me na jejich rozvoji emočním i zruč-
ném. V letošním školním roce jsme 
otevřeli třídu pro děti od 18 měsíců. 
Maminky i děti jsou spokojeny a od 
ledna 2017 otevíráme další třídu pro 
nejmenší. Do nového roku 2017 vám 
přejeme hodně štěstí a radosti.

mikuláš, čert a anděl  
v Pramínku

Proběhla už čtvrtá benefice 
pro Pramínek
Na začátku prosince proběhl už 
čtvrtý benefiční koncert na pod-
poru Pramínku v klubu K2 v Říča-

nech. Letošní výtěžek putoval do 
sociálního fondu Pramínku, který 
podporuje rodiče, kteří se ocitli ve 

finanční tísni. Děkujeme všem, kdo 
na benefici přišli a i těm, kdo zdar-
ma vystoupili.

Krabice od bot 
...Děti pomáhají dětem...
krásný projekt, do kterého se děti 
a rodiče Pramínku zapojili již potře-
tí. Nasbírali jsme úctyhodných 35 
vánočních krabic s dárky pro chudé 
děti, kterým udělají o Vánocích ra-
dost. Děkujeme

Přejeme vám vše dobré v novém roce 
2017.

Za Pramínek
Barbora Smetánková  

a Olga Jarkovská

Více informací najdete:  
www.skolka-kolovratek.eu, www.facebook.com/skolka-kolovratek
tel.: 605 555 009  MŠ  Kolovrátek
602 484 921  p. Jonáková – majitelka MŠ

Školka  
Kolovrátek
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Během prvního pololetí se žáci 8. ročníku účastni-
li projektu v rámci moderní výuky fyziky a rozvoje 
přírodních věd. Ta spočívala v tom, že se během tří 
setkání dověděli o historii, současnosti i budoucích 
trendech v oblasti energetiky a energií kolem nás. Při 
prezentacích se seznámili s principy a fungováním 
různých pomůcek, jako je  parní stroj, dynamo, solár-
ní panel apod., a vše si mohli sami názorně vyzkoušet. 
Největší zájem vzbudilo povídání o budoucnosti ener-
gií a využívání alternativních zdrojů výroby elektřiny.

Jiří Profota

MIkulášská návšTěva 
v DOMě sEnIORŮ
5. 12. odpoledne vyšla od 1. ZŠ na náměstí skupi-
na šikovných a talentovaných čertů a andělů vedená 
svatým Mikulášem. Tak jako každoročně touto dobou 
ubíraly se jejich kroky k DOMU SENIORŮ na Kavčí 
skále. Kromě dlouho nacvičovaného programu nes-
ly děti našim starším spoluobčanům i vánoční přání 
a drobné dárky, které ve škole vyrobily.
Letošní vystoupení bylo opravdu pestré. Trému a nejis-
totu prolomilo hned počáteční zpívání lidových písniček 
za doprovodu tahací harmoniky, všichni pak s úžasem 
sledovali vystoupení tanečního páru (samba, rumba, 
čača) a ukázku tanečnice hip - hopu, dech se nám všem 
tajil při skocích a přemetech našich parkouristů, slav-
nostní náladu navodila hned poté hra na klarinet a ko-
nečně vánoční nálada se všech zmocnila při  závěrečném 
zpěvu koled za doprovodu klarinetu, kláves a kytary. Při 

všech vystoupeních nás 
senioři vřele podporovali 
ať už společným zpěvem, 
nebo alespoň vytleskává-
ním rytmů.
Naši produkci zakončila 
návštěva Mikuláše a an-
dělů i na jednotlivých po-
kojích, jejichž obyvatelům 
zdravotní stav nedovolil 
účast na předvedeném 
programu. Bylo úžasné 
sledovat, jakou radost měli 
staří lidé z návštěvy dětí, ale zároveň i jaké dojetí a radost 
pociťovaly děti při povídání s některými seniory.
 Čas se pro nás všechny alespoň na malou chvíli zastavil 
a velice intenzivně jsme prožívali společně strávené svá-
teční chvíle. A o to nám všem šlo.

L. Prchalová a L. Nejedlá (koordinátorky programu)

výhRa v ČElákOvIcích
Okresní kolo turnaje ve florbale v Čelákovicích se nám 
nadmíru vydařilo. Po letech se nám podařilo prolomit 
nadvládu místních škol a po napínavém průběhu v tur-
naji zvítězit a vybojovat si postup do krajského kola.  
Turnaje se zúčastnilo 10 škol, které byly rozděleny do 
dvou skupin. Po dvou výhrách,  jedné remíze a porážce 
jsme postoupili do semifinále z druhého místa. V semifi-
nále jsme otočili zápas proti babickému gymnáziu Open 
Gate a postoupili po výsledku 2:1. Finále proti úvalské 
škole rozhodlo až prodloužení, ve kterém se nám koneč-
ně podařilo odčarovat kouzlo úvalského brankáře, který 
až do této fáze turnaje nedostal jediný gól, a minutu před 
koncem rozhodnout o  naší celkové výhře v turnaji.
V turnaji školu reprezentovali tito žáci: Budinský, Mi-
keš, Russyn, Bílý, Kohout, Buček, Martinek

Úspěšný TuRnaj
Dne 1. prosince 2016 proběhlo okresní kolo družstev 
ve stolním tenisu za účasti základních škol a gymnázií 
z okresu Praha - východ.
Vyslaná družstva naší školy se v silné konkurenci pro-
sadila. V kategorii mladších dívek jsme obsadili druhé 
místo - Adéla Peřinová, Elen Bébrová, Eliška Kršková. 
V kategorii starších dívek jsme dosáhli na třetí příčku 
- Klára Válková, Fany Balkhausenová. Mladší chlapci 
svým disciplinovaným výkonem získali skvělou druhou 
příčku - David Dědič, Jan Matoška, Ondra Sojka, Jakub 
Podzimek. Největším úspěchem a zároveň historicky 
prvním bylo celkové vítězství starších chlapců - Michal 
Míka, Ondra Svoboda, Jára Synáček a Honza Šimonič.
Děkujeme za skvělou reprezentaci školy a Říčan 
v rámci okresu. Zuzana Čásenská
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Zprávy z bezručovky
Tradiční výtvarná 
dílna – Kalendář 
bezručovky
Stalo se již tradicí, že děti 
z hudebních tříd a jejich 

rodiče si užijí jeden adventní podve-
čer při výrobě kalendáře. V minulých 
letech byl inspirován například hu-
debními nástroji, nebo písničkami. 
Protože naše škola v letošním škol-
ním roce oslaví již 110 let od svého 
založení, volba byla víc než jasná. Ka-
lendář bude promítat historii i sou-
časnost naší školy.
Počet výtvarníků nás všechny udi-
vil. Nečekali jsme, s jakou chutí se 
tolik velkých i malých vrhne do prá-
ce. Všechny ovlivňovala pozitivní 
atmosféra, která zde panovala od 
začátku až do konce. Někteří rodiče 
se zalekli zadaného úkolu (většinou 
muzikanti, a to chápe i část realizač-
ního týmu), ale jak jinak, výsledek 
byl dokonalý. 
Vernisáž nového kalendáře Bezru-
čovky 2017 proběhla v rámci Vánoč-
ního  koncertu školy 22. 12. 2016 
v KC Labuť Říčany. 

Moc děkujeme všem rodičům i dě-
tem, kteří se podíleli na výrobě kalen-
dáře. Bez nich by dílo nevzniklo.

realizační tým výtvarné dílny  
– Kalendář Bezručovky  

Vánoční koncert Junior 
Stars bandu v Kostelci
V únoru letošního roku, vytvoři-
li manželé Jana a Jirka Mrázkovi 
s Jarkou Šindelářovou zázemí, které 
dovolilo sladit první tóny mládežnic-
kého orchestru Junior Stars Bandu. 
V orchestru momentálně hraje 23 
muzikantů s věkovým průměrem 12 
let. Tvoří jej žáci 2. ZŠ Bezručova 
a černokosteleckého Kosáčka.
Je až neuvěřitelné, že už v květnu 
a červnu měl orchestr svoje malé pre-
miéry, kdy zahrál na keramických tr-
zích v Kostelci nad Černými lesy a za-
hradních slavnostech ZŠ Bezručova 
a MŠ Čtyřlístek v Říčanech.
První samostatný koncert přišel ve 
středu 7. prosince 2016 v 18:00 ho-
din v sále Smiřických na zámečku  
v Kostelci nad Černými lesy.
J. S. Band nastoupil do naplněného 
sálu. Na členech orchestru nebyla pa-

trná známka nervozity, ale zdání leckdy 
klame. Možná i proto, že mu byl oporou 
sbor tvořený žáky hudební třídy 4. E ze 
2. základní školy Bezručova Říčany. 
Sladili nástroje i hlasy a pustili se 
do toho. Zahráli a zazpívali dvanáct 
skladeb. Každá z nich byla uvedena 
Petrou Kobrovou, která mluveným 
slovem naprosto profesionálně pro-
vázela celý koncert a přispěla tak 
nemalým dílem k navození příjemné 
pohodové atmosféry. 
Na hodnocení koncertu jsem si pří-
liš netroufala, jelikož určitě není 
objektivní. Ale výrazy na tvářích pří-
tomných posluchačů vypovídaly své. 
Střídaly se v nich dojetí, radost, hr-
dost nad výkonem svých dětí. 
Proto jsem usoudila, že mohu napsat, 
že to bylo vážně ú ž a s n é!!! 
Kdo mi nevěříte, přesvědčte se sami. J. 
S. Band určitě zahraje například na již 
tradičním plese 2. základní školy Bez-
ručova Říčany v KC Labuť 10. 3. 2017.
Myslím, že za všechny rodiče účinku-
jících mohu ještě napsat pár řádků, 
jako poděkování těm třem statečným 
z úvodu mého článku, kteří našim dě-
tem věnují svůj čas, dodávají jim chuť 
a odvahu na sobě pracovat a postr-
kují nám je kupředu k takovým výko-
nům, jako byl tento koncert. 

Hana Černá – maminka dvou  
hudebníků  J. S. Bandu
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Projekt energetické vzdělávání na základních školách
„… život nekráčí zpět a nezastavuje se 
u včerejška.“ Chalíl Džibrán
Program energetického vzdělávání 
byl na naší škole realizován formou 
odborných seminářů pro žáky druhé-
ho stupně základní školy. Žáky pro-
gramem provázeli erudovaní odbor-
níci Roman Michálek a Karel Vraný.
První setkání s žáky bylo věnováno 
historii – vývoji spotřeby energie 
a jednotlivým typům elektráren 
a strojů (parní stroj). Žáci hledali 
odpovědi na otázky: Jak se elektři-
na vyrábí? Jak funguje žárovka? Jak 
zjistíme spotřebu elektřiny? Ověřo-
vali si své poznatky nad praktickými 
ukázkami.
Druhý seminář se zaměřil na součas-
nost; výrobu elektřiny a diagramy její 
spotřeby v domácnosti, podniku a při 
pracovní špičce. Sledovali na grafech 
výkon jednotlivých elektráren u nás: 
uhelné, jaderné, přečerpávací, vod-
ní, fotovoltaické, větrné, na bioplyn 
a štěpku. Praktickou ukázku výroby 
elektrické energie vnímali prostřed-
nictvím dynama na jízdním kole.

Závěrečné setkání na téma energe-
tického vzdělávání bylo zaměřeno na 
výhledy do budoucnosti. Žáci se do-
zvěděli, čím se zabývá a proč je důleži-
tý Kjótský protokol. Zamýšleli se nad 
obnovitelnými zdroji energie. Kritic-
ky vnímali důsledky budování dálnic 
v deštných pralesích, co s sebou přiná-
ší nárůst počtu obyvatel, co znamená 
ve svém důsledku těžba neobnovitel-
ných zdrojů, jako je ropa nebo uhlí.
Na závěr se žáci zabývali různými scé-
náři vývoje energetiky. Od optimistic-
kých náhledů na omezení těžby fosil-
ních paliv, přes pohled realističtější, 
který předpokládá rovněž méně fosil-
ních paliv, avšak velmi pozvolna s jejich 
postupným úbytkem na planetě, až po 
scénář pesimistický, kdy se vyčerpají 
přírodní zdroje dříve, než je bude mož-
no plně nahradit těmi obnovitelnými.
Seminář nabídl žákům řadu informa-
cí, ale také podnětů k zamyšlení se 
nad budoucností. Byl žáky i vyuču-
jícími velmi kladně přijat, všichni by 
uvítali jeho pokračování.

Dalibor Dudek, ředitel školy

ZáKLADNí ŠKOLA u ŘíČANSKÉHO LeSA

Mikuláš
Mikuláš byl letos plně v rukách 9. A. 
Holky a kluci se převtělili do krásných 
Mikulášů, andělů a čertů, s třídními 
učiteli jednotlivých tříd sepsali se-
znam hříšků a pochval, obdrželi koše 
s dárečky pro děti a 5.12. navštívili 
děti v jejich třídách. Tímto jim děku-
jeme a těšíme se na další akci!

Čtenářský klub, aneb 
odpoledne s knihou.
Jako každý rok jsme se opět sešli, aby-
chom společně sdíleli zážitky z četby, 
navzájem se obohatili a v letošním 
roce i načerpali vánoční atmosféru. 
„VÁNOČNÍ ČAS“ bylo téma našeho 
odpoledního setkání a ke krásné at-
mosféře přispěla kniha – Vánoce pro 
Kočku - 23 adventních pohádek a je-
den opravdový příběh od Terezie Ra-
doměřské. Děti byly nadšené a každý 
den se těší na další příběh.

Lucie Borová

Činnostní učení
Možná už jste někdy slyšeli zlidovělá 
moudra typu „Zkušenost je skvělým 
učitelem“ nebo „Učíme se pro život, ne 
pro školu.“ A proto se snažíme při vý-
uce vycházet ze zkušeností a představ 
našich žáků. Abychom rozvíjeli jejich 
myšlení, musíme jim klást takové úko-
ly, které to umožňují. Pomáhají nám při 
tom metody činnostního učení. Velkou 
škálu výukových metod a strategií na-
bízí program Čtením a psaním ke kri-
tickému myšlení. Zajímá vás, co to je? 
Ve třídě, kde se kritickému myšlení učí, 
si každý žák vytváří své vlastní názory, 
hodnoty a přesvědčení. Vychází z vlast-
ních zkušeností a znalostí. Aktivně se 
zapojuje do hledání odpovědí na vlast-
ní otázky. Zvědavost je totiž základní 
vlastnost člověka. Žáci sbírají údaje, 
rozebírají texty a zvažují různé pohle-

dy na stejnou věc. Jak probíhá takové 
vyučování? Neváhejte a přijďte si ho 
vyzkoušet na vlastní kůži. 
Srdečně vás zveme do KAVÁRNY 
PRO RODIČE 26. 1. od 17.00 hodin 
u nás ve škole.
Přihlásit se můžete vyplněním při-
hlášky u vchodu do družiny a jejím 
vhozením do zde připravené truhly 
nebo emailem na adrese lucie.hrbko-
va@zs.ricany.cz, ve kterém stačí na-
psat do předmětu „kavárna“ a Vaše 
jméno. V obou případech od nás 
čekejte potvrzení přijetí přihlášky. 
Pokud se vám do 3 pracovních dnů 
neozveme, prosím, zkuste se přihlá-
sit znovu. Počet účastníků je omezen, 
ale v případě velkého zájmu se bude 
kavárna opakovat i v jiném termínu.
Těšíme se na vás. 

Jana Platilová a Lucie Hrbková
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ZŠ Nerudova
Adventní čas v naší škole
K Adventu patří tradičně mikulášská 
nadílka, svíčky, zvonečky, vánoční 
stromeček, příjemná nálada, koledy. 
I toto všechno lze najít během tohoto 
období ve škole.
Mikulášská nadílka proběhla u na-
šich dětí 5.12. Navštívil nás Miku-
láš s andělem a měl s sebou i dvě 
čertice. Opět si nikoho neodnesli, 
i když některé děti měly namále.  
Tímto bych chtěla poděkovat nejen 
jménem pracovníků školy, ale ze-
jména nadšených dětí pracovníkům 
OSPOD Říčany a MP Říčany, kteří 
pomohli při zorganizování této, již 
tradiční akce.
Zvonečky si vyráběli žáci v rámci 
projektu Řemesla, který připravuje 
říčanské muzeum. Každý si mohl 
domů odnést vlastnoručně vyrobený 
a nazdobený zvoneček z vosku.
Svíčky-s jejich výrobou se děti sezná-
mily ve firmě Rodas Šestajovice, kde 
byly na exkurzi a pracovní dílničce. 

Letošní projekty 
Primární prevence, tzn. nejzáklad-
nější prevence rizikového chování 
dětí, je již poměrně mnoho let běž-
nou součástí práce všech škol. Pro-
blémem je získávání financí na tuto 
činnost. Část peněz poskytuje město 
Říčany a další možností jsou žádosti 
o dotace.
Naší škole se v roce 2016 podařilo 
získat finanční příspěvky rovnou 
dva. Projekt „Budeme chytřejší“,  
byl  realizován za finanční podpory 
Středočeského kraje a druhý projekt 
„Životní nástrahy“ spolufinancovalo 
MŠMT ČR.

Celková částka, kterou jsme dostali, 
byla 21 887 Kč.  Ve škole jsme reali-
zovali ve spolupráci s Cestou integra-
ce, o.s., celkem 23 workshopů.  Byly 
zaměřeny např. na vznik dobrých 
vztahů ve třídách, zdravý životní styl, 
bezpečnost ve virtuálním světě, na 
prevenci užívání návykových látek, 
vzniku poruch příjmu potravy atp.
Žáky, i ty nejmenší, tato forma práce 
určitě baví a doufejme, že si ze setká-
ní s mladými a zajímavými lidmi něco 
odnesou. A dále doufejme, že v příš-
tím roce budeme mít dostatek financí 
na její pokračování.

bilkiv

Každý si mohl ještě odvézt malý dá-
reček domů.
Vánoční stromeček doplnil vánoční 
čas prakticky v každé třídě při tříd-
ních vánočních besídkách. 
Koledy, ty známé i méně známé, nám 
přišly zazpívat děti z MŠ U Sluneč-
ních hodin v Říčanech. Za svůj výkon 
zaslouží obrovskou pochvalu a podě-
kování, nejen jim, ale i jejich učitel-
kám, které připravily toto vystoupení.
K vánoční nadílce patří i dárky. I my 
jsme je získali, a to díky našim žákům 
4. a 5. ročníku, kteří pod vedením 
učitelky Loffelmannové byli vyhod-
noceni mezi 20 třídními kolektivy 
v republikové soutěži o nejlepší „Fit 
pomazánku“, kterou organizovala 
firma Laktea s.r.o. Jaký byl dárek? 
Kuchyňský robot Eta, vybavení po-
můckami od firmy Tescoma.

Prožili jsme krásné i špatné chvíle, 
zastavili jsme se, zavzpomínali na 
ten letošní rok, popřáli si do nové-
ho roku. A co nás čeká v roce 2017? 
Určitě spousta akcí, soutěží, legrace, 
zkoušek.

Dovolte nám tedy i vám všem popřát 
v roce 2017 jen spoustu veselých 
chvil, klid zdraví a pohodu.

Projektová výuka

Po tři dny před Vánocemi probíhala 
napříč školou projektová výuka. Třídní 
učitelé si se svými žáky vybrali téma, 
které je zajímalo a chtěli se o něm více 
dozvědět. Pracovali buď jako třída, 
nebo spolupracovaly třídy stejných 
i různých ročníků. Nejstěžejnějším 
tématem byly dle očekávání Vánoce; 
zpracování tématu pojaly jednotlivé 
třídy originálně. Někteří si připomně-
li pohanské zvyky a vánoční tradice 
zašlých časů. Naši nejmenší si za po-
moci lektorky z Muzea Říčany vyrobili 
zvonečky ze včelího vosku, ale k vidění 
byly i jiné krásné vánoční předměty. 

Třeťáčci si pozvali hosty ze Slovenska, 
Holandska a USA, aby se dozvěděli, jak 
se slaví Vánoce v cizích zemích. Zapoji-
li metodu CLIL a upevnili si tak slovní 
zásobu spojenou s tématem. Jiní žáci 
si vybrali téma zima a zvířátka v lese, 
a kromě zajímavých a nápaditých slov-
ních úloh a čtení příběhů o lesních oby-
vatelích se setkali i s myslivcem, který 
jim povídal o tom, jak lesní zvířátka 
přečkávají zimu. Někteří žáci si i za-
sportovali v rámci improvizované zim-
ní olympiády a rozdali si vlastnoručně 
vyrobené medaile. Radost z nich měli 
určitě stejnou jako vrcholoví sportovci 
z dokumentu o opravdových olympij-
ských hrách. Jiné třídy zvolily témata, 

která s vánočními svátky nesouvisí. 
Šesťáci si zmapovali místní region a na 
jeden den se stali fundovanými průvod-
ci po našem městě. I zde zapojili anglič-
tinu – co kdyby byl potřeba výklad pro 
cizince?  Jedna šestka se zabývala 
mineralogickým tématem a připravila 
pro školu výstavu kamenů s popisky. 
Příbuzným tématem se zabývala pátá 
třída, která se ve sklářské huti dozvědě-
la, jak se vyrábí sklo a se sklem pracova-
la. Školní kuchyňka byla plně obsazena 
a pokrmy připravené žáky provoněly 
celou budovu. Výstupy z projektových 
dnů ozdobily nástěnky na chodbách, 
aby se i ostatní žáci dozvěděli o zajíma-
vých tématech. Zuzana Pokorná
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Novoroční přání
Navzdory tomu, že naše republika nemá moře, přelévá se 
přes ni s přibližujícím se koncem roku jedna vlna milosti, 
radosti a zdobnosti za druhou. Pod nimi atmosféra sliční; 
z mlčenlivé krajiny, která se připravuje na načechranou 
pokrývku, hrdě vyčnívají zkrášlená města, vzduchem pro-
stupují důvěrně známé vůně a námi zase pocity. A ať už je 
to bezprostřední a čisté veselí, bujaré a skotačivé rozjaře-
ní nebo tišší rozjitření vlastním vděkem, pokorou a snad 
i spokojeností, mělo by toto houpání se na vlně Vánoc 
a nadcházejícího nového roku být příjemné a laskající.
A právě to vám za Gymnázium Říčany srdečně přeji; abys-
te svátky strávili v klidu, pohodě a hlavně podle svého 
a aby na vás v roce 2017 čekalo mnoho pěkných příleži-
tostí a zážitků. Šárka Melicharová, oktáva

„Co vydrží vejce“ aneb obrovský úspěch 
v „Pokustónovi“
Věděli jste, že čtyři vejce dokáží udržet 12 kg? S tímto 
netradičním pokusem se povedlo získat žákům Gymná-
zia, Říčany z tercie Šimonu Davidovi a Lukáši Rejnkovi 
1. místo v 19. ročníku celostátní soutěže “O klobouk kou-
zelníka Pokustóna”.

 

pf 2017 
Soutěž byla nabitá kvalitními a velmi zajímavými pokusy 
a účastnilo se jí přes 25 soutěžících skupin - jednotlivců 
nebo dvojic. I přes takovou konkurenci putovalo do říčan-
ské tercie i stříbro, a to k Anně Ruzsové za pokus “Mlha 
v láhvi”. Třetí dvojice – žákyně primy Jana Hejnová a Ka-
rolína Vaughanová si odvezly krásné 6. místo.
A na co se mohou vítězové těšit? Hlavní cenou je pozná-
vací vědeckotechnický zájezd! Tak tedy zdánlivě obyčejná 
věc, jakou je vejce, „doveze“ naše studenty za poznáním 
až do Belgie. Gratulujeme! Pavel Hromas

exkurze do Technického a Zemědělského muzea
Chtěli jste někdy usednout za volant mohutné ocelové bes-
tie, sešlápnout pedál a za hřmění motoru brázdit zablácený-
mi poli? Na výstavě traktorů v přízemí Zemědělského mu-
zea v Praze takovou možnost dostanete a ani si nezašpiníte 
kalhoty. K vidění je zde téměř 30 traktorů vyrobených na 
našem území v 19. a 20.  
století. Na některé mů-
žete vyšplhat a vyfotit se, 
abyste mohli machrovat 
před svými kolegy nebo 
spolužáky. Pokud vás 
mrzí, že se i přes vaši 
snahu kolos nerozjede, 
usedněte do odpružené-
ho křesla k jedné ze čtyř 
konzolí, na které si mů-
žete zahrát poslední roč-
ník farmářské simulace. 
Nezapomeňte se podívat do jedné z dobových publikací, 
zda jste splnili denní plán. A dívejte se pod nohy! Kolem vý-
stavy je vyznačena trasa pro prcky, po které můžou brázdit 
na plastových traktůrcích. Přijďte, stojí to za to. 

Jakub Profota, sexta  

expozice obalů - vesmírné obaly na potraviny
Je jasné, že konzumace potravin a nápojů ve vesmíru je 
nesmírně obtížná záležitost. V nulové gravitaci je totiž 
problém s poletujícím jídlem a pitím po celé kabině. Vždy 
jsem si myslel, že astronauti konzumují jídlo v podobě 
pasty v tubě, avšak v Zemědělském muzeu jsem zjistil, 
že tato metoda se již dlouho nepoužívá. V dnešní době 
jsou potraviny dopravovány do vesmíru dehydratova-
né a zchlazené, aby si zachovaly původní chuť. Samotné 
obaly však nejsou odlišné od normálních obalů, které po-
užíváme my. Nápoje jsou mezitím ve vesmíru uchovávány 
v láhvích se speciálním uzávěrem podobným uzávěru na 
sportovních láhvích.
Krom těchto informací jsou dále k vidění dva skafandry 
a ukázky potravin používaných na ruských vesmírných 
misích.
Celkově se mi celá výstava líbila a rád bych ji navštívil 
znovu. Tadeáš Nejedlý, sexta  
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masarykovo klasické  
gymnázium Říčany

V novém roce 2017 přeji studují-
cím hodně zdaru, vyučujícím čis-
tou mysl, přátelům a příznivcům 
našeho gymnázia klid a pohodu 
v duši a všem hodně štěstí a zdraví. 
V tomto roce nás také čekají po-
vinnosti maturitní zkoušky a přijí-
macího řízení. Zájemci o studium 

podávají přihlášky do 1. března 2017. Jednotné přijímací 
zkoušky se konají 18. 4. a 20. 4. 2017. Navazující příprav-
né kurzy k jednotným přijímacím zkouškám začínají 16. 1. 
2017. Veškeré informace k maturitě 2017 a k jednotné při-
jímací zkoušce najdete na stránkách školy www.mkg.cz.

Helena Mrůzková, ředitelka gymnázia

Žákovské zastupitelstvo
Dne 13. 12. 2016 se konalo již třetí zasedání žákovského 
zastupitelstva. Zde se již funkce plně ujal nově zvolený sta-
rosta Jan Papoušek. Naší první akcí bylo se seznámit s ná-
vrhy na budoucí park v ulici Kozinova. Bylo představeno 
celkem pět variant, ke kterým měli žákovští zastupitelé 
různé připomínky. Ať už se týkaly blízkosti dětských hřišť 
u silnice nebo chybějící loučky pro venčení psů. Nejvíce 
hlasů získala varianta číslo pět (varianta s vodními prvky). 
Poté žákovský starosta prezentoval svůj návrh do projektu 
Překvap Říčany. A nakonec jsme si zvolili předsedy komi-
sí. Předsedou mediální komise se stal Adam Babiš, Tomáš 
Mondschein předsedou komise kulturní a za komisi spor-

 

MASARYKOVO KLASICKÉ
GYMNÁZIUM

ŘÍČANY

Vážení přátelé!
Dovolte mi, abych využil této příleži-
tosti a poděkoval všem, kteří přispěli ke 
zrodu našeho CD.
Veliké poděkování patří nejdříve naše-
mu Komornímu orchestru ZUŠ. Ač je 
složen především ze žáků naší školy, do-
kázal nastudovat a nahrát hudbu, která 
náleží ke koncertnímu repertoáru pro-
fesionálních filharmonických těles. Je 
to úžasné! Děkuji a gratuluji tedy všem 
těm žákům, kteří se natáčení zúčastnili.

Stejně tak děkuji mým kolegům a kolegyním za výpomoc 
v orchestru při natáčení. Jmenovitě paní Jitce Adamusové, 
Ondřeji Cibulkovi, Bedřichu Hejskovi, Haně Kutmanové, 
Ivetě Sinkulové a Tomáši Zemanovi.
Velký dík patří speciálně  paní ředitelce Ivetě Sinkulové, 
která se pro uskutečnění našeho projektu velice přiči-

nila, dokázala vše potřebné oběta-
vě zorganizovat, naplánovat, řešit 
a vyřešit.
Všichni jsme vděční hudebnímu 
režisérovi panu Ondřeji Urbanovi, 
za jeho profesionální, ale přátelský 
přístup k naší práci. Umožnil nám 
pracovat svobodně, abychom mohli 
realizovat naše hudební pojetí.
Za krásnou designérskou práci vdě-
číme a děkujeme firmě UHLRE-
CORDS a hlavně panu Michalovi 

Základní umělecká škola vydala již druhé CD!

  2011  

Den otevřených dveří 
 
 
 

 
Zveme zájemce o studium a jejich rodiče na Den otevřených dveří, který se 
uskuteční v pondělí 30. ledna 2017 v době od 8:20 h do 17:00 h.  
Program Dne otevřených dveří: 

 od   8:20 h do 12:00 h možnost podívat se na vyučovací hodinu 
 od 12:00 h do 15:00 h prohlídka školy a ukázkové činnosti žáků 
 od 15:00 h do 17:00 h v každou celou hodinu informace ředitelky školy 

k přijímacímu řízení a portfoliu školy v aule 

 

 
Nabízíme 

  
V následujícím školním roce otevřeme  

 kvalitní studium s využitím multimediální 
techniky ICT ve všech učebnách a 
podporu digitálních učebních materiálů 
v prostředí E-learning Moodle nebo 
Classroom v Google Suite pro vzdělávání; 

 výběr cizího jazyka: angličtina, němčina, 
španělština, volitelně i latina; 

 volitelné semináře ve vyšších ročnících; 
 přednášky, exkurze, zájmové kroužky, 

soutěže, sportovní kurzy, zahraniční 
zájezdy a výměnné pobyty; 

 elektronickou žákovskou knížku a třídní 
knihu, studentské karty ISIC pro vstup do 
školy a nákup ve školním bufetu a jídelně; 

 vysokou úspěšnost absolventů v přijetí na 
vysoké školy a do zaměstnání – statistika 
uvedena ve výroční zprávě na úřední 
desce www.gyri.cz  
  

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

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

 jsme fakultní školou Přírodovědecké fakulty 
Univerzity Karlovy v Praze.  

Informace vám rádi sdělíme 
 kontaktujte prosím zástupkyni nebo 

ředitelku školy: 
telefon: 323 603 096  
e-mail: zrs@gyri.cz, rs@gyri.cz 
http://www.gyri.cz 

 

 
 
 
 
 

Název školy: Gymnázium, Říčany  
Adresa: Komenského náměstí 1/1280, Říčany 251 00 
Ředitelka školy: PaedDr. Anna Martinková, Ph.D. 

tovní se stala předsedkyní Eliška Reha. Na závěr by vám 
chtělo celé žákovské zastupitelstvo popřát šťastný start do 
nového roku 2017.

Za  Žákovské zastupitelstvo 
Jan Papoušek, Adam Babiš
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Křest Cd, na obrázku starosta města Říčany Vladimír Kořen, 
klavírista Marek Kozák, hudební a zvukový režisér Ondřej Urban 
a dirigent orchestru Josef Brázda. Patronem Cd se stal pan 
farář Konstantin Petr Mikolajek.

Nicole Schwaar,  Susanne delitz a annika Jannasch – houslistky 
z Hudební školy v Löbau se svojí paní učitelkou

Ředitel Hudební školy v Löbau Sven rössel

ZUŠ Říčany navázala nové zahraniční 
kontakty 
Ve dnech 24. – 25.listopadu 2016 navštívili říčanskou 
zušku děti, rodiče a pedagogové z hudební školy v Löbau 
(SRN).  Bylo nám velkou ctí, že naši školu navštívil i pan 
ředitel Sven Rössel.
Hudební škola v německém Löbau má celkem přes 3 000 
žáků a celkem osm odloučených pracovišť. Jedním z nich 
je hudební škola ve městě Zittau, poblíž českých hranic, 
v těsném sousedství s městem Liberec.
Pro naše hosty  jsme připravili bohatý program, který se 
do dvou dnů návštěvy mohl vejít. Hosté měli zájem o pro-
hlídku školy a malé nahlédnutí do výukových lekcí. Na-
vštívili výuku ve výtvarném i tanečním oboru a samozřej-
mě největší zájem byl o výuku v oboru hudebním.
S panem ředitelem Svenem Rösslem  a ostatními němec-
kými kolegy jsme při společném obědě diskutovali s našimi 
pedagogy o možnostech výuky a financování hudebního 

oboru v Německu, srovnávali jsme naše možnosti a možnos-
ti našich sousedů. Pedagogové a žáci navštívili ukázkovou 
hodinu v houslové třídě paní učitelky Hany Kutmanové. Na 
housle zahrála Kateřina Stocková, které tímto moc děkuji. 
Naši hosté byli také přítomni na slavnostním koncertě 
24.11.2016 v kapli Olivovy dětské léčebny, který byl spo-
jen s křtem nového CD. Pan ředitel Sven Rössel velice hez-
ky promluvil o naší společné spolupráci a zmínil náš spo-
lečný dubnový projekt s našimi italskými přáteli v Pistoi.
Na slavnostním koncertě zahrály dvě houslistky Nicole 
Schwaar a Annika Jannasch, ze třídy paní učitelky Susan-
ne Delitz. 
V pátek nechyběla ani prohlídka Prahy, o kterou byl velký 
zájem.
Strávili jsme společně dva krásné dny a těšíme se na po-
kračování naší vzájemné spolupráce, buď na společných 
koncertech v Německu či v Čechách a nebo na společném 
hudebním setkání mládeže v Pistoi 2017.

Iveta Sinkulová, ředitelka školy

Uhlířovi, který je rovněž producentem celého našeho 
projektu.
Dík, a to srdečný dík, patří panu faráři Konstantinu Petru 
Mikolajkovi a farnímu úřadu kostela sv. Petra a Pavla v Ří-
čanech za poskytnutí možnosti natáčet v krásné akustice 
říčanského kostela.

Můj osobní dík patří i kolegovi Vjačeslavu Grochovské-
mu, za pomoc při výběru možností, jak naši hudbu nahrát.
Doufám a věřím, že naše nahrávka bude dobře pochopena 
a přijata, a že přispěje k dobré pověsti naší školy a našeho 
města.Děkuji vám všem. Josef Brázda

dirigent Komorního orchestru ZUŠ Říčany

P.S.: Ráda bych také poděkovala vynikajícímu mladému 
klavíristovi  Marku Kozákovi, který byl hostem slavnost-
ního večera.
Také velmi děkujeme vedení Olivovy dětské léčebny, paní 
doktorce Růženě Štorcové, ředitelce léčebny a panu Jose-
fu Boubínovi z marketingového oddělení léčebny za vyni-
kající spolupráci a podmínky, které nám k slavnostnímu 
koncertu poskytli.
Za služby bych ráda poděkovala panu Martinu Skrčené-
mu z Restaurace U labutě, za skvělé občerstvení, které 
nám připravili, a panu Robertu Havlíčkovi z penziónu 
Centrum v Říčanech za ubytování hostů.
Poslední poděkování patří městu Říčany za finanční pod-
poru celé akce. 
  Iveta Sinkulová, ředitelka školy
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Letec a dobrodruh Karel Vondruška
Podařilo se mu žít ve svobodě i do-
být velký svět, ale jeho životnímu 
příběhu zůstala hořká příchuť. 
Chlapec z obyčejné rodiny (jeho 
tatínek provozoval řeznictví na 
říčanském náměstí) byl přijat na 
prestižní Leteckou vojenskou aka-
demii. Po únoru 1948 jej ovšem vy-
loučili, opustil republiku a dostal 
se až za oceán. Dosáhl amerického 
občanství a úspěchů v zaměstná-
ní. K létání se už nikdy nevrátil. 
Zemřel sám v lednu 2012, krátce 
po osmdesátých čtvrtých naroze-
ninách.
Jeho kamarád ze školních lavic Jan 
Petříček o něm dnes říká, že to byl 
zdravý kluk: hodně sportoval, hrál 
šachy, dobře se učil. Znali se od 
svých osmi let, to se rodina Vondruš-
kova přistěhovala do Říčan. Karel se 
narodil ve Vysokém Mýtě a část dět-
ství prožil s rodiči a starší sestrou 
Růženou v Praze. Do hlavního měs-
ta později dojížděl na strojní prů-
myslovku. Velmi rád četl a celý život 
vyhledával klasickou hudbu. Úspěš-
ně složil náročné přijímací zkoušky 
a v říjnu 1947 byl přijat na Leteckou 
vojenskou akademii (LVA) v Hradci 
Králové.

První let
„Zůstaňte tam!“ Ta věta mi zůstane 
navždy v paměti jak poslech rajské 
hudby, jak hlahol andělských trub. 
Hbité připoutání, několik podpisů 
u všech možných poučení, poslední 
rady, snad trochu závistivé pohle-
dy, povzbuzující úsměv a prchám 
na start. Žhavě červený kouř se valí 
od kontroly. Boha, změna startu! 
(…) Znovu promýšlím, ujišťuji se 
o úkonech tak dlouho, až mi při 
protahování chcípne motor. Rychlé 
nahození, netrpělivé mávnutí rukou, 
tři prsty sunou plyn, tlačím, srovná-
vám a myslím jen na levý hnát. Sku-
tečně, neutekla tolik. Start se zdařil, 
stoupám jak okřídlený ďábel, zatá-
čím vlevo… No okruh řezat nesmím. 
Ženu to skoro k Josefovu, stáčím, 
letím, stáčím, mám plné ruce práce, 
ale jak nasadit? Jsem krátký jako 
hrom, dotahuji se přemírou plynu. 

Oči mi visí na ubíhající zemi, rov-
nám plyn, přitahuji, teď! Teď! (…) 
První proletěné sólo! Jedna věta, 
kolik se ale za ní skrývá práce, dřiny, 
vzrušení, ale také blaha, nadšení, 
radosti a půvabu. Lidičky, mám prv-
ní sólo! Že to nic neznamená? Vždyť 
je to pro mne vše, všechno, všecičko! 
(z deníku Karla Vondrušky, zápis 
22. dubna 1948)
Doba ale mladíkům s dobrodruž-
nou povahou a touhou po křídlech 
nepřála. Pouhých osm měsíců po 
šťastném prvním letu, krátce před 
Vánocemi, byl Karel spolu s další-

mi patnácti spolužáky z akademie 
vyloučen. Šlo už o několikátou 
skupinu akademiků, kteří byli po 
únoru 1948 vyloučeni kvůli nesou-
hlasu s novým režimem. Vyhazovy 
pokračovaly i v následujícím roce. 
Propuštění se dělo na základě taj-
ného rozkazu Ministerstva národní 
obrany, v němž se mj. píše: „Tito 
akademici převzali vědomě všech-
ny negativní politické zásady od 
bývalých reakčních a protilidových 
příslušníků velitelského a profesor-
ského sboru LVA, kteří většinou dnes 
sběhli za hranice.“ Karlovými učite-

Karel Vondruška (1. 1. 1928–3. 1. 2012)
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Mezi námi
li byli piloti létající za druhé světové 
války u britského Královského le-
tectva (Royal Air Force), např. pod-
plukovník Jaroslav Muzika a štábní 
kapitán Miroslav Laštovka. Necelý 
rok po převratu, počátkem února 
1949, byli téměř všichni západní 
letci, kteří sloužili v LVA, propuš-
těni z československého vojenského 
letectva. Samotná akademie byla 
zlikvidována v roce 1951.

Odchod z vlasti
Vyloučení studenti LVA byli roze-
sláni po celé republice, Karel Von-
druška pracoval v kladenských do-
lech. Když dostal volno na návštěvu 
rodiny, zastavil se u kamaráda 
z dětství. „Z jeho řeči jsem poznal, 
že se přišel rozloučit,“vzpomíná Jan 
Petříček a dodává: „Můj táta, legi-
onář, souhlasil, že tady mu pšenka 
nepokvete.“ V červnu 1949 se mu 
podařilo přejít hranice u Vranovské 
přehrady. Dostal se do zajateckých 
táborů v Rakousku a v Německu. 
Situaci, v níž se mladí akademici 
ocitli, vysvětluje po letech Karlův 
spolužák a přítel Václav Chadim 
v dopise prezidentovi Václavu Hav-
lovi z 1. října 1991: „Vedli jsme ten-
krát v roce 1948 s kamarády mezi se-
bou velké debaty o tom, co je vlastně 
v dané situaci naší povinností. Svou 
vojenskou přísahu jsme složili před 
únorem 1948, bylo nám jasné, že 
republika ztratila nezávislost a že 
něco jakožto vojáci z povolání dělat 
musíme (…). Mezinárodní situace 
byla v té době berlínské blokády a ko-
rejské války velmi napjatá. Mysleli 
jsme si, že válka mezi SSSR a Zá-
padem vypukne nejdéle do dvou nebo 
třech roků, byli jsme přesvědčeni, 
že naše místo je v R.A.F. a ne v PTP, 
a proto jsme odešli za hranice.“ Ne-
považovali se za emigranty ani exu-
lanty, ale za účastníky třetího odbo-
je. I když se zkušení piloti z LVA, 
kteří odešli z Československa před 
nimi, snažili svým žákům pomoci – 
dostat je zpět k létání nebo alespoň 
do lepších podmínek –, tyto plány 
nevyšly. Asi dvacet akademiků se 
rozprchlo do světa. Zabydleli se 
v Austrálii, na Nové Guineji, v Ka-
nadě, v Brazílii, ve Švédsku a v zá-
padním Německu. Jen několika 

z nich se podařilo znovu usednout 
do pilotní kabiny.

Amerika
Karel Vondruška z Německa vycesto-
val do Kanady; přihlásil se do progra-
mu, ve kterém mezi uprchlíky hledali 
dřevorubce – odplul lodí z Brém na 
Vánoce 1950. Po několikaměsíční 
tvrdé práci v kanadských lesích se 
přesunul do Vancouveru… a chytil 
správný vítr. Při zaměstnání začal 
studovat a roku 1959 obdržel baka-
lářský titul na Univerzitě  Britské Ko-
lumbie, stal se strojním inženýrem. 
Získal kanadské občanství a zažádal 
si o udělení amerického. „Jeho neo-
byčejnou akčnost a tah na branku lze 
posoudit podle toho, že se okamžitě po 
ukončení studií přestěhoval do USA. 
Stále totiž doufal, že tam bude mít větší 
šanci vrátit se k létání,“  zmiňuje Von-
druškův synovec Pavel Dvořák. Ten se 
o strýcův životní příběh detailně zají-
mal. Deníkové zápisy, korespondenci 
s kamarády a rodinou i vzpomínky 
a postřehy blízkých shromáždil do 
publikace Karel. Díky němu víme, že 
s matkou a rodinou své sestry si Karel 
dopisoval od druhé půlky padesátých 
let do roku 1980. Z Ameriky posílal 
také podobenky a barevné pohlednice, 
které v socialistické šedi působily jako 
zjevení.
Ve Spojených státech si našel nejprve 
místo inženýra v konstrukční kance-
láři v Northridge v Kalifornii. V tomto 
státě prožil většinu dalšího života, stáří 
potom v Nevadě. Vystřídal několik za-
městnavatelů, dál studoval. V listopadu 
1964 dostal po pěti letech čekání ame-
rické občanství. V letech 1965 až 1973 
byl zaměstnán ve zbrojní a raketové 
divizi firmy Philco- Ford. Povýšení do 
pozice „Senior Engineer“ znamenalo 
definitivní pozitivní zlom v jeho karié-
ře. Daří se mu finančně, volný čas tráví 
podle svých představ – s americkými 
přáteli lyžuje, hraje tenis a šachy. Ces-
tuje a vydává se i do Evropy. Domů psal 
tu a tam o svých známostech. Nikdy se 
však neoženil a neusadil.

Návraty
Po sametové revoluci 1989 byl Karel 
Vondruška na základě morální a po-
litické rehabilitace mimořádně po-
výšen do hodnosti plukovníka ve vý-

službě. Rehabilitační list podepsaný 
tehdejším ministrem obrany Lubo-
šem Dobrovským za ním doputoval 
do Ameriky v červnu 1992. Karel tou-
žil po československém (českém) ob-
čanství. Pokud by je dostal, dokázal si 
představit, že by se vrátil. To se však 
nestalo, na základě předválečných 
dohod ztratil československé občan-
ství přijetím amerického. S touto 
komplikací se jen těžko vyrovnával.
Naši zemi navštívil dvakrát: na pře-
lomu let 1991–1992 a na jaře 2001. 
V roce 1992 i při druhé návštěvě byd-
lel v Říčanech u Petříčků nedaleko 
nádraží a často odjížděl do Prahy. Se-
tkal se s několika přáteli, ale o návraty 
do minulosti příliš nestál. Po příletu 
domů píše Janu Petříčkovi a líčí po-
slední procházku po Praze: „Byla to 
klika, že jsem chytil ten první vlak ze 
Říčan. Už v pět třicet jsem pochodoval 
po Václavském náměstí. Slunce právě 
vycházelo nad Museem a viděl jsem 
jenom několik metařů, opírajících se 
o košťata. Podíval jsem se na hodinky 
a viděl jsem, že to mohu napálit do 
Starého města. (…) Rozhodl jsem se 
ještě jednou se podívat na Hradča-
ny. Na celém Karlově mostě bylo asi 
dvacet lidí, na modrém nebi nebyl 
ani mráček a ranní slunce osvětlovalo 
Hrad. Celé to ráno to byla nejkrásněj-
ší Praha, jakou jsem kdy viděl, a ta 
poslední hodina stála za to cestování 
20 000 kilometrů.“ Napsal v červnu 
2001. Dopisy si dávní kamarádi vy-
měňovali ještě několik dalších let.

Renata Skalošová  
s přispěním Pavla Dvořáka,  

synovce K. Vondrušky

Článek vznikl i díky setkání s Janem 
Petříčkem. Většina citací pochází 
z rukopisné knihy Karel (Kostelní 
Radouň 2013). 

Výlet do New Yorku
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Aquapalace Praha 
v lednu

Vánoce jsou za námi, skončilo období lenošení a dobrého 
jídla, je nejvyšší čas dostat se opět do kondice, zbavit se 
přebytečné váhy, rozhýbat své zimou unavené tělo. Kde 
jinde by se vám to mělo podařit, než v příjemném prostředí 
Aquapalace Praha? Preferujete cvičení, aktivní plavání, 
nebo relaxaci v saunách a vířivkách? Všechno můžete mít 
v rámci jedné lednové návštěvy. 

Saunový svět
Leden v saunách bude vonět Clementine (odrůda manda-
rinky). Každý den vás čekají tři ceremoniály v saunovém 
světě ve znamení vybraných vůní. 
Kromě nich můžete navštívit další speciální saunovací 
akce:
Saunování pro ženy ve čtvrtek 5. 1. a 19. 1. od 18 do 23 

hodin na Panoramatické terase za zvýhodněnou cenu 
390 Kč
Novoroční saunování v sobotu 7. 1. od 20 hodin
Saunování při svíčkách za výhodnou cenu 390,- Kč ve 

čtvrtek 12. 1. a 26. 1. od 20 hodin

Vodní svět
7. – 8. 1. 2017 – Tři králové
14. – 15. 1. 2017 – 29°C aneb 980,2°F. U nás je teplo celý 
rok, zažijte tropický víkend i v lednu právě v Aquapalace 
Praha 

21. – 22. 1. 2017  - Pohádkové království v Paláci pokla-
dů. Zakleté princezny, pavoučí muž, čarodějnice a další 
pohádkové postavy. 
28. – 29. 1. 2017 – Pololetní prázdniny. I u nás začínají 
prázdniny plné zábavy.

Spa – wellness
Detox – Vyzkoušejte v lednu proceduru od kosmetické 
značky Thalgo. 
Toxiny, stress, únava? Stop, rezervujte si Detox procedu-
ru. 
Procedura působí proti nadměrnému zadržování vody 
a hromadění škodlivých toxinů. Doporučuje se jako pří-
pravné ošetření při kúrách na zeštíhlení. Je vhodné pro 
pokožku trpící lupénkou, ekzémy a pro uvolnění svalů 
a kloubů. Ošetření začínající osvěžujícím peelingem, silně 
detoxikačním tělovým zábalem z mořských řas. Závěreč-
ná aplikace hydratačního séra podtrhne prožitek dokona-
lé relaxace.

Fitness
Trénink s trenérem + inbody za 990 Kč
ViP členství + permanentka na 1 měsíc jako bonus - 
Všem, kteří se chtějí líbit, nabízíme roční VIP členství do 
fitness s balíčkem výhod. Pouze nyní získáte k členství 
další měsíční permanentku. Získejte vaši životní formu 
a čerpejte výhody Aquapalace Praha. 
15. 1. – 28. 2. 2017
Rezervace na tel.: 271 104 132 nebo na recepci Fitness. 

Více na www.aquapalace.cz 

in
ze

rc
e

OSLAVTE DĚTSKÉ 
NAROZENINY 
V AQUAPARKU

www.aquapalace.czVíce na 

20160504_INZERCE_DETSKA_OSLAVA_RODIČE_210x140.indd   1 11.07.2016   15:01:21



Mezi námi
in

ze
rc

e

RADIUS Øíèany s.r.o.

danì, finance
ekonomické poradenství

zpracování úèetnictví

Edvarda Beneše 467, 251 01 Øíèany www.radiusricany.cz

Odklad termínu pro podání 
přiznání   
Podnikání s sebou přináší jednu velkou a zásadní po-
vinnost, a to podávat přiznání k dani z příjmu a platit 
daně. O této povinnosti jistě vědí všichni podnikatelé. 
A všichni mají zafixován i magický termín pro podání 
přiznání a placení daní, tedy tři měsíce po uplynutí zda-
ňovacího období. V praxi se setkávám se situací, kdy 
podnikatel krátkodobě a momentálně nemá dostatek 
finančních prostředků na okamžité zaplacení všech 
svých daňových povinností, nebo nemá své účetnictví 
100% v pořádku. I taková situace má svá korektní ře-
šení. Pokud ještě neuběhla lhůta pro podání daňového 
přiznání, požádá poplatník svého správce daně o pro-
dloužení termínu, tato žádost musí být písemná, musí 
obsahovat zdůvodnění a je zpoplatněna. Správce daně 
může (ale nemusí) žádosti vyhovět a prodloužit lhůtu až 
o tři měsíce. Jistější s ohledem na výsledek je ale druhý 
způsob, který já osobně doporučuji. Je to zastupování 
daňovým poradcem. V praxi to znamená, že podnikatel 
udělí daňovému poradci písemnou plnou moc k zastu-
pování ve věci podání daňového přiznání a poradce tuto 

plnou moc ještě před uplynutím základní lhůty pro po-
dání přiznání doručí správci daně. Řádným doručením 
plné moci se automaticky lhůta pro podání přiznání 
i placení daní prodlužuje o tři měsíce nad základní lhů-
tu. V tomto případě tedy nečekáme na souhlas a výrok 
správce daně, lhůta je řádně prodloužena. Pro úplnost 
informací ještě uvádím, že odklad termínu pro podání 
přiznání k dani z příjmu u fyzických osob s sebou při-
náší i odklad termínu pro podání Přehledu a doplacení 
sociálního a zdravotního pojištění (o prodloužení ter-
mínu musí podnikatel svou zdravotní pojišťovnu i SSZ 
informovat). Naše kancelář odklad termínu pro podá-
ní přiznání poskytuje jako jednu ze svých služeb nejen 
svým stálým zákazníkům, ale i všem zájemcům mimo 
naši stálou klientelu, kteří tímto krokem řeší nejen svůj 
cash flow, ale například i potřebu získat čas pro kontro-
lu a dopracování svého účetnictví.

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

Vítání občánků
„Ve čtvrtek 15.12.2016 se uskutečnilo v obřadní síni  na 
Staré radnici slavnostní vítání občánků. Radní pan Michal 
Mrázek přivítal 35 nových občánků. Vánoční koledy nám 
zazpívaly děti z mateřské školky U Slunečních hodin“.
Děkujeme a všem přejeme krásné Vánoce.

Příští vítání občánků proběhne na jaře 2017.
Jana Šimková, Lucie Nováková, matrikářky
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Mezi námi

vlakvedoucí osobních vlakůvlakvedoucí osobních vlaků

Vyberte si práci v ČD

Nabízíme
● atraktivní zaměstnání 
 se zaměstnaneckými benefi ty

Pracoviště Praha, 
CV zasílejte na e-mail 
kolenska@gr.cd.cz.

www.ceskedrahy.cz/kariera
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Zprávy z mASky
Nově certifikovaní výrobci  
na Zápraží
V polovině prosince proběhla certifikace 

nových výrobců v regionu a zároveň prodloužení platností 
již stávajících držitelů značky Zápraží originální produkt®.
Nově získali značku Olga Suchá - Keramika Všestary, Kate-
řina Boháčová - Bederní pásy (Nice Belly), Omar Ayala Je-
ronimo Pekárna „Ve mlýně“- Ondřejovské pečivo a Václav 
Kalaš, Eva Kubátová - Říčanská užitná keramika. Prodlou-
žení certifikátu obhájili Bonavita, spol. s r.o. - Cereální sní-
daně Dobrá vláknina, Psárská pekárna Laguna - Škvarková 
placka Laguna, statek Svojetice - Lipový květ ze Svojetic, 
Lenka Iszák (Mia Bella) - Retro šaty z ateliéru ve Svojeti-
cích, Elena Velhartická - Tradiční výrobky do domácnosti
U služeb má značku nově Petra Andělová a Kateřina Kapa-
lová – Posezení u Andělky ve Velkých Popovicích a prodlou-
žení značky obhájil Sporthotel Šibeniční vrch, Oáza Říčany 
a Hotel zámku Berchtold. 

Letošní Tříkrálová sbírka bude probíhat v pražské ar-
cidiecézi od 2. do 9. ledna 2017. V tomto období budeme 
pořádat sbírku i v Říčanech a okolí. Pokud budete chtít 
přispět do Tříkrálové sbírky, ale koledníky nepotkáte  ani  
nepřijdou k vám domů, můžete se zastavit na Městském 
úřadě v Říčanech, kde bude kasička v recepci a v odd. ově-
řování  podpisů a listin.
Vybrané peníze se z větší části vrátí do naší Farní chari-
ty a budou použity na akce pro seniory (na drobné dár-
ky při návštěvě nemocných, na besídky v DPS Senior, 
apod.) na výpomoc potřebným rodinám ve spolupráci se 
sociálním odborem MěÚ Říčany a na podporu hospice 
v Čerčanech. Zbylou částí peněz pak budou podpořeny 
projekty Arcidiecézní charity Praha:  Poradna Magdala 
a Azylový dům Gloria pro pomoc rodinám s dětmi, Do-
mov pro seniory kardinála Berana v Mukařově, vybudo-
vání komunitního centra Farní charity Kolín a Charitní 
nemocnice v Ugandě. 

A ještě bych chtěla na začátku nového roku popřát všem 
čtenářům hodně zdraví, spokojenosti, radosti a Božího 
požehnání. Současně chci poděkovat za pomoc a spolu-
práci všem, kteří nám v loňském roce pomáhali: přede-
vším farníkům, ale i firmám a školám, které nám vycházejí 
vstříc, zvláště fi Ekoflor, Pekařství Frydrych, MŠ Srdíčko, 
ZUŠ a MěÚ v Říčanech.  Marie Junková

Farní charita Říčany

Vzpomínka 
27. 1. 2017 tomu budou dva roky, co nás navždy  
opustila naše maminka, babička a prababička  
paní JiŘiNA BRáZDOVá.
Kdo si vzpomene, tomu děkuji. 

Dcera Jitka Havlíčková s rodinou

Přání
90. narozeniny oslaví 23. 1. 2017 JAN RAgAUER. 
Hodně síly a klid v duši přeje dcera Jitka



reakce na prosincový článek „Tak tomu trochu nerozumím“ 
Vážený pane Macinauere,
předem vás žádám, abyste pečlivě vážil 
své výroky o klientelismu. Nic takového 
se na úrovni vedení města v tomto ani ji-
ných případech neděje. Za tím si stojím.
Jinak se asi shodneme, že na dotčeném 

místě rodinné domy asi nikdy být neměly (jedná se o mís-
to vlevo za protihlukovou zdí dálniční přípojky, když se 
sjíždí od D1 do Voděrádek). Správně uvádíte, že územní 
rozhodnutí bylo vydáno v roce 2009, tedy před prvním 
zvolením KM. V územním plánu byla lokalita k zastavění 
určena ještě dříve, podle mě chybně.
V letech 2009-2010 vyrostly domy v první části lokality (8 
barevných dvojdomků), na zbytku území byly již tehdy vy-
budovány silnice, chodníky, opěrné zdi a inženýrské sítě. 
Od té doby dodnes je spodní polovina jakýmsi městem 
duchů, kde zámková dlažba zarůstá travou.
Když město před cca rokem obdrželo žádost majitele 
o rozdělení domů na 2 byty, pečlivě jsme zvažovali mož-

nosti, pozitiva a negativa. Stavební úřad nás upozornil, 
že i přes případný nesouhlas města by pravděpodobně 
rozdělení nezabránil. Navíc z roku 2009 nemělo město 
s developerem podepsanou jakoukoliv smlouvu, takže 
developer nebyl nucen kromě domů dokončit vůbec nic.  
Proto jsme začali vyjednávat a po téměř roce jsme do-
spěli k relativně dobrému řešení, kdy kromě domů a in-
ženýrských sítí developer smluvně přislíbil vybudování 
chodníku podél Krabošické ulice, dále pěší propojení na 
západní straně s prvky pro děti i dospělé a v neposlední 
řadě i předání pozemků městu a nemalý finanční obnos 
na infrastrukturu města. Ačkoliv jsem sám nesouhlasil 
s nárůstem počtu obyvatel domů na dvojnásobek, do-
poručil jsem zastupitelům brát výhodnější ze dvou špat-
ných variant.
Účinná obrana proti příliš rychlému růstu města je v kva-
litním územním plánu a krocích města před okamžikem, 
než je výstavba povolena. 

David Michalička, radní

Názory

Hlavní téma z minulého Kurýru
Tak se stalo, že nám začátkem listopa-
du opadalo listí prakticky najednou ze 
všech stromů v Říčanech. Na tom by 
nebylo nic divného. Zarážející bylo spíše 
to, že to listí bylo na chodnících (alespoň 
ve spodní části Říčan) spadané nejméně 

14 dní. Protože zvláště po ránu bývá sychravo, listí ne-
bezpečně klouzalo a já sám jsem pomáhal po pádu zpět 
na nohy spoustě občanů staršího data narození. Bylo asi 
velké štěstí, že se nikomu nic vážného nestalo. Nicméně 
bylo mi divné, proč trvalo tak dlouho, než se listí (ale-
spoň na hlavních tazích) podařilo odklidit. Řekl bych, že 
s listím je to stejné jako v zimě se sněhem, a tak by mělo 
být prioritou, vše včas odklidit. Jenže V. Kořen jakožto 
představitel města má jiné starosti.  Dočetl jsem se, že 
je filatelista, a proto zinscenoval vydání Říčanských 
poštovních známek. To je sice hezké, ale listí to neuklidí 
a bolavá záda po tvrdém pádu na chodník to nepofouká. 
Ještě mě tak napadlo: Škoda, že V. Kořen není taky taneč-

ník, protože to by možná přemýšlel, jak v Říčanech vybu-
dovat vetší taneční sál, který město opravdu potřebuje. 
Možná více jak ty známky.
Ještě dovětek k levnějšímu svozu domácího odpadu pro 
rok 2017. V. Kořen to v tiskové zprávě odůvodňuje, mimo 
jiné, tím, že je v Říčanech velká daň z nemovitosti (kterou 
Klidné město neschvalovalo) a proto to místním obča-
nům tímto způsobem kompenzuje. Vladimíre, je to jen 
výmluva a populismus. Pokud je ti těch lidí opravdu líto, 
není nic snadnějšího, než tu daň opět snížit a nemusíš se 
vymlouvat na rozhodnutí jiných. Ale rozumím ti, peníze 
v pokladně jsou vždycky potřeba, a tak je snadnější něko-
ho pomluvit.
Možná to čtenářům bude připadat, že se mi pořád něco 
nelíbí. Jenže na to, co se občas v Kurýru objeví, se prostě 
reagovat musí, jinak si každý bude myslet, že vše, co se 
tam napíše, je pravda. Bohužel, realita je ve skutečnosti 
čím dál častěji jiná, než se píše.

Ladislav Musil, zastupitel

Hlasování Řídím Říčany?
Zapojil jsem se do hlasování Řídím Říčany o dětských 
hřištích. Bohužel jsem neměl k dispozici více negativních 
hlasů, abych mohl vyjádřit, co si o otázce skutečně mys-
lím. Město totiž potřebuje řešit úplně jiné věci, než další 
dětská hřiště. Očekával bych, že vedení města ví, které to 
jsou. Copak nejezdí po rozbitých chodnících s kočárkem? 
Nevozí děti do školky a nevidí, že např. křižovatka Šte-
fánikovy a Rýdlovy ulice zoufale potřebuje semafor, a to 
nejen kvůli dlouhému čekání, ale zejména kvůli častým 
dopravním nehodám? Musí na nedostatky sami občané 

upozorňovat, vymýšlet řešení, sepisovat projekty, připra-
vovat prezentace a „překvapovat Říčany“? Nemají právě 
od toho obec, radnici, starostu? Ostatně i Řídím Říčany se 
v roce 2015 ptalo na to, co obyvatele nejvíc pálí: a nejsou to 
hřiště, ale kamionová doprava a nebezpečné cesty do škol. 
Tolik k participativnímu rozpočtování v podání vedení 
města: „Dáme vám nějaké peníze na něco, co nepociťujete 
jako problém, abyste měli pocit, že něco můžete ovlivnit. 
Skutečné problémy s vámi neřešíme.“ S pobavením jsem 
následně zjistil, že ačkoliv hlasování o hřištích mělo skon-
čit až po odevzdání tisícého hlasu, ani po dlouhé době se 
jich nesešlo více než 658. Organizátoři se to rozhodli za-
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Vážený pane Horne,
všechny vaše připomínky se vlastně tý-
kají principiální otázky, zda je vhodné 
do rozhodování ve městě zapojovat ve-
řejnost častěji než jedenkrát za 4 roky. 
Tato debata již nejen v Kurýru proběhla 

a zejména zástupci jedné pravicové strany se vyjádřili, že 
rozhodovat mají pouze zastupitelé. Toto chápu, nicméně 
mám jiný názor.
Trend ve vyspělém světě, ale již i v naší zemi, je totiž zcela 
opačný. Zejména na komunální úrovni jsou lidé stále více 
zapojováni do rozhodování. Větší participace občanů na 
dění v jejich městě je, podle mého názoru, nevyhnutelná 
a hlavně správná. Zeptejte se v Německu, Švýcarsku, Itá-
lii, Švédsku, USA i jiných zemích… nebo myslíte, že nej-
sou dostatečně demokratické?
Váš názor, že dokud nebudou opraveny všechny ulice 
a chodníky, jsou investice do dětských hřišť vyhazováním 
peněz, též nesdílím. To by totiž město nemohlo několik de-
sítek let investovat do ničeho jiného, než do silnic a chod-
níků (odhad ceny za opravu všech ulic ve špatném stavu se 
blíží 1 miliardě Kč). Nemyslím, že kvalita života ve měs-
tě se měří jen tím, jak rovné jsou chodníky. Město má za 
úkol starat se i o školství, kulturu, sport, rodiny s dětmi (!) 
a další potřeby nás všech. Infrastruktura je samozřejmě 
nejdůležitější a věřte tomu, že z rozpočtu města na ni jde 
největší část. (detaily najdete v rozpočtu na webu, případ-
ně rád vysvětlím osobně). Mohu vás ubezpečit, že vámi 
zmíněná 3 hřiště pro mládež (v hlasování občanů zvítězily 

Lanový parkur, Trampolíny v parku a Hrací loď pro děti) 
stojí řádově zlomek toho, co v příštím roce město inves-
tuje do oprav chodníků či do realizace sportovišť u 3. ZŠ 
U Říčanského lesa. Prostě se snažíme pečlivě vyvažovat 
všechny oblasti veřejného života a dáváme jim, dle nejlep-
šího svědomí, priority. 
Pokud zmiňujete, že o hřištích hlasovalo „pouze“ 658 obča-
nů, věřte tomu, že jsme v tomto ohledu daleko nad průmě-
rem z jiných měst, kde podobný se nástroj používá i na vý-
razně důležitější volby. Možnost zapojit se má úplně každý 
a to je důležité. Máte ale pravdu, že některá zásadní a kom-
plikovaná rozhodnutí musí zastupitelstvo a vedení města 
učinit samo. Proto se snažíme volit taková témata, kde 
každý má šanci pochopit a rozhodnout bez hlubšího studia 
problému. Jsme však stále na začátku a všichni se učíme.
Na závěr se dotknu projektu participativního rozpočto-
vání, „Překvapte Říčany“. Opět se jedná o léty prověřený 
koncept převzatý z jiných zemí a věřte tomu, že mnoho lidí 
si dalo velkou práci s přípravou a prezentací svých projek-
tů. Na jejich realizaci město uvolnilo opět malý zlomek 
svého rozpočtu, a zde se ukáže, co opravdu veřejnost cítí 
jako prioritu… Může se stát, že na celé čáře zvítězí opra-
vy chodníků, těch bylo přihlášeno několik. Také se může 
stát, že zvítězí některé neotřelé záměry, které by do města 
přinesly něco nového, netradičního. Uvidíme, já se na to 
těším.
V případě zájmu jsem připraven se sejít a věci osobně pro-
diskutovat.

David Michalička, radní

Názory

Lépe předcházet, nežli řešit
Nedá mi to, abych nereagovala na článek paní Graclí-
kové týkající se zmrzačení koček. Co dodat…? Žijeme 
bohužel v době, kdy jsou kočky stříleny, psi týráni, pří-
padně jsou na místech, kde se zdržují poházené otrávené 
návnady, občas se v televizi objeví otřesné záběry psích 
množíren, či hladových koní. Domnívám se, že žádného 
normálně myslícího člověka tyto zprávy či záběry nene-
chávají chladným. Určitě si spousta lidí stejně jako já 
pokládá otázky, co se asi honí v hlavě těm, co ubližují 
zvířatům a co jejich jednání předcházelo.
Spousta dnešních rodin vlastní nějaké to zvířátko a tak 
se děti nepřímo učí, jak s ním zacházet, jak se v jeho blíz-
kosti chovat a jak o svěřence správně pečovat. Ne každé 
dítě však tuto možnost má. Rodiče jsou plně vytíženi, 
učitelé přetíženi, školní osnovy nabité…
Děti se dnes učí obsluhovat moderní techniku, rozumět 
cizím jazykům, mají výchovu k rodičovství, na některých 
školách probíhá i výuka finanční gramotnosti, ale má-

lokde se dítě dozví cokoliv o soužití se zvířaty, přestože 
s námi lidmi od pradávna žila, žijí a žít budou. 
Někteří zástupci „pejskařů“ se několikrát sešli s panem 
starostou ohledně velmi kontroverzní, diskriminující 
a značně nesmyslné vyhlášky, týkající se nošení náhubků. 
Doložili jsme názory kompetentních orgánů, které stálé 
nošení náhubku nedoporučují, někteří z dotázaných 
hovořili v této souvislosti o týrání. Někteří zastupitelé 
však ani po těchto argumentech názory nezměnili. Dále 
jsme navrhovali osvětovou činnost zejména mezi dětmi 
a mládeží a jako příklad jsme panu starostovi předložili 
články o školách, kde tento program proběhl, například 
na ZŠ v Kravařích. Jsem přesvědčena, že po absolvování 
přednášek a ukázek a závěrečném proběhnutí překážko-
vé dráhy se psem, kterého si dítě samo vybere, nevezme 
za pár let do ruky ani kámen, ani klacek a už vůbec ne 
vzduchovku, potká-li se se zvířetem. Bohužel i k tomuto 
návrhu zůstala radnice hluchá… Markéta Šmejkalová

chránit hlasováním na základních školách a získali si tak 
dalších 731 dětských hlasů. Nic proti školákům učícím se 
demokracii – nemůže to ale být tak, že se zastupitelé popu-
listicky zašťiťují přáním dětí, ale jen, když jim na výsledku 
zas až tak nesejde? Možná, že nedostatečná účast značí, 
že většina dospělých nepovažuje nastolenou otázku za dů-

ležitou. Kdyby se hlasovalo o parkovacích zónách, byla by 
třeba účast jiná. Je však také možné, že nezúčastněná vět-
šina prostě jen čeká od své zvolené reprezentace, že bude 
dělat svou práci – odpovědně rozhodovat o skutečných 
problémech občanů. A pak skládat účty ve volbách. 

Kryštof Horn 
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O Sokole v Říčanech část 1.
V roce 2012 vydala 
Tělocvičná jednota 

Sokol  Říčany a Radošovice ve spo-
lupráci s Muzeem Říčany publikaci 
„Po stopách Sokola – Dlouhá cesta se 
zastavením v Říčanech“. Publikaci, 
která byla vydána ke 150. výročí zalo-
žení Sokola v naší vlasti, zpracovala 
paní Jaroslava Tůmová. V Kurýru bu-
dou uvedeny na sebe navazující části 
z této publikace týkající se Sokola 
v našem městě, které vybral Vladimír 
Valenta.

První snahy o založení 
Sokola ve městě
Ještě než byl v našem městě Sokol za-
ložen, staly se Říčany jedním z míst, 
které navštívili sokolové z Prahy 
v čele se samotným náčelníkem Mi-
roslavem Tyršem při výletu do Posá-
zaví roku 1863. Výletníci zde přespali 
a druhý den pokračovali dál na Bene-
šov, Neveklov a Štěchovice, odkud 
se vraceli lodí zpět do Prahy. Během 
tohoto výletu také Tyrš řešil roztržku 
se svým přítelem, Jindřichem Füg-
nerem. Fügnera totiž urazily některé 
Tyršovy výroky, které se k němu do-
nesly, ovšem značně překroucené. To 
Tyrše velmi mrzelo a proto se hned 
z první zastávky, kterou byly Říčany, 
rozhodl svému příteli napsat dopis. 
V listě mu všechno vysvětlil. Füg-
ner po přečtení dopisu pochopil, že 
Tyršovi křivdil, a poslal sokolům do 
Štěchovic zdravici s tím, že nedoro-
zumění je zapomenuto.
Sokol byl poprvé v Říčanech zalo-
žen už v květnu 1870. V místnosti 
Čtenářské besedy se k tomuto sešlo 
pět mužů: Václav Bělohradský, Vác-
lav Paďour, Josef Chmel, František 

Houžvička a František Kratochvíle, 
který byl v letech 1865 – 1883 sta-
rostou města a založení Sokola vel-
mi přál. K nim se brzy připojili další 
obyvatelé města, na konci roku 1870 
měla jednota Sokola v Říčanech čty-
řicet členů. Jejím starostou byl zvo-
len Václav Paďour, okresní tajemník 
a jednatel Čtenářské besedy. Stanovy 
byly sepsány 28. května 1870. Ale už 
následujícího roku jednota zanik-
la, stejně jako mnoho dalších nově 
vzniklých jednot. Další roky se o ob-
nově Sokola jen uvažovalo, druhý 
pokus se málem zdařil v roce 1892 
v hostinci U Sokola (později zvaném 
U Vaverů) (obr. 9). Pár let to však ješ-
tě trvalo.
V roce 1895 byly Říčany, povýšené 
v roce 1575 císařem Maxmiliánem 
na město, městem s vlastní poštou 
(1850) a s telegrafem (1873). Na-
cházely se na  důležité železnici Praha 
– Benešov (1869). V devadesátých 
letech působilo v Říčanech mnoho 
spolků, ale Sokol stále chyběl. Pro 
vlastenecky smýšlející občany to byla 
téměř ostuda. A tak se opět pokusili 
si „svůj” Sokol v Říčanech založit. 
Zápisy v kronice hovoří o tom, že 
zásluhu na tentokrát úspěšném za-
ložení jednoty měl mladý Antonín 
Švehla, jednadvacetiletý starosta 
Sokola Hostivař, pozdější vůdce 
Agrární strany, klíčová osobnost 28. 
října při vzniku republiky, dlouholetý 

ministr vnitra a trojnásobný premiér, 
úzký spolupracovník a přítel T. G. 
Masaryka. Švehla jezdil za prarodiči 
do Lipan, odkud je to do Říčan jen 
kousek. Švehla se v Říčanech sezná-
mil s několika mladíky, především 
s pozdějším starostou říčanského 
Sokola Václavem Kamlerem. Své vrs-
tevníky si prý často dobíral výroky, že 
ve vesnici Hostivař už Sokol funguje, 
ale Říčaňáci pořád nic. Švehlovy po-
bídky jistě nebyly jediným důvodem 
opětovného pokusu o ustavení spol-
ku, ale jeho výrazná osobnost k tomu 
nepochybně přispěla.
A tak byla na 24. listopad 1895 svo-
lána nová ustavující schůze, opět do 
hostince U Sokola. Podnět k tomu 
dala skupinka mládeže v čele s Edu-
ardem Čížkem a Františkem Bač-
kovským. Na schůzi byl přítomen 
i zástupce Středočeské sokolské župy 
Bohumil Havlík. Mezi členy ustavují-
cího výboru byli také starosta města 
Václav Novotný a Karel Klíma, který 
jej v úřadu následujícího roku vystří-
dal. Z toho je patrné, že nadšení pro 
Tyršovy mravní a vlastenecké ideály 
sdílely všechny vrstvy říčanského 
obyvatelstva od mládeže až po důstoj-
né pány na radnici. Stanovy říčanské 
jednoty byly schváleny výnosem c. k. 
místodržitelství 
7. prosince 1895 mohla tedy proběh-
nout ustavující valná hromada.

Vladimír Valenta

Hostinec U Sokola, později zvaný U Va-
verů, ve kterém byl založen místní Sokol, 
Říčany 1930
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Takový byl rok 2016
Poslední závody letošního roku absolvovaly 
říčanské gymnastky 10. prosince v Morav-
ském Krumlově (Krumlovský zvoneček), 
kam se vydala trenérka Lucka se svými svě-
řenkyněmi roč. 2007 – A. Baranová zvítězi-
la, A. Bernardová skončila na 6. místě. Do 

Plzně ve stejný den vyrazily trenérky Bára s Jitkou a rozhod-
čí Kačka, kde probíhal „Předvánoční pohár“ – závod s me-
zinárodní účastí – i odsud se neodjíždělo s prázdnou – ve 
svých ktg. získaly medaile – zlato A. Hanzálková a M. Škar-
dová, stříbro K. Šebestová a A. Jechová, bronz M. Pechma-
nová a A. Žvejkalová – nepopulární, přesto krásné 4.místo 
A. Rampulková a L. Gaždová. 
Úplný závěr roku patří jako vždy závodům v pražských 
Vršovicích (výsledky však budeme znát až po uzávěrce 
tohoto čísla).

Poohlédněme se krátce za uplynulým rokem – jaký byl?
O tom, že byl úspěšný snad ani znovu psát nebudeme – infor-
mujeme vás každý měsíc, a tak se spíše chceme poohlédnout 
za našimi kurzy, které navštěvují děti s nadšením, některé již 
několikátým rokem. Začít u nás mohou ti nejmenší po boku 
maminky, tatínka nebo i babičky či dědečka na lekcích „cvi-
čení rodičů s dětmi“, následně pak navštěvovat skupinky 
předškolních dětí, školních dětí. Kurzy máme ale také pro 

mládež a dospělé. Cvičíme v Říčanech a Mnichovicích, kam 
jsme se byly nuceny přesunout s velkou částí našeho gym-
nastického nářadí. Říčanské gymnastky dosud bohužel ne-
mají v Říčanech místo, kde by mohly mít své centrum. V I. ZŠ 
na náměstí, v jedné z malých tělocvičen v Říčanech, kam na 
gymnastiku dochází zájemci již 40 let, máme kurzy přípravek 
a školních dětí – i sem je nutno dokupovat další nákladné vy-
bavení – v říjnu to byl nový gymnastický koberec. Do centra 
v Mnichovicích bylo zakoupeno další potřebné vybavení, 
a tak se letos investovalo bezmála 260 000 Kč. 
Jsme rády, že již nyní vám, příznivcům krásného a náročné-
ho sportu, můžeme slíbit, že se dočkáte závodů v Říčanech 
– v březnu proběhne závod SG, v květnu potom závody TG. 
Tak tedy úspěšný rok 2017 vám všem!!! 

oddíl SG a TG Říčany

Tenis vysoké kvality v OáZe
V sobotu 3.12.2016 vyvrcholil tenisový turnaj mužů Ří-
čany indoor by PENTA TRADING 2016 s dotací 10.000,-
USD v areálu OÁZA Říčany napínavým a svou úrovní vý-
borným finálem mezi českým hráčem Petrem Michnevem 
a Nizozemcem Nielsem Lootsmou. Michnev, který se po 
vítězství 7/6  6/4  posunul na světovém žebříčku ATP do 
třetí světové stovky a pokračuje tak v tažení do světového 
tenisu předvedl soustředěný, uměním a emocemi nabitý 
tenis a všechny diváky v hale strhl na svoji stranu.
Celý turnaj provázel tak jako v létě při ženském turnaji vel-
ký divácký zájem a jsme rádi, že se obě letošní mezinárod-
ní tenisové akce v OÁZE Říčany ve spojení se společností  
PENTA TRADING, městem Říčany a  skupinou partnerů  
a podporovatelů z podnikatelského prostředí Říčan a oko-
lí podařilo uskutečnit. 
V pátek 16. prosince od 10 hodin nastoupil v nejvyšší te-
nisové soutěži družstev Extralize domácí tým RPM OÁZA
Říčany proti soupeřům z Liberce. V našem týmu nastoupil
například Sergej Stachovski (123 ATP ), Anastazia Sevas-
tova ( 35 WTA ), Ekaterina Alexandrova ( 109 WTA )
a olympijská medailistka Andrea Hlaváčková.
Rádi bychom v novém roce navázali na loňské zkušenos-
ti, samozřejmě se poučili z nedostatků a uspořádali opět 
ženský a mužský turnaj v OÁZE Říčany, tentokrát však již 
s dotací 15 000 USD na každý turnaj.
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Jáchym Šmolík stříbrný na mČ
Další korálek do klubového náhrdelní-
ku úspěchů přidal Jáchym Šmolík. Po 
skvělém výkonu (7,5 bodu z 9 partií) 
obsadil druhé místo na Mistroství Čech 
do 10 let v Harrachově  a zajistil si tak 
postup na MČR Vše se odehrálo opět 
v Hotelu Fit & Fun Harrachov, kde se 
konalo ve dnech 16. 11. - 20. 11. Mis-
trovství Čech  v kategoriích U8,U 10.  
Na M Čech se sítem krajským přeborů 
mohlo probojovat 66 nejlepších hrá-
čů. Desítky hrají tempem 90 minut + 
30 sekund na tah pro každého hráče. 
Jedná se tedy o vážné partie a Jáchym 
dokázal, že má talent, který podpořil 
právě pomalou hrou. Kategorie do 8 let 
byla otevřená a zúčastnilo se 37 hráčů. 
V kategorii do 10 let nás ještě repre-
zentoval Jáchym Němec, který obsadil 
hezké 12. místo, a Tobias Pressler, který 

měl blízko postupu, ale nezvládl cílovou 
rovinku a 17. místo je spíš neúspěch. Na 
56. místě skončil Martin Kudrna.
Z děvčat nejlépe reprezentovala 
Veronika Myšková, která obsadila 
8. místo, Terezka Pravdová turnaj 
zvládla dohrát i přes zdravotní pro-
blémy a obsadila 12.místo. V katego-
rii MČ do 8 let, kde jsme také měli dva 
zástupy: Němec Mikuláš 4b. 25.mís-
to a Matěj Šmolík 3b. 32. místo.
Držte palce na březnovém Mistrov-
ství ČR! Stanislav Stárek

mistrovství světa v Čr
Mimořádná šachová událost se ode-
hrála v Mariánských Lázních. Česká 
republika byla pořadatelem Mistrov-
ství světa seniorů. Na startu se sešla 
historická rekordní účast. Celkem 
470 hráčů z 54 zemí světa.  Říčany 
zastoupení neměly, přesto nás těšilo, 
že nejlepším hráčem ČR nad 50 let 
byl mezinárodní velmistr Marek Vo-
káč, který v Říčanech nejenom vyhrál 
Pohár města, ale je i příležitostným 
trenérem naší mládeže. Vícemistrem 
světa nad 65 let se stal legendární 
hráč a současný trenér reprezentace, 
Vlastmil Jansa. Jaroslav Říha 

mladí stolní tenisté na přeborech uspěli
Tradičně ke konci roku bývají okresní 
přebory mládeže ve stolním tenise. 

Tentokrát jsme měli menší výhodu 
my, protože pořadatelství připadlo 

právě na Říčany. Hvězdou dne byl 
tentokrát domácí Denis Hampl, který 
v kategorii starších žáků ovládl 3 dis-
ciplíny – dvouhru, čtyřhru s Matějem 
Doskočilem a smíšenou čtyřhru. Vý-
razně ho doplnil i bronzový ve dvou-
hře Honza Brůha.
V mladších žácích se ukázali druhý 
David Dědič a třetí Adéla Peřinová. 
Titul přeborníka v dorostu získal Pa-
vel Navrátil. Říčanští tak měli nejvíce 
medailí v porovnání s Velkými Po-
povicemi, Brandýsem n. L., Čeláko-
vicemi, Káraným a dalšími. Radost 
z toho měl i trenér mládeže Jindřich 
Kohout.

Vratislav Valenta
TTC Říčany v rámci TJ TouristFO
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Kdo všechno je  
TŠ Twist Říčany

Naše organizace fun-
guje od roku 2003 
a notoricky uvádíme 
v tisku pouze ty nej-
významnější výsled-

ky. Vzhledem k tomu, že je nás už 
mnohem více, na 250 členů a máme 
i rekreační skupiny,  rádi bychom si 
představili všechny naše oddíly. Kolik 
jich vlastně máme? 
Hned na úvod dodejme, že jsme si na 
tréninku všichni rovni – mistr světa 
jako začátečník,  mladý člen stejně 
jako dospělý. Pro nedostatek místa 
uvádíme jen nejlepší výsledek z po-
sledního cca roku a půl a jména tre-
nérů. Nejprve formace, páry níže. Pro 
úplnost uvádíme i přípravky.    
TŠ Twist trénuje na mnoha místech, 
mimo Říčany vedeme soutěžní od-
díly pravidelně i v Ondřejově. Velmi 
rádi dodáváme, že jsme v uvedeném 
období dostali finanční podporu od 
města v podobě dotací na provoz, na 
reprezentaci, reprezentační soustře-
dění a dvě mezinárodní soutěže v ak-
robatickém rokenrolu. Uvádíme 20 
skupin, ale některé dívky tančí nejen 
dívčí formaci, ale i páry. To jsou ale 
spíše výjimky, které jsou v tělocvičně 
denně...

CZECH LADiES – dívčí formace 
od 14 let. cca 20 dívek, trenéři Jiří 
a Zuzana Boháčkovi, 8. místo na MS 
2016 (Winterthur, Švýcarsko)
RETRO – párová formace vyspělých 
(dospělých) akrobatických párů, tre-
néři Jiří a Zuzana Boháčkovi, Mistři 
ČR 2015 
DYNAMiT BOOgiE – párová for-
mace boogie-woogie dospělých, 
trenéři Jiří a Zuzana Boháčkovi, 5. 
místo na MS 2016 (Schaffhausen, 
Švýcarsko)
CZECH ONE – párová juniorská 
formace do 17 let, trenéři Jiří a Zuza-
na Boháčkovi, 2. místo na ME 2015 
(Kazaň, Rusko)
MADONNA –  dívčí juniorská for-
mace do 15 let, trenéři Jiří a Zuzana 
Boháčkovi, 2. místo na MS 2016, 
(Praha, ČR)

QUEEN –  dívčí juniorská formace 
do 15 let, trenérka Eva Dvořáková, 
3. místo na ME 2016 (Schaffhausen, 
Švýcarsko)
MiNNiES –  dětská dívčí formace do 
11 let, trenérka Karolína Benešová, 
v roce 2016 zvítězila na všech soutě-
žích v ČR
TWiSTiES – malá dívčí formace 
junior, trenérka Michaela Knorrová, 
3.místo na Poháru starosty, Říčany
iRiS – začínající dívčí formace for-
mace junior, trenérka Kristýna Ko-
houtová, 2.místo na Podzimním po-
háru, Beroun
gOLDiES – začínající dětská dívčí 
formace do 11 let , trenérka Tereza 
Valtrová, 3.místo na Poháru starosty, 
Říčany
STARS – dětská dívčí formace z on-
dřejovské pobočky, trenérka Lucie 
Mášová, Tereza malá ,3.místo na Žiž-
kovský pohár, Praha
JUNgLES – dětská dívčí formace 
z ondřejovské pobočky, trenérka Lu-
cie Mášová, Tereza Malá, Veronika 
Kajuková, 4.místo na Podzimní po-
hár, Beroun
BABiES – zatím nesoutěžní dětská 
formace začátečníků, trenérka Lenka 
Michaljaničová
PŘÍPRAVKY pro jednotlivce, klu-
ky i holky:
pondělní , trenérka Kristýna Ko-
houtová
páteční, trenérka Lucie Mášová
středeční v Ondřejově,  trenérka 
Lucie Mášová
páteční pokročilá přípravka v On-
dřejově, trenérka Tereza Malá
DĚTSKÉ PáRY – máme 6 soutěž-
ních, trenérka Sára Burešová. Nej-
lepší výsledky zaznamenali Vojta 
Šimek - Anička Bláhová, kteří v roce 
2016 byli vždy nejlepší z ČR. Postou-
pili do finále Zlatého Oříšku (vysílala 
veřejnoprávní televize).
ŽáKOVSKÉ PáRY – vloni soutěži-
ly jen dva, trenérka Tereza Valtrová, 
nejlepší byl Petr Račko - Dorothea 
Zaalová
AKROBATiCKÉ PáRY (ktg.C a B)  
– máme celkem 8 párů, trenéry jsou 

Queen

IRIS

Czech One

Goldies

Minnies

Jiří a Zuzana Boháčkovi, a nej výsle-
dek byl titul Mistrů ČR 2015 v ka-
tegorii B v podání Davida Kroulíka 
s Michaelou Hronskou.

TŠ TWIST Říčany
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basketbalistky jsou  
v polovině sezony
Čas vánoční nás většinou vede k bi-
lancování již uběhlého. Mám radost 
a dobrý pocit z výsledků, snahy, 
dobrovolnosti, ochoty, vlastně ze 
všeho, co se našemu oddílu poda-
řilo. 
Fungování celku je vždy o lidech. 
A tak bych chtěla poděkovat viditel-
ným i méně viditelným, ke kterým 
patří především rodiče. Bez jejich 
pomoci by to nešlo. My trenéři 
máme nějaké představy, potřeby, 
ale sami bychom je nemohli reali-
zovat. Jsou to nenápadné věci jako 
třeba častá doprava po celé repub-

lice, přizpůsobení 
vlastního programu 
chodu celoročních 
soutěží (a že jsou 
dlouhé) a těch drob-
ných věcí je více. Je 
na místě určitě po-
děkovat Petru Hněv-
sovi za fotografic-
kou dokumentaci, které si váží 
i ostatní oddíly. Ireně Šmolcnopové 
za tu nevděčnou úředničinu. Trené-
rům a holkám za to, že se jim poda-
řilo vytvořit partu a ještě se při tom 
něco málo naučit.

A tak do nového roku hodně radosti, 
síly a vůle poprat se s občasnou ne-
přízní. 

Jana Machová, SK Slunéčko, z.s.  

Úspěšný florbalový rok
Říčanský florbalový 
klub má za sebou 
šestý rok svojí čin-
nosti a myslím, že 
můžeme být hrdí 
na to, co jsme za 

tu dobu stihli. V současné době 
v našem klubu trénuje více než 140 
dětí všech věkových kategorií od 6 
do 18 let. Máme 9 mládežnických 
družstev v oficiálních soutěžích 
a minimálně tři z nich patří ve svých 
kategoriích mezi nejlepší v našem 
velkém regionu Praha a střední 
Čechy. Tým mužů po loňském po-
stupu do vyšší soutěže i letos smě-
řuje za posunem o soutěž výš a je 
to o to cennější, že se do hry zapo-
jují poprvé naši vlastní odchovanci. 
Zkrátka máme mnoho důvodů k ra-
dosti a na rok 2016 budeme jistě 
vzpomínat v dobrém. Jednou z mála 
nepříjemností je tak značný nedo-
statek tréninkových hodin v halách 
v Říčanech. Zkrácení hodin, které 
máme k dispozici v prostorách ve 
správě města, na polovinu, v porov-
nání s předchozím rokem, je velmi 
citelné a my pevně věříme, že ale-
spoň částečně pomůže plánované 
zastřešení hřiště na Pacově přetla-
kovou halou.
Do roku 2017 vstupujeme s velkými 
ambicemi, jak sportovními, tak i co 

do kvality fungování klubu. Díky 
partnerství města Říčany se švéd-
ským městem Mölndal, plánujeme 
náš první výjezd do zahraničí a hned 
do kolébky našeho sportu, do Švéd-

ska. Přihlásili jsme dvě 
naše mládežnická druž-
stva na velký turnaj, kte-
rý v Mölndalu pořádají 
pro více než 100 druž-
stev na konci dubna. 
Těšíme se na získávání 
zkušeností a porovná-
ní se se stejně starými 
švédskými dětmi.

Přejeme do roku 2017 
všem čtenářům Kurýru 
dobré zdraví a mnoho 

radosti, třeba takové, jakou  prožívá 
jeden z našich nejmladších hráčů po 
překonání soupeřova brankáře. 

Trenérský tým FBC Říčany
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Vánoční šachový 
turnaj v 3. ZŠ  
U Říčanského lesa
Před Vánoci proběhl ve škole „U lesa“ první turnaj v ša-
chu, který připravili pedagogové této školy pro děti všech 
ročníků. Šachových klání se zúčastnilo zhruba 40 dětí, 
přičemž zápasy byly mnohé velmi napínavé. Z turnaje, 
který se stal zárodkem nového školního šachového oddílu, 
přinášíme fotoreportáž. 

 Vítězové jedné z kategorií. Nejlepším hráčem se stal 
Jáchym Šmolík. Každý účastník ale odešel s nějakou cenou. 
Hlavně šlo o to přitáhnout děti ke hře, která pomáhá rozvíjet 
matematické dovednosti. vk

děti hrály ve dvou  
třídách a třech  

kategoriích.

Někdy se hrálo téměř do vyčerpání časového limitu a mat se 
hledal opravdu těžko.

 Mnozí prvňáci a druháci mohli změřit síly se staršími spolužá-
ky a někdy je i porazili.

48 texty.kuryr@ricany.cz



ze sportu

Lesní běh Říčany po pětatřicáté
V říjnu měli zájemci o běhání mož-
nost zúčastnit se již 35. ročníku Les-
ního běhu Říčany XCR. Při pořádání 
tohoto závodu se snažíme dodržovat 
léty ověřené tradice, které občas vy-
lepšíme podle požadavků samotných 
účastníků. To znamená, že zachová-
váme tratě, kategorie a způsob při-
hlašování a v neposlední řadě i odmě-
ny, zejména pro dětské kategorie. 
I když přeci, letos jsme připravili pro 
pravidelné běžce novinku. Domlu-
vili jsme se s pořadateli podobných 
závodů v okolí a založili jsme Pohár 
Ladova kraje, který zahrnuje kromě 
Lesního běhu Říčany ještě Mikuláš-
ský lesní běh ve Struhařově, Jarní 
běh U kanálu (Senohraby), Pyšelský 
kopeček (Pyšely), Běh Krásné vyhlíd-
ky (Struhařov), Mnichovická běh-

na (Mnichovice) a BONAVITA běh 
(Velké Popovice). Pohár je pro letošní 
první ročník vypsán pro kategorie 
muži a ženy. Bližší informace jsou na 
stránkách Ladova kraje. Partnerem 
poháru je pivovar Velké Popovice.
Co říci k letošnímu ročníku Lesního 
běhu. Ničím se nevymykal oproti 
předcházejícím ročníkům. Počasí 
bylo opět příznivé pro závodění v pří-
rodě. Poprvé bylo dětských účastníků 
více než dospělých, dětí bylo celkem 
141, dospělých 106. Náš závod nemá 
ambice tisícihlavého davu účastníků, 
více myslíme na příjemnou, přátel-
skou atmosféru během akce. Myslím, 
že každý závodník předvedl výkon, 
na který v dané chvíli měl, a většinou 
panovala spokojenost. Od loňského 
roku jsme zavedli rozšířené vyhodno-

cování, takže po vzoru světových po-
hárů zveme na pódium vždy prvních 
pět nejlepších v každé kategorii. Těch 
máme u dětí celkem 10 a u dospělých 
7. Výsledky jsou uvedeny na strán-
kách pořádajícího Běžeckého klubu 
Říčany (www.ricany.cz/org/bezec-
kyklub) a také na www.behej.com. 
Musím poděkovat všem, kteří pomá-
hali při organizaci závodu, jak rodi-
ně, tak i kamarádům. Tradiční dík 
patří také MÚ Říčany za poskytnuté 
dotace a všem příznivcům, podnika-
telům i za jejich podporu.
Už také přemýšlíme nad příštím roč-
níkem, který plánujeme uspořádat 
opět v sobotu, opět v říjnu a to 14. 10. 
2017. Zveme všechny zájemce o bě-
hání, bez rozdílu věku i výkonnosti.  

Text a foto M.Smrčka 

Úspěšná polovina sezony
Podzimní část taneční sezóny je už ne-
návratně za námi, tak si pojďme udělat 
malou rekapitulaci (v době psaní člán-
ku chybělo do konce ještě pár soutěží). 
Našich 14 soutěžních párů zvládlo jen 
za podzim ukořistit 595 bodů, šestkrát 
získat počítané finále a 24x být na bed-
ně (z toho 12 prvních, 5 druhých a 7 
třetích míst). Tom Holík s Fany Haš-
kovcovou si na jedné z posledních listo-
padových soutěží vytančili svým třetím 
místem vyšší třídu – C. Na soutěže se 
už na podzim vydali i nováčkovské páry 
z loňských tanečních a rozhodně se 
mezi konkurencí neztratili a nyní jsou 
z nich už ostřílení tanečníci. 
Zhruba v polovině ledna začnou další 
kurzy pro dospělé (Latina+, Ladies 
Latin). Ostatní naše kurzy pro taneční 

páry běží dále tak, jak byly. Pokud by 
vás tanec lákal, určitě se za námi stav-
te na našem zrcadlovém sále v ulici 
Sokolská, kde se dozvíte co a jak.
A protože opakování je matka moud-
rosti, 11. a 12. února se uskuteční již 
40. ročník Říčanského poháru. Čekají 
nás 2 dny plné tance a překrásných ta-
nečních rób. V sobotu proběhne taneč-
ní galavečer, v rámci kterého odtančí 
nejúspěšnější páry svá finálová kola. 
Těšit se můžete i na mistrovskou po-
rotu a plno dalšího. Pro více informací 
sledujte naše stránky fuego.cz, případ-
ně nám napište na info@fuego.cz.
A nyní nám už nezbývá nic jiného než 
popřát vám vše nejlepší do roku 2017 
a ať je i ten naplněn tancem a radostí. 

Vaše Fuego
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Kalendář vybraných sportovních akcí  
v Říčanech – leden 2017    

DATUm ČAS SPOrT A KATeGOrIe program místo
7.1. 8 - 16.00 kopaná mládež turnaj sportovní hala Říčany

18.00 košíková st.žákyně U 15 sportovní hala Říčany
8.1. 8.30. košíková st.žákyně U 15 sportovní hala Říčany

13.00 - 16.00 kopaná mládež turnaj sportovní hala Říčany
14.1. 8 - 23.00 kopaná mládež turnaj sportovní hala Říčany
15.1. 8 - 16.00 kopaná mládež turnaj sportovní hala Říčany
21.1. 8 - 18.00 rychta cup turnaj sportovní hala Říčany

19.00. košíková st.žákyně U 15 sportovní hala Říčany
22.1. 8 - 16.00 kopaná mládež turnaj sportovní hala Říčany

10.00 šachy 2.liga Říčany - Lysá nad Labem sportovní hala Říčany
28.1. 8 - 16.00 florbal turnaj sportovní hala Říčany

16.00 košíková U 17 sportovní hala Říčany
29.1. 10.00 šachy 2.liga Říčany - Písek sportovní hala Říčany

9.00 košíková U 17 sportovní hala Říčany
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

 

Fotbal pro každého
I v roce 2017 pokračuje fotbalový kroužek pro 
chlapce a děvčata od 9 do 15 let, který druhým 
rokem v Říčanech organizuje mezinárod-
ní křesťanská organizace Ambassadors. Do 
kroužku se mohou zapojit jak děti, hrající ve 

fotbalových klubech, tak i děti, které nejsou nikde organi-
zované a chtějí si v pohodové a přátelské atmosféře zahrát 
fotbal. Vedle rozvíjení fotbalových a obecně pohybových do-
vedností je totiž základní hodnotou kroužku důraz na tým, 
vzájemné respektování a podpora. Kromě tréninku hrajeme 
fotbal mezi sebou a také přátelská utkání s podobnými skupi-
nami. Kroužek probíhá v pátek od 17.00 do 18.00 v tělocvič-
ně Gymnázia Říčany na Komenského náměstí. Pokud máte 
zájem se přihlásit nebo přijít jen na zkoušku, kontaktujte ve-
doucího Karla Fábera – 608 258 685.
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Nový zimní stadion 
otevřen stylovým 
zápasem
 V neděli 11. prosince 2016 se v Říčanech sešly hokejové 
legendy. dvě mužstva hokejových internacionálů včetně dušana 
Salfického, Jiřího Vykoukala, Viktora Ujčíka, Jiřího zelenky či 
Libora Procházky a dalších hvězd.

 V hokejovém zápase na počest otevření nové zimní haly si 
zahrálo hned několik mistrů světa i olympijských vítězů, kteří při-
jali pozvání bývalého hokejového brankáře Martina altrichtera. 
Ten si splnil sen a na místě bývalého kluziště vybudoval moderní 
zimní stadion.

 Prezident Českého svazu ledního hokeje Tomáš Král se ujal 
slavnostního vhazování buly.

 Na zápas byl vstup zdarma. Přišli se podívat jak příznivci 
ledního hokeje z řad veřejnosti, tak pozvaní hosté z vedení měs-
ta. Přítomni byli i hokejoví funkcionáři, zástupci médií, vedení 
sponzora a firem, které se podílely na stavbě stadionu. 
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Říčanští hokejisté po 10 letech opět doma
Říčanští hokejisté odehráli na ledě nové MERKUR ICE 
ARENY 4. 12. 2016 přátelské utkání proti HC Slavoj Vel-
ké Popovice „B“. Pro hokejový klub SSC Říčany to byl po 
dlouhých 10 letech zápas na domácí půdě. 
Hrál se zajímavý a rychlý hokej, ke kterému přispěli svým 
výkonem obě mužstva. Hokejisté Říčan svoji premiéru 
v MERKUR ICE ARENĚ zvládli a vyhráli 6:2.
Chci zde poděkovat všem fanouškům, kteří nás podpořili 
přímo v aréně a pomohli nám k vítězství. Velké poděková-
ní patří také Martinu Altrichterovi a jeho spolupracovní-
kům za nápad a usilovnou práci při plánování a výstavbě 
nové hokejové arény v Říčanech. 
SSC Říčany – HC Slavoj Velké Popovice „B“  6:2 (2:1, 
1:1, 3:0)

Branky: 2x Jindra, Haupt, Knápek, Erlich, Novák – Šveh-
la, Mareš
Průběh utkání: 1:0, 1:1, 2:1, 3:1, 3:2, 4:2, 5:2, 6:2
Diváci: 150

SSC Říčany: Mazanec-Vajshajpl, Votruba, Švagr, Šubrt 
“A“, Prokop, Erlich-Kratochvíl “A“, Novák “C“, Knápek-
-Salvet, Jindra, Medřický-Kriesman, Haupt, Lindauer

HC Slavoj Velké Popovice „B“: Honc-Nováček, Hani-
bal, Slavíček, Mareš-Šticha ml., Švehla, Šticha st.-Žáček, 
Stoch, Klabík “C“-Vencovský, Kust, Zíma

Za hokejový klub SSC Říčany
Miloslav Votruba

 Martin altrichter v rozhovoru s moderátorem večera Matou-
šem rajmontem. „ rád bych v Říčanech vybudoval hokejový 
tým, těším se na trenérskou činnost jak týmovou, tak na přípra-
vu brankářů,“ svěřil se bývalý prvoligový gólman.

 Výsledek zápasu 6:5 nebyl tak důležitý jako pohodová atmo-
sféra a radost ze hry. Tu si již teď užívá široká veřejnost nejen 
z Říčan. 
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Velký dík všem partnerům, fanouškům, 
rodičům, trenérům, hráčům, hráčkám,  
srdcařům z klubu… zkrátka všem,  
bez kterých by to nešlo.

Ať Vám v tom novém roce  
prší jen samé štěstí! 

pf 2  17
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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 

Po svátcích začíná v knihovně opět 
běžný provoz a otevřeno je tak, jak 
jsou čtenáři zvyklí, 51 hodin týdně 
(což je podle statistik ve srovnání 
s dalšími obdobnými knihovnami 
vysoce nadprůměrné číslo, ne - li nej-
vyšší). 
V lednovém Kurýru roku 2016 jsme 
uváděli, že očekáváme neklesající 
zájem o naše služby, navzdory všeo-

becným nářkům na to, jak se čte stále 
méně. Nebyli jsme zklamáni. I když 
v době uzávěrky (12.12.) ještě nebyla 
známa konečná čísla za celý rok, je 
zřejmé, že ta z roku 2015 budou pře-
konána, zejména v oddělení pro děti.
S optimismem vstupujeme i do další-
ho roku a těšíme se na naše čtenáře. 
První letošní novinkou budou nové 
rozřaďovače (tabulky v regálech, 

označující skupiny knih, které jsou 
řazeny tématicky a abecedně podle 
autorů.). Ty dosavadní jsme měli 
v knihovně již desítky let, takže se 
opotřebovaly (mnohé jsou již také 
zlomené) a přestávaly vyhovovat po 
stránce technické i estetické. Budou 
nahrazeny novými. Jejich pořízení 
bylo realizováno s finančním přispě-
ním Středočeského kraje.

Ohlédnutí za rokem 2016  
a vstup do nového roku
Galerie Kotelna, která příští rok oslaví 
již 10. rok své působnosti v Říčanech, 
také v roce 2017 chystá pro své přízniv-
ce mnoho zajímavých výstav a akcí.
V krátkém ohlédnutí za rokem 2016 
si připomeneme, co galerie svým ná-
vštěvníkům v uplynulém roce nabídla.
Stěžejním počinem bylo samozřej-
mě pořádání výstav současného 
umění. Galerie uspořádala celkem 4 
autorské výstavy výtvarníků mladší 
i střední generace, poslední např.: 
Martina Mainera. „Výstavy jsou ur-
čeny nejen lidem, kteří se o umění ak-
tivně zajímají a galerie navštěvují, ale 
uvítáme také nové návštěvníky, kteří 
s „výtvarnem“ nemají zkušenosti, 
ostýchají se, a přesto by galerii rádi 
navštívili. Právě proto je na všechny 
výstavy vstup dobrovolný“ uvedla 
paní galeristka Kočová. „Jsou u nás 
vítáni i žáci a studenti škol“ dodala. 
Kromě výstav, galerie pořádá aukce 
a Festival amatérské tvorby, který si 
za svou devítiletou tradici získal vel-
kou popularitu mezi amatérskými 
výtvarníky. Součástí galerie je i pro-
dejní část, kde si můžete koupit díla 
různých rozměrů a technik, od grafik, 

Plakát_spad.indd   1 9.11.2016   14:19:55

až po velkoformátové obrazy a plasti-
ky. Do 12. ledna probíhá povánoční 
prodejní výstava.
Výstavní sezonu 2017 galerie zahájí 
výstavou akademické malířky Eliš-

ky Jakubíčkové, která studovala na 
Akademii výtvarných umění v Praze 
u prof. J. Načeradského a prof. Z. 
Berana.
Všichni jste srdečně zváni

Co se děje v kultuře
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MarEk kozák – kLavír 
 St 18 / 01 / 2017 – 19.30
   KonceRt z cyKlu „Kruh přátel hudby”.  

PEtr koLář s kaPELou
 St 01 / 03 / 2017 – 20.00
   AKusticKý Koncert jednoho z předních  
   česKých zpěváKů s KApelou.  

honzA nedvěd A přátelÉ 
– Koncert pro nemoc přeložen !!!
 Koncert Honzy nedvěda bude pro nemoc přeložen. V době uzávěrky tohoto čísla 
Kurýra nebyl termín ještě znám, ale v tuto chvíli již informace o náhradním termínu 
na našich stránkách jistě najdete. Vstupenky zůstávají v platnosti. Komu nový termín 
nebude vyhovovat, může vstupenky vrátit v kanceláři Kc labuť. Vstupenky zakoupené 
přes WeBtIcKet je nutné vrátit opět přes WeBtIcKet. omlouváme se za komplikace  
a děkujeme za pochopení...

lednový Koncert Kruhu přátel hudby 
– Marek Kozák – klavír
 Klavírní recitál bývá pravidelnou součástí každé sezóny koncertů KPH. letos jsme 
pozvali klavíristu mladé generace, který však již na sebe upozornil výraznými úspěchy  
a patří k těm, „o nichž se již dobře ví“.

 marek Kozák (*1993) je absolventem Janáčkovy konzervatoře v ostravě, nyní 
studuje Hamu ve třídě prof. Ivana Klánského. S úspěchem se zúčastnil významných 
klavírních soutěží, získal např. 1. cenu na soutěžní přehlídce konzervatoří v Pardubicích, 
titul absolutního vítěze na Brněnské klavírní soutěži, k jeho posledním úspěchům patří 
1. cena na mezinárodní soutěži F. chopina v mariánských lázních v srpnu 2013, třetí 
cena na prestižní mezinárodní soutěži F. chopina v Darmstadtu a 1. cena na mezinárodní 
klavírní soutěži B. Smetany v Plzni. Jako sólista vystoupil s moravskou filharmonií 
olomouc, s Janáčkovou filharmonií ostrava a s Brněnskou filharmonií.

 V říčanské labuti vystoupí 18. ledna, začátek koncertu je v 19,30. 

těšíme se na Vaši návštěvu!

tAneční záKlAdní Kurzy pro Mládež  
–  sezóna 2017
oznamujeme  Vám,  že  základní  kurzy  tance  a společenského chování budou zahájeny 
v sobotu  9. září  2017 v 17.00 a 20.00 hodin v sále Kc labuť. taneční kurzy vede taneční 
mistr ing. Ivan Vít s partnerkou paní Janou Vítovou.

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

viNohraDský  
syMfoNický orchEstr
 st 11 / 01 / 2017 – 19.30
   gIuSePPe VeRDI, W. a. mozaRt,  
  antonín DVořáK – SymFonIe „z novÉho světA”.  

PoLyDor Jazz sExtEt  
a Eva EMiNgErová
 Út 17 / 01 / 2017 – 20.00
   KonceRt z cyKlu  
   „jAzzovÉ večery v říčAnech”.  
 

 dě ti 

dětsKý MAŠKArní KArnevAl
ne originální, interaktivní pořad plný zábavných soutěží, her a tanečků. moderují 
dětští umělci známí z muzikálu, filmu i televize. Ve spolupráci s Jazkovým 
studiem Sylvy maříkové.
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 společnos t A tAnec 

ples rAncherAs
Pá Pořádá Restaurace „u labutě”.
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ples roKu
So Pořádá elektrocentrum Kadlec.

těšíme se na Vaši návštěvu!
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JEME

MarEk kozák – kLavír 
 St 18 / 01 / 2017 – 19.30
   KonceRt z cyKlu „Kruh přátel hudby”.  

PEtr koLář s kaPELou
 St 01 / 03 / 2017 – 20.00
   AKusticKý Koncert jednoho z předních  
   česKých zpěváKů s KApelou.  

honzA nedvěd A přátelÉ 
– Koncert pro nemoc přeložen !!!
 Koncert Honzy nedvěda bude pro nemoc přeložen. V době uzávěrky tohoto čísla 
Kurýra nebyl termín ještě znám, ale v tuto chvíli již informace o náhradním termínu 
na našich stránkách jistě najdete. Vstupenky zůstávají v platnosti. Komu nový termín 
nebude vyhovovat, může vstupenky vrátit v kanceláři Kc labuť. Vstupenky zakoupené 
přes WeBtIcKet je nutné vrátit opět přes WeBtIcKet. omlouváme se za komplikace  
a děkujeme za pochopení...

lednový Koncert Kruhu přátel hudby 
– Marek Kozák – klavír
 Klavírní recitál bývá pravidelnou součástí každé sezóny koncertů KPH. letos jsme 
pozvali klavíristu mladé generace, který však již na sebe upozornil výraznými úspěchy  
a patří k těm, „o nichž se již dobře ví“.

 marek Kozák (*1993) je absolventem Janáčkovy konzervatoře v ostravě, nyní 
studuje Hamu ve třídě prof. Ivana Klánského. S úspěchem se zúčastnil významných 
klavírních soutěží, získal např. 1. cenu na soutěžní přehlídce konzervatoří v Pardubicích, 
titul absolutního vítěze na Brněnské klavírní soutěži, k jeho posledním úspěchům patří 
1. cena na mezinárodní soutěži F. chopina v mariánských lázních v srpnu 2013, třetí 
cena na prestižní mezinárodní soutěži F. chopina v Darmstadtu a 1. cena na mezinárodní 
klavírní soutěži B. Smetany v Plzni. Jako sólista vystoupil s moravskou filharmonií 
olomouc, s Janáčkovou filharmonií ostrava a s Brněnskou filharmonií.

 V říčanské labuti vystoupí 18. ledna, začátek koncertu je v 19,30. 

těšíme se na Vaši návštěvu!

tAneční záKlAdní Kurzy pro Mládež  
–  sezóna 2017
oznamujeme  Vám,  že  základní  kurzy  tance  a společenského chování budou zahájeny 
v sobotu  9. září  2017 v 17.00 a 20.00 hodin v sále Kc labuť. taneční kurzy vede taneční 
mistr ing. Ivan Vít s partnerkou paní Janou Vítovou.

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

viNohraDský  
syMfoNický orchEstr
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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 drony, 
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, Štefana Gašparína, kte-
rý navrhl a sestrojil více než 60 typů 
motorů poháněných oxidem uhliči-
tým. 
Součástí prohlídky výstavy jsou akti-
vity pro děti a dospělé – skládání vr-
tulníku ze stavebnice, výroba papíro-
vého modelu letadýlka, zkouška letu 
házedla a vrtulky, vyzkoušení pilotní 
kombinézy a letecké přilby.
V muzeu bude během výstavy možné 
zakoupit některé modely.

Doprovodný program k výstavě:

Dílna stavění 
plastikových 
modelů letadel
sobota 14. ledna od 14 hodin
Chtěli byste si zkusit postavit mo-
del, ale nevíte jak na to? Na dílně se 
seznámíte se základy plastikového 
modelářství a postavíte si jednodu-

chý model letadla – československý 
sportovní letoun zvaný Trenér. Dílna 
je vhodná i pro děti od 10 let (v dopro-
vodu rodičů). 

Dílnu povede zkušený modelář 
z firmy AZ model

Vstupné 250 Kč zahrnuje veškerý 
materiál a vstup na výstavu
Rezervace: edita.jezkova@muzeum.
ricany.cz, 323 603 161 

CyKLUS PŘeDNáŠeK KOLem SVěTA: Normandie a bretaň 
úterý 17. ledna od 18 hodin
Normandie je známá především pro-
to, že se zde v červnu 1944 vylodila 
spojenecká vojska, aby porazila hit-
lerovské Německo. Dosud jsou na 
každém kroku na toto vylodění vzpo-
mínky. Navštívíme všech pět pláží. 
Po cestě do Normandie se zastavíme 
v Bonnu, abychom zjistili, jak fun-
guje toto město poté, kdy se odsud 
odstěhovala vláda do Berlína. Navští-
víme Bretaň s řadou středověkých 
měst a obyvateli, kteří zdůrazňují, že 
nejsou Francouzi, ale Bretonci.
Promítá a vypráví ivo Petřík
Vstupné 50 Kč

58 texty.kuryr@ricany.cz



Co se děje v kultuře

Přešly Vánoce a to znamená, že 
se rozbíhá i plesová sezóna, proto 
dnešní medailon bude věnován této 
tematice. Dnešní předmět nás za-
vede do císařské Vídně počátkem 
20. století, představíme památeč-
ní upomínku na Ples města Vídně 
roku 1908.
Ples města Vídně (Ball der Stadt 
Wien), jehož tradice byla založe-
na v roce 1890, byl za časů staré-
ho mocnářství považován za třetí 
nejvýznamnější událost vídeňské 
plesové sezóny. Odehrával se kaž-
doročně v monumentální budově 
radnice na vídeňské Ringstraße. 
Svým leskem se sice nemohl měřit 
s Dvorním plesem (Hofball) a vr-
cholem sezóny – Plesem u Dvora 
(Ball bei Hof), oproti nim byl však 
přístupný i neurozeným, leč rychle 
bohatnoucím a sílícím měšťanským 
vrstvám. Stal se tak reprezentací 
nové měšťanské smetánky hlavního 
města epochy fin de siècle. 
K dobrému tónu plesu patřily i tzv. 
Ballspende – drobné upomínkové 
předměty, které byly rozdávány 
významnějším účastníkům plesu. 
Tematicky se vztahovaly zpravidla 
k aktuálním událostem a význam-
ným výročím. V roce 1908 byla vol-
ba jednoznačná, tento rok se totiž 
slavilo jubileum 60 let panování cí-

saře Františka Josefa I. (což souvisí 
i se založením říčanského muzea 
v tomto roce, které bylo nazváno 
„Jubilejní“). 
Ballspende tvoří kovová plaketa stří-
brné barvy ve tvaru klasicizujícího 
chrámku zdobeného vavřínovými 
ratolestmi a řetězy. Ve středu je ve 
zlaté nice vyplněné reliéfem císař-
ského orla umístěna na soklu malá 
busta císaře Františka Josefa I., 
na spodní straně soklu je vidět 
reliéf hořící obětiny. Na římse 
nad nikou spočívá na podušce 
císařská koruna, na koncích 
římsy v kruhových polích 
jsou vyznačeny letopočty ná-
stupu císaře na trůn (1848) 
a aktuálního roku (1908). 
Pod nikou na jakoby mra-
morové desce je umís-
těn nápis „BALL.DER.
STADT.WIEN.1908.“. 
Pod deskou je vsazen 
oválný medailon zlaté 
barvy s reliéfem měst-
ského znaku Vídně. 
Celá plaketa je pak při-
pevněna na dřevěné 
destičce potažené še-
dou kůží a opatřené 
blankytným saténem 
potaženou opěrkou, 
na jejíž zadní části 

je zlaceným slepotiskem vyvedeno 
logo a firma zhotovitele „WILHELM 
MELZER WIEN VII“. Firma sídlila 
na slavné Mariahilferstraße a mohla 
se pyšnit titulem C. a k. dvorní doda-
vatel (K. u. k. Hoflieferant).
Muzeum Říčany má ve sbírkách 
řadu dalších plaket připomínající 
různá výročí a osobnosti.

Jan Andrle

Ze sbírek muZea: 
Ballspende aneb Upomínka na Ples města Vídně  
v jubilejním roce 1908
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Adventní koncert Říčanského  
komorního orchestru
V úterý 13. prosince se konal spo-
lečný adventní koncert Říčanského 
komorního orchestru a smíšeného 
pěveckého sboru Canticorum iubilo. 
Umělecký vedoucí orchestru Petr An-
děl mi k programu adventního kon-
certu řekl: ,,Na program vánočního 
koncertu jsem se rozhodl letos zařa-
dit Českou mši vánoční Jana Jakuba 
Ryby, která se hraje často a ve velmi 
různých provedeních. Tentokrát chci, 
aby tato mše zazněla tak, jak ji v ori-
ginále napsal Ryba.“ 
V první části programu koncertu za-
zněly Tři legendy pro sbor a sólové 
housle Bohuslava Martinů, nazývané 
též Tři písně posvátné, které vytvořil 
na texty moravských lidových písní. 
Troj až pětihlasý ženský sbor se sa-
mostatnou melodickou linkou houslí 
v něm vypráví tři příběhy ze života 
Panny Marie. Jako sólistka na hous-
le se představila Zuzana Hrdinová, 
která hru na housle vystudovala na 
konzervatoři v Teplicích a v sou-
časné době je studentkou druhého 
ročníku magisterského studia Peda-
gogické fakulty Univerzity Karlovy, 
obor housle a hudební výchova. Tuto 
skladbu dirigoval Vojtěch Vančura.
Pěvecký sbor Canticorum iubilo patří 
bezmála čtyřicet let k předním sbo-
rům v České republice. Má za sebou 
hodně vystoupení doma i v zahraničí, 
široký repertoár a díky uměleckému 

vedení, které především reprezentuje 
osoba hlavního dirigenta Olivera von 
Dohnanyi, je kvalita sboru velmi vy-
soká. Vystupuje ve významných kon-
certních a chrámových prostorách 
nejen v Praze, ale i v dalších českých 
městech a tradičně v německé Postu-
pimi.
V hlavním díle programu, České 
mši vánoční od Jana Jakuba Ryby, 
kterou dirigoval umělecký vedoucí 
ŘKO Petr Anděl, se představili tři 
mladí sólisté – Šárka Stejskalová 
(soprán), Monika Machovičová (alt)  
a Ondřej Benek (tenor), kteří se již 
v dětském věku rozhodli věnovat 
opernímu zpěvu. Působili v Dětské 
opeře Praha a všichni studují zpěv 
na konzervatoři. Basové sólo za-
zpíval Jiří Uherek, který vystupuje 
v Národním divadle.
Říčanský komorní orchestr má vel-
mi dlouhou tradici – první zmínka 
o amatérském symfonickém orches-
tru na Říčansku se datuje již do roku 
1881 v knize K. V. Buriana „Kapitoly 
z dějin Říčan“, tehdy byl součástí pě-
veckého sboru Jablonský. Po válce byl 
soubor obnoven pod vedením Petra 
Aspidova, učitele hudební výchovy na 
základní škole. U dirigentského pultu 
se vystřídala řada osobností, z nichž 
za nejvýznamnější bychom mohli 
jmenovat Milana Kašpárka, okresní-
ho inspektora hudebních škol a poz-

dějšího šéfa hudební redakce Čro, 
a Zdeňka Vaníčka, flétnistu a nej-
staršího žijícího člena České filhar-
monie, který vedl orchestr téměř  
20 let. Od září 2015 vede orchestr 
Petr Anděl, který působí jako hous-
lista v orchestru Národního divadla 
v Praze a jsme rádi, že můžeme vyu-
žívat jeho bohaté zkušenosti. 
Orchestr má v současné podobě ko-
lem dvaceti stálých členů. Repertoár 
orchestru je rozsáhlý, od barokních 
autorů po modernu převážně v ko-
morním obsazení. Orchestr zařazuje 
do svých koncertů i skladby pro só-
lové nástroje a opakovaně doprová-
zel řadu profesionálních hudebníků 
(houslista Jan Mráček, violoncellista 
Petr Nouzovský, klarinetista Petr 
Sinkule a řada dalších). Kromě profe-
sionálů dáváme možnost úspěšným 
absolventům Základní umělecké ško-
ly v Říčanech zahrát si s orchestrem 
sólově. ŘKO zve ke spolupráci i pě-
vecké sbory, například Sukův komor-
ní sbor z Benešova a pro tentokrát to 
byl pěvecký sbor Canticorum iubilo. 
ŘKO koncertuje v Říčanech a okolí 
a uskutečnil vystoupení i v Německé 
spolkové republice. Zejména jarní 
koncerty na Konopišti se stávají již 
tradicí. Během ročního působení 
nového uměleckého vedoucího Petra 
Anděla v ŘKO jsme nacvičili několik 
celovečerních programů a ty potom 
předvedli na koncertech, například 
u příležitosti výročí vzniku našeho 
státu.  
ŘKO začne hned v lednu nacvičovat 
další program. Příští rok bude výji-
mečný v tom, že orchestr slaví 65 let 
svého působení a umělecký vedoucí 
kulaté jubileum. Proto chceme tato 
výročí náležitě připomenout. Naším 
cílem je orchestr rozšířit o další hrá-
če a zveme každého, kdo by si chtěl 
s námi zahrát, zejména hráče na 
smyčcové nástroje (housle, viola, vio-
loncello). V tomto roce nám přibyli tři 
noví hráči a každý nový zájemce nás 
potěší. Říčanský komorní orchestr je 
vhodnou příležitostí pro absolventy 
hudebních škol jak uchovat a udržo-
vat investici do hudebního vzdělání. 
Podrobnější informace lze nalézt na 
našich webových stránkách www.ri-
canskyorchestr.cz .

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

do 
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.

7.1. Ondřejov 9.00 Spalujeme po vánocích – Pestrý nejen sportovní program s Ditou Fuchsovou a Bárou 
Valuchovou. Sportovně kulturní centrum.

8.1. Říčany 14.00 Dětský maškarní karneval – Karneval ve spolupráci s Jazykovým studiem Sylvy Maříkové 
v Kulturním centru Labuť.

8.1. Říčany 17.00 Rybova vánoční mše 2016 – Koncert v kostele sv. Petra a Pavla.

8.1. Uhříněves 19.00 Petra Janů – Přeložený adventní koncert v Divadle U22. Vstupné 590 Kč, balkon 490 Kč.

11.1. Říčany 19.30 Vinohradský symfonický orchestr – Koncert vážné hudby - Giuseppe Verdi, Wolfgang 
Amadeus Mozart, Antonín Dvořák. Kulturní centrum Labuť.

11.1. Uhříněves 19.30
Spirituál Kvintet Koncert jedné z prvních folkových skupin, vstupné 350 Kč,  
balkon 250 Kč. Divadlo U22.

14.1. Uhříněves 10.30
Sobotní pohádka – Nejznámější pohádku z díla naší nejmilejší pohádkářky Boženy 
Němcové přináší Divadelní agentura Praha. Pro děti od tří let, vstupné 100 Kč, rodinné 
vstupné sleva 20%. Divadlo U22.

14.1. Říčany 14.00
Dílna stavění plastikových modelů letadel – Základy plastikového modelářství, postavíte 
si jednoduchý model letadla „Trenér“. Vhodné i pro děti od 10 let v doprovodu rodičů. 
Vstupné 250 Kč, zahrnuje veškerý materiál a vstup na výstavu. Muzeum.

14.1. Říčany 20.00 Skautský ples – Kulturní centrum Labuť

15.1. Štiřín 17.00 Sukův hudební Štiřín – Koncert, Josef Špaček - housle, Miroslav Sekera - klavír. Zámek Štiřín.

17.1. Kolovraty 19.00 Expedice Okavango – Cestopisný večer v sále U Boudů, vstupné dobrovolné.

17.1. Říčany 18.00 Normandie a Bretaň – Cyklus přednášek kolem světa. Promítá a vypráví Ivo Petřík, 
vstupné 50 Kč. Muzeum.

18.1. Mnichovice 13.00 (Ne)bezpečný věk – Přednáška pro seniory na téma obrany před podvodníky, zloději 
a agresory. Informační centrum.

19.1. Uhříněves 15.00 Kavárenské posezení s dílnou - hedvábí – Netradiční výtvarná technika - modelování na 
hedvábí. Určeno pro dospělé, vstupné 100 Kč. Divadelní kavárna Divadla U22.

21.1. Uhříněves 10.30
Sobotní pohádka – Divadelní soubor Cylindr hraje veselé i poučné příběhy dvou žabích 
kamarádů Kvaka a Žbluňka. Pro děti od tří let, vstupné 100 Kč, rodinné vstupné sleva  
20 %. Divadlo U22.

21.1. Říčany 20.00 Myslivecký ples – Kulturní centrum Labuť

24.1. Uhříněves 19.30 Radůza s kapelou – Koncert zpěvačky, multiinstrumentalistky a autorky hudby i textů. 
Vstupné 390 Kč, balkon 290 Kč. Divadlo U22.

25.1. Říčany 19.30 Honza Nedvěd – Koncert, Kulturní centrum Labuť - PŘELOŽENO

26.1. Říčany 19.00 2. Reprezentační ples RANCHERAS – Kulturní centrum Labuť.

27.1. Štiřín 19.30 Chris Kazarian Funk & Soul project (USA) – Koncert výborného skladatele, kytaristy 
a zpěváka, vstupné 350 Kč. Zámek Štiřín.

27.1. Kolovraty 20.00 Ples MAESTRO – Klub U Boudů.

28.1. Ondřejov 18.00 Bohemia Balet – Představení Bohemia baletu s novým programem, vstupné 160 Kč 
v předprodeji, na místě 190 Kč. Sportovně kulturní centrum.

28.1. Říčany 20.00 Ples Roku – Kulturní centrum Labuť.

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

61





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

Unikátní pohled z přelomu 19. a 20. století na domy, které již většinou na Černokostelecké silnici nenajdeme. 
Snímek byl pořízen od zájezdního hostince, který měl fotograf za zády (dnešní restaurace Sport), ve směru 
na Uhříněves. Vlevo v popředí vidíme bývalou odbočku do Říčan, dnes zaslepená ulice K Podjezdu. zcela 
v pozadí se neznatelně ukazuje vila s větrníkem (lokalita za dnešním mostem přes silnici Říčany – Křenice).


