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Hlavní téma:
Most 5. května zase slouží dopravě 
Skončil jeden z nejnáročnějších projektů roku 2018



P. Konstantin  
Petr Mikolajek, OPraem.,
Římskokatolická farnost Říčany

Kolik dětí se už na světě narodilo? Kolik jen v naší blízkosti u příbuzných, známých? Že si až někdy 
nevzpomeneme a doháníme to až potom.

Na jedny ale nelze zapomenout. A to na narozeniny Ježíše Krista. Na narozeniny Ježíška, jak my 
říkáme. Starostí s touto slávou, s Vánocemi, je někdy až nad hlavu. Vše musí být perfektní a musí 
toho být moc.

Jistě je to dobře, když neděláme něco na polovic, nebo jen to tak ošidíme. Ale ačkoli se nezdá, tak 
Vánoce nejsou svátky plných břich a nějakého folklóru (i když i to nějak do Vánoc patří – všechny ty 
staré krásné zvyky). Ale Vánoce jsou především dny vděčnosti. Vděčnosti Bohu za jeho dary a lásku 
a vděčnosti těm, kteří se mnou žijí pod jednou střechou. A potom to vše, to „tradiční vánoční“, se 
od toho odvíjí. Kdy jsem naposledy poděkoval rodičům za jejich starosti, lásku, dobrotu… Manže-
lovi, manželce za to, že jsme spolu?

Nad jesličkami má často anděl v rukou nápis: „… a na zemi pokoj lidem dobré vůle“. Rád bych 
všem ze srdce  popřál, aby nám v našem životě, rodinách, vztazích, nikdy a nikomu ta dobrá vůle 
nechyběla.

 Ke krásným svátkům vám žehná pater Konstantin

Slovo úvodem
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Na obálce: adventní čas na Masarykově 
náměstí v Říčanech

Foto: rudolf Flachs
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ZEPE

Získejte pro svůj projekt potřebnou podporu na 
veřejném setkání a přesvědčte ostatní o jeho smyslu! 
14., 16., 23. a 28. ledna 2019, vždy od 18.30 hod.

( 14/1 JUREČEK  |  16/1 KC LABUŤ  |  23/1 MARVÁNEK  |  28/1 PAVILON )

O nejlepších projektech hlasujte v červnu 2019 
na www.ridimricany.cz i papírově. Ty s nejvyšším 
počtem hlasů budeme v Říčanech realizovat.  
Tak pojďme na to!
( PŘESNÉ TECHNICKÉ PARAMETRY PROJEKTŮ NA WWW.PREKVAPTERICANY.CZ )

PŘEKVAPTE ŘÍČANY
3. ROČNÍK PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTOVÁNÍ

Máte skvělý nápad, jak něco zlepšit v našem městě? 
Nenechte si ho pro sebe! Můžete podat až tři náměty. 
Máme připraveno 5 milionů Kč pro vaše nápady, které 
budou sloužit nám všem!

( VYPLŇTE FORMULÁŘ ON-LINE, POŠLETE MAILEM NEBO PŘINESTE DO INFOCENTRA )

RICANY leták_do_kurýru_Překvapte_Říčany_III_160x245_V4.indd   1 15.11.18   10:06

Číslo Měsíc uzávěrka příspěvků  
ve čtvrtek

uzávěrka inzerce  
v pátek

distribuce  
pátek – neděle

1 leden 11.12. 2019 (út) 14.12. 2019 28.12.-30.12. 2019
2 únor 17.1. 18.1. 1.-3.2.
3 březen 14.2. 15.2. 1.-3.3.
4 duben 14.3. 15.3. 29.-31.3.
5 květen 18.4. 18.4. (čt) 3.-5.5.
6 červen 16.5. 17.5. 31.5.-2.6.

7–8 červenec – srpen 13.6. 14.6. 28.-30.6.
9 září 15.8. 16.8. 30.8.-1.9.

10 říjen 12.9. 13.9. 27.-29.9.
11 listopad 17.10. 18.10. 1.-3.11.
12 prosinec 14.11. 15.11. 29.11.-1.12.

1 leden 2020 12.12. 13.12. 27.12.-29.12.
2 únor 2020 16.1.2020 17.1.2020 31.1.-2.2.2020ro
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Informace z radnice

Krátce z rady 18. 10. 2018 
– rada přijala celkem 10 usnesení

u Rada souhlasila se zřízení dětského hřiště Pod Tratí za 
cenu 350 000 Kč vč. DPH. zhotovitelem Radkem Herol-
dem.

Hlasy pro: 5, zdrželi se: 1, nepřítomno: 1

u Rada souhlasila s podmínkami poskytování mobilních 
služeb elektronických komunikací s názvem „Systém sle-
dování služebních vozidel, Říčany“ poskytovatelem a O
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Czech Republic a.s. za cenu 4 412 Kč bez DPH / měsíc.
Hlasy pro: 4, zdrželi se: 2, nepřítomno: 1

Pozvánka 
pro říčanskou veřejnost na

zasedání
Zastupitelstva města Říčany
v pondělí 17. prosince 2018 od 18 h.

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

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

Ř E K N I ŘÍČ A NY

Adventní neděle na Masarykově náměstí 
pro vás s podporou města Říčany pořádá:

2. prosince      17.00    Rozsvícení vánočního stromu se ZUŠ Říčany, 
                     MŠ Čtyřlístek a ZŠ Bezručova 
9. prosince      17.00    Římskokatolická farnost a Junák – český 
          skaut střed. Lípa 
10. prosince    19.30    KC Labuť : Adventní koncert Říčanského komorního
                                            orchestru pod vedením Petra Anděla

16. prosince   17.00    Církev Bratrská, MAS Říčansko, Cesta integrace 

Advent 2018

Advent2018_kurýr_165x245_UPDATE.indd   1 25.10.2018   22:41:23
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Krátce z rady 25. 10. 2018 
– rada přijala celkem 6 usnesení  

Krátce z rady 1. 11. 2018 
– rada přijala celkem 22 usnesení

u Rada souhlasila s nákupem zahradní sekačky pro Měst-
ský úřad za cenu 136 829 Kč vč. DPH.

Hlasy pro: 4, nepřítomno: 3 

Krátce z rady 6. 11. 2018 
– rada přijala celkem 12 usnesení

u Rada souhlasila s koupí hasičského automobil Ford 
Transit Kombi pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů 
Říčany za cenu 913 550 Kč vč. DPH od TECHSPORT, 
s.r.o.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

u Rada souhlasí s konáním veřejné vánoční sbírky, jejíž 
výtěžek je určen pro sociálně znevýhodněné děti z města 
Říčany a jeho správního obvodu. Výtěžek sbírky bude vyu-
žit k financování dětské zimní rekreace v horách a nákupu 
nezbytně nutného zařízení domácnosti. Sbírka se usku-
teční ve dnech 23. 12. 2018 – 10. 1. 2019 v rámce kulturní 
akce České Vánoce.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

16. listopadu 
pracovníci Odboru 
životního prostředí 
MěÚ v Říčanech, vy-
sadili na Komenské-
ho náměstí vzrostlou 
lípu jako památku 
k stoletému výročí 
naší republiky. Při-
dali tak další strom 
republiky v našem 
městě. 

4 texty.kuryr@ricany.cz



Informace z radnice

Starostou Říčan do třetice moderátor 
Vladimír Kořen. Místostarosty projektant 

David Michalička a pedagožka Hana Špačková
„Slibuji“ zaznělo na ustavujícím 
Zastupitelstvu města Říčany ve 
středu 14. 11. 2018 z úst přítom-
ných nově zvolených zastupitelů 
při podání ruky starostovi. Připojili 
i podpis pod písemný slib. Omlu-
vil se jen Michal Mrázek  (STAN). 
Poté v novém složení proběhlo 
hlasování o dalších funkcích. Byl 
schválen dosavadní počet sedmi 
radních a vedení města ve slože-
ní starosta a dva místostarostové, 
všichni uvolnění. Poté zastupitelé 
odhlasovali obsazení těchto funkcí 
a zákonem dané odměny.

Lídr Klidného města Vladi-
mír Kořen povede radnici na 
plný úvazek již třetí volební 
období
Ve středu 14. 11. 2018 proběhlo usta-
vující jednání Zastupitelstva města 
Říčany. Třinácti hlasy z jednadvaceti 
zvolili zastupitelé jako starostu Říčan 
populárního moderátora Vladimíra 
Kořena (Klidné město). Povede radnici 
na plný úvazek již třetí volební období. 
„Děkuji za důvěru zastupitelům 
a obyvatelům Říčan. Čekají nás velké 
projekty a s tím hodně práce. Chci být 
houževnatým, ale také naslouchají-

cím starostou,“ vysvětluje staronový 
starosta Vladimír Kořen.     
Hnutí Klidné město získalo v říjno-
vých volbách 52,13 % hlasů, což pře-
počtem znamená dvanáct z celkem 
jednadvaceti mandátů. Klidnému 
městu patří i obě pozice místostaros-
tů. Prvním místostarostou byl zvolen 
David Michalička, který je projekto-
vým manažerem, ale také vášnivým 
sportovcem a říčanským patriotem. 
„Těším se na další čtyři roky práce 
pro Říčany. Rád bych se ještě více za-
měřil na podporu udržitelné mobility 
a zklidnění dopravy v rezidenčních 
částech města. Podporovat budu též 
projekty pro oživení veřejného prosto-
ru, zejména pak na náměstí,“ komen-
tuje své zvolení David Michalička.
Druhou místostarostkou bude nadá-
le paní Hana Špačková, ta je známou 
učitelkou a zakladatelkou populární-
ho říčanského volnočasového sdru-
žení Mraveniště. „Ráda bych všem 
občanům, kteří mi dali hlas v podzim-
ních volbách, moc poděkovala. Je to 
pro mne velká čest a zároveň velký zá-
vazek. Také bych ráda poděkovala za-
stupitelům, kteří mne opět nominovali 
a zvolili jako místostarostku města. 
Budu se snažit svou funkci vykonávat 

poctivě a s nejvyšší mírou zodpověd-
nosti,“ sděluje Hana Špačková.
Oba budou v pozici působit na plný 
úvazek jako uvolnění. Rada města je 
sedmičlenná, kromě starosty a mís-
tostarostů v říčanské městské radě 
zasedne Jarmila Voráčková, Vladimír 
Polánský, Pavel Matoška (všichni 
Klidné město) a koaliční partner Da-
vid Frydrych (Unie pro sport a zdraví 
Říčany). Všichni zvolení radní půso-
bí v zastupitelstvu minimálně třetí 
volební období. Nejdéle působí v za-
stupitelstvu města Hana Špačková 
a David Frydrych, oba již 16 let. 
Říčanští zastupitelé také odhlasovali 
předsedy výborů. Finanční výbor po-
vede nadále Martin Gebauer (Klidné 
město), kontrolní výbor Jitka Jančí-
ková (STAN) a předsedou výboru pro 
územní rozvoj a výstavbu byl opět zvo-
len David Michalička (Klidné město). 
Vladimír Kořen byl zvolen zastupite-
lem určeným pro spolupráci s pořizo-
vatelem při pořizování územně pláno-
vací dokumentace pro město Říčany.
Ustavující zastupitelstvo se mohlo 
uskutečnit až po rozhodnutí soudu 
o platnosti voleb.

Kateřina Lauerová 
Tisková zpráva města

Jiří Kozák (ODS), Tomáš Krebs (STAN), Adam Polánský (STAN), Zdeněk Hraba (STAN), Jitka Jančíková (STAN), Karla Egidová (ODS), Miloslav Šmolík (ODS), 
Jarmila Voráčková (KM), Jan Kužník (KM), Hana Špačková (KM), Pavel Matoška (KM), Vladimír Kořen (KM), David Michalička (KM), Jana Doleželová (KM) 
Tomáš Skřivánek (KM), Michal Anelt (KM), Petr Auředník (KM), Martin Gebauer (KM), David Frydrych (USZ), Vladimír Polánský (KM)
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Vladimír Kořen 
(Klidné město)
Starosta města  
(uvolněný), TV 
moderátor, 44 let
Po gymnáziu v Tep-

licích vystudoval Fakultu sociálních 
věd Univerzity Karlovy – obor žur-
nalistika se specializací politologie. 
Pracoval v Českém rozhlase, ale dr-
tivou část profesního života strávil 
v České televizi. Především působil 
na nejrůznějších pozicích ve zpravo-
dajství ČT. V čele říčanské radnice je 
od roku 2010. Se svou ženou, učitel-
kou a šachistkou Martinou, vycho-
vává tři děti, v Říčanech žije 18 let

David Michalička 
(Klidné město)
První místostarosta 
(uvolněný), předseda 
komise pro územní 
rozvoj, 38 let
Rodilý Říčaňák, po 

místním státním gymnáziu vystu-
doval ČVUT stavební a absolvoval 
stáž ve Velké Británii. Pracovní 
zkušenosti získal jako projektant-
-statik, ředitel malé firmy na ob-
novitelné zdroje a ředitel stavební 
divize v nadnárodní společnosti. 
Posledních osm let je zastupitelem 
města, uplynulé čtyři roky byl čle-
nem rady města a na radnici praco-
val jako projektový manažer. Před-
sedou výboru pro územní rozvoj 
a výstavbu byl i předešlé volební 
období. Trénuje tenisovou mládež 
v Radošovicích a pořádá sportovní 
a kulturní akce ve městě. 

Hana Špačková
(Klidné město)
Druhá místostarostka 
(uvolněná), peda-
gožka, zakladatelka 
centra volného času 

Mraveniště, 51 let
V Říčanech žije od roku 1979. Vy-
studovala Pedagogickou fakultu 
Univerzity Karlovy. V základním 
školství se aktivně pohybuje již 33 
let. Působila na 1. i 2. ZŠ v Říča-
nech. Před 19 lety s manželem za-

ložila Mraveniště, centrum volného 
času, které funguje dodnes a nabí-
zí mnoho zájmových kroužků pro 
děti. V Zastupitelstvu města pracu-
je 16 let. Má tři děti a po smrti man-
žela žije s partnerem Jiřím již 15 let.

Vladimír Polánský
(Klidné město)
Radní města, 
manažer, 63 let
Vystudoval kyber-

netiku na elektrotechnické fakultě 
ČVUT v Praze. Deset roků praco-
val na výstavbě jaderných elektrá-
ren. Od počátku 90. let se věnoval 
profesi obchodníka. Pracoval pře-
vážně v manažerských pozicích 
v technologických společnostech. 
Od roku 2007 pracuje jako vedou-
cí konzultant a lektor prodejních 
strategií ve společnosti KP2. Se 
ženou Hanou v Říčanech vychova-
li tři děti, dnes se již těší z vnoučat. 
V Zastupitelstvu je třetí volební 
období a po celou dobu se aktivně 
zapojuje do rozvoje vztahů s part-
nerskými městy Twinningu.

Pavel Matoška
(Klidné město)
Radní města, 
podnikatel, 53 let 
Narodil se v Plzni 

a vystudoval ČVUT – FEL v Pra-
ze. Jako podnikatel vlastní a řídí 
několik úspěšných společností. 
V posledních letech přesunul řadu 
svých podnikatelských aktivit 
do Říčan, kde žije již 15 let. Jeho 
firmy finančně podporují kultur-
ní i sportovní akce, kluby, školy 
a školky v Říčanech. Ve volném 
čase si užívá létání, sportu a svých 
dětí. Jako zastupitel působí již tře-
tí volební období, byl také předse-
dou poradního orgánu rady města 
v oblasti dopravy.

Jarmila Voráčková
(Klidné město)
Radní města, pra-
covnice Turistického 
informačního centra, 
56 let

Rodačka z Říčan. Rozvětvená ro-
dina Říhů, ze které pochází, pa-
tří k šachové skupině říčanských 
sportovců. Zároveň je aktivní člen-
kou a náčelnicí Sokola. Vystudo-
vala ekonomickou fakultu Vysoké 
školy zemědělské. V posledních 
letech se zabývá cestovním ru-
chem. Již třetí volební období je 
zastupitelkou města. Je rozvedená 
a vychovala dvě děti.

David Frydrych
(Unie pro sport 
a zdraví Říčany)
Radní města, podni-
katel, 50 let
Majitel říčanského 

pekařství se narodil v Pardubicích, 
ale základní školu a gymnázium 
navštěvoval už v Říčanech. V Pra-
ze studoval na SEŠ obor výpočetní 
technika a PF UK (studium ne-
dokončil). Poté, co v Pardubicích 
absolvoval rekvalifikační kurz v 
oboru pekař, nastoupil v roce 1991 
do rodinné firmy, kterou úspěš-
ně vede dodnes. Od roku 2002  je 
prezidentem Rugby Clubu Říčany 
a v letech 2013- 2016 byl preziden-
tem České rugbyové unie. Již 16 
let působí v zastupitelstvu města 
Říčany, kdy v letech 2006-2010 
předsedal kontrolnímu výboru, je 
členem rady města v letech 2010, 
2014 až doposud. David je ženatý 
a má dceru.

Martin Gebauer
(Klidné město)
Zastupitel města, 
předseda finanč-
ního výboru, GŘ 
telekomunikační 

společnosti, 48 let
Vystudoval obor ekonomika a ří-
zení stavebnictví na VUT Brno, di-
plomovou práci obhajoval na City 
University of London. Má také 
zkoušky certifikovaného účetní-
ho znalce ACCA ve Velké Britá-
nii. Pracuje jako místopředseda 
představenstva a generální ředitel 
významné české telekomunikač-
ní společnosti. Je členem dozorčí 

Informace z radnice
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rady významného polského tele-
komunikačního operátora. Přes 
deset let pracoval ve vedoucích 
finančních funkcích v oblastech 
nemovitostí a hotelnictví. Předtím 
pracoval v mezinárodní auditor-
ské firmě Ernst & Young, jednak 
v Česku a také v USA. Je otec dvou 
dcer a syna a s rodinou v Říčanech 
žije 15 let.

Tomáš Skřivánek 
(Klidné město)
Zastupitel města, 
člen finančního 
výboru, mediální 
manažer, 44 let

Profesně se živí jako mediální mana-
žer. Nyní jako šéfredaktor Deníku, 
nejčtenějších zpravodajských novin 
ČR. V minulosti založil a vedl dva 
úspěšné mediální projekty – server 
Peníze.cz a ekonomický deník E15. 
Řídil též týdeník Euro a měsíčník 
Profit. Vystudoval regionální ekono-
miku a ekonomickou žurnalistiku na 
VŠE v Praze, titul MBA má z LIGS 
University. V Říčanech žije se ženou 
a dětmi více než deset let. I nadále 
bude pokračovat v práci pro město 
ve finančním výboru.
 

Petr Auředník 
(Klidné město)
Zastupitel města, 
mistr smyčcař, 39 let
Rodilý Říčaňák 
zde podniká a žije 

s manželkou a dvěma dětmi. Ře-
meslo vystudoval na umělecké 
škole. Smyčce francouzské kon-
strukce staví již přes 20 let a stal se 
jedním z nejuznávanějších mistrů 
smyčcařů v Evropě. Je spoluma-
jitelem obchodu s hudebními ná-
stroji v Barceloně. Poslední čtyři 
roky působil jako zastupitel města.

Michal Anelt  
(Klidné město)
Zastupitel města, 
grafický designér, 
šéf studia a člen 
Unie grafického 

designu, 42 let

Po gymnáziu vystudoval ekonomii 
na Fakultě sociálních věd UK. Sou-
běžně se studiem začal naplňovat 

své tvůrčí ambice v oblasti grafické-
ho designu. Po letech sbírání zku-
šeností vybudoval v Praze vlastní 
grafické studio, kde se svými kolegy 
již 13 let pracuje pro renomova-
né klienty. Šestým rokem pomáhá 
městu ve správní radě MAKS, kde 
uplatňuje své znalosti z oblas-
ti designu, marketingu a tiskové 
produkce. Dětství prožil převážně 
v pražské Krči a na chatě na Sázavě, 
před deseti lety spolu s manželkou 
vybrali Říčany jako nový domov pro 
své děti.

Jana Doleželová 
(Klidné město)
Zastupitelka města, 
farmaceutka, mo-
derátorka, Miss ČR 
2004, 37 let

Absolvovala doktorandské studi-
um na Farmaceutické fakultě UK, 
zvítězila v Miss ČR a umístila se 
v TOP 15 na Miss World. Založila 
a provozovala tři lékárny. Působila 
osm let jako členka správní rady 
Nadačního fondu Modrá kotva, 
který podporuje výzkum léčby on-
kologických onemocnění pomocí 
imunoterapie. Již 14 let je patron-
kou dětského stacionáře. Pracuje 
ve farmacii a jako moderátorka. 
S partnerem Davidem vychovávají 
1,5roční dceru. 
 

Jan Kužník 
(Klidné město)
Zastupitel města, 
novinář, 41 let
V Říčanech jeho 
rodina žije již pět 
generací. Vystudo-

val obor silnoproudé elektrotech-
niky na SPŠ Františka Křižíka 
v Praze. Po ukončení studia ČZU 
pracoval jako inženýr v oboru 
technologie zpracování odpadu na 
Ministerstvu životního prostředí. 
Řadu let působí jako šéfredaktor 
nejčtenějšího vědeckotechnolo-
gického online magazínu Technet.
cz. Je autorem experimentu Stra-
tocaching a projektu SlowTV.cz. 
S manželkou Ingrid vychovávají 
syna. 

Michal Mrázek 
(STAN)
Zastupitel města, 
lékař, 52 let
V Říčanech žije de-
sítky let. Vystudo-

val Fakultu všeobecného lékařství 
v Praze. Jeho odborností je obor 
ORL. Více než 10 let pracoval v ne-
mocnici Benešov, nyní provozuje 
soukromou praxi v Sázavě a u nás 
v Říčanech. Je zastupitelem již 8 
let a po celou dobu se věnuje zdra-
votní a sociální problematice. Rad-
ním města Říčany byl od roku 2010 
do 2018. S manželkou, lékařkou 
Janou, má dvě dospělé děti.

Zdeněk Hraba (STAN)
Zastupitel města, 
senátor, advokát, 
43 let
V roce 2001 získal 
magisterský titul na 

Právnické fakultě Univerzity Karlo-
vy v Praze, o dva roky později malý 
doktorát a v roce 2011 doktorát vel-
ký. V roce 1998 dokončil studium na 
Vysoké škole ekonomické v Praze. 
Od roku 2004 advokát a odborný 
asistent na Katedře národního hos-
podářství Právnické fakulty Uni-
verzity Karlovy a později i tajemník 
katedry. V letech 2010 -2014 byl 
radním města Říčany, v letech 2014-
2018 jeho místostarostou. Aby se 
mohl plně věnovat svému mandátu, 
tak po zvolení senátorem za STAN 
v letošních podzimních volbách 
ukončil svou pedagogickou činnost 
a vzdal se i mandátu krajského za-
stupitele Středočeského kraje, kde 
působil v letech 2016-2018 a v roce 
2017 zastával funkci předsedy klubu 
krajských zastupitelů STAN. S man-
želkou lékařkou Michaelou vychová-
vají dva syny.
 

Tomáš Krebs (STAN)
Zastupitel města, 
podnikatel, 47 let
V Říčanech žije přes 
40 let. Po střední 
průmyslové škole 

vystudoval Přírodovědeckou fa-
kultu Univerzity Karlovy v Praze. 
V minulosti působil na manažer-
ských pozicích v nadnárodních 
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IT a telekomunikačních firmách. 
Posledních 14 let provozuje síť 
maloobchodních prodejen po celé 
ČR. S partnerkou Janou Jůzovou 
vychovává dvě děti.

 
Adam Polánský
(STAN)
Zastupitel města, 
advokátní  
koncipient, 28 let
V Říčanech žije od 

čtyř let. Vystudoval místní Masary-
kovo klasické gymnázium. Během 
studia Právnické fakulty Univer-
zity Karlovy absolvoval studijní 
pobyt v Maastrichtu, rovněž má za 
sebou zkušenost s prací pro zave-
dené advokátní kanceláře v Praze. 
Od roku 2013 působí v kanceláři 
JUDr. Hraby. Je aktivním členem 
komise partnerských měst. Svo-
bodný bez rodinných závazků.

Jitka Jančíková
(STAN)
Zastupitelka města, 
projektová 
manažerka, 34 let
Vystudovala bo-

hemistiku a historii na Filozofické 
fakultě Univerzity Karlovy. Během 
studia působila jako učitelka češtiny 
v pyšelském dětském domově a na 
Masarykově klasickém gymnáziu. 
Od roku 2011 pracovala při dok-
torském studiu na Městském úřadě 

v Říčanech jako asistentka kancelá-
ře starosty a posléze jako projektová 
manažerka a koordinátorka veřej-
ných zakázek. Působila v redakční 
radě městského věstníku a v MAP. 
Momentálně je na rodičovské dovole-
né, s manželem vychovává dva syny.

 
Miloslav Šmolík 
(ODS)
Zastupitel města, 
krajský zastupitel, 
stavební inženýr, 
vodohospodář, 

46 let
Vystudoval ČVUT Praha, obor vodní 
stavby a vodní hospodářství, je au-
torizovaným inženýrem. Absolvoval 
postgraduální manažerské studium 
na BIBS Brno při Nottingham Trent 
University. Po celou profesní karié-
ru se věnuje svému oboru. Začínal ve 
Vodních stavbách Praha, kde půso-
bil v různých pozicích i na zahranič-
ním zastoupení v JAR. Dále pracoval 
ve vedení soukromých firem, které 
se zabývaly stavebnictvím, develop-
mentem či provozováním vodovodů 
a kanalizací. S manželkou Petrou 
vychovávají tři děti.
 

Karla Egidová (ODS)
Zastupitelka města, 
referentka, 70 let
Vystudovala Střední 
průmyslovou školu 
e l e k t r o t e c h n i c k o u 

v Praze. Po mateřské dovolené 
v roce 1973 nastoupila do Sta-
vebního podniku v Říčanech jako 
fakturantka, později jako mistr 
elektro a ekonomka. V podniku 
pracovala 35 let. Do Říčan se při-
stěhovala s manželem v roce 1970, 
má dvě dcery a dva vnuky. V za-
stupitelstvu působí od roku 2006 
až do současnosti, v letech 2010-
2014 místostarostka města, 2014-
2018 členka sociální a zdravotní 
komise, 2014-2018 předsedkyně 
kontrolního výboru.

Jiří Kozák (ODS)
Zastupitel města, 
ředitel vzdělávací 
instituce, 42 let
Vystudoval poli-
tologii na Fakultě 
sociálních věd Kar-

lovy univerzity. Působil nejprve 
jako asistent, později jako poradce 
předsedy Výboru pro evropské zá-
ležitosti Senátu PČR Luďka Sef-
ziga. Pracuje jako ředitel CEVRO 
a učí na vysoké škole. Je členem ří-
dícího výboru European Network 
of Political Foundations (ENoP), 
která sdružuje přes šedesát vzdě-
lávacích organizací z celé Evropy. 
S manželkou Ivetou vychovává dvě 
děti.

Medailonky připravila
Kateřina Lauerová 

Vlak TGM pojede opět přes 
Říčany jako připomínka 
návratu prvního českoslo-
venského prezidenta z exilu. 
Přijďte vlaku a jeho osazen-
stvu zamávat na říčanské 
nádraží  22. prosince 2018 ve 
12:49 hodin. Speciální sou-
prava vlaku pojede z rakous-
kého Summerau přes Horní 
Dvořiště, České Budějovice, 
Veselí nad Lužnicí a Tábor 
do Prahy. Více podrobností 
si přečtěte na  https://www.
cd.cz/100-let-spolu/akce/-
30756/. 

rekonstrukce slavného návratu T. G. Masaryka z exilu vlakem
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Říčanský most přes železniční trať  
je opravený a opět průjezdný

Most v ulici 5. května, nazývaný Ří-
čaňáky „most sebevrahů“, se od kon-
ce listopadu opět otevřel běžnému 
provozu. Důležitá trasa pro autobusy 
a auta prošla náročnou pětiměsíční 
rekonstrukcí. Státní fond dopravní 
infrastruktury na základě úspěšné žá-
dosti města o dotaci přispěl ze svého 
rozpočtu přibližně dvaadvaceti milio-
ny korun. Linky PID, Městské a Škol-
ní autobusové dopravy tak mohou  
opět využívat tuto rychlejší trasu, spo-
jující východní okraj města s centrem.
Most před několika lety prověřili pro-
jektanti a zjistili poruchy v konstrukci 
mostu. Pokud by je město neopravilo, 
životnost mostu by se výrazně zkrátila. 
Oprava začala v létě.
„Příprava projektu byla náročná, 
nejen technicky nebo při zajištění 
peněz ze SFDI. Hodně energie vzala 
kupříkladu jednání o výlukách vlaků. 
Chtěli jsme, aby říčanští cestující pocí-
tili omezení v co nejmenším rozsahu,“ 
vysvětluje starosta Vladimír Kořen 
(Klidné město) a dodává: „Některé 
scénáře totiž kalkulovaly s mnohami-
lionovými platbami za výluku a ná-
hradní autobusové spoje ve směru na 
Stránčice.“ 
Harmonogram byl dodržen a po pěti 
měsících intenzivních prací se může 
kromě pěších a cyklistů vrátit na most 
i automobilová doprava. Řidiči tak ne-
budou muset v ranních špičkách stát 
dlouhé minuty na železničním přejezdu 
v ulici Olivova. 

Při rekonstrukci stavbaři odstranili 
všechny vrstvy mostovky,  římsy a  zá-
sypy opěr. Odhalené komorové nosníky 
prošly kontrolou  a ošetřením proti koro-
zi výztuže.  Zcela nové jsou římsy, které 
zároveň slouží jako chodník, souvrství 
vozovky, zábradlí i protidotykové ochra-
ny chránící chodce před kontaktem 
s trolejí. Most prošel opravou a sanací 
spodních částí. Při pravidelných den-
ních výlukách jednotlivých kolejí pro-
bíhala sanace spodní části mostu, kdy 
byly nosníky i sloupy opatřeny sanační 
stěrkou a nátěrem. Práce na středovém 
poli nad kolejištěm probíhala z lešení na 
speciálním vozíku, který byl vyroben na 
zakázku pro tuto stavbu. Stavební práce 
si vyžádaly pokácení náletové vegetace 
a dvou lip, které byly v přímé kolizi se 
stavbou.
„Přestože šlo o velmi složitou stavbu, vy-
šla přesně podle plánu. Na den přesně. 
To je na hlubokou poklonu celému týmu,“ 
děkuje starosta V. Kořen. 
Otevřením mostu práce neskončí. Do-
končovací práce budou ještě probíhat 
pod mostem – jedná se zejména o  te-
rénní úpravy a opravu pěší stezky pod 
mostem směrem k parkovišti v ulici U 
Trati. Zprůjezdněním této významné 
spojnice centra s východním okrajem 
města se změní i linky městské hromad-
né dopravy. 
Rekonstrukci mostu si vyžádal špatný 
technický stav nosné konstrukce. Na 
podzim roku 2016 vyhlásil Státní fond 
dopravní infrastruktury první dotační 

výzvu zaměřenou na mimoúrovňové 
křížení místních komunikací s nadřaze-
nou dopravní infrastrukturou, tj. želez-
nice, dálnice a silnice I. třídy. Vedení rad-
nice na tuto výzvu pružně zareagovalo a 
v lednu 2017 podalo žádost o dotaci. Po 
úspěšném získání dotace ve stoprocent-
ní výši následovala fáze výběru zhotovi-
tele, TDI a jednání se SŽDC o výlukách.
Rekonstrukci provedla akciová společ-
nost EDIKT. Autorem projektové do-
kumentace byla společnost PONTEX 
s.r.o. a technickým dozorem investora 
akciová společnost SUDOP PRAHA. 
Přípravné práce trvaly přibližně rok. Šlo 
především o koordinaci prací a výluk na 
trati. V době prací na nosných konstruk-
cích mostu byl totiž železniční provoz 
veden vždy jen po jedné koleji. Projed-
návání výluk je náročný proces a kon-
krétní termíny se ve spolupráci se SŽDC 
stanovují až 90 dní dopředu. Práce proto 
musely být velmi precizně naplánovány, 
aby vše navazovalo a stavba nenabrala 
zpoždění. Jedinou nejistotou tak bylo 
počasí, které však naštěstí stavbě po vět-
šinu času přálo.

Kateřina Lauerová 
Tisková zpráva města
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V předvečer výročí se 
konal v KC Labuť slav-
nostní večer, na který 
byly pozvány vedle za-
stupitelů i významné 
osobnosti Říčan z oblas-
ti kulturního, sportovní-
ho a spolkového života 
města a delegace z šesti 
partnerských měst.

Říčany oslavily 100. výročí založení 
Československé republiky důstojně!

V první části večera pronesl starosta města Vladimír Kořen slav-
nostní projev, který zakončil přípitkem.

 Základní umělecká 
škola právě pro 
tento večer nacvičila 
speciální program, kde 
se představily najednou 
oba orchestry – decho-
vý i komorní. V úvodu 
zazněl husitský chorál 
Ktož jsú boží bojovníci. 
Následovaly nejkrás-
nější a nejznámější 
skladby českých  
mistrů – B. Smetany,  
A. Dvořáka, B. Martinů. 
l. Janáčka, J. Suka.

 Starostové partner-
ských měst předali Říča-
nům symbolické dárky, i 
Říčany věnovaly vzácným 
hostům originální pamětní 
list v upomínku na tento 
večer.

 Zástupci partner-
ských měst pronesli své 
zdravice a popřáli naší 
republice pokračování 
v demokratickém vývoji – 
navázání na masarykov-
ské a havlovské tradice.

 Závěr programu 
patřil jazzové 
hudbě v podání 
leny Yellow live.

 K příjemné 
atmosféře v průběhu 
slavnostní večere 
přispěly tóny klavíru 
z rukou Petra Ma-
línka, učitele ZUŠ 
Říčany.
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Na přípravě a organizaci oslav 100 
let trvání republiky v Říčanech se 
významně podíleli:
Základní umělecká škola Říčany 
– ředitelka školy Iveta Sinkulová, 
vedoucí komorního orchestru Jitka 
Adamusová, dirigent dechového 
orchestru Jiří Odcházel, Petr Malínek, 
žáci a ostatní pedagogové; farář 
Konstantin Petr Mikolajek, O.Praem; 
zaměstnanci Kulturního centra 
Labuť, ředitel Vladimír Levický, 
provozní vedoucí Ludmila Řeháková, 
zvukaři Matěj Večeřa, Ondřej Pátek 
a technik Radim Kadlčák; tlumočnice 
Tereza Brangan; moderátor Zdeněk 
Sekanina; fotograf Rudolf Flachs; 
firma Arter – cateringový servis s.r.o., 
jednatel Josef Rožánek a ředitelka 
Anděla Obrátilová; studenti 
Střední školy stravování Říčany 
pod vedením mistrové Veroniky 
Freslové; Restaurace U Labutě - 
Miroslav Vedral a Martin Skrčený; 
Mediální a komunikační servis – 
ředitelka Šárka Stoszková a grafička 
Jana Pospíšilová; Zahradnictví 
a květinářství Hubert Neumann, 
hostesky z Tanečního studia Dance 
EB, zaměstnanci městského úřadu 
– odbor technické správy: Michal 
Svoboda a odbor školství – Jitka 
Bahenská, Petra Petrová. Všem 
srdečně děkujeme!
Na závěr bychom rádi poděkovali 
všem hostům za vytvoření důstojné 
a příjemné slavnostní atmosféry. 
 Hana Špačková, místostarostka 
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28. říjen 2018

V kostele sv. Petra a Pavla se konala mše svatá „Za 
republiku“, kterou celebroval P. Konstantin Petr Mikolajek, 
O.Praem. Mše svaté se zúčastnily všechny delegace 
partnerských měst. 

U pomníků padlých 
legionářů se sešli 
všichni, kteří se 
chtěli poklonit jejich 
památce a zároveň 
oslavit 100 let 
republiky. Čestnou 
stráž tvořili zástupci 
T.J. Sokola Říčany a 
Radošovice, Sboru 
dobrovolných hasi-
čů a Skautského 
střediska lípa 
Říčany.

Pietní akt se konal za vydatného deště. U pomníku vlála česká vlajka, vlajky „Sokolů“ i partnerských měst. 

K pomníku padlých i k bustě Tomáše Garrique Masaryka 
položili všichni přítomní symbolicky 100 růží, za každý 
rok trvání republiky jeden květ.
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Na oslavy 100. výročí vzniku republiky 
se do Říčan sjelo šest delegací z celkem 
sedmi partnerských měst. První oficiální 
akcí dne 27. 10. bylo symbolické vysazení 
aleje v dokončovaném novém Parku 
Václava Havla. Ten se nachází uprostřed 
města, mezi ulicí 17. listopadu a ulicí 
Kozinova. Vzácným hostem byl bývalý 
poradce prezidenta Havla, senátor Pavel 
Fischer. Za program patří díky žákům 
a pedagogům ze ZUŠ Říčany a 3. ZŠ 
u Říčanského lesa. Slavnostní atmosféru 
podtrhla i účast místních spolků 
a organizací, zejména pak Sokolů. 
Kromě našeho národního stromu, lípy 
srdčité, byly vysazeny tři duby letní. Ty 
reprezentují polský Opatówek a dvě 
německá města Grabow a Borken. 
Švédské město Mölndal reprezentuje 
bříza střihanolistá a buk lesní dánské 
město Albertslund. Jírovec maďal 
(kaštan koňský) najdete v aleji hned 
dvakrát. Zastupuje jak francouzké město 
Dainville, tak britské město Whitstable.
 Připravila Kateřina Lauerová 

V říčanském Parku Václava Havla byla 
vysazena Alej partnerských měst

Starosta Vladimír 
Kořen zasadil v Aleji 
partnerských měst 
národní strom lípu.

V úvodu zazněly proslovy senátora Pavla 
Fischera, starosty města a zástupců delegací.

Průvod místních 
spolků a organizací. 

Program dětí ze 3. ZŠ.Ještě nějaký čas potrvá, než park vynikne v plné kráse.

Informace z radnice

FO
TO

 R
. F

lA
cH

S

12 texty.kuryr@ricany.cz



100 let republiky jsme slavili 
s partnerskými městy

Vzpomínali jsme  
na oběti holocaustu

Bylo nám velkou ctí a odměnou za 
naši již skoro osmiletou práci, že 
zástupci našich partnerských měst, 
včetně jejich starostů, si udělali čas 
a přijali pozvání do Říčan. Chtěli 
jsme, aby byli s námi při oslavách.  
Jsme rádi, že  nabitý program pro 

delegace z  partnerských měst u 
příležitosti oslav 100 let založení 
republiky vyšel. Nic ale není samo-
zřejmostí. Komise pro partnerská 
města, jejíž členové se věnují akti-
vitám partnerských měst ve volném 
čase, pracovala jako dobře proma-

zaný stroj. Bez dokonalé souhry 
všech členů týmu by naši přátelé 
z partnerských měst neodjížděli 
s tak dobrými pocity a my nedostá-
vali pozitivní zpětné vazby. Poděko-
vání patří autobusové dopravě pana 
Hromady, hotelu Pavilon za kom-
pletní ubytovací služby, Říčanské-
mu pivovaru za skvělou svíčkovou, 
Restauraci U Adama na Karlštejně 
za skvělý oběd  a domácké prostředí 
a především všem členům Komise 
pro partnerská města, kteří se hos-
tům věnovali každou minutu. Po 
takhle náročných organizačních 
akcích jsme rádi, že se řady nadšen-
ců pro partnerská města rozrůstají 
a to především o mladé lidi.

 Jana Vavřinová a Petra Šmolíková 
za Komisi pro partnerská města

Již deset Kamenů zmizelých na říčanském Masarykově ná-
městí připomíná téměř osmdesátičlennou zdejší židovskou 
komunitu, zavražděnou nacisty. 14. 11. 2018 přibylo dalších 
pět kostek s mosaznou cedulkou se jmény obětí holocastu. 
Život Marie, Bertolda a Jiřího Beckových ukončila plynová 
komora ve vyhlazovacím táboře Sobibór-Osowa. Další dva 
lidské životy Eriky a Karla Reichových byly zmařeny v Osvě-
timi. Kostky byly uloženy před domy, kde rodiny žily před 
deportací. Jeden z domů najdete na křížení s ulicí Lázeňská 
(dnes Moneta), druhý dům č. 155 a v loňském roce bylo pět 
kamenů položeno před papírnictvím. Slavnostní akt, které-
ho se účastnili zástupci všech zapojených organizací, završil 
roční projekt Říčanské kameny zmizelých. Děkujeme mu-
zeu, 1. , 2. a 3. ZŠ a gymnáziu. Projekt finančně a organizač-
ně zastřešilo město s přispěním Nadačního fondu obětem 
holocastu. Kateřina Lauerová
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Prodej známek na svoz popelnic na rok  
2019 - 2020 bude zahájen v pondělí 10. 12. 2018

Ceny za likvidaci směsného komunálního odpadu, bioodpadu 
a ostatních služeb pro období 2019 - 2020 pro obyvatele:

Ceny likvidace bioodpadu jsou kalkulovány již několik let se 
slevou ve výši 1/3 pro občany s trvalým pobytem na území 
města Říčan.
l Důchodce (i invalida), který je sám, má 50 % slevu na 60 l 
nádobu.
l Prodej známek bude na celý rok, nebude umožněn čtvrtletní 
prodej. Pouze nový uživatel si bude moci zakoupit na zbývající 
část roku.
l Dle objemu nádoby je stanoven maximální počet uživatelů:

Kalkulace vychází z objemu 30 l odpadu na osobu a týden; děti 
od 2 do 15 let se započítávají koeficientem 0,5.
Cena za svoz odpadu pro majitele rekreačních objektů zů-
stává ve výši 500 Kč za sezónu (duben – říjen). V této ceně 
je buď využití kontejnerů pro chataře nebo 5 ks odpadových 
pytlů.

Od r. 2016 je schválena sleva 25 % z ceny ročního po-
platku za popelnici se směsným komunálním odpadem 
pro občany s trvalým pobytem v Říčanech. V roce 2017 
byla schválena další sleva 25 % z ceny ročního poplatku 
za popelnici se směsným komunálním odpadem. Pro rok 
2018 je dán předpoklad slevy o dalších 25 % z ceny roční-
ho poplatku. Pro období 2019 - 2020 nebylo dohodnuto 
další snižování cen. 

NárOK NA SLeVu se bude prokazovat následovně: 
l u rodinných domů se prokáží platným OP s trvalým byd-
lištěm v Říčanech v nemovitosti, pro kterou je známka kupo-
vána. Občané s úřední adresou nemají na slevu nárok. 
l u společenství vlastníků – prodej známek od roku 2016 
probíhá na základě fakturace, platbu v hotovosti za známky za 
svoz SKO město od tohoto roku již neakceptuje. Podkladem 
pro fakturaci bude čestné prohlášení společenství vlastníků, 
jehož vzor bude uveřejněn na webových stránkách města. 
Sleva se bude prokazovat tak, že minimálně 50 % uživatelů 
systému z celkového počtu musí mít trvalý pobyt v Říčanech 
v nemovitosti, pro kterou je známka kupována. Společenství 
ručí za pravdivost informací uvedených v prohlášení, v přípa-
dě dodání nepravdivých informací, uhradí vlastník plnou cenu 
a smluvní pokutu ve stejné výši. 
l u domů s více bytovými jednotkami obdobný princip jako 
u Společenství vlastníků s tím, že fakturace není povinná, je 
zde umožněna i platba v hotovosti.

Prodej známek na svoz popelnic na rok 2019
bude zahájen v pondělí 10. 12. 2018 
 
l v pokladně na Komenského náměstí čp. 1619 – zde je 
možné elektronické objednávání přes objednávkový systém, 
zveřejněný na webových stránkách města
prodejní doba:
Pondělí 7.00 – 12.00 hod. 12.30 - 18.00 hod.
Úterý 7.00 – 12.00 hod. 12.30 – 15.00 hod.
Středa 7.00 – 12.00 hod. 12.30 - 18.00 hod.
Čtvrtek 7.00 – 12.00 hod. 12.30 – 15.00 hod.
Pátek 7.00 – 11.00 hod.

Bioodpad
cena  

r. 2019 - 2020
cena se 

slevou 75 %
rok 120 l 1 392 Kč 924 Kč

rok 240 l 1 656 Kč 1 104 Kč

rok 1100 l 9 048 Kč 6 036 Kč

Směsný  
komunání  
odpad

cena  
r. 2019  
- 2020

cena  
se slevou 

75 %
rok 60 l 1 632 Kč 408 Kč
rok 60 l sám důchodce 816 Kč 204 Kč
rok 80 l 2 088 Kč 528 Kč
rok 120 l 2 316 Kč 588 Kč
240 l 3 564 Kč 900 Kč
1100 l  16 380 Kč 4 104 Kč
jednorázový pytel 70,75 Kč
doplněk k popelnici 70 Kč
rekreační objekty 100 Kč

14 texty.kuryr@ricany.cz



Informace z radnice
l v pokladně na Masarykově náměstí čp. 53 prodejní doba
Pondělí 7.00 – 12.00 hod. 12.30 – 18.00 hod.
Úterý 7.00 – 12.00 hod. 12.30 – 15.00 hod.
Středa 7.00 – 12.00 hod. 12.30 – 18.00 hod.
Čtvrtek 7.00 – 12.00 hod. 12.30 – 15.00 hod.
Pátek 7.00 – 11.00 hod.

l v informačním centru Masarykovo náměstí čp. 83
prodejní doba:
Pondělí 8.30 – 12.00 hod. 12.30 – 17.00 hod. 
Úterý 8.30 – 12.00 hod. 12.30 – 17.00 hod. 
Středa 8.30 – 12.00 hod. 12.30 – 17.00 hod. 
Čtvrtek 8.30 – 12.00 hod. 12.30 – 17.00 hod. 
Pátek 8.30 – 12.00 hod. 12.30 – 16.00 hod. 
Sobota 9.00 – 12.00 hod. (jen do 22. 12.)

l v informačním centru rondel nádraží – pouze platby kar-
tou.  Prodejní doba:
Pondělí 10.00 – 18.00 hod.
Úterý 10.00 – 18.00 hod.
Středa 10.00 – 18.00 hod.
Čtvrtek 10.00 – 18.00 hod.
Pátek 10.00 – 18.00 hod.
Sobota 10.00 – 18.00 hod.
Neděle  10.00 – 18.00 hod.
O vánočních svátcích, na Silvestra a Nový rok je zavřeno. 
 Věra Krejčová, vedoucí odboru finančního

VánoČní stroMky budou odváženy ze stanovišť 
separace ve dnech úklidu separačních stanovišť 
a to 8. 1. 2019, 15. 1. 2019 a 22. 1. 2019.

	 Schválený	 Upravený	 Skutečnost		 %	plnění
	 rozpočet	 rozpočet	 k	30.	10.	2018	 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)

281	697	000,00 282	706	043,00 234	236	297,73 82,86

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

115	844	351,00 101	066	437,43 87	426	694,52 86,50

kapitálové příjmy (příjmy	z	prodeje	majetku) 6	550	000,00 13	496	800,00 9	320	511,00 69,06

Přijaté dotace 95	370	890,00 112	774	435,08 59	776	056,88 53,00

Přijaté splátky půjček 112	930,00 112	930,00 303	730,00 268,95

rozpočtové příjmy  
běžného roku celkem

499 575 171,00 510 156 645,51 391 063 290,13 76,66

Přebytek	hospodaření	za	minulý	rok 112	191	349,00 124	386	962,09 124	386	962,09 100,00

Úvěr	na	nákup	nemovitostí	 159	164	245,00 45	440	000,00 28,55

Příjmy celkem vč. přebytku hospodaření 611 766 520,00 793 707 852,60 560 890 252,22 70,67

VÝDAJE	

Běžné	(provozní)	výdaje 338	968	754,00 368	668	833,40 285	717	568,70 77,50

Rozpisové	rezervy 9	609	000,00 5	862	258,17 0,00 0,00

Běžné výdaje celkem 348 577 754,00 374 531 091,57 285 717 568,70 76,29

Kapitálové	(investiční)	výdaje 222	953	707,00 285	323	208,02 150	218	419,03 52,65

Rezervy	na	investice 12	591	344,00 102	709	838,01 0,00 0,00

Investiční výdaje celkem 235 545 051,00 388 033 046,03 150 218 419,03 38,71

rozpočtové výdaje běžného roku 
celkem

584 122 805,00 762 564 137,60 435 935 987,73 57,17

Splátky	úvěru 27	643	715,00 31	143	715,00 28	832	345,43 92,58

Výdaje vč. splátky půjčky 611 766 520,00 793 707 852,60 464 768 333,16 58,56

rozdíl příjmy - výdaje (BV s kons.) 0,00 0,00 96 121 919,06

Podrobné čerpání rozpočtu najdete na www.ricany.cz - radnice - město a samospráva - finance a majetek města - aktuální informace o čerpání rozpočtu města
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Antonín Švehla. Hostivařský 
sedlák v čele republikové vlády 
„Vládnout neznamená utiskovat, nýbrž 
poctivě a spravedlivě řídit. Náš sedlák je 
od přírody nadán řídit. On musí řídit a 
spravovat své hospodářství ať je zle nebo 
dobře. On neutíká od svého pole, a proto 
já nesmím utíkat od vlády. Sedlák zaseje 
svá pole stejně, i když ví, že budou padat 
kroupy.“ A. Švehla  
Antonín Švehla je všeobecně známou 
postavou období první republiky. Ro-
dina Švehlova pocházela z Hostivaře, 
jeho otec Antonín Švehla starší byl mís-
topředsedou Sdružení českých země-
dělců, matka Marie pocházela z Lipan 
u Říčan, kam později Švehla zajížděl za 
prarodiči. Antonín se narodil 15. dubna 
1873 v Hostivaři. Po ukončení studií se 
začal připravovat na převzetí rodinného 
statku, učil se veškerým zemědělským 
pracím a s povozem jezdíval prodávat 
mléko a chléb po vsích v okolí Říčan i 
v Praze. V roce 1893 spoluzakládal So-
kol v Hostivaři a o dva roky později se 
stal jedním z iniciátorů vzniku Sokola 
v Říčanech. Ten byl pak založen na po-
čátku roku 1896. Kromě sokolských 
sportovních aktivit náleželo mezi Šveh-
lovy zájmy ochotnické divadlo a hra na 
housle. V roce 1899 se oženil a s man-
želkou Bohumilou měli syna Antonína 
a dceru Helenu. Velký zlom v jeho životě 
představoval i rok 1900. Tehdy mu ze-
mřel otec, po němž zdědil statek. Sou-
časně zahájil politickou kariéru, tehdy 
poprvé vystoupil na rolnickém sjezdu 
v Praze. Od té doby se aktivně účastnil 
rozličných politických akcí na území vi-
nohradského a říčanského okresu.
Švehlovým zájmem byl i tisk, redigoval 
Obranu zemědělců a jeho zásluhou byl 
založen deník Venkov, agrárnické listy 
Cep nebo obrázkový časopis Rozkvět. 
Později založil vlastní zemědělskou 
tiskárnu. Aktivně se účastnil bojů drob-
nějších zemědělců proti zemědělským 
kartelům, zvláště v oblasti pěstování 
řepy. Byli to právě říčanští řepaři, kteří 
podnítili širokou veřejnost k tomu, aby 
Švehla zastupoval říčanský okres v ra-
kouském parlamentu. Stalo se tak roku 
1908. V následujícím roce postoupil do 
čela Republikánské strany zemědělské-
ho a malorolnického lidu, jejíž členové 

se označovali jako tzv. agrárníci. Švehla 
se v parlamentu snažil prosazovat práva 
Čechů a především českých rolníků, což 
se mu většinou dařilo a získal si tak ve-
likou popularitu. Ne všechny ze Švehlo-
vých plánů byly realizovány, příkladem 
budiž jeho návrh na stavbu železnice 
mezi Říčany a Kostelcem nad Černými 
Lesy.
Za první světové války se stal Švehla ak-
tivním představitelem protirakouského 
odboje, ovšem na rozdíl od Kramáře či 
Rašína neskončil ve vězení. Spoluzaložil 
organizaci České srdce, která pomáhala 
strádajícím dětem. Ty mohly být umís-
ťovány do zemědělských rodin, které se 
o ně staraly, což se dělo i na Říčansku. 
Za války byl jedním z hlavních iniciáto-
rů vzniku Českého zemědělského (dnes 
Národního zemědělského) muzea, kte-
ré skutečně vzniklo v září 1918. Dne 28. 
října 1918 byl Švehla v Praze, kde jako 
člen Národního výboru (v jehož čele 
stál) byl jedním z mužů, kteří vyhlásili 
samostatný stát Čechů a Slováků. V čes-
koslovenské vládě začínal jako ministr 
vnitra – byl jím hned třikrát po sobě v le-
tech 1918–1920. Následující dva roky 
začleňoval do své politické strany Slová-
ky. V obdobích 1922–1925, 1925–1926 
a 1926–1929 byl ministerským předse-
dou československé vlády (od března do 
října 1926 jej dočasně nahradil Jan Čer-

ný). V roce 1927 se dokonce uvažovalo, 
že by se mohl stát československým 
prezidentem. Švehla ovšem prosazoval 
opětovnou kandidaturu T. G. Masaryka. 
Přestože po svém vstupu do světa vyso-
ké politiky první republiky již tak často 
Říčansko nenavštěvoval, příležitostně 
se sem vracel. Navštěvoval kupříkladu 
prezidenta Masaryka na jeho zámku 
v Kolodějích a známou se stala jeho 
účast na slavnosti staročeských májí ve 
Strančicích roku 1925, kde se potkal 
se starými známými, třeba s Václavem 
Kamlerem, s nímž spoluzakládal Sokol 
v Říčanech i v Hostivaři.
Politický život opustil v roce 1929 kvůli 
nemoci srdce, která se mu stala osud-
nou. V jejím důsledku 12. prosince 
1933 zemřel a jeho pohřbu v Hostivaři 
se zúčastnilo i mnoho obyvatel Říčan, 
především sokolové a členové Selské 
jízdy. Říčanští nezapomněli na to, co vše 
pro ně Švehla vykonal, a proto mu ne-
chali vytvořit sochu od Aloise Bučánka. 
Její slavnostní odhalení se odehrálo 4. 
října 1936. Za druhé světové války byla 
socha ukryta ve sběrně kovů na Mani-
nách, a přestože byla roku 1946 znovu 
vztyčena, po nástupu komunistů k moci 
byla opět stržena. Mladí agrárníci ji pak 
ukryli do studny v Lipanech, kde přečka-
la dobu nesvobody. „Říčanský Švehla“ 
byl znovuodhalen roku 1990, tentokrát 
již ne na původním místě (před starou 
radnicí), ale v parku, který nese Švehlo-
vo jméno. Kult 
Švehlovy osob-
nosti byl v Říča-
nech v minulos-
ti velmi silný, o 
čemž svědčí i 
to, že říčanské 
muzeum shro-
m a ž ď o v a l o 
památky s ním 
spjaté. Máme 
tedy zacho-
vány volební 
plakáty, novi-
nové články, 
kopie jeho dopisů, 
fotografie a busty.

Jan Boukal, Muzeum Říčany  

Socha Antonína 
Švehly na 

říčanském 
náměstí. Od smrti 
prvorepublikového 

politika letos 
uplyne 85 let 

Volební plakát A. Švehly 
ze sbírek Muzea Říčany
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1.  referent odděLení úseKoVého měření rychLosti a Vážení 
VozideL – odbor PráVní (VysoKorychLostní Vážení)

PoŽADUJEME: VŠ vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo na VŠ v Čr,  
případně VŠ vzdělání v bakalářském studijním programu v jiné oblasti  
LHŮtA Pro PoDání PŘIHLáŠEk:  11. 12. 2018 do 14.30 hod.
tErMín VÝBĚroVÉHo ŘíZEní: 12. 12. 2018 v 9.00 hod. – účast na VŘ je závazná podáním přihlášky 
včetně všech náležitostí – účastníci nebudou k účasti vyzýváni.

2.  referent odboru územního PLánoVání  
a regionáLního rozVoje

PoŽADUJEME: VŠ vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší  
odborné vzdělání – právní směr výhodou 
LHŮtA Pro PoDání PŘIHLáŠEk:  12. 12. 2018 do 17.30 hod.
tErMín VÝBĚroVÉHo ŘíZEní: 13. 12. 2018 v 9.00 hod. – účast na VŘ je závazná podáním přihlášky 
včetně všech náležitostí – účastníci nebudou k účasti vyzýváni.

3.  referent odboru obecní žiVnostensKý úřad
Bližší informace na www.ricany.cz/radnice/volná místa 

4.  sPráVce VozoVého ParKu, děLníK čištění města
PoŽADUJEME: min. střední vzdělání s výučním listem
LHŮtA Pro PoDání PŘIHLáŠEk: na tel. č. 323 618 126 nebo l. 123 
dušan Suchý, vedoucí oddělení technické správy

město říčany sVým zaměstnancŮm nabízí:
  zaměstnání u stabilního zaměstnavatele se zaručeným termínem výplaty
  5 týdnů dovolené ze zákona + 3 dny volna navíc
  Úprava pracovní doby (na pracovištích, kde je to možné)
  Příspěvek na mateřskou školu a možnost umístění dětí do firemní školky
  Stravenky 100 Kč a příspěvek na penzijní připojištění
  Příspěvky při životních a pracovních výročích
  Školení a příspěvek na zvyšování kvalifikace až 30.000 Kč
  Příspěvek na volnočasové aktivity
  Příspěvek na dětskou rekreaci organizovanou městem
  Příspěvek na kulturní akce organizované městem
  Možnost půjčky na bytové účely 
  Možnost sociální výpomoci a půjčky
  dotovaná výuka jazyků
  rekreace v městských rekreačních objektech v Kořenově (horská chalupa)  

a Lutové (jihočeský statek)

Bližší informace k jednotlivým výběrovým řízením včetně náležitostí přihlášky do výběrového 
řízení naleznete na www.ricany.cz/radnice/městský úřad/volná pracovní místa/Město Říčany

Město Říčany hledá 

schopné pracovníky do doBŘe zavedeného kolektivu  
na následující pracovní pozice:
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Významné říčanské dopravní stavby a termíny

stavba mobilní protihluko-
vé stěny začala. Letos prá-
ce potrvají do 20. prosince
Ve středu 21. 11. 2018 začala avi-
zovaná stavba mobilní protihlukové 
stěny na ulici Říčanská II/101. Jedná 
se o úsek od ulice Březinova po vjezd 
na sběrný dvůr. Investorem stavby 
je Středočeský kraj resp. Krajská 
správa údržby silnic. Stěna má být 
5 m vysoká a 240 m dlouhá. Vedení 
města Říčany si uvědomuje, že oby-
vatelé lokality mohou být obtěžováni 
hlukem, ale s tímto „betonovým“ ře-
šením nesouhlasilo a jednalo o stěně 
ze zeleně. Neúspěšně. „Betonové 
svodidlo ŽPSV“ typ „MPHS 1200“ 
může být dle rozhodnutí minister-
stva dopravy užito POUZE v soula-
du se zákonem o silničním provozu a 
v souladu s příslušnými technickými 
předpisy. I když se stavbu podařilo 
posunout a počkat na zprůjezdnění 
mostu v ulici 5. května, čekají řidi-
če dopravní komplikace. Stavbaři 
zaberou celý jeden jízdní pruh. Do-
pravu bude řídit dynamická světelná 
signalizace. V případě víkendových 

plných uzavírek povede objízdná 
trasa centrem města.

Částečná uzavírka: 
2. 12. 2018 od 12 hod. do 8. 12. 2018 
do 18 hod.
9. 12. 2018 od 12 hod. do 20. 12. 
2018.

 Úplná uzavírka:
1. 12. 2018 od 18 hod. do 2. 12. 2018 
do 12 hod.
8. 12. 2018 od 18 hod. do 9. 12. 2018 
do 12 hod.
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“Štuksák“ by měl být průjezdný 
od 1. prosince

Křižovatka ulic Politických vězňů a Rýdlova, kde pro-
bíhalo důležité napojení nové kanalizační stoky, bude 
pravděpodobně zprovozněna 1. 12. 2018.

Ulice Politických vězňů 
se otevře 4. prosince 2018

Kompletní rekonstrukce ulice Politických vězňů, včetně 
všech inženýrských sítí pod povrchem, je téměř dokon-
čena v úseku od Cesty Svobody po Rýdlovu. Na vozovce 
je již finální vrstva asfaltu. Veřejné osvětlení včetně na-

svícení přechodu je již dokončeno. V budoucím zeleném 
pásu je nyní navezena ornice a bude vyseta tráva.

Výstavba chodníku  
U Disku včetně přechodu  
a opravy autobusové zastávky dokončena
Podél levé strany Černokostelcké ulice (směr do centra) 
v úseku od odbočky s ulicí Za Větrníkem po most přes 
101, nechalo město vybudovat nový chodník. Vyznačen 
je již přechod pro chodce u Disku, který je pro zvýšení 
bezpečnosti nasvětlen a má bezbariérové prvky. Oprave-
ná je i autobusová zastávka U Větrníku. Výstavbu chod-
níku provedla společnost STRABAG a.s.
  Text Kateřina Lauerová
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V první řadě gratulujeme ke zvolení do 
Senátu Parlamentu Čr i do zastupitelstva 
Říčan. Kromě toho jste ještě krajský zastu-
pitel, vysokoškolský učitel a provozujete 
advokátní praxi. Není těch funkcí trochu 
moc? Například v Praze se politici dohodli, 
že nebudou sedět na tolika židlích.
Bezprostředně poté, kdy jsem byl zvo-
len senátorem, jsem ukončil dohodou 
pracovní poměr na Právnické fakultě 
Univerzity Karlovy a první den po slože-
ní slibu senátora jsem se vzdal mandátu 
krajského zastupitele. Jsem tedy nyní 
senátorem a advokátem, což považuji 
za optimální spojení účasti na legislativ-
ním procesu s výkonem právní praxe pro 
jejich přínosnou vzájemnou interakci.  
Jednou měsíčně se, samozřejmě bez pro-
blému, stihnu kvalifikovaně a aktivně 
účastnit večerního jednání říčanského 
zastupitelstva.  
Co podle vás rozhodlo o výsledku senátních 
voleb?
Každý z voličů se rozhodoval individu-
álně, ale po zevšeobecnění si myslím, že 
určitou roli hrála moje zkušenost z práv-
ní praxe a tedy zkušenost s aplikací práv-
ních norem, které Senát spoluvytváří. 
Samozřejmě k tomu významně přispěly 
mé zkušenosti z komunální politiky. 
A v neposlední řadě k výsledku voleb při-
spěl i můj osobní kontakt s voliči v celém 
mém volebním obvodu č. 41, ve kterém 
budu samozřejmě pokračovat i po mém 
zvolení. 
Kolik vás stála kampaň?
Cca 450 tisíc korun a byla hrazena STA-
Nem. 
Významně vám přispěl STAN. Co dostane 
oplátkou? bude tato strana dostávat každý 
rok státní příspěvek, který činí necelý 1 mi-
lion korun za senátorský mandát, nebo se 
o tento příspěvek budete nějak dělit? Máte 
v tomto směru nějakou smlouvu?
STAN financoval celou kampaň a bude 
dostávat státní příspěvek ve výši nece-
lého jednoho milionu korun. Já samo-
zřejmě nic z této částky dostávat nebudu 
a nikdy mě to ani nenapadlo. Upřímně 
řečeno mě překvapila i samotná vaše 
otázka, protože, pokud vím, tak nic ta-
kového není zvykem ani u jiných politic-
kých stran.  
Jak hodnotíte výsledek komunálních voleb 
v Říčanech? byl jste místostarostou a rad-
ním pro dopravu, legislativu či transparent-

nost úřadu. Myslíte, že výsledek voleb ovliv-
nily výsledky vaší práce v těchto oblastech?  
STAN získal důvěru téměř 25 % říčan-
ských voličů, za což jim ještě jednou moc 
děkuji. Můj osobní výsledek v senátních 
volbách v Říčanech beru jako vyjádření 
velké důvěry říčaňáků v moje další půso-
bení a samozřejmě jako ocenění toho, co 
jsem za uplynulých osm let v Říčanech 
pomohl prosadit a realizovat. V  Říča-
nech jsem v prvním i druhém kole senát-
ních voleb dostal nejvíce hlasů ze všech 
kandidátů, a bylo to vždy o cca 20 % hla-
sů více, než dostal v pořadí druhý kan-
didát. Budu se proto snažit pro Říčany 
dělat v pozici senátora maximum mož-
ného, a to bez ohledu na to, kdo právě 
v daný moment v Říčanech vede radnici. 
Víte, že prakticky po volbách kandidát 
STANu Petr bartoš předložil k posouzení 
developerský projekt na výstavbu téměř 
50 bytů? Měl by se finančně podílet na 
budování městské infrastruktury jako další 
stavebníci?
Tato informace je pro mě novum. Mohu 
proto jen říci, že v případech takových 
projektů stavební zákon ukládá povin-
nost posoudit „zda záměr klade výraz-
né požadavky na veřejnou dopravní 
a technickou infrastrukturu a tento 
záměr nebude možné realizovat bez 
příslušných nových staveb a zařízení 
nebo úpravy stávajících“. Pokud ano, 
pak by bylo legitimní uzavření rozumné 
plánovací smlouvy. Nevím ovšem, proč 
tato otázka na soukromé podnikatelské 
aktivity byla personifikována a proč vů-
bec byla formulována ve spojení s kan-
didátní listinou STANu a proč se na toto 
ptáte mě. Mohu si to ale domyslet.  
Ve městě, na kraji i v Parlamentu patříte 
k opozici. Máte z této pozice vůbec šanci 
cokoli prosadit?     
Tak především musím vaše tvrzení po-
opravit. V Senátu náš senátorský klub 
(STANu) není v opozici, ale je jeden ze 
dvou nejsilnějších senátorských klubů.  
Jsme poměrně úspěšní v prosazování 
svých názorů a návrhů. Pokud jde o vaši 
mediální představu, že prosadit cokoli 
z opozičních lavic je nemožné, tak mu-
sím říct, že takovou představu považuji 
za protidemokratickou. Politické vedení 
stylem – máme většinu, a tak nás vaše 
názory nezajímají -  patří spíše ke stylu 
diktátorskému, než k demokratické for-

mě správy věcí veřejných.  Naši poslanci 
jsou také poměrně úspěšní v prosazová-
ní jednotlivých návrhů, jako je například 
v dnešních dnech schválená novela trest-
ního zákoníku. 
Také na kraji, třeba v rámci práce komise 
pro majetek, se mi dařilo prosadit určitý 
zákonný a hospodárný způsob naložení 
s krajským majetkem bez ohledu na to, 
zda jsem byl v opozici nebo komisi vedl 
z koaličních pozic. V městském zastu-
pitelstvu nebudeme pouhou „opozicí“, 
tedy jen protikladem majority, ale naší 
funkcí bude zejména věcná a nekompro-
misní kontrola a kritika jednání, která 
budeme považovat buď za nezákonná, 
neúčelná, nehospodárná či škodlivá pro 
město a jeho obyvatele. Dále budeme 
fungovat jako nabídka alternativ k politi-
ce rady a většiny zastupitelstva a budeme 
připraveni současné vedení radnice kdy-
koli nahradit. 
Jaké máte vlastně konkrétní cíle? Co bude 
vaší prioritou?
Konkrétní cíle jsem už definoval v kam-
pani. Chtěl bych třeba prosadit úpravu 
procesních řádů (trestního a civilního), 
zejména ve věci obnovy řízení a dalších 
institutů procesního práva nutných pro 
zajištění spravedlivého řízení. Chtěl 
bych také zahájit diskusi a pokud mož-
no i dovést do úspěšného konce v podo-
bě změny právních předpisů formování 
Rady pro rozhlasové a televizní vysílání 
tak, aby ji konstituoval Senát a nikoli 
Poslanecká sněmovna a Rada tak byla 
skutečně nezávislá na vládě.
Mottem v kampani byla „férová justice“. 
Máte pocit, že náš právní systém není féro-
vý? Jak to změníte?
Ta otázka není formulována správně. 

rozhovor s nově zvoleným senátorem Zdeňkem Hrabou
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Justice a právní systém jsou totiž dvě 
zcela odlišné věci.  Právním systé-
mem se rozumí právní kultura, tedy 
to, zda u nás je systém kontinentál-
ního evropského práva, nebo systém 
angloamerického práva nebo systém 
práva islámského (šaría). Já jsem jed-
noznačným stoupencem evropského 
kontinentálního práva, kam samo-
zřejmě patří po staletí i náš právní 
řád.  Pokud jde o můj názor na kvalitu 
našeho právního řádu, tak nejsem zda-
leka sám, kdo je přesvědčen to tom, 
že kvalitní není.  Už to, že náš právní 
řád tvoří nyní cca 2 miliony právních 
norem (včetně přímo aplikovatelných 
směrnic EU) je strašná představa, 
protože elementárním předpokladem 
dodržování práva je jeho znalost a sro-
zumitelnost.   
Mám radost, že na listopadovém 
plénu Senátu byla schválena novela 
trestního zákoníku a, mimo jiné i z mé 
osobní iniciativy, byla zavedena nová 
skutková podstata, trestný čin maření 
spravedlnosti, která trestá třeba před-
ložení falešných listinných důkazů 
v soudním řízení.  Osobně jsem pro 
zavedení další skutkové podstaty trest-
ného činu (opět podle vzoru z Němec-
ka) trestajícího tzv. překrucování prá-
va. Zjevné „ohnutí“ právních norem 
ve prospěch jedné strany totiž někteří 
soudci nebo úředníci vydávají za „jiný 
právní názor“. A to by mělo být trestá-
no, tak jako je tomu v Německu.
A nyní k pojmu férová justice, tedy 
soudnictví.  Navzdory mediálnímu 
klišé nezávislost justice sama o sobě 
nezaručuje, že konkrétní rozhodování 
bude nestranné, nezaujaté, že bude 
zákonné a spravedlivé.  Takové roz-
hodování zaručuje jen férový proces, 
nebo chcete-li, spravedlivý proces. To 
je požadavek mezinárodního práva 
a naší Ústavy, který dopadá na všech-
na řízení před orgány veřejné moci, 
nikoli pouze na řízení před soudem.  
Znamená to zajistit dodržování všech 
zákonných formálních postupů v ří-
zení jako pojistky proti zneužití moci.  
A dodal bych, že by to mělo znamenat 
také přísný postih všech odchylek od 
předepsaných postupů.  Právě to se 
ale moc neděje.   Česká republika patří 
k zemím, kde je porušování práva na 
spravedlivý proces předmětem časté 
kritiky, domácí i mezinárodní. Ústavní 

soud a Evropský soud pro lidská práva 
každoročně konstatují porušení toho-
to práva u několika stovek stěžovatelů. 
A to je jen špička ledovce. Ze své praxe, 
z rozhovorů se svými voliči, se starosty 
obcí, ale koneckonců i z publikova-
ných případů bych mohl demonstro-
vat řadu někdy až skutečně otřesných 
případů neférového postupu.
V kampani jste hovořil o „podstatném 
zpřísnění odpovědnosti úředníků, policis-
tů, státních zástupců, soudců“, jak tomu 
konkrétně rozumět? Nehrozí pak to, že se 
každý bude bát cokoli rozhodnout a všech-
ny procesy se výrazně zpomalí?
To, že někdo jedná zodpovědně, vůbec 
neznamená, že se prodlouží rozhodova-
cí proces. Rozhodnout špatně opravdu 
není rychlejší, než rozhodnout řádně 
podle zákona. To je jen oblíbená obezlič-
ka.  Postup podle zákona je sice nároč-
nější na znalosti a na racionální pracovní 
postup, ale vede k cíli daleko rychleji, bez 
potřeby rušit nekvalitní rozhodnutí v od-
volacích a dovolacím řízení.  A i kdyby 
to mělo být podle vaší domněnky – byla 
byste raději souzena rychle nebo podle 
zákona a spravedlivě?
Potřebu zpřísnění odpovědnosti mohu 
přiblížit třeba skutečnými případy. Když 
soudce rozhodne o uvalení zjevně nezá-
konné vazby na člověka a omezí ho na 
svobodě, nenese prakticky žádnou osob-
ní odpovědnost (z nedávné minulosti byl 
potrestán pouze snížením platu), zatím-
co pokud omezí na svobodě „obyčejný 
člověk“ jiného „obyčejného člověka“, je 
trestán odnětím svobody.
Proč jste vystupoval proti pojmenování par-
ku po prezidentovi Václavu Havlovi? Jaké 
máte k této osobnosti výhrady?  
Myslím, si, že byla výjimečná příležitost 
při stoletém výročí vzniku Českosloven-
ska pojmenovat park, tak jak navrhovali 
moji kolegové ze STANu na zastupi-
telstvu, tedy Park republiky.  Nejsem 
příznivcem pojmenovávání čehokoli 
jmény osob zejména z nedávné minulos-
ti, protože pamětníci vědí, že konkrétní 
člověk byl vždy mnohem složitější, než 
mýtus o něm. Pokud jde o Václava Hav-
la, platí to také. A možná i proto s tímto 
názvem souhlasila jen těsná většina za-
stupitelů. Nemám rád černobílé obrazy 
a „jednoduché“ pohledy na lidi a historii 
a na hodnocení lidí zvlášť.  Konstrukci 
jakýchkoli „výhrad k někomu“ považuji 
proto za velmi nepatřičnou a neslušnou.  

Hodnocení skutečného člověka Václava 
Havla, se všemi jeho klady, nedostatky, 
zásluhami i problémy, rozhodně není 
úkol na několik vět.  A k vaší otázce po-
ložené v nedokonavém tvaru – „vystu-
poval“? V právu se takovéto otázce říká 
kapciózní, klamavá, a je nepřípustná.  
K pojmenování parku jsem se vyjádřil 
jen jednou. Na „poradě“ vedení města 
v srpnu 2018.  Nechť si čtenář svůj názor 
udělá sám.   
byl to i důvod pro vaši neúčast na oslavách 
vzniku samostatného Československa po-
řádaných městem Říčany 27. a 28. října? 
Pokud ne, jaký byl důvod? V Říčanech jste 
se zastavil v úzkém kruhu u pomníku A. 
Švehly.
Opět musím konstatovat, že v právu 
se takovéto otázce říká kapciózní, kla-
mavá, a je proto v procesním právu 
zakázaná a nepřípustná.  Nevím totiž 
jaké „to“ by měl být důvod mé neúčasti 
na oslavách. Vy přeci dobře víte, že na 
sobotní sázení stromů (jako náhrady, 
když se nepodařilo park včas dokončit) 
i z následného společenského večera 
v Labuti jsem se včas omluvil, proto-
že jsem byl nemocný. V neděli jsem se 
ráno na chvíli zastavil u pomníku An-
tonína Švehly a položil tam na památ-
ku věnec.  Následně s kolegy senátory 
profesorem Drahošem a doktorem Hil-
šerem jsem byl uctít památku prvního 
československého prezidenta T. G. 
Masaryka a u jeho sochy na Pražském 
hradě položit kytici.  Bohužel se to časo-
vě překrývalo s dopoledními oslavami 
v Říčanech.
Kandidoval jste jako nezávislý kandidát za 
STAN. budete hlasovat v souladu se „stra-
nickou příslušností“, nebo dle svých osob-
ních postojů?
Je samozřejmé, že budu vždy hlasovat 
podle svých osobních postojů a názorů, 
a to proto, že mi to ukládá Ústava a slib 
senátora.  V  Senátu, ještě více než v Po-
slanecké sněmovně, je to i díky mandátu 
z přímé volby standardem.  Navíc jsou 
mé názory ve většině blízké názorům 
ostatních kolegů senátorů v našem klu-
bu STAN. Možnost a povinnost hlaso-
vat podle osobních postojů je dle mého 
názoru první podmínkou demokracie 
a mimo jiné je to i jeden z důvodů, proč 
jsem kandidoval za hnutí STAN, které 
mi toto umožňuje.  

 Dotazy položila Kateřina Lauerová, 
tisková mluvčí města
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Máte nápad, jak zkrášlit vaše oko-
lí? Chybí vám něco v Říčanech nebo 
přímo ve vaší ulici? Chtěli byste 
nové dětské hřiště, zasadit zeleň, 
opravit chodník nebo nové osvět-
lení? Nenechávejte si to pro sebe! 
Zapojte se do třetího ročníku par-
ticipativního rozpočtování v Říča-
nech a získejte pro vaše nápady pří-
znivce mezi spoluobčany. Vytvořte 
vlastní komunitu, diskutujte, ptejte 
se, vylepšujte své návrhy a vymýš-
lejte pro ně podpůrné kampaně.

celkový rozpočet pro pébéčko 
je 5 milionů Kč.
l velké investiční projekty (4 milio-
ny): cena jednoho projektu mezi 500 
tisíc - 2 miliony
l malé investiční projekty (1 mi-
lion): cena jednoho projektu mezi  
0 - 500 tisíc 
Prostředky budou využity na pro-
jekty navržené z řad veřejnosti na 
majetku města. realizovány budou 
dva první projekty z obou kategorií. 

Navrhovatelem může být fyzická 
osoba starší 15 let s trvalým poby-
tem v Říčanech. Do rozpočtu projek-
tu musí být vedle realizace zahrnuty 
také všechny související náklady, 
například za zpracování projektové 
dokumentace či následnou údržbu 
(po dobu pěti let). Každý návrh musí 
obsahovat název s uvedením lokality 
zamýšlené realizace (adresa/GPS 
souřadnice), odůvodnění návrhu 
(jaký bude přínos pro město, kolika 
občanů se bude týkat) a detailní po-
pis se všemi podklady pro technickou 
analýzu (fotodokumentace stávající-
ho stavu, vizualizace, typy navrhova-
ných prvků aj.).
Informační kampaň (prosinec 
2018)
Podávání návrhů (prosinec 2018 – 
leden 2019) 
Každý navrhovatel může podat cel-
kem maximálně tři návrhy. 
Forma podání písemná: online 

(vyplnit online formulář na www.
prekvaptericany.cz, e-mailem na ri-
dim@ricany.cz), osobně na infocen-
tru (Masarykovo náměstí) případně 
přímo během jednoho z veřejných 
setkání. 
Povinnost prezentovat návrh na 
jednom z veřejných setkání se vzta-
huje i na „online navrhovatele“. Po 
představení návrhů přítomní budou 
diskutovat, v případě podobnosti 
projektů (řešících stejnou lokalitu) 
bude možné spojit je v jeden. Není 
možné podat dvě varianty stejného 
projektu (“mini a maxi”), byť od 
dvou různých navrhovatelů. 
Čtyři veřejná setkání se uskuteční 
vždy od 18.30 hod. v lednu 2019:
14. 1. restaurace Jureček / 16. 1. 
KC Labuť / 23. 1. hospůdka Marvá-
nek / 28. 1. restaurace Pavilon 
Přítomna bude koordinátorka pébéč-
ka a pracovníci radnice. Kromě dis-
kuse o návrzích účastníky čeká také 
malé občerstvení. 

evaluace návrhů 
(únor – duben 2019) 
Návrhy projektů vzešlé z veřejných 
setkání budou předány k technické 
analýze příslušným odborům radni-
ce. Ty zhodnotí jejich realizovatel-
nost, majetkoprávní vztahy a očeká-
vané náklady. Autoři projektů, které 
nepostoupí do samotného hlasování, 

budou informováni o důvodech to-
hoto rozhodnutí. Autory projektů, 
jejichž realizovatelnosti budou bránit 
pouhé detaily, budou kontaktovat 
pracovníci radnice či koordinátorka 
pébéčka a poradí, jak návrhy upravit, 
aby o nich mohla veřejnost hlasovat. 

Kampaň navrhovatelů
(květen 2019) 
Hlasování (červen 2019)
O návrzích, které prošly evaluací v 
rámci radnice, budou občané regis-
trovaní v Řídím Říčany moci hla-
sovat v první polovině června přes 
aplikaci D21. Hlasování bude umož-
něno i papírově (místa budou upřes-
něna). Použít bude možné kladné i 
záporné hlasy. Výsledky hlasování 
budou zveřejněny na webu města po 
sečtení hlasů. Následně proběhne 
slavnostní vyhlášení vítězných pro-
jektů, jehož datum bude upřesněno 
v průběhu projektu. 

realizace návrhů 
(od července 2019) 
Občané budou průběžně informová-
ni o stavu realizace všech vítězných 
projektů. Hlasující budou informová-
ni cíleně pomocí e-mailů, pokud o to 
na konci hlasování požádají. Ostatní 
občané informace najdou na webu 
a Facebooku města a v Říčanském 
kurýru. 

PrAViDLA PŘeKVAPTe ŘíČANy 
3. ročník participativního rozpočtování
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ZEPE

Získejte pro svůj projekt potřebnou podporu na 
veřejném setkání a přesvědčte ostatní o jeho smyslu! 
14., 16., 23. a 28. ledna 2019, vždy od 18.30 hod.

( 14/1 JUREČEK  |  16/1 KC LABUŤ  |  23/1 MARVÁNEK  |  28/1 PAVILON )

O nejlepších projektech hlasujte v červnu 2019 
na www.ridimricany.cz i papírově. Ty s nejvyšším 
počtem hlasů budeme v Říčanech realizovat.  
Tak pojďme na to!
( PŘESNÉ TECHNICKÉ PARAMETRY PROJEKTŮ NA WWW.PREKVAPTERICANY.CZ )

PŘEKVAPTE ŘÍČANY
3. ROČNÍK PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTOVÁNÍ

Máte skvělý nápad, jak něco zlepšit v našem městě? 
Nenechte si ho pro sebe! Můžete podat až tři náměty. 
Máme připraveno 5 milionů Kč pro vaše nápady, které 
budou sloužit nám všem!

( VYPLŇTE FORMULÁŘ ON-LINE, POŠLETE MAILEM NEBO PŘINESTE DO INFOCENTRA )

RICANY leták_do_kurýru_Překvapte_Říčany_III_160x245_V4.indd   1 15.11.18   10:06
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NÁZEV PROJEKTU (maximálně 12 slov)

NAVRHOVATEL (jméno, příjmení)

E-MAIL      TELEFON

POPIS PROJEKTU (co, kde, proč, pro koho…)

ZÚČASTNÍM SE VEŘEJNÉHO SETKÁNÍ

PŘEDPOKLÁDANÁ CENA PROJEKTU (zahrňte i provozní náklady za 5 let)

Detailnější podklady pro ověření proveditelnosti a ceny připojte, případně si je od vás vyžádáme.

POPIŠTE SVŮJ PROJEKT

•  Podpora občanů – váš projekt představíte na jednom 

z veřejných setkání a pak projde hlasováním veřejnosti.

•  Finance – na realizaci projektů je vyčleněno celkem 

5 mil. Kč, z toho 4 mil. Kč na projekty v ceně v rozmezí 

0,5–2 mil. Kč, 1 mil. Kč na projekty v ceně do 0,5 mil. Kč.

•  Náklady – náklady vašeho záměru nesmí přesáhnout 

2 mil. Kč (včetně projektování).

•  Veřejný prostor – váš záměr by měl být navržen na 

pozemcích města a veřejných prostranstvích.

•  Pro lidi – výsledné dílo musí sloužit veřejnosti.

CO MÁM UDĚLAT S PRÁVĚ VYPLNĚNÝM FORMULÁŘEM?

→ Formulář můžete ofotit a elektronickou kopii poslat e-mailem na: ridim@ricany.cz | → Formulář můžete odnést a předat 
v Infocentru na Masarykově náměstí. | → Formulář můžete také vyplnit on-line na adrese: www.prekvaptericany.cz

14/1 16/1 23/1 28/1

PRAVIDLA 3. PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTOVÁNÍ V ŘÍČANECH

RICANY leták_do_kurýru_Překvapte_Říčany_III_160x245_V4.indd   2 15.11.18   10:06
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Přejeme všem občanům našeho města kouzelné a tajemné Vánoce plné krásných  
setkání s nejmilejšími, příjemné pohody a provoněné atmosféry.

Vedení města Říčany

Říčanský sportovec roku 2018  nominace do ankety
Je váš kamarád úspěš-
ný sportovec? Máte 
v rodině šampiona? 
Anebo jste přímo vy v 
roce 2018 dosáhl(a) 
významného úspěchu? 
Řekněte nám o tom do 
konce roku. Vítězové 
ankety v kategoriích 
jednotlivců i týmů ob-
drží hodnotné ceny.
 
Nominujte sportovce 
na  www.sportovec.
ricany.cz, případně 
emailem na david.
michalicka@ricany.
cz. Vítězové hlasování 
budou slavnostně 
vyhlášeni v rámci 
8. Reprezentačního 
plesu města v sobotu 
9. února 2019 v KC 
Labuť.
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zastupitelé

Volby v Říčanech platí. Stížnost na průběh voleb neuspěla. 
Cenzura v Kurýru není

Volby zpravi-
dla provázejí 
emoce, ostré 
kampaně a úto-
ky na jednotlivé 
kandidáty. Jde 
o moc. Kandi-
dáti a jejich pří-

znivci používají celé spektrum bojových 
prostředků a často v zápalu boje překročí 
hranu slušnosti, pravdivosti i zákonnos-
ti. Zpravidla je to tak, že autoři nejšpina-
vějších pomluv si nepřipouští, že právě 
oni špiní atmosféru ve společnosti. Ač-
koli mluví o slušnosti, sami jednají kraj-
ně neslušně, pomlouvačně či nezákon-
ně. Posoudit to dokáže nezávislý soud.
V případě Říčan soud rozhodl, že volby 
proběhly regulérně. Přesněji. Žalobce 
o mně osobně tvrdil, že jsem se dopustil 
četných nezákonností a z toho důvodu 
měly být volby neplatné. Soudci však ná-
vrh zamítli. V odůvodnění se píše: Soud 
musí konstatovat, že navrhovatel svá 
tvrzení neopřel o žádné relevantní 
důkazy…  Soud se zabýval i otázkou 
údajné cenzury a zneužívání městského 
věstníku Říčanský Kurýr: Pokud jde 
o tvrzení, že obecní média podléhají 
cenzuře, předložil navrhovatel ko-
pii článku „Zamyšlení než půjdeme 
volit“… Článek je vůči vedení města 
Říčany kritický, a přesto byl uveřej-
něn. Předložený důkaz tedy cenzuru 

obecních médií neprokazuje, spíše 
naopak. Žalobce přitom podporovali 
a jeho tvrzení šířili četní opoziční politici. 
Soud tedy žádnou cenzuru v Kurýru 
neshledal. Jste čtenáři a víte, že v Kurýru 
mohou zveřejňovat články nejen všech-
ny politické subjekty, jednotliví zastupi-
telé, ale sami občané. Žádná otázka na 
starostu či kritika není zakázaná a také 
kritiku na mou adresu Kurýr zveřejňuje. 
Ve Strakonicích naopak soud výsledek 
voleb zneplatnil. Podle soudců se ve stra-
konickém městském věstníku jen těžko 
hledá jakákoliv zmínka o jiných politic-
kých představitelích města či článek, 
který by přinášel jakoukoli kritiku smě-
řovanou vůči vedení města. To je důležité 
srovnání. 
Říčany zápasí s něčím jiným než s cen-
zurou. Svobodu slova totiž někteří 
zneužívají pro bezostyšné pomluvy, 
urážky, zesměšnění a lži. A míří pře-
devším na mě. Příklad. V kampani se 
objevily letáky a internetové stránky, 
které o mně tvrdí, že jsem stíhaný po-
licií, že jsem spáchal podvody apod. 
Je to velmi závažná pomluva. NIKDY 
mi nebylo sděleno žádné obvinění, 
NIKDY nebylo proti mně zahájeno 
trestní stíhání, NIKDY jsem nebyl 
v žádné trestní věci obžalován. Musel 
jsem mnohokrát vysvětlovat, že to není 
pravda. Před volbami i po volbách, kdy 
se kolegové zastupitelé rozhodovali, 

zda mě podpoří jako starostu. Obhaju-
ji se před veřejností, známými i spolu-
pracovníky. Snesu hodně, ale tohle už 
je moc. Pomluva mi způsobila vážnou 
újmu a prosím, věřte i vy, že jsem žád-
ný trestný čin nespáchal.
Proti pomluvě se těžko brání. Pamatuje 
na ni trestní zákoník a doufám, že policie 
anonymního autora najde, třeba s vaší 
pomocí. 
Svoboda slova není svobodou beztrestně 
pomlouvat druhé, šířit o nich nepravdivé 
údaje. Je také dobré vědět, že odpověd-
nost za šíření možných pomluv nese i vy-
davatel. Každá redakční rada se občas 
dostane do rozhodování, zda je zaslaný 
článek kritikou nebo lživou pomluvou. 
Volby jsou za námi a věřím, že se situace 
brzy zklidní.
 Vladimír Kořen,  starosta  

 (Klidné město)

§ 184 POMLUVA
(1) Kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je 
způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost 
u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměst-
nání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit 
mu jinou vážnou újmu, bude potrestán odnětím 
svobody až na jeden rok.
(2) Odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem 
činnosti bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uve-
dený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, tele-
vizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným 
obdobně účinným způsobem.

Devětadvacet let svobody a demokracie
Měla jsem v úmyslu psát o prv-
ním ustavujícím Zastupitelstvu, 
které proběhlo 14. 11. 2018, 
ale o tom možná bude psát ně-
kdo jiný ze zastupitelů. Já bych 
se ráda vyjádřila k jinému výro-
čí, které se váže k 17. listopadu.  
U nás v rodině se slaví již od roku 

1967, kdy se nám právě v tento den narodila první dcera. 
Bohužel si musela i se svou mladší sestrou zvykat, že to, co 
se říká doma, se nesmí říkat ve škole a na veřejnosti. V roce 
1989 jsme se dočkali, že můžeme všichni veřejně říkat, co 
si myslíme, a hlavně můžeme říkat to, co se nám nelíbí. To 
ale záleží na každém z nás a naší odvaze, říkat svůj názor 
veřejně a stát si za ním, ne vést pouze hospodské řeči. 
V poslední době se hodně skloňuje slovo demokracie. Víme 
vlastně, co to slovo znamená? Může se vysvětlovat mnohými 
definicemi. Mně se líbí dvě: „Slovo demokracie je celkem 

běžně přijímáno například jako synonymum pro svobodu, 
rozumné chování, mírumilovnost, otevřenost k názorům 
ostatních.“ A: „Demokracie neznamená, že si můžeme 
dělat, co chceme, ale že nemusíme dělat to, co nechceme.“ 
Politik musí umět čelit i nepříjemným situacím, vždyť šel do 
voleb dobrovolně. Nemůže přece ze všeho vinit někoho jiného 
a musí umět přiznat, že se mýlil a že neměl pravdu.
Přece se ale vrátím k našemu prvnímu zasedání Za-
stupitelstva. Zaznělo tam hodně slov o tom, jak vedení 
města bude spolupracovat na zásadních akcích napříč 
spektrem zastupitelů. Mám sice z minulého období jinou 
zkušenost, ale chci věřit, že to tak bude. První zkouškou 
tohoto slibu bude na Zastupitelstvu 28. 11. 2018 volba 
členů výborů a komisí. Nezvolit někoho do výboru jenom 
proto, že si o něm myslím, že je šťoura a stále něco kriti-
zuje, a že na mě osobně útočí, má k definici demokracie 
opravdu hodně daleko.  
 Karla Egidová, zastupitelka (ODS)
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zastupitelé

Na prvním za-
sedání nově 
zvoleného za-
s t u p i t e l s t v a 
ve středu 14. 
listopadu jsme 
všichni složili 
slib. Slíbili jsme 
věrnost České 

republice a zavázali se dodržovat její 
zákony. Na jednu stranu je to slib re-
lativně formální, protože zákony musí 
dodržovat každý občan naší země. 
Na druhou stranu by však složením 
tohoto slibu měl politik přijmout i 
fakt, že se do jisté míry stává vzo-
rem v chování pro všechny ostatní. 
Přesto mám ale pocit, že se složení 
slibu stalo formalitou, kterou větši-
na politiků přejde jako nutnou sou-
část rituálu a jeho hlubší význam 
neřeší. 

Prožíváme podzim, který je letos 
obzvláště slavnostní. Naše zem 
slaví sto let existence, krátce na to 
si připomínáme 29. výročí pádu 
komunistické totality. Jenže tyto 
oslavy mají zvláštní pachuť. Prezi-
dent republiky vyznamenává při-
sluhovače totalitního režimu a jeho 
blízké okolí čelí vážnému podezře-
ní, že získává nemalé ekonomické 
výhody z postů, které na Pražském 
hradě mají.  Premiér země, od svého 
začátku v obrovském střetu zájmů a 
trestně stíhaný, je podezřelý z účasti 
na ovlivňování svého syna, jednoho 
z hlavních svědků své kriminální 
kauzy, téměř v přímém přenosu.
Těch případů a podezřelých udá-
lostí okolo obou držitelů význam-
ných úřadů je hodně. A policie ne-
koná dostatečně efektivně, aby buď 
všechna podezření rozptýlila, nebo 

podezřelé hnala k odpovědnosti. 
Byť si to možná hned a naplno ne-
uvědomujeme, oboje má obrovský 
dopad na všeobecné vnímání zá-
konů. A to na začátku práce obou 
zmiňovaných bylo to, co jsem zmí-
nil v úvodu – slib věrnosti zákonům 
České republiky.
A mluvím-li v úvodu o vzorech 
chování, nejde jen o dodržování zá-
konů. Politici jsou vzorem i v tom, 
jak se k sobě chovají. Komunikace 
v politice by měla být slušná, dis-
kuse svobodná a otevřená, kritika 
věcná a její přijímání důstojné a 
s rozumem. Přeji nám všem, ať se 
toho v brzké době na celostátní 
úrovni dočkáme. A věřím, že tomu 
tak bude i příští čtyři roky na úrov-
ni komunální v Říčanech.)

  Jiří Kozák, zastupitel (ODS) 

Slib věrnosti zákonům země
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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
14. října, 19.00  
Strážníci přijímají žádost od Policie ČR o součinnost 
při prověření krádeže finančních prostředků na ubytov-
ně v ulici Uhelná. Strážníci na místě zjišťují, že nezná-
mý pachatel měl opakovaně odcizit finanční hotovost 
dvěma osobám ubytovaným na ubytovně, a to v prvním 
případě ve výši sedm set korun a ve druhém jeden tisíc 
korun, a to vždy z peněženky, která byla volně přístup-
ná v neuzamčeném pokoji. Na místě se strážníkům 
šetřením nepodařilo zjistit poznatky vedoucí ke zjiš-
tění pachatele. U obou oznamovatelů bylo provedeno 
orientační vyšetření na ovlivnění alkoholem, kdy byla 
naměřena hodnota 1,11 promile a 2,56 promile. Ozna-
movatelé byli poučeni o nutnosti oznámit vše ve stavu, 
kdy nebudou pod vlivem alkoholu nebo jiných návyko-
vých látek, tak aby byli schopni právních úkonů. Zjiště-
né poznatky byly předány Policii ČR pro podezření ze 
spáchání trestného činu krádeže.

17. října, 20.34 
Strážníci si v městské části Strašín, tzv. „Pastelko-
vě“ všímají řidiče motocyklu, který nemá nasaze-
nu ochrannou helmu. Strážníci řidiče zastavují ke 
kontrole. Během komunikace je řidič dotázán, zda 
konzumoval během jízdy nebo před jízdou alkoholic-
ký nápoj. Řidič přiznává konzumaci vína a souhlasí 
s provedením orientačního vyšetření na alkohol, kdy 
naměřená hodnota činí 0,60 promile. Dalším šetře-
ním se ukázalo, že řidič se svým motocyklem jezdí pět 
let bez platné kontroly technické způsobilosti. Řidiči 
hlídka přikázala setrvat na místě do příjezdu Police 
ČR, která následně řidiči zakázala další jízdu a zadr-
žela řidičský průkaz. 

22. října, 23.09 
Městská policie přijala žádost o součinnost ve věci ote-
vření bytu na Černokostelecké ulici, kde se má nachá-
zet osoba se závažným onemocněním, která neotevírá 
dveře. Na místě se v době příjezdu již nacházeli hasiči a 
lékař záchranné služby, kteří se souhlasem nájemkyně 
bytu vstoupili oknem do bytu, kde nalezli muže ležícího 
v posteli. Muž jevil známky ovlivnění alkoholem a byl 
šokován přítomností složek integrovaného záchranné-
ho systému. Následně svým zachráncům vynadal, že 
vstoupili do bytu v botách a přítelkyni, že volala o po-
moc, když se nedostala domů. 

10. listopadu, 10.23
Na základě telefonického oznámení prověřují strážníci 
pád stromu do prostoru komunikace v ulici Říčanská. 
Naštěstí se nejednalo o vzrostlý strom, ale i tak se v místě 
komplikuje bezpečnost a plynulost silničního provozu. Na 
místo je k odstranění přivolán hasičský záchranný sbor. 
Strážníci v místě usměrňují provoz vozidel až do úplného 
odstranění stromu z komunikace a obnovení provozu.

15. listopadu, 17.15 
Strážníci asistují zdravotnické záchranné službě v ulici 
Černokostelecká, kde došlo k dopravní nehodě, a to srážce 
motorového vozidla s chodcem. Šetřením bylo zjištěno, že 
chodec, který utrpěl zranění, byl silně pod vlivem alkoholu 
- orientační vyšetření prokázalo hodnotu 2.88 promile. Na 
místě tak zasahují všechny složky integrovaného záchran-
ného systému. Strážníci v místě zásahu usměrňují provoz 
projíždějících vozidel.

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

Jindřich Joch
zástupce vedoucího Městské policie Říčany

Děkuji městské policii, která mně poskytla výraznou 
pomoc při vyčerpání mých sil 16. listopadu. p. Šerý
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Vážení čtenáři našich příspěvků, závěr roku máme asi všichni 
velmi podobný, každý v předstihu nakupuje a shání, aby měl 
svátky co nejklidnější. A u nás ve sboru máme z části vybrá-
no. 30. 10. se rozhodlo, že budeme mít předčasného Ježíška. 
Koncem října byl vybrán dodavatel na náš nový DA (dopravní 
automobil), který nahradí naši letitou Avii. Nemalou měrou 
se na tomto přírůstku v našem vozovém parku zasloužil sta-
rosta Říčan pan Kořen a pan Skočdopole. Patří jim obrovský 
dík. Pochopitelně by se to neobešlo bez našeho velitele a v ne-
poslední řadě garážmistrů naší jednotky, kteří pomáhali se 
specifikací tak, aby vůz vyhovoval nejen tabulkám HZS, ale 
hlavně použití v jednotce. Nezbývá než jen počkat do února 
v roce 2019 a doufat, že zadaná firma vše stihne podle plánu. 
Dále se můžeme pochlubit přepsanou TATROU 815 od HZS, 
kterou v součastné době připravujeme k obrazu svému, po-
chopitelně i opravujeme, aby byla schopna co nejdřívějšího 
zařazení do výjezdu. Za to vše patří nesčetné díky již výše jme-
novanému panu starostovi a řediteli krizového řízení města. 
Nejen techniku je potřeba obnovit, ale i lidi - hasiče musíme 
vzdělávat a zlepšovat jejich odbornosti. Během října byl v blíz-
kém Herinku kurz na Technika ochrany obyvatelstva, kterého 
se zúčastnil náš zástupce. Kurz úspěšně absolvoval a může se 
tak pyšnit touto odborností. Další školení absolvovali tři no-
sitelé dýchací techniky, aby mohli aktivně používat dýchací 

Co nového u hasičů
www.sdhricany.cz

přístroj při zásazích. Toto školení se skládá z teoretické části, 
která zpravidla bývá na učebně PS HZS Středočeského kra-
je -  Říčany, a praktická část na stanici v Příbrami, kde je pro 
tuto činnost k dispozici výcvikový polygon. Všichni úspěšně 
splnili. Ve sboru je také potřeba obnovit a proškolit pár čle-
nů, proto v říjnu vyrazili čtyři zástupci na školení vedoucích 
do Čelákovic a dokonce si naše vedoucí mládeže udělala 
školení na Trenéra požárního sportu, které úspěšně splnila 
v Přibyslavi. Je mi to až trapné, ale letošní závěr roku je pro 
nás velmi úspěšný. Jako každý rok máme na konci listopadu 
valnou hromadu, kde se vše shrne, co se stalo, co se povedlo 
a nepovedlo, co nás čeká v roce dalším. A co jednotka? 21. 
10. jsme byli povoláni k požáru meze ve Světicích, 26. 10. 
jsme vypomáhali zálohou na HZS, 29. 10. jsme byli svoláni 
na zálohu HZS na vlastní stanici s následným výjezdem k po-
žáru do obce Doubek, kde byl vyhlášen III. stupeň požárního 
poplachu. Po dlouhé době to byl opravdu dlouhý a náročný 
zásah, který doprovázel silný vítr. Zasahovali jsme v DT a 
několikrát jsme střídali své kolegy. V plánu máme stáž na 
HZS na 12 hodin. V měsíci prosinci budeme určitě k vidění 
na říčanském náměstí při asistencích na adventních nedělích 
i dalších akcích, jakými bývají Čertovský rej, České Vánoce, 
apod. V hasičárně nás Ježíšek navštíví v pátek 21. 12. a děti o 
den dříve. Závěr roku určitě nevynecháme pohotovostí o Sil-
vestrovské noci, kdy bývá obvykle větší počet výjezdů. 
  Závěrem dnešního článku chci malinko nakousnout počá-
tek roku 2019 a pozvat vás na tradiční bál, který se koná první 
sobotu v únoru, tj. 2. 2. 2019 v KC Labuť.
   Raději sněhobílé vánoce než blátivý konec roku nám všem 
přeje (letos naposledy) 
 Dominik Pokorný, jednatel SDH Říčany

Sbor dobrovolných hasičů ŘíčanySbor dobrovolných hasičů Říčany
Vás srdečně zve na tradiční

hasičský bál
v sobotu 2. února 2019 ve 20 hodin

v KC Labuť Říčany

K poslechu a tanci hraje skupina Unigena 

Vstupné místenkové 180 Kč

Předtančení Dance EB, mažoretky, tombola

Občerstvení RESTAURACE U Labutě „Rancheras“

Předprodej vstupenek v prodejně „EXTRAVÍNO U Labutě“

Ve všední dny od 18.1. do 1.2. 10-20 hodin

ŘÍČANY
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říčanská žula

rozlohou malé Čechy se mohou 
pyšnit obrovskou rozmanitostí 
hornin a díky tomu také různoro-
dou krajinou. Stačí se podívat, co 
máme pod nohama v Říčanech. Na 
území města nacházíme horniny, 
které vznikly v pěti různých obdo-
bích. Nejnápadnější jsou břidlice, 
ze kterých byl postaven říčanský 
hrad, nebo proslulá říčanská žula. 

Místní říčanská žula (neboli říčan-
ský granit) je součástí velkého tělesa 
hlubinných vyvřelin, kterému se říká 
středočeský pluton. Stoupající žha-
vé magma utuhlo několik kilometrů 
pod povrchem. Stalo se tak během 
prvohor v období zvaném karbon - 
před 300 miliony let - v časech prv-
ních plazů, obřích vážek a pralesů 
z přesliček a kapradin.
Protože magma tuhlo několik kilo-
metrů pod povrchem země, poma-
loučku, po dobu stovek let, jednot-
livé minerály měly čas narůst a jsou 
zřetelně vidět. V hrubozrnné žule 
snadno rozeznáme šedý křemen, 
světlé živce a blýskavou slídu.

Nejzajímavější je draselný živec 
ortoklas. Ten v říčanské žule tvoří 
dokonalé krystaly velké několik cen-
timetrů. Poměrně často nacházíme 
raritu - dva srostlé krystaly, kterým 
se říká karlovarské dvojče.
Jak je možné, že chodíme po vyvřeli-
nách z hloubi země? Povrch planety 
se neustále mění. Někde se obrušu-
je, jinde ukládá. Těleso žuly se díky 
erozi hornin, které byly nad ním, po-
stupně dostalo až na zemský povrch. 
V současné poklidné epoše žulu nej-
více nahlodává potok Rokytka. To je 

místo, kde se dají nalézt krásné krys-
taly ortoklasu.
Také člověk se do kamene zakusuje. 
Dokladem jsou staré lomy v mís-
tech, kde se lesní cesta od Jurečka 
přibližuje k Černokostelecké silnici. 
V širším okolí je celá řada menších 
zašlých lomů. Právě z nich pochází 
materiál použitý na podezdívky sta-
rých říčanských domů a vil. Jediný 
činný lom se nachází u Žernovky.

 Jakub Halaš

FO
TO

: J
. H
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AŠ

PŘíroDA 
Říčanska
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Malé ohlédnutí za rokem 2018

Prosinec vybízí k ohlédnutí za uplynu-
lým rokem. Jaký byl letošní rok s Eko-
centrem Říčany?
V dubnu jsme společně s muzeem osla-
vili Den Země na louce u Říčanské há-
jovny, tentokráte věnovaný žábám, oboj-
živelníkům a jejich ochraně.
V červenci se tradičně kosila orchidejová 
louka u Vojkova. Seno využíváme pro 
krmení a podestýlku našich zvířat na 
Dvorku.
V průběhu celého roku jsme se starali o 
pešuňk – pozemek u trati naproti studiu 
FitLady, který bylo třeba prořezávat, 
abychom na rozkvetlé plochy přiláka-
li včely a motýli. K přirozené údržbě 
pešuňku jsme úspěšně využili i kozu Ka-
belku s kůzletem Vítkem a denně jste nás 
mohli ve městě potkat s kozami na vodít-
ku. Během školního roku probíhaly dva 
přírodovědné kroužky. Děti tu aktivně 
zkoumají přírodu a zapojují se do péče o 
muzejní dvorek, zahradu a další plochy. 
Letos jsme vysévali semena lučních rost-
lin vypěstovaná na dvorku na pešuňk a 
do nového sadu nad Srnčím rybníkem. 
Děti byly letos úspěšné v celorepubli-
kové přírodovědné soutěži Zlatý list (2. 
místo), kde porota ocenila také jejich 
práci pro přírodu.

O zvířata na Dvorku se celý rok dob-
rovolně staralo několik rodin s malými 
dětmi. Proběhlo několik brigád, oslavili 
jsme nové zvířecí přírůstky (malé krá-
líčky i nové slepičky z projektu Slepice v 
nouzi) a momentálně se radujeme z no-
vého kurníku.
Na Dvorku také proběhlo několik vět-
ších akcí pro veřejnost. V květnu to byla 
akce slepičí, v červnu jsme obdivovali 
mláďata – malé králíčky i čerstvě vylíhlá 
kuřátka. V červenci se na Dvorku před-
lo, česala se vlna, plstilo se a zájemci si 
mohli pohladit i živé ovečky. V srpnu se 
konalo Kozí odpoledne, dojili jsme kozu, 
vyráběly se sýry a domácí máslo. V září 
se pak uskutečnilo Králičí odpoledne a 
několik Otevřených Dvorků – dnů ote-
vřených dveří. Akce se setkaly s velkým 
ohlasem, a proto na ně navážeme i příští 
rok. Zároveň bychom rádi na Dvorku 

zavedli pravidelné dny otevřených dveří 
ve všední dny odpoledne, kdy můžete 
s dítětem jen tak přijít a pobýt venku, 
pohladit si naše zvířátka a dozvědět se, 
co je nového.
Od července také úspěšně funguje 
KPZ – komunitou podporované ze-
mědělství. Zapojení lidé si předplatili 
bioúrodu pana zemědělce a jednou za 
dva týdny zeleninu odebírají na Dvor-
ku naproti muzeu. Systém je přínosný 
pro obě strany - lidé vědí, odkud jejich 
potraviny pocházejí a zemědělec, který 
má pravidelné odběratele, může lépe 
plánovat úrodu.
A konečně – v říjnu se uskutečnila milá 
sousedská slavnost v Ořechovce.
Líbí se vám, co děláme? Chcete se k nám 
připojit? Ozvěte se nám! Těšíme se na 
setkávání s vámi i v příštím roce. 
 Marie Tvrdoňová a Kateřina Čiháková

Hledáme asistentku pro šestiletou dcerku  
- autistku ze Škvorce a okolí

Hledáme empatickou asistenku, která by chtěla pomoci naší holčičce 
postižené poruchou autistického spektra. Julinka je veselá a zvědavá. 
Vyžaduje hodně pozornosti a má ráda zábavu. Potřebuje však pomoct 
s učením i základních dovedností a se sebeobsluhou.

Úkolem asistentky bude nejdříve spolu s rodiči, později i samostatně 
(po zaškolení a úspěšném skamarádění se s dcerkou) pomáhat 
Julince formou hry.

Délka a čas asistence domluvou. Zajistíme zaučení a průběžné školení.
Asistence bude probíhat nejdříve u nás ve Škvorci, později (pokud to 
možnosti dovolí) může být i v domácnosti u asistentky.

Finanční ohodnocení: adekvátní, domluvou.
Kontakt: otec – Jan Zajíc, 
e-mail: jan.zajic@cleverdecision.com, tel. 732 768 490

PoŘáDá SbírKU
Pro naše děti na pobytu 
uvítáme: 
l sportovní potřeby
l cvičební pomůcky l činky
l švihadla l TRX pásy
l rotopedy a další sportovní 
vybavení.

Termín od 1. prosince 2018 
do 30. ledna 2019 
v recepci Olivovy dětské 
léčebny od 8.00 do 18.00 hod.  
info:  323 619 111
e-mail: recepce@olivovna.cz                               
Děkujeme, vaše ODl
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Viktor Drobný, architekt sportovních 
staveb, trenér mladých atletických talentů  
a obdivovatel výhledů do krajiny

Viktor Drobný, jehož v Říčanech znají 
příznivci Sokola a atletického oddílu 
zvláště, se po našem městě pohybuje 
nejčastěji na kole, pak pěšky nebo autem 
a občas na koloběžce. Doplňuje: „No-
vou místní MHD jsem ještě nevyzkoušel, 
ale školním autobusům fandím. Bydlím 
uprostřed města, takže je snadné nesedat 
každý den do auta.“ Podle něj je v dnešní 
sedavé době každý pohyb plus ke zdra-
ví i kondici a minus na váze. Oblíbená 
pěší trasa? „Na Jureček zaplavat si nebo 
na beach volejbal a také do Labutě na 
koncerty.“ Na kolo se dostane v sezoně 
tak každý druhý den na cestu do práce. 
S rodinou mají oblíbenou rekreační tra-
su „přes Voděradské Bučiny do Stříbrné 
Skalice a podél Sázavy do Čtyřkol na vlak, 
asi 45 km po rovině a z kopce. Obvykle se 
výlet dá spojit s koupáním na jezu v Sáza-
vě a dobrým obědem.“  Ptejme se dál.  
A co běh? Běžecká trasa? „Ač trénuji 
děti atletiku, dlouhé běhání nemám rád, 
spíš běhám za florbalovým míčkem, nebo 
vyrážím na koloběžce kondičně na hodin-
ku na okruh, do kterého zapojím trasu 
od Olivovny pod kamenným mostem na 
Jureček, nebo lesem ke světické hájovně a 
na Marvánek.“

Vaše první jízda na kole (kdy a kde)? 
„To už je hodně dávno, skoro čtyřicet let, 
doma před domem na kole Pionýr po star-
ší sestře.“ 
Vaše nejnovější kolo? „Před sedmi lety 
jsem propadl jízdě na skládacím kole 
Brompton, které se dá složit do velikosti 
zavazadla velkého skoro předepsaných 
25×45×70 cm a vzít zadarmo do veřejné 

dopravy, nebo nechat například na recep-
ci či v šatně divadla. Průvodčí ve vlaku si 
ale první rok zvykali…“ 
Troufnete si na kole i na říčanské sil-
nice? „Jasně, jen se nesmíte pohybovat 
moc u kraje, pak se řidiči nesnaží ani 
přibrzdit natož bliknout a objet vás. Ve 
městě, kde platí padesátka, doporučuji 
jezdit ve stopě pravého kola auta, aby vás 
řidiči museli brát v potaz. Na Říčanskou 
a Černokosteleckou ulici mezi kamiony 
samozřejmě nejdu, vždy se dá najít para-
lelní bezpečnější trasa.“
A co další oblíbené sportovní aktivity? 
„Člověk by měl vyzkoušet všechno, což dě-
lám. Navíc se mi to hodí i u nás v architek-
tonické kanceláři, kde navrhujeme všech-
ny druhy sportovišť. Vlastně zkusit skoro 
všechno, protože teď nás oslovili s rekon-
strukcí skokanských můstků v Jizerských 
horách – tuším, že skákat z opravených 
můstků asi zkoušet nebudu, maximálně 
si vyfotím pěkný výhled.“ 

Připravila Renata Skalošová
Série se pro tentokrát uzavřela. Pokud 
máte tipy, na co dalšího se našich spolu-
občanů ptát, ozvěte se do redakce Kurý-
ru (např. na e-mailovou adresu texty.
kuryr @ricany.cz). 

CHoDCi A JeZDCi
Od jara jsme se seznamovali 
s říčanskými chodci a jezdci – 
sportovci nebo těmi, kteří mají rádi 
každodenní přirozený pohyb.
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Dvě třetiny Čechů si přejí strávit vlast-
ní stáří v domácím prostředí a chtějí to 
samé zajistit i svým rodičům. 80 % z 
nás si přeje zemřít doma, ale povede se 
to pouze 20 %. 
Kvůli zhoršujícímu se zdraví po-
stupně nestačíme na některé úkony 
a dříve nebo později jsme převáženi 
do domovů pro seniory, nemocnic či 
oddělení následné péče, odkud už se 
zpět mnozí nevrací. Důvodem mnoh-
dy není nezájem rodiny či neochota 
přizpůsobit svůj životní styl, často jen 
nemají potřebnou podporu, informa-
ce, chybí jim profesionální konzul-
tace. Nevědí, jaké služby, možnosti 
v zajištění péče o staršího či nevylé-
čitelně nemocného člověka existují, 
jak nečekanou situaci řešit a jak se s 
ní vyrovnat, zmenšit úzkost a obavy. 

TŘI, o.p.s. nabízí odborné zdravotní a 
sociální služby v terénní, ambulantní a 
pobytové formě, které lze kombinovat 
podle toho, jakou péči klient potřebuje. 
Nebojte se na nás obrátit, jsme zde pro 
vás!

HosPIC DoBrÉHo PAstÝŘE
Jsme zde pro ty, jež potřebují úlevu 
od bolesti nebo jiných závažných 
symptomů snižujících kvalitu živo-
ta, a domácí péče v jejich případě 
není možná nebo nestačí. O umís-
tění v našem zařízení může požádat 
každý (bez ohledu na věk, finanční 
možnosti a místo bydliště), kdo je 
v terminálním stádiu onemocnění 
jak s diagnózou onkologickou, tak 
neonkologickou (např. srdeční se-
lhání, neurodegenerativní onemoc-

nění, a pod.) a vyžaduje s ohledem na 
komplexnost přítomných tělesných 
příznaků a psycho-sociálních či spi-
rituálních potřeb specializovanou 
paliativní (úlevnou) léčbu a péči. 
Kontakt: luzkovy@hospic-cercany.
cz, 731 461 124.  Jana Vernerová

ProČ To (Ne)JDe DoMA?
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Pro seniory

Starat se o blízkého člověka, který trpí ztrátou paměti, 
znamená postarat se o všechny jeho potřeby. Jednou z dů-
ležitých součástí péče je i zajištění dostatečného množství 
podnětů, neboť jejich nedostatkem a nedostatkem kon-
taktu s druhými lidmi dochází k prohlubování úbytku pa-
měti a dalších funkcí mozku. Že nevíte jak na to? Přijďte si 
nás poslechnout.
Stejně jako v předešlých měsících zveme všechny zájemce 
na setkání pečujících, které v Říčanech pořádá organizace 
Dementia I. O. V., z. ú. Scházíme se v prostorách Domova 
Pod Kavčí Skálou, na adrese: Marie Pujmanové 2045/2. 
Další setkání proběhne výjimečně v pátek 21. 12., dozvíte 
se více na téma „Proč trénovat mozek a jak na to“. Kon-
krétní informace o projektu „Neformální péče“ naleznete 
na webových stránkách naší organizace www.dementia.cz.

V lednu 2019 proběhne setkání pečujících opět standard-
ně 4. úterý v měsíci, tedy 22. 1.

Společně se dá vše zvládnout snadněji… Těší se na vás 
Petra Petříková, koordinátorka neformální péče 

(tel.: 724 076 964, petra.dementiaiov@gmail.com).

Proč trénovat mozek a jak na to

Platnost kartiček na službu SeNior TAXi se automaticky 
prodlužuje na dobu NeUrČiToU. Není nutné nikam 
chodit a měnit si kartičky či přepisovat datum. Zůstávají 
nadále platné tak, jak byly vydané.

brzy budou senioři 
využívat vůz  
s novou vizuální 
podobou
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Skauti oslavili 100 let od 
založení republiky

V sobotu 13. 10. 2018 se u klubov-
ny na Marvánku sešli všichni skauti 
z říčanského střediska Lípa, aby 
společně oslavili výro-
čí 100 let od založení 
Československa. Shro-
máždění to bylo velké 
–  celkem se nás sešlo 
přes sto dvacet skau-
tů. Mimo všech oddílů 
z Říčan totiž přijeli i 
skauti z našeho oddílu 
v Mnichovicích.
Na programu byla vel-
ká hra po městě, při 
které si skauti a skautky 
vyzkoušeli, jaké to bylo 
při zakládání republi-
ky, kdy skauti doručo-

vali dopisy a depeše mezi úřady. Po 
hře a slavnostním nástupu následo-
valo zasazení lípy, při kterém každý 
přiložil ruku k dílu a přisypal trochu 
hlíny (v okolí klubovny tak poroste 
již třetí lípa – první pochází z roku 

1969 a byla zasazena při příležitosti 
postavení klubovny, druhá byla za-
sazena v roce 1989 ku příležitosti 
obnovy Junáka).
Na závěr se všichni usadili u vel-
kého ohně, zazpívali své oblíbené 

táborové písně, společně 
zavzpomínali a vůdce stře-
diska předal skautská vy-
znamenání zasloužilým ve-
doucím. 
Akce se vydařila a mnoho 
nových dětí tak mohlo po-
prvé vidět, kolik skautů v Ří-
čanech vlastně je. Příští rok 
se jako celé středisko určitě 
sejdeme znovu, tentokrát v 
ještě větším počtu, neboť od 
listopadu máme nový oddíl v 
Kolovratech.

Lukáš Pavelka, 
zástupce vůdce střediska 

Kmen bobrů
 V dnešní době lze trávit volný čas opravdu mnoha způsoby. 
Já jsem osobně jako malá vyzkoušela nepřeberné množství 
všech možných kroužků a aktivit, ale tím jediným, co se 
mnou přečkalo i mé dospívaní, byl dětský oddíl Ligy lesní 
moudrosti – kmen Bobrů.
 Do oddílu Ligy lesní moudrosti mě rodiče zavedli především 
proto, že jednotlivé oddíly mají společné schůzky pro holky a 
kluky všeho věku, a tak se děti v průběhu vyrůstání učí vzá-
jemnému respektu, toleranci a pomoci.
 Když jsem začínala docházet na pravidelné páteční schůzky, 
jezdit na víkendové výpravy a letní tábory, chodilo do tohoto 
oddílu přibližně deset dětí. Na schůzkách jsme hráli velké 
množství her, běhali jsme po lese, poznávali jsme přírodu, 

naučila jsem se pevně si zavázat boty, rozdělat oheň, oškrá-
bat brambory, zabalit si batoh a vyspat se pod širým nebem, 
ale především jsem zde získala velké množství kamarádů na 
celý život.
Jak šel čas, tak se náš oddíl začal postupně rozrůstat a při-
cházeli k nám noví malí členové.  Díky tomu jsem se postup-
ně naučila být ohleduplná, solidární a nápomocná k menším 
a doprovázela jsem je na té cestě, kterou jsem sama jako 
malá vyjukaná holčička absolvovala.
Nyní se již podílím na vedení oddílu, a tak ještě více vidím do 
toho, co mi tento kmen přinesl a nyní přináší dalším dětem. 
A vím, že bych čas strávený zde nikdy za nic nevyměnila.
 V současné době jsme se velmi rozrostli (chodí k nám již 
padesát dětí), ale naše klubovna, ve které se scházíme pře-
devším zimě a za špatného počasí, zůstala stále stejně veliká 
a tak se do ní už nevejdeme a nemůžeme již bohužel ani při-
jímat nové děti. 
Proto bych se ráda obrátila na vás, zda nevíte o nějakém vhod-
ném místě pro větší klubovnu. Děkuji vám, za kmen Bobrů 
 Hana Šrámková
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Dostupnost sociálních služeb Cesty integrace 
na Říčansku
 Cesta integrace se na Říčansku dlouhodobě věnuje po-
skytování poradenství a prevence v rámci sociálních 
služeb Občanské poradny v Říčanech a Mnichovicích, 
v Říčanech provozuje nízkoprahový Klub Cesta pro děti 
a mládež a v neposlední řadě se věnuje primární prevenci 
ve školách na Říčansku. Vzhledem k rozmanitostem slu-
žeb i působnosti na Říčansku, tím časové náročnosti, a na 
základě potřeb regionu získala organizace dotaci z IROP 
v rámci výzvy MAS Říčansko na projekt „Dostupnost so-
ciálních služeb Cesty integrace na Říčansku“, číslo pro-
jektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0007305. Pracovníci 
organizace budou mobilnější díky zakoupenému automo-
bilu a dojde k rozvoji terénní formy služeb. Dále dovybaví-
me služby stanem, stolním fotbálkem a interaktivní tabulí. 
Více podrobností najdete na webu www.cestaintegrace.cz .
 Petra Nyklová, ředitelka

Výuka mladých cyklistů
Podzim je za námi a s ním i první školení mladých cyklistů 
– žáků 4. tříd ze základních škol z regionu Říčanska. Každá 
třída absolvovala čtyřhodinový kurz, kdy se děti nejenom uči-
ly pravidla bezpečné jízdy na kole (povinná výbava, dopravní 

značky, křižovatky apod.), ale vše si pak procvičily samotnou 
jízdou na kole na dětském dopravním hřišti. Podzimní části 
se zúčastnil rekordní počet 22 škol, 45 tříd a 828 zapojených 
dětí! Po zimní pauze se těšíme opět na hřišti, tentokrát s opa-
kováním, testem, jízdou a průkazem cyklisty za úspěšné spl-
nění podmínek. Dopravní výuka je hrazena z BESIP, finanč-
ně výuku podporuje i město Říčany. Výuka je organizována 
proškolenými lektory Cesty integrace.

Výtvarná soutěž
Pro všechny kluky a holky do 5. třídy vyhlašujeme výtvarnou 
soutěž v tématu „Silnice, to není hřiště! Aneb moje pravidla 
na silnicích.“ Nakresli obrázek v tomto tématu, zapoj celou 
třídu, kamarády…a do konce března odevzdejte do Centra 
primárních programů Cesty integrace. Soutěžíme ve třech 
kategoriích – MŠ, 1. + 2. třída a 3. – 5. třída. Financuje BE-
SIP. Odměny se těší na své majitele. 

Markéta Hubínková, vedoucí CPP

Podporují: 

        
                 Terén : út/čt 

Chat: facebook.com
/klub.cesta

Prosinec2018
Program  klubu
Na Obci 2049/9 Říčany

Organizují: 

3.  Valná hromada klubu       
5.  Klub od 14:00 hod
6.  Minecraft speciál  program na bárku
10. Linoryt  výroba přáníčka
13. DIY cosmetika  výroba přírodní kosmetiky 
17.  Výroba slizu  soutěž miss sliz 

18. Pojď si vyrobit dáreček, který udělá radost Tobě 
nebo Tvým blízkým (úterý, mimořádná akce na klubu)

19. Pečeníčko 
  voňavé a vánoční

20. Vánoční klub  
  Štědrý klub

Každou středu turnaj ve fotbálku. Kdo se stane totálním 
prosincovým vítězem? 
Změna programu vyhrazena

 
 

 
 

  
& afterparty 

 
 v K2, Říčany 18:30 

 
Vstupné dobrovolné 

Výtěžek pro děti z Klubu Cesta 
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Novinky v Mraveništi
Přípravy na Vánoce jsou již v mnoha domácnostech v pl-
ném proudu a ani Mravenčí školička nezůstává pozadu. 
Povídáme si o nadcházejících svátcích, vyrábíme ozdo-
by na stromeček a během prosince se chystáme potěšit 
malými dárečky z naší výroby pacienty rehabilitačního 
lůžkového oddělení naší nemocnice. V listopadu jsme 
si vyprávěli o svátku zesnulých a halloweenu a během 
jednoho pátečního večera si naše děti vlastnoručně vyro-
bily malý lampionek, se kterým jsme vyrazili na krátkou 
procházku. 

Pomalu však již připravujeme lednový provoz a nové po-
loletí. 21. 1. 2019 pro vás chystáme seminář na téma low 
carb stravování. Během semináře se dozvíte základy to-
hoto stravování a čeká vás i ochutnávka sladkého LC de-
zertu. Od února otevíráme v prostorách Mraveniště nový 
technický kroužek - Zábavná fyzika a mechanické hrač-
ky, kdy děti ve věku 6 – 10 let budou objevovat, jak funguje 
svět, poznají základní zákonitosti a tajemství fyziky a svě-
ta okolo nás. Některé lekce budou věnovány společným 
pokusům, jiné výrobě mechanické hračky, kterou si děti 
odnesou domů.
Během prosince se však můžete dozvědět mnoho nového 
i v našem pátečním MumSpace, kde se budeme věnovat 
tématům z různých odvětví, například cestování s malými 
dětmi, jak vybrat školku v Říčanech a okolí, knížky pro 
děti a velmi oblíbený HLASing s Janou Kubovou. 
Jako inspiraci na vánoční dárky jsme pro Vás letos nachys-
tali novinku - dárkové poukazy na naše kroužky, mimo 
jiné na oblíbené lekce keramiky a kroužky kresby a mal-
by, které se konají v dílně Mateřského centra v Mraveništi. 
Podrobnosti najdete na webu www.mraveniste.info.
Přejeme všem dětem i rodičům krásné a příjemné prožití 
Vánoc a hlavně vánočních prázdnin! Užijte si aktivně dnů 
volna, zasportujte si, kulturně se vyřáděte a v lednu se na 
vás opět těšíme.

Nina Šafránek Vaněčková, koordinátorka MC

Krabice od bot aneb Děti darují dětem
Naplňte s dětmi prázdnou krabici 
od bot dětskými dárky k Vánocům, 
krásně zabalte a doneste ji na sběr-
né místo. Dárek dostane některé z 
dětí z chudých rodin v Čr a určitě 
mu udělá radost. Děti darují dětem. 
Zapojte se!
Prosím přečtěte si návod: 
www.krabiceodbot.cz
Již potřetí jsme vytvořili sběrné místo 
přímo v Říčanech:
Účetnictví Horáček s.r.o., 
Bezručova 410/31
Termín sběru: po 26.11.- pá 7.12.2018

V roce 2018 mají sběrná místa za 
úkol rozdat všechny krabice, které 
přijmou. Sbíráme tudíž výhradně 
dle seznamů, které jsme dostali 
od institucí, jimž budeme dárky 
předávat. Seznam dárků najdete 
na našich stránkách: www.ucet-
nictvi-horacek.cz/krabice/

Jelikož sběr krabic je k datu vydá-
ní prosincového Kurýru již ve své 
polovině, děkuji všem, kteří se za-
pojili. Pokud jsou již všechny dárky 
reservovány, doporučujeme vám 
obrátit se na jiné sběrné místo.  

A také nám pro příští rok můžete 
dát tip na další možné příjemce 
pro rok 2019. Říčany mají poten-
ciál vybrat krásných dárků dost. 
Přejeme vám krásný advent.

Eva Horáčková Jungmannová
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 Nejdřív práce, potom 
zábava. Nebo to jde i ji-
nak? 

Všichni víme, že je možné, aby nás práce bavila, pro-
tože už se to každému z nás během života určitě stalo. 
V jakých chvílích nás naše práce nejvíc těšila a šla nám 
nejlépe od ruky?
 Když jsme dělali „práci pro práci“, když jsme čelili 
tlaku od šéfa, nebo když jsme dělali něco, co podle nás 
mělo smysl a vedlo k užitečnému cíli? 

Myslíte si, že děti to mohou vnímat stejně? 
Vyrůstali jsme v době, kdy slovo „radost“ do světa vzdě-
lávání nepatřilo. Evokuje totiž představu nicnedělání, 
protože když si děti ve škole „hrají“, tak se „doopravdy 
neučí“. Mají-li ve své „pracovní době“ čas na potěšení 
z toho, co dělají, vzniká podezření, že nepracují dosta-
tečně tvrdě.  
Proč se ale učit zlomky na obrázku v učebnici, když při 
pečení martinských rohlíčků mohou děti samy zjistit, 
co to znamená, rozdělit kruhové těsto na osminy? A 
ne jednou, ale znovu a znovu, se zájmem a nadšením. 
Learning by doing.  A ještě k tomu si musí organizo-
vat práci ve čtyřčlenné skupině. Na konci pak čeká ra-
dost z dobře odvedené práce, protože upečené rohlíčky 
chutnají rodičům na Martinské slavnosti. Tam se učíme 
„dělit“ ještě jinak – svatý Martin se rozdělil o svůj plášť, 
děti se dělí o rohlíčky, vládne magická atmosféra, při-
jíždí Martin na bílém koni a všude září světla lampionů. 
Mimochodem, výroba skládaného lampionu obsahuje 
pořádnou dávku geometrie. Všechny ty úhlopříčky, 
přímky, obdélníky a trojúhelníky, pak ještě skládání 
okraje na třetiny…  A bez důkladného plánování, přes-
nosti a trpělivosti to taky nejde. 
Dnes už víme, že efektivní učení musí být smysluplné a 
mít nakročeno ke skutečnému životu. Pak to není „uče-
ní mučení“, ale důležitá a užitečná činnost, seberealiza-
ce, příležitost k rozvoji. 
Děti smysluplná činnosti těší, i když je náročná. Pracují 
naplno, řeší problémy v učebně i v reálném prostředí, 
pokládají si „velké otázky“, předkládají výsledky své 
práce a vnímají její užitečnost.  To, co samy udělaly, 

zůstává v jejich paměti trvaleji než to, co jen slyšely 
od tabule. 
Mnoho dospělých v zaměstnání i dětí ve školách tvrdě „maká“ 
ve strachu ze sankcí, ale jakmile tlak zmizí, vypínají. My věří-
me, že skutečné výsledky, vnitřní motivace pracovat odpověd-
ně, vytrvale a rád přichází s vědomím smyslu toho, co děláme. 
K tomu naše děti vedeme a takové výzvy jim předkládáme, 
protože my v Nemu máme smysl pro smysluplnost.
Stále se rozrůstáme, proto hledáme od září 2019  
stejně motivované kolegy na pozici vychovatel/vy-
chovatelka ve školní družině, učitel/učitelka MŠ a 
paní na úklid (cca 2 hodiny denně na DPP). Zájemci 
prosím pište na info@nemoricany.cz. 

Lenka Sosnovcová

Jak se učíme v ZŠ NeMo
ze života škol(ek)
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V čase, kdy se blíží Vánoce, dny se 
krátí a noci se prodlužují, řada z 
nás se vrací z práce za šera či za 
tmy, znáte to...  
Možná proto, že jsem skrz naskrz 
osoba hravá, hraji si často i na 
cestě domů, po pracovní době. Ze 
všeho nejradši totiž sleduji rozsví-
cená okna. Z nimi lze někdy spatřit 
intimní scénu, kdy rodina sedí u 
večeře. Pozoruji, co se děje uvnitř 
a „měřím teplotu“. Stačí mi jen pár 
vteřin, abych postřehla atmosféru 
uvnitř a poznala, jestli je tam po-
hoda, jestli bych tam chtěla také 
být. 
Naše školka stojí na poměrně frek-
ventované ulici, má veliká okna, a 
tak mi často přijde na mysl, že se 

ostatní lidé, kteří jezdí či chodí ko-
lem, také občas podívají a „měří“.
Dnešní doba nám mnohdy nemilo-
srdně ukrajuje z času stráveného v 
rodinném kruhu. Děti jsou přitom 
fakticky naše největší bohatství. 
Stojí za to se jim věnovat a užít si 
čas, kdy vyrůstají. Vždyť každé dítě 
je ve své osobě jedinečné.
Vánoce nám nabízí překrásný sym-
bol, vánoční stromek. Není snad 
dojemnější scény než svorní lidé v 
kruhu kolem něj. U toho školního 
stromečku mě napadá ještě jedna 
souvislost. Jan Amos Komenský 
zmínil, že u dítěte stejně jako u 
stromku narostou ty nejdůležitější 
větvičky v prvních letech života a 
pak už se jen posilují. 
Proto vytváříme takové prostře-

dí, kde se mohou děti intenzívně a 
přitom individuálně rozvíjet vlast-
ním tempem a prožívat potěšení z 
dětství, z objevování toho, že učení 
pro život je zábavné a okouzlující. 
Je radost vidět ve školce děti spoko-
jené, vstřícné, ohleduplné, a přitom 
tvořivé a sebevědomé.  
Během pracovní doby máme toto tak 
nějak podvědomě na mysli a snaží-
me se, aby se všichni, kteří tvoří náš 
kolektiv, děti i dospělí, cítili dobře, 
zkrátka tak, aby se k nám těm, kteří 
jdou kolem, chtělo vstoupit. Proto, 
jestli vaše kroky povedou kolem, 
zveme k nahlédnutí zvenku i uvnitř. 
A, ať už se uvidíme kdykoli, přejeme 
vám všem krásné Vánoce!

Jitka Hernychová,
učitelka Bambinária

Den stromů se vydařil
Letošní Den stromů se i díky krásnému počasí opravdu 
vydařil. Pořádali jsme ho podruhé v duchu malé podzim-
ní slavnosti, jejímž smyslem je se potkat a společně spo-
činout na sklonku podzimu s dobrým jídlem, hudbou a 
tvořením. Naprostá většina návštěvníků přijela na kole, 
vlakem nebo přišla pěšky, což je velkou přidanou hodno-

tou celé akce. Děti, ale i dospěláci si užili moštování  – to 
zaujme pokaždé a ten lahodný mošt je krásnou odměnou. 
Bubnovalo se jako o život, děti si vyráběly papírové a pís-
kové draky. Létající draci pak plnili nebe na louce. A ne-
chyběly již tradiční dobroty od našich rodičů. Výtěžek z 
jejich prodeje putoval na podporu bývalé lektorky, která 
se ocitla ve složité životní situaci. Děkujeme všem, kteří 
přišli, a těšíme se za rok. 

Svatomartinská slavnost 
I letos přivezl svatý Martin světlo. Přejeme všem krásný čas 
adventní, plný světel a spočinutí v radosti.  

Olga Jarkovská
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 Zprávičky z MŠ U Slunečních hodin
L e t o š n í 
p o d z i m 
se nesl v 

duchu sluníčka a tak čekala děti 
ze Zajíců a rybiček bohatá sklizeň 
úrody z naší zahrady. urodilo se 
hodně rajčat, okurek, tykví a do-
konce meloun, který nám dozrál. 
Před podzimními prázdninami 
děti upekly jablečný štrůdl, který 
ihned s chutí snědly. Babí léto bylo 
prostě fajn období.

Díky spolupráci s Muzeem Říčany a 
účastí několika učitelek z mateřské 

školy v Oborovém men-
toringu v polytechnic-
kém a přírodovědném 
vzdělávání, jsme získali 
hodnotné pomůcky 
a nářadí pro činnosti 
s dětmi. Zajíci, Rybičky 
a Včelky si proto mohli 
vyzkoušet na zahradě 
výrobu moštu, který ná-
sledně ochutnávali. 
Kromě lisu na ovoce 
dostaly děti do celé 
školky různé nástroje 
pro tvoření, takže moh-
ly na zahradě pracovat 
s kladívkem, pilkou, 
vrtačkou, dlátem, ne-
bozezem aj. S jejich 
pomocí vznikaly z přírodního ma-
teriálu různé postavičky, zvířát-
ka, broučci, dráčci nebo dekorace 
podle fantazie dětí. 
Tvořivá hra děti baví, a tak své ná-
měty rádi předáváme dál. Ve druhé 
vlně Oborového mentoringu nás 
navštívily paní učitelky z jiných 

školek načerpat inspiraci pro Tvoři-
vou hru. A protože se blíží vánoční 
čas, období vůní, tak si děti po po-
vídání o bylinkách a zkoumání co 
nám voní či nevoní, ušily bylinkový 
polštářek. Snad se jim budou zdát 
voňavé sny.

Ivana Vašinová

 Po úvodních 
schůzkách 
a worksho-

pech na téma, jak zachytit vyprávě-
ní pamětníků na diktafon, jak se na 
setkání připravit a na co se „svého“ 
pamětníka ptát, se žákovské týmy 
pustily do samotného natáčení. 
Ze čtyř základních škol (z Říčan a 
ze Strančic) nakonec vykrystalizo-
valo devět týmů složených ze žáků 
8. a 9. ročníku. Vzdělávací projekt 
Příběhy našich sousedů nezisko-
vé organizace Post Bellum se na 
Říčansku realizuje v rámci imple-
mentačních aktivit projektu ORP 
Říčany – Místní akční plány roz-
voje vzdělávání II, reg. číslo pro-
jektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_04
7/0008643. Každý ze žákovských 
týmů má za úkol natočit životní 
příběh pamětníka událostí 20. 
století ze svého okolí, digitalizovat 
fotografie, prozkoumat archivy 
a nakonec vytvořit rozhlasovou, 

televizní nebo psanou reportáž či 
dokument. Mezi dotazovanými 
pamětníky máme dnešní obyva-
tele Říčan, Pacova, Uhříněvsi, 
Chotouně, Strančic a Mnichovic – 
osud je však často zavál i do jiných 
koutů naší země. Děti se i skrze je-
jich vyprávění dozvědí, co se u nás 
dělo od dob před druhou světovou 
válkou až po listopad 1989. Někte-
ří žáci měli nedávno možnost mlu-
vit na veřejnosti o tom, jak důležité 
je předávat svědectví o minulosti. 
To když se zapojili do sbírky ke 
Dni válečných veteránů (11. 11.) 
a v říčanských ulicích vysvětlovali 
význam portálu Paměť národa. 
Možná jste se s nimi potkali…

Linda Kůstková, hlavní mana-
žerka MAP II a koordinátorka 
implementačních aktivit 
Renata Skalošová, místní koordi-
nátorka projektu Příběhy našich 
sousedů

Příběhy našich sousedů se už natáčejí

Také žákyně z 1. ZŠ Říčany nabízely zájemcům symbolický květ 
vlčího máku k uctění památky válečných veteránů. Finanční 
prostředky vybrané ve veřejné sbírce, kterou pořádá Post Bellum, 
jsou určeny na natáčení pamětníků-válečných veteránů.
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pání, loupání…), o předmětech, které používají (nůž, 
prkénko, hrnec…), nebo o tom, co vidí kolem sebe 
(lednice, sporák, dřez…). Děti se učí poprosit Betha-
ny o pomoc při práci nebo jí zdvořile nabídnout to, co 
uvařily. Ti, kteří mají problémy v hodinách angličtiny 
při testech, se zde v kuchyňce s Bethany při takto ne-
formální komunikaci domluví velmi dobře. 
V některých třídách nás už Bethany seznámila s re-
cepty z USA, podle kterých jsme si zkusili jejich 
jídla připravit. Některé děti tak poprvé ochutnaly 
arašídovou pomazánku, kterou dosud neznaly. Ti, 
co ji znali, se dozvěděli nové možnosti použití této 
pomazánky – třeba na ovocné pochoutky. Jablkové, 
banánové nebo hruškové jednohubky byly báječné!
 Jitka Fáberová

okresní kolo ve stolním tenise 
Dne 18. října proběhlo v Čelákovicích okresní kolo 
družstev ve stolním tenise. Naše škola dosáhla ve 
všech obsazených kategoriích na stupně vítězů. 
V kategorii starších dívek jsme získali 2. místo. 
I starší chlapci v silné konkurenci dosáhli na výbor-
nou 2. příčku. V kategorii mladších chlapců jsme 
obsadili 3. místo.
Děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a měs-
ta Říčany. 

Z. Čásenská

„Zpracuj si svůj kámen“
Během studia na naší škole se žáci v osmých ročnících 
setkají s geologií. Zjistí, jaký je rozdíl mezi minerály 
a horninami. Jednotlivé vzorky hornin a minerálů si nejen 
prohlédnou, ale i „osahají“. Praktické poznávání vzorků 
je nedílnou součástí výuky. Aby vše nebylo pouze teore-
tickou „zábavou“, je každoroční součástí přírodopisu 
exkurze, na niž navazuje projekt „Zpracuj si svůj kámen“.  
Žáci v podzimních, popř. jarních měsících vyrážejí do 
Podkrkonoší, do oblasti ještědsko-kozákovského hřbetu. 
Lokalita je geologicky významná a zajímavá. Žáci pra-
cují ve skupinkách, musejí spolupracovat a akceptovat 
své role v dané skupině. Nasbírají vzorky, které si poté ve 
školní dílně opracují. O celé této akci píšou ročníkovou 
práci, která je nedílnou součástí závěrečného hodnocení. 
Jedná se o projekt, který má za úkol motivovat žáky k zá-
jmu o neživou přírodu, ukázat krásu hornin a minerálů. 
Projekt prohlubuje manuální zručnost žáků a vede k vytr-
valosti při práci. A nejen to. Žáci musí spolu komunikovat, 
domlouvat se, spolehnout se jeden na druhého atd. Ode-
vzdaná ročníková práce a vlastnoručně nasbíraný a opra-
covaný vzorek achátu je výsledkem celého projektu.

Adaptační kurz má pokračování 
V září jsme jeli na Želivku na adaptační kurz a hned jsme 
si ho zamilovali. Naše třída si totiž vybrala nejlepšího in-
struktora – Tomáše. Užili jsme si spoustu zážitků (např. 
flusačky, paintball, lanový park), a proto nám bylo moc 
líto se po čtyřech dnech s instruktory rozloučit. 
V půlce října však přišlo nečekané překvapení. Jedno-
ho dopoledne sedíme jako vždy ve školních  lavicích 
a posloucháme vyprávění o glóbusu, když tu náhle se 
ve dveřích objeví… náš instruktor Tomáš. Hned jsme se 
všichni probudili z polospánku, zvedli hlavy a s úsměvy 
ho vítali. Na tento okamžik nikdy nezapomeneme. 
Tomáš nám do třídy přinesl na památku kytičku, 
abychom na něj měli vzpomínku. Zůstal i na posled-
ní hodinu, a protože jsme psali testík na slovíčka, 
diktoval nám ho místo paní učitelky on. Společně 
jsme zavzpomínali u promítání fotek a nakonec nás 
odvedl do šatny. 

Andy, Eliška a Dani, 6. B

Angličtina při vaření
Letošní školní rok máme tandemovou výuku s rodilým 
mluvčím i při pracovních činnostech – tedy konkrétně 
při vaření. Tady se můžeme angličtinu učit bez učeb-
nice, zato s názornými pomůckami. Bethany s žáky 
diskutuje o činnostech, které právě dělají (krájení, sy-
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beZrUČoVKA - HUDebNí TŘíDy
Začátek školního roku je za námi. Jeden by 
řekl, že teď už bude chvilku klid, to nejhorší 
máme za sebou. Skutečnost je ale jiná. Jeden 

kruh se uzavřel a začíná další školní koloběh. Plánování a 
organizace pro příští školní rok.
S našimi hudebními třídami to ani jinak nejde. Sotva jsme 
naše nejmladší zpěváčky připravili na jejich první vystou-
pení, už se rodiče budoucích prvňáčků shánějí po informa-
cích. Ptají se, jak vše v hudebních třídách funguje, na co se 
mají připravit, na co těšit, jak co zorganizovat, zda vůbec 
děti do třídy s hudební profilací dát. Tak pro ně několik zá-
kladních informací:
Děti prochází zkouškami hudebnosti. Znamená to, že 
zazpívají písničku, snaží se zazpívat zahraný tón, rozlišit 
„smutný a veselý” akord, zopakovat zatleskaný rytmický 
celek. Druhou podmínkou vstupu je však omezení na děti 
spádové naší škole, popřípadě děti s trvalým bydlištěm v 
Říčanech. Rodičům také doporučujeme, aby děti šly i na 
přijímací zkoušky do ZUŠ Říčany a začaly hrát na nějaký 
hudební nástroj.  Pro jejich hudební rozvoj to vnímáme jako 
velmi přínosné.
Po vstupu do hudební třídy se děti snažíme rozvíjet tak, aby 
jim hudba k srdci přirostla a byla i součástí jejich každoden-
ního života jako kamarád a dobrý přítel. 
Během docházky (v případě, že je ve třídě volné místo) je 
možné se také - samozřejmě přes talentové zkoušky - do tří-
dy dostat a žít jejím životem. Jsou to hodiny a hodiny zkou-
šek, vystoupení a koncertů, které neodmyslitelně již k naší 
škole patří.
Z páté třídy odchází někteří žáci na víceletá gymnázia, pak 
se uvolní místa v hudební třídě. Je možné tedy nastoupit - 
opět přes talentovky - přímo do 6. ročníku. Zde už zkouší-
me děti i ze základů hudební teorie (noty, intervaly, rytmic-
ké hodnoty, stupnice dur, moll, posuvky, názvosloví), děti 
zahrají na hudební nástroj a zazpívají nebo jen zazpívají. 
Přednost mají opět děti spádové.
Důležitá a velmi přínosná je pro nás také spolupráce s další-
mi říčanskými školami - ZUŠ Říčany a MŠ Čtyřlístek.
Teď několik termínů a pozvánek:

Co nového v bezručovce? 
PArTiCiPAČNí HLASoVáNí 2018
Již po třetím rokem se naši žáci 5. až 9. tříd zapojili do pro-
jektu Participačního hlasování.
Smyslem je spolupodílet se na rozvoji školy a podpořit 
sounáležitost žáků se svou školou.
Díky podpoře zřizovatele, který pravidelně na tento pro-
jekt uvolní ze svého rozpočtu 20 000 Kč, se nám v minu-
lých letech povedlo realizovat přání dětí – hudební zvonění 
a sady reprezentačních dresů s logem školy.
Nyní žáci projevili silou 47 % hlasů potřebu změnit ráz 
školní jídelny. Vítězný projekt podala třída 6. B.
Celý projekt probíhal již tradičně v několika fázích – třídní 
kolo, školní kolo, prezentace projektů a hlasování. 
Ze třídních kol postoupilo do školního kola 10 projektů. 
Nápady dětí byly podnětné, trefné a potřebné:

Za učitele hudební výchovy z Bezručovky 
Jaroslava Šindelářová 

Dny otevřených dveří
7. a 8. 3. 2019 od 10:00 do 16:00

Zkoušky do hudební třídy pro 1. ročník
14. 3. 2019 od 15:00 do 18:00

Zkoušky do hudební třídy pro 6. ročník
15. 5. 2019 od 15.00 do 18.00

Adventní prozpěvování - náměstí Říčany
2. 12. 2018 v 17:00

Vánoční koncert Bezručovky - kC Labuť Říčany
21. 12. 2018 v 17:30

novoroční koncert JsB 
- školního orchestru – kC Labuť Říčany

5. 1. 2019 v 18:00

Nyní se připravuje realizace vybraného projektu. O vánoč-
ních prázdninách nastoupí malíři. Truhlář vyrobí na míru 
police na odkládání aktovek, na stolech budou nové ubru-
sy a parta učitelů jídelnu vyzdobí květinami a obrázky.
V novém kalendářním roce pak bude vyhlášeno výběrové 
řízení na výměnu stávajících stolů a židlí. To už však půjde 
z rozpočtu školy.
Všichni se těšíme na školní jídelnu v novém kabátě.

Více knih mimočítankové 
četby do tříd

5. A

l Zajistit, aby ve všech třídách bylo 
dostatek knih mimočítankové četby tak, 
aby měl každý svou. Všichni pak budou 
dávat pozor a nebudou rušit.

Zvelebit Wc
5. A + 7. A

l přidat zrcadla
l velká zrcadla

cOcHcÁRNA
5. B

l vytvoření místnosti – sálu pro účely 
konání koncertů, divadel, třídních akcí
l navržený prostor – současný pingpon-
gový sál 

Školní noviny
5. c, 5. D, 8. A

l vycházely by 1 x za měsíc
l redakce novin – dětí od 5. do 9. třídy
l Obsah: aktuality z dění školy, sportovní 
zajímavosti, zábava …

Elektrická tabule – score 
board do tělocvičny
5. D + 7. c

l tabule – časomíra a skóre

Školní jídelna
6. B

l upravit rozmístění stolů,
l více místa na aktovky
l nové ubrusy 

Netradiční školní turnaj
6. B

l turnaj ve společenských hrách – dáma, 
piškvorky, pexeso …
l turnaj v netradičních sportech – pálko-
vaná, ringo, softbal…

Elektronické jízdní řády l tabule s jízdními řády v hale školy

Branky fotbalové
9. A

l původní návrh branky do TV (nelze 
vybourat zdi) – změna návrhu na branky 
na venkovní hřiště
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ZáKLADNí ŠKoLA u ŘíČANSKéHo LeSA

PArTiCiPATiVNí roZPoČToVáNí
I letos škola obdržela 
od města 20 000,- Kč, 
o jejichž využití rozho-
dovali žáci v participa-
tivním rozpočtování. 
Naši žáci-zastupitelé 
na začátku října obe-
šli třídy a vysvětlili 
princip. Žáci se svými 
třídními následně pro-
diskutovali, co nám ve 
škole chybí a své návrhy nakreslili, nalepili a popsali na plakáty, 
které byly vyvěšeny před jídelnou. Žáci-zastupitelé a vedení ško-
ly návrhy zhodnotili a vybrali z nich ty, které byly realizovatelné. 
Zastupitelé znovu obešli třídy, seznámili žáky s postupujícími 
návrhy a ponechali jim týden na to, aby si rozmysleli, pro který 
návrh budou hlasovat. Ve středu 14. listopadu se zapečetěnou 
urnou a hlasovacími lístky navštívili třídy znovu. Vítězným ná-
vrhem je aktivní/párty reprosoustava. Děkujeme žákům-zastu-
pitelům a panu učiteli Jánošovi za hladký průběh akce.

Zuzana Pokorná

SToLeTé VýroČNí VZNiKU NAŠí rePUbLiKy
Naše škola slavila významné 
výročí tak, že si většina žáků 2. 
stupně připravila prezentaci 
v anglickém jazyce a tu poté 
prezentovala. Téma bylo vytvo-
řit plakát o (z našeho pohledu) 
nejzajímavějších osobnostech 

či událostech z naší stoleté historie. Prezentovalo se v hodi-
nách anglické konverzace našemu učiteli angličtiny a našemu 
americkému lektorovi. Byla zmínka o Ottovi Wichterlem, Vác-
lavu Havlovi, Jaroslavu Seifertovi, Karlu Čapkovi, Vladimíru 
Remkovi, Miladě Horákové, Veře Čáslavské, Emilu Zátopkovi, 
Ester Ledecké, Sametové revoluci, Pražském jaru a dalších. 
Moje třída 8. C, dle slov našeho amerického lektora, měla nej-
rozsáhlejší témata prezentací oproti ostatním třídám. Z celé 
práce jsme poté byli ohodnoceni a plakáty jsme vyvěsili v naší 
školní „Síni slávy“, která je umístěna na chodbě naší školy.

Zuzana Justová, 8. C

TeMATiCKé DNy Ke 100 LeTŮM rePUbLiKy

Velkému tématu jsme ve škole věnovali dva dny. První den 
vyjely třídy na tematické výstavy – sedmé ročníky navštívily 
Starý královský palác s interaktivní výstavou „Hra na hrad“ 
zaměřenou na historii české státnosti; osmáci se šli podívat do 
Národního technického muzea na zajímavý počin „Made in 

Czechoslovakia aneb průmysl, který dobyl svět“ a na Václavské 
náměstí, kde jsou instalovány panely s informacemi k tématu. 
Devítky vystoupaly k Národnímu památníku na Vítkově, kde 
je umístěna expozice „Křižovatky české a československé stát-
nosti“. Šesté třídy měly připraven program v terénu (viz článek 
níže). V pátek jsme využili materiály, které vyučující připravili 
na meziškolní klání „Zázraky Říčanska“. Zázraky se letos sou-
středily na významné prvorepublikové osobnosti našeho regi-
onu. Soutěž moderoval pan ředitel. Postupně se v posluchárně 
vystřídaly všechny ročníky druhého stupně; čtyřčlenné týmy 
z každé třídy soutěžily a ostatní spolužáci tvořili publikum.

Zuzana Pokorná

TeMATiCKý DeN „VýroČí 100 LeT  
rePUbLiKy“ 6. roČNíK
Ve čtvrtek 26. října jsme se rozhodli oslavit sto let naší repub-
liky, a to poměrně netradičně – pohybem, v přírodě a s notnou 
dávkou znalostí, dovedností i kreativity. Vydali jsme se do ne-
dalekého lesa, kde na nás čekala trasa plná kvízových otázek ze 
všemožných vědomostních, kulturních i společenských oblastí. 
Rozdělili jsme se do čtyřčlenných týmů a vybaveni orientační 
mapou jsme se odvážně vydali na cestu plnou úkolů. V průběhu 
tří kilometrů jsme si zacvičili jako sokolové, zazpívali si oblíbe-
nou píseň TGM „Ach, synku, synku“, zahráli si pantomimu na 
motivy státní hymny, seznámili se s českými NEJ, poznali jsme 
tradiční české značky, nadchli jsme se pro činy českých veliká-
nů, seznámili jsme se s českými vynálezci, vyzkoušeli jsme si na-
psat vlasteneckou báseň a dozvěděli jsme se spoustu nových in-
formací. Na našem putování nám pomohly znalosti ze školy, ale 
také naše umění spolupráce a spolehnutí se na sebe navzájem.

ADAPTAČNí KUrZ 6. roČNíKŮ
Stalo se již u nás na škole tradicí, že na začátku školního roku 
absolvují nově nastupující žáci 6. ročníků adaptační kurz, který 
je uvede do nové školní etapy na 2. stupni. I letos čekaly žáky tři 
nabité dny, a to pod taktovkou jejich třídních učitelů. První den 
byl ve znamení poznávání sebe navzájem a také svých zájmů a 
vlastností. Útočiště pro naše aktivity jsme nalezli v prostorách 
zahrady Olivovy dětské léčebny, kde jsme trávili dopolední i od-
polední čas v partě svých nových spolužáků, zahráli jsme si se-
znamovací hry a vyzkoušeli jsme si aktivity ohledně týmové spo-
lupráce. Druhý den jsme vyrazili na stezku skrze říčanské lesy 
a háje.  Na naší cestě jsme se nebojácně vrhali do připravených 
disciplín, jež měly za úkol otestovat naše znalosti a dovednosti. 
Naše putování jsme pak zakončili na sokolském hřišti, kde se 
uskutečnilo sportovní klání v „Bandieře“. Třetí den jsme se sešli 
ve škole v našich kmenových třídách, abychom poznali prostře-
dí, ve kterém se budeme celý školní rok pohybovat. Kromě obe-
známení se s pravidly a školním řádem jsme si také zahráli pár 
taškařic a vytvořili jsme první výtvarná díla, která nám poslou-
žila k výzdobě školních stěn. Celý adaptační kurz jsme ukončili 
společně s rodiči závěrečnou orientační hrou a opečením buřtů 
na školní zahradě. Novému školnímu roku třikrát zdar!

Třídní učitelé a žáci 6. ročníků
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Jsem Laskavec?
Žáci školy se v letošním roce zapojili 
opět do 2. ročníku „Jsem Laskavec“, 
který pořádá Nadace Karla Janečka.  
V rámci tohoto projektu připravili 
děti z přípravné třídy a 5. ročníku 
krátké kulturní vystoupení, se kterým 
zpříjemnily dvě dopoledne seniorům 
nejen z DPS Říčany, ale i z Domova 
se zvláštním režimem v Říčanech Vo-
děrádkách.
Naši žáci v tomto měsíci nežili pouze 
kulturně, ale i sportovně. 16. listopad 
byl pro mnohé den pro překonání 
svých osobních sportovních úspě-
chů. V tento den proběhl sportovní 
den v rámci zapojení školy do „ Sazka 
olympijský víceboj“, včetně besedy 

s paralympionikem Janem Tomán-
kem. Touto cestou bychom chtěli ze-
jména poděkovat vedení „Volnočaso-
vého centra Na Fialce v Říčanech“ za 
možnost uspořádání této akce v jejich 
prostorách. Kromě besedy si děti vy-
zkoušely spoustu nových sportovních 
disciplín a zažily spoustu krásných 
zážitků. Na závěr každý z nich obdržel 
malý dárek s diplomem.
Konec měsíce se již tradičně nese v rámci 
„Vánoční prodejní výstavky“ prací žáků 
školy. A protože adventní čas už klepe 
na dveře, dovolte nám, abychom všem 
čtenářům Kurýru popřáli klidné prožití 
vánočních svátků a do nového roku jen 
klid, zdraví a pohodu. 

Jitka Macháčková

Co se děje v ZŠ Nerudova

Volby zástupců z naší školy do žákovského 
zastupitelstva města Říčany

Dne 26. 10. 2018 se na našem gymnáziu uskutečnily volby do 
Žákovského zastupitelstva města Říčany. Do voleb se přihlási-
lo celkem deset kandidátů z řad studentů gymnázia. Vítězi vo-
leb s většinou hlasů se stali David Tománek (V5), Filip Homola 
(C3) a Eliška Reha (C2).
Zvoleným zástupcům našeho gymnázia gratulujeme! 

Tomáš Mondschein, C4

Zároveň děkujeme Tomáši Mondscheinovi a Elišce Ře-
záčové za veškerou činnost spojenou s prací v městském 
ŽZ. Tomášovi patří velký dík za dvouletou spolupráci ve 
funkci místostarosty i za pomoc při organizaci součas-
ných voleb do ŽZ, Elišce děkujeme za její aktivní práci 
v loňském roce v roli starostky ŽZ. Věříme, že i nově zvo-
lení zástupci budou naši šk olu reprezentovat výborně.
 Dř

Návštěva Ústavu experimentální medicíny
V pátek 9. 11. 2018 se skupina zájemců o biologii zúčastnila 
dne otevřených dveří v ústavech AV ČR v rámci Týdne vědy. 
Naše kroky vedly do Ústavu experimentální medicíny. Navští-
vili jsme přednášky týkající se velmi aktuálních témat např. 
rakoviny tlustého střeva nebo léčby poškození sítnice pomocí 
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kmenových buněk. Exkurze byla velmi zajímavá a přínosná, 
zvláště pro budoucí studenty medicíny. Děkujeme.

Lukáš Havlíček C3

exkurze v Mořském světě
V pátek 9. listopadu navštívila naše třída (sekunda) Mořský svět 
na Výstavišti Holešovice.Po příjezdu jsme si prohlédli akvária s 
mořskými i sladkovodními živočichy a poté nám nejzajímavější 
exempláře představil a pečlivě popsal milý a vtipný průvodce. 
Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých informací o životě ryb, 
korálů i různých vodních korýšů.
Mezi nejzajímavější zvířata, která v mořském světě chovají, 
bezpochyby patří odranec pravý, žralok černoploutvý, ostrorep 
americký a perutýn.
Na závěr jsme na vlastní oči zhlédli krmení piraní. Exkurze 
všechny velmi zaujala a domů jsme se  vrátili obohaceni o nové 
informace. Děkujeme!

   Mia Teclová a Julie Smíšková V2

Fascinující svět biochemie
Dne 8. listopadu se řada studentů z našeho gymnázia zúčast-
nila dne otevřených dveří pořádaného Ústavem organické che-
mie a biochemie v rámci Týdne vědy.  
Už v 9 hodin ráno jsme přijeli před budovu ústavu, kde na nás 
čekal pestrý program. Absolvovali jsme hned několik prohlí-
dek. Nejprve jsme zjistili, čím se zabývá spektroskopie. 
Pak nás naše průvodkyně dovedla do chemické laboratoře. Zde 
jsme mohli pozorovat širokou škálu pokusů demonstrujících 
například fungování zážehového motoru nebo princip zvýraz-
ňovacích fix. Dále jsme si již v jiné části budovy prohlédli ter-
mity a šváby a také si  kromě jiného poslechli zajímavý výklad 
o termitím životě a jejich společenském uspořádání i o jejich 
využití a výzkumu. 

   Nejprve jsme se pohybovali v chemické části areálu, avšak dal-
ší prohlídky se odehrávaly v jiné - biochemické. Zde jsme byli 
poučeni o onemocněních způsobených krevničkou, motolicí a 
dalšími parazity. Poslední půlhodinu jsme se dokonce dozvědě-
li, jak se v laboratořích vyvíjejí léčiva na chronickou hepatitidu 
typu B a na rakovinu. Jak jste z popisu našeho dopoledne mohli 
poznat, program byl opravdu nabitý. Z exkurze jsme si odnesli 
mnoho zajímavých poznatků, a proto děkujeme Ústavu orga-
nické chemie a biochemie za skvělou organizaci a paní prof. 
Řehákové za zprostředkování. 

 Za všechny účastníky, Nikola Budovcová, 
Anna Ruszová a Štěpán Choutka, V5

 
 
 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
 

 
 
 
 

 
 
Zveme zájemce o studium a jejich rodiče 
 

na den otevřených dveří, který se uskuteční ve středu 30. ledna 2019 v době od               
8:20 h do 17:00 h na gymnáziu Komenského náměstí 1280/1, Říčany. 
 
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 bude v aule ředitelka školy informovat               

zájemce o přijímacím řízení a portfoliu školy 
 
Nabízíme:  
● kvalitní studium s podporou digitálních     

učebních materiálů 
● volitelné semináře ve vyšších ročnících,     

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

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

● elektronický systém pro klasifikaci a     
omlouvání absencí přístupný rodičům 

● studentské karty ISIC pro vstup do školy a nákup ve školní jídelně a bufetu 
● přípravu pro přijetí na vysoké školy a do zaměstnání - viz statistiky přijatých studentů              

na vysoké školy ve výroční zprávě 
 

V následujícím školním roce otevřeme: 
● čtyřletý obor vzdělání 79-41-K/41 s 30 žáky, studium je určeno pro uchazeče z 9. r. 
● osmiletý obor vzdělání 79-41-K/81 s 30 žáky, studium je určeno pro uchazeče z 5. r. 
● jsme fakultní školou Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze 

 
Informace vám rádi sdělí:  
● ředitelka školy: PaedDr. Anna Stočesová Martinková, Ph.D.  
● zástupce ředitelky: Mgr. Tomáš Karásek 
● kontaktujte nás na telefonním čísle 323 603 096 
● e-mail: rs@gyri.cz  
● e-mail. zrs@gyri.cz  
● webové stránky školy http://www.gyri.cz 
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Autorská čtení ve Světicích 
mají již svou tradici. S obě-
ma spisovateli se zde čtenáři  
mohli setkat mimo jiné  i na 
celostátním projektu Celé Čes-
ko čte dětem.
Michal Vaněček má na svém 
kontě již více jak 30 knižních ti-
tulů, určených převážně pro děti. 
Letos na konci října vydal histo-
rický román pro dospělé MLÝN. 
Právě z této knihy bude pan spi-
sovatel číst 12. 12. od 17.30 hod 
v příjemném novém prostředí 
světické knihovny (suterén Zá-
kladní školy Světice).
Spisovatele Michala Viewegha 
čtenářům není třeba představo-
vat. I tento autor nebude ve Svě-
ticích poprvé. Tentokrát nepřed-
staví žádnou ze svých knih, ale 
rozhodl se číst některý ze svých 
fejetonů, kterými pravidelně 
přispívá do Lidových novin.
Oba Michalové svým čtením 
zpříjemní předvánoční čas a 
nechají nás zastavit alespoň na 
chvíli u dobré četby. Všichni jste 
srdečně zváni.

Diana Kopejtková

Každým rokem žáci Světické školy 
pořádají Vánoční trhy, na kterých 
prodávají své výrobky. Ani letos 
tomu nebude jinak. Ve čtvrtek 
29.11. od 17.00 hod žáci zahrají 
a zazpívají vánoční koledy a po 
slavnostním rozsvícení vánočního 
stromečku budou trhy zahájeny.
Jen výtěžek letos nebude určen pro 
Světickou školu, ale pro charitu.
PRVNÍ KRŮČKY PRO VIKTOR-
KU jsou facebookové stránky 
(https://www.facebook.com/
prvni.krucky.pro.viktorku/vi-
deos/473042606537131/), které 
založili rodiče malé Viktorky, která 
se už pět let statečně pere se svým 
postižením. Touto cestou se rodiče 
snaží sehnat peníze na kompen-

zační pomůcky, na lázně a jiné 
procedury, které
Viktorce pomáhají, aby se i ona jed-
nou mohla postavit na vlastní nohy. 
Na této stránce naleznete i transpa-
rentní konto a veškeré potřebné 
informace.
Adventní čas ve Světicích nebude jen 
těšením se na Vánoce, ale dobrým 
pocitem, že obdarovat a udělat radost 
je krásné. Celá charitativní akce bude 
ukončena předáním šeku s vybranou 
částkou malé Viktorce a jejím rodi-
čům na Vánoční školní akademii
13.12. ve Světické škole.
Na Světické trhy srdečně zvou žáci 
1. a 2. stupně základní školy Svě-
tice. 
 Diana Kopejtková

Spisovatelé M. Vaněček a M. Viewegh 
budou opět číst ve světické škole

Světické vánoční trhy ve znamení charity
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ZUŠ Říčany v letošním školním roce oslavuje 65. výročí 
svého založení. Oslavy se nesou ve skromnějším duchu, 
nežli byla oslava našich šedesátin, to však neznamená, že 
bychom v letošním roce zaháleli.
ZUŠ má za sebou další, velice úspěšný rok. Kapacita školy 
je zcela zaplněna. Zájem o vzdělávání v ZUŠ je nad naše 
kapacitní a teď už i prostorové možnosti. Výborně fungují 
i naše odloučená pracoviště ve Strančicích a Mnichovicích. 
Do našeho kolektivu přišlo mnoho nových a schopných 
pedagogů.
 Znovu jsme zažádali MŠMT o navýšení kapacity.
 V letošním roce jsme uspořádali mnoho významných akcí 
a na mnohých jsme se aktivně podíleli. Připomenu jen vel-
mi hezkou akci ZUŠ OPEN, Festival ZUŠ Středočeského 
kraje anebo Slavnostní koncert k 100. výročí založení Čes-
koslovenské republiky.
Našim žákům a pedagogům se letos velmi dařilo ve všech 
kolech soutěží MŠMT a to i kole ústředním a nejvyšším. 
Díky výsledkům v jednotlivých kolech soutěží se ZUŠ Ří-
čany zařadila mezi nejúspěšnější školy v republice.

Velmi intenzivně spolupracujeme s našimi zahraniční-
mi partnery, v tomto roce to byla spolupráce s německou 
hudební školou v partnerském městě Borkenu a ze špa-
nělskou dechovou asociací z Madridu. V příštím roce nás 
čekají tři zahraniční akce.
A jako třešnička na tomto skvělém dortu se jeví nákup no-
vého koncertního křídla Steinway&Sons do nového kon-
certního sálu.
To je ale jen malý přehled činností, které se celý rok ve škole 
dějí a do kterých se zapojují všichni žáci a pedagogové ze 
všech čtyřech oborů, které vyučujeme.
Chtěla bych moc poděkovat všem zaměstnanců ZUŠ za je-
jich práci, která je velice často nad rámec jejich pracovních 
povinností.
Další poděkování patří zřizovateli městu Říčany za pomoc, 
které se nám dostává.
A největší poděkování patří našim dětem a rodičům. Bez 
vašeho skvělého přístupu a bez vaší pomoci by ZUŠ nebyla 
tam, kde je.
A jestli můžu mít na závěr jedno přání, a myslím, že mluvím 
za celý náš sbor, přála bych si, aby se podařilo zrealizovat 
rekonstrukci půdních prostor a abychom získali další vý-
ukové třídy a mohli přijmout více talentovaných dětí. Ne-
skromně musím říci, že by si to ZUŠ zasloužila.
Přejeme všem krásné prožití adventu a zveme vás na náš 
Mikulášský koncert. Do Labutě, 3. prosince od 17.30. Při-
jďte, těšíme se na vás. Vaše ZUŠka

Iveta Sinkulová

ZUŠ Říčany – malé ohlédnutí za uplynulým rokem
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Podzim v Ladově kraji 
Rok 2018 je ve znamení stého výročí 
vzniku naší první republiky a magic-
ké osmičky se týkají i svazku obcí La-
dův kraj.  Byl založen před 18 lety s 
cílem podpořit mikroregion s dvaa-
dvaceti, nyní čtyřiadvaceti obcemi. 
Kromě legislativní pomoci se svazek 
stará o udržování mezi obecní spolu-
práce, rozvoj kultury, sportu, udržo-
vání tradic, atd. 

Co je třeba opravit 
Ladův kraj postupně zřídil stezky a cyk-
lostezky, o které se permanentně stará. 
Nejdelší stezce - Krajem Josefa Lady 
je letos přes deset let, podepsal se na 
ní zub času a žádá si rozsáhlejší opra-
vy. Mají být renovovány odpočinkové 
zóny a vyhlídkové body s lavičkami, 
informačními tabulemi a pro Ladův 
kraj typické kytičkové značení, což si 
vyžádá nemalé finanční prostředky a 
hodně práce.   
Starostové všech dvaceti čtyř obcí 
Ladova kraje odsouhlasili vyhlášení 

veřejné sbírky a věří, 
že si lidé uvědomí, že 
stezky jsou součástí 
jejich okolí, nejsou 
samozřejmostí a vy-
žadují péči, aby byly 
zachovány. 

Jak lze přispět
• Dárci mohou přispět 
jakoukoliv finanční 
částkou na účet Ladova 
kraje.
• Číslo účtu: 107 - 
1172230237/0100 
(Komerční banka).
• Každý příspěvek je 
užitečný – například za 
77 Kč lze pořídit čtyři reflexní značky.
• Pomoci mohou jednotlivci, místní i jiné 
organizace a firmy.
• Na přání vystavíme potvrzení o daru 
pro daňové účely. 
• Všechny dárce pozveme na otevření ob-
novené stezky. 
• Nejštědřejší dárce s jejich souhla-
sem zveřejníme na webu www.laduv-
-kraj.cz či na FCB facebook.com/LA-
DUVKRAJ. 

Dárcům patří poděkování
Předem všem děkujeme za každou 
darovanou korunu. Svým příspěvkem 
dáváte vědět, že vám občanům maleb-
ného kraje za humny Prahy není jejich 
okolí lhostejné. 

miKroregion

LADŮV krAJ
Veřejná sbírka na revitalizaci stezky Ladova kraje
„Pomozte nám opravit značení, tabule a lavičky na stezce pro cyklisty a pěší.“ 

Číslo a název výzvy MAS Žadatel Název projektu Požadovaná dotace

5. výzva  
MAS Říčansko-iROP-Sociální 
podnikání 2018 Tereza Novotná

Založení sociální-
ho podniku Jasmí-
nová prádelna 1 884 230 Kč

4. výzva  
MAS Říčansko-iROP-Školství a 
vzdělávání 2018

Sofie-mateřská 
škola a základní 
škola o.p.s.

Zvýšení kapacity 
MŠ Sofie 7 600 000 Kč

4. výzva  
MAS Říčansko-iROP-Školství a 
vzdělávání 2018

lesní mateřská 
a základní škola 
Devětsil

Vybudování 
odborných učeben 
v ZŠ Devětsil 5 111 252 Kč

4. výzva MAS Říčansko-iROP-
-Školství a vzdělávání 2018 Obec Herink

Novostavba MŠ v 
Herinku - MAS 7 600 000 Kč

4. výzva MAS Říčansko-iROP-
-Školství a vzdělávání 2018 Obec Sulice 

Prakticky v odbor-
ných předmětech v 
ZŠ Sulice 2 776 684 Kč

4. výzva MAS Říčansko-iROP-
-Školství a vzdělávání 2018  Město Říčany 

 Botanické cent-
rum při základní 
škole u Říčanské-
ho lesa - 1. etapa  6 694 010 Kč

ČtVrtEČní trHy 
na Masarykově náměstí 

v Říčanech budou UŽ 
PraVIdELNĚ KaŽdÝ TÝdEN od 

15. 11. - 20. 12. 2018.

Za chvíle prožité v Domově seniorů ve Voděrádkách. Poznala jsem vstřícnost, ochotu i 
rozmanitost osudů a věřím, že mnohým z vás naše setkání přišla zajímavá. Stáří se zastavit nedá, 
ale nabídnout prostor pro vzpomínání či okamžiky radosti, to možné je.
V životě neexistují dokonalí lidé, ale dokonalé úmysly, to zaznělo v jednom filmu a já bych 
dodala - to bylo i mým smyslem. Nastává čas adventní, čas očekávání před chvílí sváteční, doba 
kdy hodnotíme i se vzájemně setkáváme. Prožívejte následující dny ve zdraví, spokojenosti a se 
štěstím - to přeji všem obyvatelům Domova. A ať se daří i vám, kolegové a vedení. Tak pěkné 
Vánoce.  Eva Kubínová

Poděkování

Jak vypadá stezka Krajem 
Josefa Lady – ta která 
potřebuje renovaci 

Cyklistický okruh krajem Josefa Lady je 
dlouhý téměř 77 kilometrů a výškový roz-
díl na trase činí 222 metrů. Stezka nava-
zuje na páteřní trasy Greenway z Prahy do 
Vídně. I když ji neabsolvujete celou, neva-
dí, nabízí spoustu menších rozmanitých 
okruhů. Vede zvlněnou krajinou Pražské 
pahorkatiny v místech mezi severně po-
loženými Říčany, Černými Voděrady na 
východě, Pyšely na jihu a Kostelcem u 
Křížků na západě. Stezka uspokojí spí-
še zdatnější cyklisty, ale například jízdu 
po vrstevnicové silnici Voděradskými 
Bučinami zvládne i rodina s malými 
dětmi. Více o této a dalších stezkách, 
aktivitách v regionu a seznam všech obcí 
Ladova kraje najdete na našem webu –  
www.laduv-kraj.cz. 

H. Bolcková, specialistka Ladova kraje
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l Přijaté projekty 
do ukončených vý-
zev IROP prochází 

ze strany kanceláře MAS kontrolou 
formálních náležitostí a přijatelnos-
ti. Výzva 7. MAS Říčansko-IROP-
-Památky UNESCO 2018 a výzva 8. 
MAS Říčansko-IROP-Doprava 2018 
byla uzavřena 30. 11. a ke dni uzávěr-
ky nebyl zaregistrován žádný projekt.

l  Přijaté projekty do ukončených výzev 
MAS:

l  Začátkem listopadu proběhla v MAS 
kontrola vyhlašování, hodnocení a vý-
běru výzev OP Zaměstnanost. Kontrolu 

provádělo Minis-
terstvo financí. 
Předmětem bylo 
dodržení termínů 
ve všech aspektech 
hodnocení, počí-
naje kontrolou for-
málních náležitostí 
a přijatelnosti na 
úrovni kanceláře. 
Dále vše ve spo-
jení s věcným hodnocením, práva na 
odvolání se žadatele, etických kodexů 

a finálního potvrzení výběru rozhodují-
cím orgánem MAS. Je to pro nás cenná 
zkušenost a pro zástupce Ministerstva 

financí pravděpodobně také, jelikož 
jsme první MAS, kterou kontrolovali. 
Zhruba do konce roku budeme vědět 
výsledky kontroly. 
l Nejvyšší orgán místní akční skupiny 
Plénum se sešel ve čtvrtek 22. 11. 2018 
v konferenční místnosti restaurace 
Pod ledem ve Velkých Popovicích. Byli 
převoleni zástupci Výběrové komise a 
Programového výboru. Ze strany kan-
celáře proběhlo podrobné seznámení 
s činností a aktualitami v MASce za celý 
rok. Touto cestou děkujeme všem pří-
tomným za jejich čas, který si našli a po-
máhají tak k rozvoji regionu Říčanska. 
l Předposlední adventní neděli se 
s námi můžete vidět na Masarykově 
náměstí v Říčanech, kde jsme spolu 
s Cestou Integrace a Církví bratrskou 
připravili bohatý předvánoční program 
pro všechny. 
l V úterý 18. 12. srdečně zveme na Den 
otevřených dveří u nás v MASce. Přijďte 
na vánoční punč, cukroví a pro dobré 
slovo k nám do kanceláře mezi 9 až 15 
hodinou. Na všechny se těšíme. 

l Kalendář na rok 2019 z fotek, které 
jste nám poslali do naší vyhlášené soutě-
že, je na světě. Všichni účastníci obdrželi 
jeden výtisk a drobný dárek.  Kalendářů 
je dost, kdo má zájem jej získat a těšit po 
celý rok z krásných fotografií říčanské 
přírody, našich akcí a regionálních pro-
duktů, ať napíše na e-mail mobiliar@
ricansko.eu a domluví si převzetí pří-
padně zaslání kalendáře. 

Za MAS Říčansko o.p.s.    
Pavlína Šantorová Filková

Střípky z MASky

Číslo a název výzvy MAS Žadatel Název projektu Požadovaná dotace

5. výzva  
MAS Říčansko-iROP-Sociální 
podnikání 2018 Tereza Novotná

Založení sociální-
ho podniku Jasmí-
nová prádelna 1 884 230 Kč

4. výzva  
MAS Říčansko-iROP-Školství a 
vzdělávání 2018

Sofie-mateřská 
škola a základní 
škola o.p.s.

Zvýšení kapacity 
MŠ Sofie 7 600 000 Kč

4. výzva  
MAS Říčansko-iROP-Školství a 
vzdělávání 2018

lesní mateřská 
a základní škola 
Devětsil

Vybudování 
odborných učeben 
v ZŠ Devětsil 5 111 252 Kč

4. výzva MAS Říčansko-iROP-
-Školství a vzdělávání 2018 Obec Herink

Novostavba MŠ v 
Herinku - MAS 7 600 000 Kč

4. výzva MAS Říčansko-iROP-
-Školství a vzdělávání 2018 Obec Sulice 

Prakticky v odbor-
ných předmětech v 
ZŠ Sulice 2 776 684 Kč

4. výzva MAS Říčansko-iROP-
-Školství a vzdělávání 2018  Město Říčany 

 Botanické cent-
rum při základní 
škole u Říčanské-
ho lesa - 1. etapa  6 694 010 Kč

Přijměte naše pozvání na

    SETKÁNÍ ÚČASTNÍKŮ PROJEKTU KOMUNITNÍHO 
PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

 

Přijďte s námi diskutovat o problémech, které Vás tíží a na jejichž 
řešení se můžeme společnými silami podílet. Vaše zkušenosti, 
názory a potřeby nás zajímají. 
Setkání se zástupcem úřadu Středočeského kraje a Odboru 
sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Říčany, se zástupci měst a obcí 
z regionu, společně s poskytovateli sociálních služeb se zúčastní i 
další aktéři pracovních skupin. 
 

Čtvrtek 13. 12. 2018 od 14,00 hodin 
zasedací místnost MěÚ Říčany, Masarykovo nám. 53 

 
Svou účast potvrďte na email socialni.planovani@ricansko.eu nejpozději do 
10. 12. 
 

Těšíme se na Vás! 
 

Setkání se uskuteční v rámci projektu „Plán rozvoje sociálních služeb na území MAS 
Říčanska“.  
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Seriál, ve kterém se věnujeme objas-
ňování souvislostí nalezeného min-
covního depotu, prozatím završíme 
pohledem do minulosti parcely, na níž 
k objevu došlo. Sklep s uschovaným 
pokladem přispívá k poznání historie 
domu i celých Říčan.
Syn nálezce Martin Škába provádí nyní 
intenzivní archivní výzkum ve snaze do-
pátrat se zmínek, které by na stavební 
vývoj příslušné parcely vrhly více svět-
la. V případě Říčan je možné zjistit po 
sobě jdoucí majitele domů na náměstí 
přibližně tři sta let nazpět. Částečný pře-
hled majitelů byl v minulém století již 
dvakrát publikován tiskem. Zjistili jsme, 
že současný dům čp. 60 byl postaven 
kolem poloviny 18. století či nedlouho 
před tím na dříve prázdném dvoře pat-
řícím k domu s dnešním čp. 59. V době 
stavby domu jednoznačně převládala 
na náměstí (na rozdíl od dneška) štítová 
orientace staveb. Městečko vypadalo 
spíš jako větší vesnice.
Poklad uschovaný ve sklepě je stře-
dověkého původu. Kdy přesně byl 
uschován, se dozvíme až po jeho 
celkovém zpracování. Předběžně lze 
říci, že se tak stalo v rozmezí od pře-
lomu 14. a 15. století po počátek hu-
sitských válek. Více než poklad nám 
období před rokem 1700 objasní ma-
teriál, kterým byl sklep zasypán před 
tím, než ho rodina Škábových vyčis-
tila.  Zásyp sklepa je tvořen poměr-
ně jednolitou spáleništní planýrkou 

s množstvím uhlíků a propálených 
vrstev, místy s množstvím kamenů a 
hojné cihloviny. Nalezeny byly i drob-
né kovové předměty, zlomky kerami-
ky a renesanční kachel vyrobený v 16. 
století. Celkový charakter materiálu 
naznačuje zasypání sklepa již během 
17. století. Jednou z možností je spo-
jit zásyp s událostmi závěrečné fáze 
třicetileté války (1618–1648), a sice 
s vypleněním a vypálením Říčan roku 
1639 a poté i v letech 1642–1643. Od 
té doby byly Říčany několik let jen 
řídce obydlené. V dobové práci o Če-
chách vydané ve Frankfurtu nad Mo-
hanem roku 1650 (tzv. Merianova 
topografie Čech) historik Zeiller na 
straně 72 píše: „Je též jedno městeč-

ko a sídlo, které se nazývá Říčany, jež 
bylo 23. srpna [správně 4. prosince] 
1420 od Žižky dobyto. Ale nedozvě-
děl jsem se, kde by mělo ležet a komu 
patřit.“ Obec se tehdy pohybovala 
na pokraji zániku. Krutě stižena byla 
snad i parcela dnešního domu čp. 60. 
V blízkosti sklepa stál patrně dům, 
který byl zničen. Při následné planýr-
ce mohlo dojít i k zasypání sklepa. O 
původním domě z doby před třice-
tiletou válkou a jeho majitelích nic 
nevíme, tušíme však jeho vazbu na 
historický sklep.

Martin Hůrka

Příběh pokladu, díl šestý: Historie domu čp. 60

Podoba říčanského náměstí k roku 1715, jak ji 
rekonstruoval Gustav Trnka. Červeně vyznače-
na poloha později postaveného domu čp. 60

rybářské povolenky
již pod stromeček
ČRS MO Říčany sděluje termíny prodeje povolenek 
k lovu ryb na rok 2019. Prodej bude probíhat v níže 
uvedených dnech v rybářské klubovně u Marvánku, 
ulice Řípská 1700, Říčany, a to vždy v sobotu 
od 8 do 12 hodin:
15. prosince 2018, 5. a 19. ledna 2019
16. února 2019, 2. a 23. března 2019,
Více na www.crsricany.webnode.cz nebo ve vývěsce na
Masarykově náměstí.
Do nového roku přejeme mnoho zdraví, krásné úlovky
a pohodově strávené chvíle u vody.
Petrův zdar Pavel Novák, předseda MO Říčany
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KČT v naší republice oslavil v letošním 
roce 130. výročí od založení. A naše re-
publika 100. výročí od získání samostat-
nosti. Důvodů k uspořádání oslavného 
pochodu tedy bylo dost. KČT Říčany ve 
spolupráci s T. J. Sokol Říčany a Rado-
šovice zvolil trasu Říčany – Mnichovice 
a tak se 21. 10. 2018 po slavnostním 
zahájení Pavlem Vojtíškem před starou 
radnicí v Říčanech vydalo zhruba 60 
pěších a cykloturistů po dvou trasách do 
cíle. Byla jím kamenná mohyla v Mni-
chovicích na vršku Šibenička, kterou 
nechali v roce 1919 postavit v úctě k le-
gionářům z  1. světové války mnichovičtí 
sokolové na paměť tragicky zahynulého 

Milána Rastislava Štefánika, spolu-
pracovníka T. G. Masaryka a Edvarda 
Beneše. Pokud by se po roce 1989 So-
kol v Mnichovicích obnovil, slavil by 
v letošním roce 120. výročí trvání – opět 
další výročí.  Na to v proslovu u mohyly 
vzpomněla J. Tůmová z říčanské sokol-
ské jednoty a citovala z Kroniky Sokola 
Mnichovice, že tehdy při zakládání 
mnichovické jednoty zdatně pomáhal 
říčanský starosta Sokola F. Bačkovský 
a člen výboru A. Šoulej. Slavnostní za-
končení pochodu u Štefánikovy mohyly 
v Mnichovicích po proslovu starostky 
Mnichovic paní Peckové bylo opět v re-
žii vedení KČT, Pavla a Mirky Vojtíško-

vých. Klub českých turistů Říčany kaž-
doročně uspořádá mnoho akcí, za nimi 
stojí i další organizátoři, např. stále svěží 
devadesátník František Znamenáček 
nebo mladý Martin Svoboda.
Pochod k oslavě 28. října 1918 svou ná-
plní a uspořádáním patřil k velmi zda-
řilým turistickým akcím. Tím aktivity 
KČT Říčany v roce 2018 ale nekončí. 

Jaroslava Tůmová,
členka KČT Říčany

Klub českých turistů a 28. říjen 1918

reALiTNí PorADNA

ing. Jana 
Karlachová
REMAX Alfa
Realitní makléřka  
pro Říčany a okolí

Chcete také poradit při 
prodeji, koupi nebo pro-
nájmu nemovitosti? Po-
šlete mi svůj dotaz k pro-
blému, který řešíte. 

OTáZKA: Dobrý den, podepsala jsem s realitní kanceláří 
smlouvu o rezervaci na pronájem bytu. Při čtení nájemní 
smlouvy jsem zjistila, že ve službách za byt (měsíční zálohy) je 
uveden i fond oprav. Tuto informaci jsem při prohlídce ani re-
zervaci nedostala. Může majitel bytu požadovat placení fondu 
oprav po nájemníkovi? Moc Vám děkuji za odpověď. Jarka S.

ODPOVěď: Dobrý den, fond oprav není služba, nelze 
ji přeúčtovávat nájemci spolu s dalšími poplatky a zá-
lohami. Tzv. fond oprav slouží k opravám a zvelebová-
ní domu, s čímž nemá nájemce nic společného.

OTáZKA: Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda je v 
pořádku, když po mě realitní makléř požaduje kupní 
smlouvu na byt, který prodávám. Jsme již ve stádiu, kdy 
zájemce o byt složil kauci za rezervaci. Nepřeji si, aby re-
alitní makléř nebo kupující viděli, za kolik jsem byt kou-
pila. Děkuji za odpověď.  Barbora N.

ODPOVěď: Dobrý den, je to běžný postup. Vaše kup-
ní smlouva označována též jako nabývací titul je listi-
na veřejně komukoli dostupná na katastru nemovitos-
tí. Pokud tedy kdokoliv bude chtít zjistit, za kolik jste 
byt koupila, může si dojít na katastr a tam získat kopii 
Vaší kupní smlouvy, a to pouze za správní poplatek. 
Makléř nabývací titul potřebuje pro přípravu kupní 
smlouvy a pro banku, která bude financovat vyhleda-
nému zájemci koupi Vašeho bytu. 

Kontaktujte mne, pokud řešíte nějaký realitní problém
e-mail:  jana.karlachova@re-max.cz 
nebo přes webový formulář zde: 
www.janakarlachova.cz/realitni-poradna
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RADIUS Øíèany s.r.o.

danì, finance
ekonomické poradenství

zpracování úèetnictví

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

TéMA NA ProSiNeC: DárKy Pro obCHoDNí PArTNery A NoVoroČeNKy Z PoHLeDU DANí

ÚČeTNí A DAňoVá PorADNA Pro PoDNiKATeLe

Konec roku je obdobím, kdy mnohé firmy chystají pro 
své klienty  či obchodní partnery různé dárky a dárečky. 
Jejich skladba i cena je různá, zobrazuje vkus i finanční 
možnosti toho, kdo dárky poskytuje. Často odpovídám 
na otázku, zda je možno tyto výdaje uplatnit jako daňo-
vě uznatelné, a zda je možno si uplatnit z těchto nákupů 
i odpočet DPH. Stručná odpověď zní takto: dary obecně 
spadají do kategorie výdajů, které nejsou přímo daňo-
vě uznatelné jako náklad, a nelze si u nich uplatňovat 
odpočet DPH. Naproti tomu ale reklamní a propagač-
ní předměty opatřené obchodní firmou nebo logem či 
ochrannou známkou poskytovatele jistě jsou daňově 
uznatelným výdajem a lze si při jejich nákupu uplatnit 
odpočet DPH. Platí zde však podmínka, že pořizovací 
cena nesmí přesáhnout 500 Kč bez DPH za jeden kus, 
a opakuji znovu i existenci označení poskytovatele ta-
kovéhoto předmětu jeho názvem, logem či ochrannou 
známkou. Dalším diskutovaným tématem jsou v tomto 
období i tzv. novoročenky, respektive otázka, zda by o 

nich nemělo být účtováno v režimu časového rozlišení, 
neboť je sice pořizujeme letos, ale přejeme na nich vše 
nejlepší pro rok příští. Novoročenky zcela jistě rozesílá-
me před koncem roku, k jejich spotřebě tedy dojde letos 
a proto není důvod jejich nákup časově rozlišovat. DPH 
si při jejich nákupu uplatníme jako odpočet také zcela 
bezpečně. Jediné co bych řešila je metodika účtování, 
kdy papírové novoročenky bych doporučila účtovat na 
účty 501 Spotřeba materiálu, kdežto ty elektronické 
bych účtovala na účty 518 Nakoupené služby, což lépe 
koresponduje s faktem, že si objednáváme grafický 
návrh a po jeho zpracování rozesíláme finální produkt 
elektronicky. Tyto výdaje jsou tedy při dodržení výše 
popsaných zásad zcela jistě výdajem na udržení příjmů.
V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte rADIuS 
Říčany s.r.o., rádi se Vám budeme věnovat. 

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

rADiUS ŘíČANy
PŘeDSTAVUJe 
SVé ZáKAZNíKy

ohlédnutí za uplynulým rokem a poděková-
ní ing. Věry Tauberové, ředitelky a majitelky 
účetní firmy rADiUS Říčany s.r.o.
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Po ročním fungování této rubriky 
si dovolím porušit zavedenou tra-
dici, a tentokrát nepředstavovat 
žádného konkrétního našeho zá-
kazníka. Pojmu to jinak - dovolím si 
na konci roku stručné zhodnocení 
tohoto projektu. Opravdu jsem se 
nesetkala s jedinou negativní reak-
cí, je to až neuvěřitelné.  radIUS 
naplnil svůj záměr pomoci našim 
zákazníkům s jejich prezentací a 
zviditelněním, posílit jejich byznys. 
Opravdu to byla trefa do černého, 
mnozí naši zákazníci se mne již do-
tazují, ve kterém čísle o nich také 
něco napíšu. To je pro mne ten 
nejsilnější důkaz o tom, že radIUS 
jde správným směrem. Staráme 
se o naše klienty, a to ve všech 
směrech. Proto bude tato rubrika 
pokračovat, ráda napíšu i o Vaší fir-
mě a Vašem podnikání. Nashleda-
nou v roce 2019. radIUS Říčany, 
Váš partner nejen pro účetnictví .  

Vážení čtenáři Kurýru
Vládu v kalendáři převzal prosinec, poslední měsíc roku. 
Obecně je to doba k určitému zastavení, ohlédnutí a také 
k bilancování. I já bych ráda na tomto místě udělala totéž. 
Rok 2018 byl pro mne osobně i pro RADIUS rokem velkých 
rozhodnutí a změn. Změnilo se portfolio našich klientů, 
vedle „velkých a zavedených“ firem mezi našimi zákazníky 
významně posílila skupina tzv. „malých či drobných“ podni-
katelů, takže struktura naší klientely je nyní dobře vyvážená, 
což považuji za velký úspěch. Podařilo se nám nastavit vnitř-
ní procesy a očistit firmu od neefektivních činností. Často 
mé rozhodování nebylo jednoduché, ale výsledek stál za to. 
RADIUS své služby bude poskytovat i nadále, a to v kvalitě 
a rozsahu, který nejlépe definuje slogan: „Mít své účetnictví 
a daně v pořádku a čisté, to je prostě k nezaplacení.“ Velmi 
dobře si uvědomuji, že já sama bych tento úkol nikdy nedo-
kázala splnit. Kdo mi v tom pomáhal, jsou konkrétní lidé. 
Jsou to moji zaměstnanci, kteří každý den poctivě pracovali 
v souladu s nastavenými pravidly; jsou to všichni zákazníci, 
kteří přijali proces změn s pochopením a také oprávněným 
očekáváním. Chtěla bych jim z tohoto místa co nejupřímně-
ji poděkovat, a nám všem popřát krásné a klidné vánoční 
svátky a do roku 2019 pevné zdraví a kopec štěstí. Ráda se 
s Vámi na stánkách Kurýru budu potkávat i v novém roce.      
 Vaše Věra Tauberová

52 texty.kuryr@ricany.cz
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Říčanský malíř Zdeněk Uhlíř
ráda bych vám přiblížila člověka, který svůj volný čas vě-
noval svému koníčku, který přerostl v koně – jak se vyjád-
řila jeho dcera. Obrazy Zdeňka uhlíře najdeme ve sbírkách 
Muzea Říčany, v prostorách radnice i ve zdejším kostele sv. 
Petra a Pavla.
Jeho ztvárnění uličky Podskalí se v roce 2016 objevilo na znám-
ce ve sběratelské kolekci představující říčanské umělce. Byl to 
také velmi zručný kopista českých malířů zvučných jmen (Luď-
ka Marolda, Emanuela Dítěte nebo Václava Jansy).
Malířovi rodiče, Josef a Jaroslava Uhlířovi, měli svatbu ve svém 
rodném kraji, ale odehrála se později, než původně chtěli. Jo-
sef Uhlíř, c. k. berní adjunkt, byl totiž z opočenského berního 
úřadu přeřazen do Říčan. A odsud už se vypravoval na svůj sva-
tební den, který se konal v Opočně v červnu 1906. Představy, 
že mladí manželé budou zpočátku bydlet v domě nevěstiných 
rodičů, vzaly za své. Usadili se v našem středočeském městečku 
a tady se jako prvorozený narodil právě Zdeněk – a to 13. dubna 
1907 v domě čp. 276 v Žižkově ulici. Druhorozený syn Emilián 
přišel na svět v následujícím roce. Do rodiny později přibyla ješ-
tě dcera Olga, ta ale v raném dětském věku podlehla záškrtu. 
V roce 1912 nechal Josef Uhlíř postavit půvabnou vilku v So-
kolské ulici, kde rodina žije dodnes.
Zdeněk Uhlíř po ukončení obecné a měšťanské školy dochá-
zel na Všeobecnou živnostenskou školu pokračovací, jejímž 
správcem byl Gustav Trnka (otec autora dodnes jedinečného 
díla Město Říčany v minulosti i přítomnosti). Školu absolvo-
val s výborným prospěchem. Jediná chvalitebná známka byla 
z chování, ale to neznamenalo nic špatného, ba právě naopak. 
Takto se totiž tenkrát označovala jednička z mravů. Podle vý-
učního listu vystaveného 14. května 1925 si nejspíš doplňoval 
vzdělání ke strojnicko-zámečnickému řemeslu. Firmou, u kte-
ré nabýval potřebné zkušenosti a praxi, byla OJKOS, továrna 

na dřevěné obuvnické potřeby Antonína Šouleje v místě dneš-
ního obchodního centra Lihovar. Právě tam se šest měsíců učil 
a seznamoval se s jednoválcovým parním strojem s ventilovým 
rozvodem. Po řádné zkoušce získal vysvědčení „způsobilosti k 
samostatné obsluze (dohledu) stabilních a lokomobilních par-
ních strojů“.
V letech 1925–1927 studoval na Státní průmyslové škole v Pra-
ze – Mistrovské škole pro řemesla strojnická. Zisk závěrečného 
vysvědčení, tedy „vysvědčení na odchodnou“, mu umožňoval 
provozování samostatné strojně zámečnické živnosti, pokud 
by splňoval další obecné zákonné požadavky. V roce, kdy studia 
ukončil, nastoupil do podniku Českomoravská–Kolben–Da-
něk (ČKD) v Praze, kde rýsoval automobilové součástky. Zů-
stal zde celých čtyřicet let, až do svých šedesáti, kdy odešel do 
penze.
O říčanském malíři víme, že dvakrát vstoupil do manželství. 
Poprvé v roce 1931 v pražském kostele sv. Jindřicha s Marií 
Tylšovou, dcerou toho času už zemřelého říčanského strojníka 
Jana Tylše. Marie však hned v dalším roce předčasně zemřela. 
O čtyři roky později (1936) si vzal už v říčanském kostele její 
mladší sestru Alžbětu, soukromou úřednici. Jejich oddávajícím 
byl děkan Josef Ježek. Rodina Tylšova nebyla zdejší – do Říčan 
se dostala na pozvání bratra Viléma Tylše. Návštěvníci koste-
la sv. Petra a Pavla možná zbystřili: ano, toto jméno čteme na 
okenní vitráži nejblíže kazatelny. Vilém Tylš se stal jejím dárcem 
v roce 1938.
Volný čas Zdeněk Uhlíř nejraději trávil, jak už víme, malová-
ním. Dcera Zdeňka, která se s námi o vzpomínky na tatínka po-
dělila, jej u tvorby mohla pozorovat. Nadání zdědil nejspíš po 
rodičích, kteří se výtvarným aktivitám věnovali pro zábavu (ne-
zapomeňme, že rozhlas začal vysílat až roku 1923 a kdeže byla 
televize nebo dokonce počítače). V malování se zdokonaloval 
soukromě u umělců Vladimíra Schulze a Jaroslava Kutmana. 
Na obrazech zachycoval stará zákoutí Prahy a starých Říčan, 
také maloval zátiší. Ačkoli portréty do jeho tvůrčího záběru 
nepatřily, udělal výjimku, když portrétoval – asi jako pětiletou 
– svou dcerušku. 

Dokončení příště.
Šárka Vydrařová, spolupracovnice Muzea Říčany 

Zdeněk Uhlíř (1907–1986) u parního stroje v továrně Antonína Šouleje. 
Snímek je z roku 1925

Portrét 
dcery 
Zdeňky 
vznikl 
v roce 
1944
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Na Fialce jsme spustili nový online konfigurátor 
dárkových poukazů a tak seženete ideální dárek 

pro svou rodinu či přátele za pár minut a bez 
čekání ve frontách.

inzerce
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Nejkrásnější období 
roku je tady! Vánoce 
se blíží mílovými 

kroky, děti natěšeně 
očekávají Ježíška s dárky, potemnělá 
města a vesnice září spoustami světel. 
A venku je mrazivo, občas se snáší 
vločky sněhu. Na Vánoce ale nemusíte 
čekat venku v mrazu. Přijďte dětem 
i sobě zkrátit čekání na nejhezčí svátky 
do Aquapalace Praha. Čeká na vás 
spousta atrakcí, soutěží a nápadů 
na dárky. A hlavně – v Aquapalace 
Praha léto nikdy nekončí, takže proč si 
neudělat léto i v prosinci!

saunový svět
Pořiďte si saunovou permanentku s neo-
mezeným vstupem do Saunového světa 
po dobu 6 měsíců, kde si můžete opako-
vaně užívat příjemného, luxusního i ne-
tradičního saunování za výhodnou cenu 
7.770 Kč. Permanentka je nepřenosná 
a vstup na všechny saunové ceremoni-
ály je zdarma, vyjma ceremoniálu Lady 
beauty, Pivního ceremoniálu a ceremo-
niálu Péče o pokožku, jež jsou zpoplat-
něny zvlášť. Platnost permanentky je 6 
měsíců od data nákupu.

Během vašeho pobytu v Saunovém 
světě vám zdarma pohlídáme vaše 
děti. Zdarma u nás budete moci také 
parkovat.
Každý den vás v saunách čekají cere-
moniály v saunovém světě ve zname-
ní vybraných vůní a také každý čtvr-

tek od 19.30 
hodin oblíbené 
saunování při 
svíčkách. Kro-
mě toho můžete 
navštívit v listo-
padu premiéru 
saunového ce-
remoniálu:
l Saunový ce-
remoniál „Mra-
zík“
Tento příběh 
máte jistě 
všichni rádi 
a dobře ho zná-
te. Vánoční pří-
běh si užijeme 
s Evou Golec-
kou. V neděli 
30. prosince ve 
20 hodin.

Vodní svět
Každý víkend 
v prosinci se 
můžou děti zú-

častnit našich animací, soutěží o dár-
ky a vánoční prázdniny budou trávit 
s filmem Mary Poppins.
l 1. – 2. 12. První adventní víkend se 
Skupinou ČeZ – rozsvícení vánoční-
ho stromku
l 8. – 9. 12. Druhý adventní víkend se 
Skupinou ČeZ – Mikulášská nadílka
l 15. - 16. 12. Třetí adventní víkend 
se Skupinou ČeZ – strom splněných 
přání
l 22. – 23. 12. Čtvrtý adventní 
víkend se Skupinou ČeZ – gospelový 
koncert
l 25. 12. – 1. 1. 2019 Vánoční 
prázdniny 
Přijďte si užít vánoční prázdniny 
s Mary Poppins a vyhrát krásné ceny

darujte zábavu
l Vhodný dárek pro každého  – 
Došly vám nápady na vánoční dárky? 
Potěšte celou rodinu a objednejte jim 
dárkový balíček přímo z pohodlí do-
mova. U nás si vybere opravdu kaž-
dý, ženy, muži i malí raubíři. Užijte 
si spoustu legrace v nejzábavnějším 
aquaparku ve střední Evropě. 
l Vánoční balíčky – Obdarujte své 
nejbližší luxusními dárkovými ka-
zetami od francouzské kosmetiky 
Thalgo.

Více na www.aquapalace.cz

Aquapalace v prosinci

spa & wellness

MRAZÍK

30. 12. 2018 
    20:00

Tento příběh máte 

jistě všichni rádi 

a dobře ho znáte. 

Vánoční příběh 

si užijeme s Evou 

Goleckou.

PREMIÉRA CEREMONIÁLU:

aquapalace.cz

VÁNOČNÍ 
SAUNOVÁNÍ
SE SVAŘÁKEM

19.12. 
Vánoční relax 
a první svařák 

zdarma pro 
každého kdo 

dorazí.

spa & wellness
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Při čtení článku v listopadovém Kurýru o využití školy 
v Kuří jsem si napřed myslel, že na škole byla postave-
na nástavba. Podle článku bude v prvním patře jídelna, 
ve druhém patře třídy. Pohled na foto školy však  exis-
tenci nástavby vyloučil. Z toho vyplývá, že  došlo jen 
k omylu při pojmenování výškových úrovní v budově.
Výškové úrovně v klasické budově se označují dvěma 
různými způsoby:
1) sklep, přízemí, první patro, druhé patro atd.
nebo
2) 1.PP – první podzemní podlaží (= sklep), 1.NP – 

první nadzemní podlaží ( = přízemí), 2. NP – druhé 
nadzemní podlaží (= 1. patro) atd
V Kuří tedy bude jídelna v přízemí (1.NP), třídy budou 
v 1.patře (2.NP).
 Jiří Pánek

Vážený pane Pánku,
jako autorka tiskové zprávy jsem se dopustila chyby v textu o 
MŠ v Kuří. Skutečně se jedná, jak píšete „o omylu při pojme-
nování výškových úrovní v budově.“ Děkuji za upřesnění. 

Kateřina Lauerová

Patro versus podlaží

Pozor, chodník!
Vracím se ještě k říjnovému vydání 
Kurýru, kde v rubrice Názory byl 
uveřejněn příspěvek p. Tomáše Vítka 
„Co bych Říčanům přál“. S obsahem 
nelze jinak než souhlasit, zvláště s 
pohledem autora na veřejný prostor. 
Ulice a chodníky nám totiž slouží 
každým dnem. A všichni máme stej-
ná práva k užívání těchto míst, mladí 
i staří, v létě i v zimě. Všichni platíme 
daně.
V posledních letech se v několika 
ulicích chodníky dláždily, jistě s ne-
malými investičními náklady. Na 
některých místech (a není jich málo) 
je však dílo provedeno z principu ne-
správně. Z pohledu mé celoživotní 
praxe geodeta a stavebního techni-
ka je pro mne záhadou, koho a proč 
napadla myšlenka přizpůsobovat 
někde dlažbu výškovým poměrům 
vchodů a vjezdů u nemovitostí a ne-
respektovat standard pro pěší. Vý-
sledkem je porušení podélné nivelety 
a náklon v příčném profilu. Chodník 
je přece zásadně určen k bezpečné 
lidské chůzi a vzniklé šikmé plochy k 
tomu rozhodně nepřispívají. Zvláště 
neposlouží seniorům v zimním čase.
Abych se přiznal, jsem z toho poně-

kud zmatený. Jako důchodce žiji pře-
ce jen už řadu roků mimo profesní 
dění, než abych si to uměl vysvětlit. 
Je dost možné, že se začínají prosa-
zovat jakési nové trendy ve staveb-
nictví, či co já vím. Inu, nová doba. 
Vysvětlení by ale měl podat staveb-
ní úřad, který je i orgánem státního 
stav. dohledu. A jelikož rozvlněné 
chodníky nepřidávají městu ani na 
kráse, tak co na to zastupitelstvo a 
pan starosta?
Na závěr se mi na mysl vnucuje jedna 
všetečná otázka - ale tu si ponechám 
zatím pro sebe. Ačkoliv chytrého to 
stejně napadne.

Josef Kubec

Při rekonstrukcích stávajících i výstav-
bě nových chodníků je třeba vzít v úva-
hu mnoho souvislostí. Chodníky kro-
mě pohodlné chůze a snadné údržby 
musí rovněž splňovat nejen požadavky 
příslušných technických norem, ale 
také zajistit připojení všech stávajících 
i nových vjezdů a vstupů do domů a 
zahrad, což je ve většině případů i pod-
mínkou územního rozhodnutí nebo 
stavebního povolení. V případě větší-
ho podélného nebo příčného sklonu 
komunikace je zejm. napojení vjezdů 
technicky velmi náročným detailem. 

Podlahy garáží či parkovací místa na 
soukromých pozemcích bývají větši-
nou v rovině a návaznost na ulici ve 
svahu vyžaduje napojení různě zakři-
venými plochami, aby při vjezdu au-
tomobilů nedocházelo k poškozování 
jejich podvozků. Rovněž v případech, 
kdy je úroveň vjezdu výrazně nad či pod 
niveletou komunikace, je třeba nalézt 
rozumný kompromis mezi komfortem 
chodců a funkčností vjezdu.
Město jako investor oprav a rekon-
strukcí se snaží v maximální možné 
míře o dodržení všech stavebních 
předpisů tak, aby chodník plnil všech-
ny požadované funkce s co největší 
mírou komfortu pro své uživatele. Bez 
nadsázky lze říci, že v komplikovaných 
případech se každý vjezd řeší individu-
álně se stavební firmou, odpovědným 
pracovníkem města, technickým do-
zorem stavby a samozřejmě uživate-
lem nemovitosti. V krajních případech 
dochází ve spolupráci s majiteli i např. 
k úpravě prahu vjezdu a přesazení vjez-
dových vrat na soukromé pozemky, je-
-li to technicky možné. Jsou však i situ-
ace, kdy např. podlahu garáže upravit 
nelze, a zde pak nezbývá než přizpůso-
bit sklon chodníku.
 Dominik Landkammer,

oddělení investic

Vážená redakce, 
dovoluji si reagovat na článek „Psychoterapie Říčany - 
novinky“ v posledním listopadovém čísle Říčanského 
kurýru od autorky Anny Klimešové. 
Autorka v něm uvádí, že „psychoterapie označuje 
kvalifikovanou odbornou ne-zdravotnickou službu, 
poskytovanou vyškoleným psychoterapeutem“. Toto 
tvrzení je nepravdivé a pro čtenáře zavádějící. Psycho-
terapii v oblasti zdravotních potíží a duševních poruch 
může vykovávat pouze lékař nebo klinický psycholog, 

který absolvoval certifikovaný kurz v psychoterapii a 
provozuje tuto činnost v rámci zdravotnického zaříze-
ní. Uplatnění psychoterapeutického vzdělání v jiných 
profesích je možné pouze v rámci nezdravotnického 
poradenství. 
Článek navozuje dojem mylné reklamy pro odborné 
služby v oblasti duševních poruch a potíží. Budu rád, 
pokud budete moci informace v této oblasti upřesnit.
 
 Ondřej Pěč, obyvatel Říčan 
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Dva roky, 
přesně tolik 
jsme nedávno 

oslavili. Děkujeme všem, kteří se našich druhých na-
rozenin zúčastnili a podíleli se na přípravách.
Naše bruslařská rodina se stále rozrůstá a jsme za to 
velmi rádi. Velká pochvala patří všem našim dětem, 
dospělým a všem školám. Všichni udělali obrovský 
pokrok nejen v bruslení, ale naučili se pracovat se 
svým tělem, regenerovat ho, pracují na cílevědomosti, 
zodpovědnosti a poznávají fair play.

Poděkování nesmí chybět všem rodičům, městu Říča-
ny a firmám, které nás podporují: Okna.eu, Pekařství 
Frydrych, Turbo Pizza a Merkur Ice Aréna.
Konec roku se blíží, ale u nás žádné úlevy nečekejte. 
Do konce roku nás čeká ještě několik akcí. Závodní 
děti se chystají na své celorepublikové závody, jejichž 
průběh a výsledky budete moci sledovat na našem 
webu, ale i na sociálních sítích.

Hned na začátku měsíce bychom vás rádi pozvali na 
MIKuLáŠe NA LeDĚ, 6.12. na vás čekají čertovské 
slalomy, andělské bruslení a bude i Mikuláš s knihou 
hříchů. Kostýmy čertů a andělíčků vítány.

1. Jsme si pro vás nachystali Vánoční ledový ples. Naše 
děti si pro vás přichystaly Vánoční exhibici, vstupenky 

na ples jsou k dispozici na našich webových stránkách 
www.bruslarskyklubricany.cz
 
2. Stále se můžete připojit do našich kurzů bruslení 
pro děti již od 3 let, kurzů pro dospělé i přípravky pro 
závodní děti. Více info na webu! Nově můžete vou-
chery na kurzy bruslení zakoupit na našem eshopu na 
stránkách www.bruslarskyklubricany.cz.

3. Všem našim přátelům, sportovcům, rodičům, 
sponzorům přejeme krásné Vánoce a do nového roku 
vklouznutí tou správnou bruslí! Vaši trenéři BK. 
 Daniel Zídek

bruslíme, co nám ostří stačí 
ze sportu

in
ze

rc
e

in
ze

rc
e

57



ze sportu

I když byl poslední měsíc spíše ve znamení tré-
ninků, vyrazily naše páry na soutěže a nevedly si 

vůbec špatně. Adam Plzenský s Bárou Hálou zvládli ve své ka-
tegorii E LAT posbírat dokonce čtyři vítězství ze čtyř soutěží. Do 
vyšší třídy jim tak teď zbývá pouze 11 bodů. Ve stejné kategorii 
vytančili na soutěži v Mladé Boleslavi stříbro Ondra Svoboda 
a Markét Adamusová. Další medailová umístění, konkrétně 
bronzová, pak přidali Petr Tlustý s Joly Kováčikovou v kategorii 
C STT, v kategorii D LAT pak dokonce dvě třetí příčky vytanči-
li Matěj Koudelka s Agi Lochmanovou (do vyšší kategorie jim 
tak zbývá již jen pár bodíků a jedno počítané finále). Na pozvání 
jely naše dva páry – Filip Thein s Joy Majidovou a David Muk 
s Klárou Valíkovou - soutěžit do polského Walbrzychu. I tam to 
zacinkalo, když David s Klárkou vytančili stříbrnou příčku. Do-
hromady tedy za poslední měsíc devět medailí, z toho čtyři zlaté, 
dvě stříbrné a tři bronzové.
Jak jsme již psali v minulém čísle, objevila se u nás opět Péťa 
Kostovčíková, během tohoto měsíce dokonce dvakrát. Do kon-
ce listopadu nás ještě čeká intenzivní víkendové minisoustředě-
ní s dalším naším externím trenérem, Honzou Klimentem. Co 
jsme se zvládli vše za podzim naučit, můžete přijít ohodnotit na 
Vánoční taneční akademii, která se uskuteční 7. 12. od 18 hodin 
v KC Labuť. Rádi vás uvidíme.
Již nyní intenzivně pracujeme na přípravách 42. ročníku Říčan-
ského poháru, který proběhne 15. – 17. února ve sportovní hale. 
V pátek proběhnou soutěže kategorie ProAm (profesionál – 
amatér) a zároveň Latino night s kubánskou kapelou. V sobotu 
a v neděli pak budou k vidění postupové soutěže všech věkových 
a výkonnostních kategorií, včetně postupové třídy A (v neděli) 

a Superligy Seniorů I a II, jejíž semifinále a finále se uskuteční 
v rámci sobotního Tanečního galavečera s plesem. Více infor-
mací můžete nalézt na webu www.fuego.cz nebo www.rican-
skypohar.cz. Těšíme se na viděnou u společných chvil s tancem.
Vaše Fuego.  Klára Pazourková

Protančený podzim
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Vážení sportovní přátelé,
počínaje pátkem 14.12.2018 až do středy 19.12.2018 se v te-
nisové hale areálu Oáza Říčany uskuteční Tenisová Extraliga 
družstev v tenise 2018. Stejně jako v loňském roce se v pátek 
utká náš domácí tým RPM OÁZA Říčany s týmem Severočeská 
sportovní. V sobotu, neděli a pondělí se bude hrát semifinálová 
skupina za účasti Sparty Praha a I.ČLTK Praha. V úterý bude 
volno a ve středu se uskuteční finálové utkání. Hrát budou češ-
tí tenisoví reprezentanti a  členové Daviscupového i Fedcupo-
vého týmu. Kapacita tribuny je 250 diváků. Vstupenky se pro-
dávají v síti Ticketportal.  Přijďte se podívat na špičkový tenis.
 Urbanec

Špičkový tenis v oáze

APDT Říčany, z. s., má za sebou několik 
veřejných vystoupení, mezinárodních 
soustředění a pravidelných tréninko-
vých hodin v tělocvičně v Centru Na 
Fialce a SKC Ondřejov. Velice si vážím 
jejich podpory. Děkuji městu Říčany, 

výstavba dalších sportovišť nám umož-
ní být s dětmi více venku.
Na co se mohou těšit naši příznivci? 
Od prosince začínáme nové trénin-
kové hodiny „Rodiče vs. děti nebo 
naopak, Děti vs. rodiče“. 

Všem děkujeme za velkou přízeň a do 
roku 2019 přejeme zdraví, klid, štěstí 
a mnoho úspěchů.
Kontaktujte nás na: iva.mracko-
va@seznam.cz

Za APDT Říčany, Iva Mračková

Vše jednou končí, aby další začalo.
Stejně tak je to i s rokem 2018 
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Famózní úspěch 
se (opět) podařil 
TŠ Twist Říčany: 
třetí místo, tedy 
bronzové medaile, 

a nádherný pohár z mistrovství světa 
v rokenrolu. Světový šampionát juni-
orek do patnácti let se konal v druhém 
největším rakouském městě Graz 20. 
10., ani ne měsíc po mistrovství Evropy. 
Na ME byla formace MADONNA „až“ 
čtvrtá. Avšak na nejprestižnější světové 
soutěži získaly dívky z formace tančící 
na hudbu Michaela Jacksona s přehle-
dem třetí místo. Tentokráte nebylo, co 
řešit, a tak zatímco na ME chybělo Ma-
donně 0,21 bodu k medaili, nyní měla 
naše formace před čtvrtým místem ob-
rovitánský náskok více než osm bodů a 
těsně soupeřila o stříbro. 
Na šampionát se probojovala jako 
česká „dvojka“ další říčanská formace 
MINNIES. Ta nakonec pozici dru-
hé nejlepší české formace obhájila, 
když obsadila celkové jedenácté místo 
v semifinále na MS.Velké poděková-
ní zaslouží, kromě samotných dívek 
a trenérů, i fanklub TŠ Twist Říčany. 
Kromě morální podpory to byla i pod-
pora viditelná a slyšitelná. V twistových 
barvách byli naši fanoušci vidět a také 
slyšet v hledišti určitě nejvíce. A když 
dodáme, že na finále přiměli k podpoře 
i francouzskou část publika, která ne-
měla ve finále své zástupce, byla to pod-
pora vskutku obrovská. Poděkování letí 
i vedení města Říčany, které pomohlo 
svou finanční podporou reprezentaci 

uhradit většinu nákladů na cestu obou 
formací do štýrské metropole.

TŠ TwiST ŘíČANy  
boDUJe i JiNDe

Ve stejný den, kdy jsme získali bronz 
z MS, se konala mezinárodní soutěž ve 
slovenské Dunajské Stredě, otevřené 
mistrovství Slovenska. Tam jsme vysla-
li další autobus plný tanečníků a získali 
jsme vynikající umístění. Například stří-
brné medaile díky dětské formaci GOL-
DIES, páté místo ve formacích starších 
dívek (CZECH LADIES) a dále hezké 
semifinálové umístění v dětské kategorii 
– jedenácté místo páru Antonín Holou-
bek a Adéla Strnadová a dvanácté místo 
v žákovské kategorii díky Filipovi Borlo-
vi a Rozalii Kvapilové. 
Na nominační mezinárodní soutě-
ži v Černošicích 3. 11. jsme byli ještě 
úspěšnější. Naše Taneční škola TWIST 
byla dokonce vyhlášena jako nejú-
spěšnější oddíl soutěže. Postarala se o 
to nejen vítězná zlatá dívčí juniorská 

formace MADONNA. Stříbro pro TŠ 
Twist získaly dívčí formace: JUNGLES 
v dětské ktg., MINNIeS v juniorské 
ktg a ve starší ktg. CZECH LADIES. 
Bronzové medaile si odvezli: dětská dív-
čí formace STARS a Filip Borl s Rozálií 
Kvapilovou v žákovských párech. Čtvrté 
místo v dětské ktg. obsadili: Lukáš Ba-
tók – Lucie Holoubková a dětská dívčí 
formace BABIES, páté místo v žácích 
zase vytančili Vojtěch Šimek – Anna 
Bláhová. Ale dobrých výsledků bylo da-
leko více. 
Zkrátka TŠ Twist Říčany je nejen za-
vedená značka, ale hlavně úspěšný 
rokenrolový oddíl. Vždyť jej s manžel-
kou budujeme už od roku 2002, tedy 
plných 17 let. A medailí ze světových 
soutěží, včetně tří zlatých z MS, máme 
už několik desítek. Mohu směle napsat, 
že se o všechny naše tanečníky starají 
zkušení trenéři s trenérskou licencí a 
nyní nově i čtyři s trenérskou licencí II. 
třídy, tedy s nejvyšším rokenrolovým 
trenérským vzděláním. 
 Jiří Boháček, TŠ Twist Říčany

Medaile z mistrovství světa pro TŠ TwiST Říčany
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V Harrachově bylo v sobotu 3. listopadu slavnostně 
zakončeno Mistrovství Čech mládeže v kategoriích 
12,14 a16 let. Celkem k šachovnicím zasedlo 330 pří-
znivců královské hry.
Náš klub měl velmi početné zastoupení. Jako hlav-
ní trenér odcestoval na týdenní MČ Stanislav Stárek 
s kolegou Markem Otrubou.
Mladí šachisté Říčan dosáhli nebývalého úspěchu, 
když z mistrovství Čech vezou hned čtyři medaile a 
další přední umístění. Zároveň tři kvalifikace na jarní 
celorepublikový šampionát.

Bezpochyby nejlepšího výsledku dosáhli naši svěřenci 
v nejmladší kategorii do 12 let, kterou vyhrál s osmi 
body z devíti Jáchym Šmolík, o bod za ním skončil na 

2. místě Jáchym Němec a k opanování této kategorie 
přispěl svým 4. místem ještě Tobias Pressler, který 
měl v posledním kole smolný los, protože ho svedl prá-
vě s pozdějším vítězem turnaje a týmovým kolegou. 
Říčany měly v kategorii i další zástupce. Jedním z nich 
byl Honza Síleš (42. místo), který přijel hlavně sbírat 
zkušenosti, protože spadá ještě mezi hráče o dva roky 
mladší a zúčastní se listopadového Mistrovství do 10 
let v Mostě. Mezi děvčaty v kategorii D 12 zaznamena-
la nejlepší umístění Laura Sehnoutková (5. místo). 
„V posledním kole sahala po medaili, stačilo vyhrát. Po 
pečlivé přípravě zvládla zahájení velmi dobře, dokonce 
následně získala kvalitu a hru převedla do koncovky. Už 
jsme si říkali, že přivezeme ještě o jednu medaili navíc. 
Bohužel si Laura vybrala slabší chvilku. Nepozornost 

vedla k vidličkám a následné prohře v koncovce. Nejen 
jí, ale i ostatní by měla podobná partie vést k ponau-
čení, že není dobojováno, dokud není zápis podepsán,“ 
uvedl trenér Stárek. Veronika Myšková skončila na 
18. místě.

V kategorii D 14 jsme přivezli stříbrnou medaili díky 
Monice Strnadové. 15. místo obsadila Lucie Glasber-
gerová. V Kategorii H 14 nedohrál David Hampl po-
slední 2 kola a skončil na 54. místě. Poprvé se na MČ 
probojoval Kryštof mandát a obsadil 65. místo.

V kategorii D 16 jsme přivezli další medaili, když stří-
brnou získala Týna Otrubová. Mezi chlapci v H 16 
medaile necinkla, přesto se Říčanští v pořadí neztratili 
a trenér byl s jejich hrou spokojený. „Všichni překonali 
očekávání, když skončili lépe, než jim přisuzovalo na-
sazení.“ Nejlépe se umístil Vašek Bartoš na 11. místě. 
„Krásný výsledek,“ zhodnotil kouč a vyzdvihl fakt, že 
byl nasazen až na konci třetí desítky. Další hráči - 16. 
místo Martin Novotný, 24. místo Martin Mačok i 31. 
Míša Strnad (4,5) předvedli velmi dobrou hru. 
 Jaroslav Říha

Mistr Čech do 12 let je z Říčan

Vánoční bLesKoVý turnaj
zveme všechny zájemce šachové hry na turnaj 

v bleskové hře (5 minut na partii). Turnaj se hraje 
v klubovně KC Labuť v 2. patře, v pátek 28. 12. od 

18.00 hod.  Startovné je libovolná cena v minimální 
hodnotě 50 Kč, kterou účastník přinese. 

Krásné svátky a především hodně zdraví a sil do 
roku 2019 přeje KŠ Říčany 1925
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Před necelými dvěma měsíci odešla v tichosti do sokol-
ského nebe v nedožitých 95 letech  sokolská sestra Lud-
mila Nechvátalová, rozená Hustáková. Její rodiče  byli 
členy Sokola Radošovice. Otec  Lídy, JUDr. Jan Husták, 
vzdělavatel jednoty v Radošovicích, místostarosta  župy 
Jana Podlipného a člen Předsednictva ČOS byl v noci ze 
7. na 8. října v roce 1941 v rámci „Akce Sokol“ zatčen 
a transportován do koncentračního tábora v Osvěti-
mi. Odtud se vrátilo s podlomeným zdravím jen devět 
z vězněných, mezi nimi naštěstí i Jan Husták. Všechny 
tyto události i předchozí a následná činovnická práce 
Lídiných rodičů v Sokole ji bezesporu formovaly nejen 
po sportovní stránce. I Lída strávila žákovská a doroste-
necká léta v Sokole a  během civilního zaměstnání byla 
v tělovýchově „stále doma“ - po celý život. Po roce 1990 
se  stala členkou Sokola Střešovice a velmi brzy se stala 

oblíbenou lektorkou Komise zdravotní tělesné výchovy 
v ústředí ČOS v Tyršově domě. Obdivovala jsem ji, že 
nezapomněla na rodné město a po roce 1990 ve svých 66 
letech půl roku dojížděla do Říčan pomáhat obnovovat 
cvičení žen.  Lída byla žena noblesní, ochotná, obětavá, 
radostná, se smyslem pro humor. Milovala  klasickou 
hudbu, byla stálou návštěvnicí koncertních síní, divadel 
a galerií.  Před 10 roky byla jednomyslně přijata Valnou 
hromadou naší T. J. Sokol Říčany a Radošovice za čest-
nou členku. Jednou dvakrát do roka, jak jí čas v jejích 
mnoha aktivitách dovolil, přijížděla do Říčan mezi nás. 
Měla zde už jen pár vrstevníků a známých, ale byla ráda 
mezi námi, o něco mladšími – a my jsme ji vždy vítali. 
Byla a bude nám svou láskou ke spolku Sokol, svými pev-
nými občanskými postoji, svým životem stále vzorem.

Jarka Tůmová

Vzpomínka nejen na Lídu Nechvátalovou

V duchu tohoto olym-
pijského hesla se 

nesla tato sezona atletického oddílu 
v Říčanech. Hned ze začátku roku 
usedla Vendula Hofinghoff do křes-
la předsedkyně oddílu, který v roce 
2018 zaznamenal největší nárůst 
svých členů. Přišli noví trenéři, ale 
hlavně velké množství nových nadě-
jí, našich malých atletů. usilovnou a 
tvrdou prací se tyto diamanty snaží 
vybrousit trenéři, jejichž hlavní od-
měnou je úsměv dětí po trénincích a 
po závodech.
A první úspěchy na sebe nenechaly 
dlouho čekat. V polovině ledna přivez-
la Lucie Jonáková bronz z krajského 
přeboru starších žáků z běhu na 1500 
metrů a navázat na ni chtěli měsíc na 
to i žáci a žákyně mladší. To se povedlo 
a výsledkem snažení našich mladých 
atletů bylo vítězství Vojty Šaška v kou-
li, stříbro Honzy Boháče v běhu na 150 
metrů a 3. místa Kristýny Bradové ve 
skoku dalekém a z obou štafet.
Spoustu osobních rekordů pak přinesl 
náš závod, Říčanská laťka. Ta se kona-
la již po osmé. Hala na Fialce pojmula 
dvě doskočiště pro skok vysoký a po 
celý průběh závodu se bylo opravdu na 
co koukat.
Velká aktivita se pak přesunula, jak je 
již v atletice dobrým zvykem, do sezony 
hlavní. Uspořádali jsme sedm povede-
ných závodů. Asi největší ohlas byl po 

Jarních atletických závodech, nesmí-
me však opomenout ani na přespolní 
běh kolem Olivovny, oddílový závod 
ve skoku vysokém k ukončení školního 
roku, Žákovský atletický den, sprin-
terský trojboj, Běh podzimním listím 
a Tuctový závod, který se již tradičně 
konal dvoukolově. Letos byl dokonce 
zpestřen závodem vozíčkářů, který by-
chom chtěli zachovat i do budoucna.
Odměnou pro všechny pak byla účast 
na krajských přeborech jednotlivců, 
kde se nejvíce blýskli Vojta Šašek vítěz-
stvím v kouli a v oštěpu mladšího žac-
tva a Lucie Jonáková 3. místem v běhu 
na 1500 metrů starších žákyň.
Do krajského přeboru družstev jsme 
nasadili celkem pět týmů. Družstvo 
přípravek skončilo na 4. místě v kraji. 
V této soutěži jsme měli ještě dvě dal-
ší družstva. V kategorii mladších žáků 
pak všechna čtyři kola objela mužstva 
chlapců i dívek.
Na všechny tyto soutěže a výborné vý-
kony se naši atleti musí také nějakým 
způsobem připravit. V průběhu roku 
proběhla celkem tři soustředění. Na 
konci srpna to byly příměstské výcvi-
kové tábory nejprve pro děti 8 - 11 let. 
Na ty pak navázalo soustředění pro 
děti ve věku 12 - 15 let. Mladší a starší 
žáci mají za sebou již také soustředění 
v rámci přípravy na sezonu následující, 
takže je vidět, že opravdu nezahálíme 
a příští rok se určitě máme na co těšit. 

Nezapomínejte tedy sledovat stránky 
říčanské atletiky www.atletika-ricany.
cz a náš facebook.
Odměnou atletům za veškerou dřinu 
byl zájezd za tou největší atletikou. Vel-
mi početná výprava se na začátku září 
vydala podpořit atlety do Ostravy na 
kontinentální pohár, kde mohli vidět 
nejlepší světovou atletiku. A co je více, 
než možnost učit se od mistrů svého 
řemesla?
Abychom takto mohli fungovat, je 
potřeba poděkovat všem trenérům, 
rodičům, samotným dětem. Atletika 
je o odříkání, místy bolí, děti zažívají 
vítězství i porážky. Z těch je potřeba 
se oklepat a jít dál. Vítězit umí každý, 
prohrávat už nikoliv. A my jsme rádi, 
že můžeme dětem zprostředkovat 
v přátelské atmosféře myšlenku Baro-
na Pierra de Coubertina, zakladatele 
novodobých olympijských her: „Není 
důležité vyhrát, ale zúčastnit se.“ A my 
k tomu dodáváme - A hlavně se atleti-
kou bavit v dobrém kolektivu.
Bohužel nezabráníme ani tomu, že bez 
dostatečné finanční základny toho moc 
dělat nejde. Takže velké poděkování 
patří rovněž městu Říčany, které nám 
poskytlo dotace na Jarní atletické závo-
dy i Žákovský atletický den a MŠMT za 
dotaci v rámci programu „Můj klub“, 
poskytnuté především na podporu 
sportovních aktivit dětí a mládeže.
 Jaroslava Tůmová

rychleji, výše, silněji

62 texty.kuryr@ricany.cz



ze sportu

rugby Club Mountfield Říčany
www.rugbyricany.cz, www.twitter.com/rugbyricany, www.facebook.com/rcricany

MUži
extraligový tým
Muži prohráli poslední utkání sezóny 
o třetí místo se Spartou Praha 51:14.  
V boji o třetí místo jsme s největším fa-
voritem soutěže dokázali držet krok jen 
v prvním poločase. Oběma týmům chy-
bělo několik hráčů základní sestavy, ale 
na rozdíl od nás se to na hře Sparty příliš 
neprojevilo. „Věděli jsme, že jestli chce-
me v tomto utkání uspět, musíme dobře 
bránit a skládat. A to se nestalo. Víme, 
na čem pracovat před novou sezónou, 
ale záleží na všech hráčích, kolik chtějí 
věnovat ragby a jak dobře se připraví 
na nejvyšší soutěž. Musíme si přiznat, 
že letos jsme na Spartu a Tatru neměli. 
Je škoda, že jsme vlastně skončili čtvrtí 
kvůli protestu Tatry na utkání Sparta vs. 
Vyškov,“ řekl po utkání trenér Antonín 
Brabec.

Legendy klubu
Čtveřice legendárních říčanských hrá-
čů, Miroslav Němeček ml.,Jan Rohlík, 
Marek Landsinger a Jan Kubálek, se 
loučila v posledním letošním utkání ex-
traligy. Gratulujeme jim k jejich výborné 
sportovní kariéře v našem i reprezentač-
ním dresu.

žeNy

Titul v ragby XV
Společný ženský tým Sparty, Říčan a 
Slavie vyhrál finále patnáctkové soutě-
že. Vyrovnané utkání, které bylo napí-
navé, skončilo výsledkem 17:13.

MLáDež
Kategorie do 19 let
V podzimní části sezóny prohrála juni-
orka jen jediné utkání, a to se Spartou 
Praha o dva body. Ostatní utkání kluci 
dokázali vyhrát vyšším rozdílem. Tým 
se dokázal vyrovnat s absencí hráčů, 
kteří jsou na podzim studijně v Anglii. 

Kategorie do 16 let
Kadeti jasně dominovali své kategorii 
a nenašli přemožitele ani v utkání s 
nejlepším moravským celkem Dragon 
Brno, který je složen z hráčů několika 
klubů.

Kategorie do 14 let
Díky velkému počtu hráčů v této kate-
gorii jsme byli schopni postavit první 
tým do celostátní soutěže a druhý tým 
do oblastní soutěže Čech. První tým 
se snažil produkovat moderní rychlé 
ragby, v některých utkáních prohrál, 
ale po velkém boji a s fyzicky zdatněj-
ším soupeřem.   

DěTi
Zlatá Viadana
Říčanská škola ragby výborně reprezen-
tovala v italské Viadeně a získala trofej 
pro nejlepší klub na 16. ročníku turnaje 
Luigiho Zafanelli. U8 – první místo, 
U10 – třetí místo, U12 – třetí místo.

Jaroslav Borovský

rozvoj ragby dětí a mládeže je podporován dotacemi města Říčany
www.facebook.com/ragbydetiamladezercricany
sportovní centrum mládeže finančně podporuje středočeský kraj
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Říčanští florbalisté ve výběrech kraje

Naše město hostilo 3. 11. nejvyšší celo-
republikovou soutěž v Taekwon - Do. O 
tituly mistrů České republiky se utkalo 

238 sportovců ze 17 klubů z Čech, Rakouska, Slovenska, 
Maďarska a Slovinska. Šampionát zahájil starosta Vladi-
mír Kořen v 10 hodin a po slavnostním nástupu a zaznění 
české státní hymny se na čtyřech kolbištích rozjely sestavy 
kategorie žáků. Po dvanácté hodině již ringy ovládly juni-
orské kategorie: zápasy, sestavy, speciální techniky, silové 
přerážení, tradiční sparing a cvičení sestav týmů. Soutěž 
završily v 17.30 poslední finálové zápasy seniorů. I v letoš-
ním roce jsme zde viděli hvězdy světového a evropského 
Taekwon - Do, například úřadujícího mistra světa 2018 
z australského Sydney, pana Elmara Kickingeredera (6. 
dan), a medailistu ze Sydney, Rakušana Olivera Zadinu. 
Kategorie soutěžního Taekwon - Do jsou v rámci mistrovství 
České republiky rozděleny na žáky a žákyně do 10 let, 10 - 13 
let a 13 - 15 let, dále na kategorie juniorů a juniorek 15 - 18 let 
a na kategorie seniorů a seniorek starších 18 let. Tyto věkové 
kategorie jsou dále rozděleny dle výšky pásků, tedy technické 
vyspělosti pro disciplínu sestav. 
Disciplíny zápasů jsou pro žáky dále rozděleny dle výšky 
sportovce, v kategoriích juniorů a seniorů rovněž podle 
pásků v sestavách. Pro kategorie volného boje jsou však 
rozděleny podle váhy, obdobně jako v boxu. Mezi další 
soutěžní kategorie patří speciální techniky, kdy závod-
ník přeráží ve výskoku desku, upevněnou ve speciálním 
stojanu. Další disciplínou je silové přerážení, kdy musí 
soutěžící prolomit přesně předepsanými technikami více 
desek. Pátou základní disciplínou je tzv. modelový spa-

ring - secvičený souboj, 
ve kterém je povoleno 
předvést všechny ostatní 
techniky Taekwon - Do, 
které jsou ve sportovním 
zápasu omezeny nebo 
zakázány. Do programu 
se v letošním roce zařa-
dila i disciplína cvičení 
sestav týmů, kde se pětičlennému družstvu hodnotí 
správné technické provedení sestavy, ale i precizní sou-
hra celého týmu. 
Říčanští taekwondisté  se nominovali do všech uvede-
ných kategorií, od nejmladších žáků až po seniory. Pro 
barvy pořadatelského města a domovského oddílu vy-
bojovali naši sportovci celkem 31 medailí, z toho 12 zla-
tých, 10 stříbrných a 9 bronzových. Tituly mistrů České 
republiky pro rok 2018 získali v seniorech Arso Ivoševič 
(volný boj), v juniorech Marek Jankovský a Marko A. 
Machota (sestavy), Barbora Jílková (volný boj a silové 
přerážení), v kategorii žáků mistrovský titul vybojovala 
Rozárie Jílková (volný boj, sestavy, speciální techniky), 
dále Jakub Jirásek a Jan Strnad (volný boj) a Václav Str-
nad (sestavy, volný boj). Blahopřejeme k tak výborným 
výsledkům říčanským sportovcům a zároveň bychom 
také rádi poděkovali za velkou podporu Městu Říčany 
a partnerům - Pivovarské restauraci Uhříněves, Lenner 
Motors s. r. o., autodoprava Jirásek, pekařství Frydrych, 
Atlas copy, MV print, Toni car.

Vladimír Machota

Ve druhé polo-
vině října se roz-
běhly tréninky 

talentovaných hráčů mládežnických 
kategorií Středočeského kraje. Jsme 
rádi, že i letos má říčanský florbal v 
krajských výběrech viditelné zastou-
pení. Z mladších žáků nás reprezen-
tují Jakub Pípal, Matěj Kövešlygety, 
Viktor Olšanský, Tomáš Kukol, Filip 
Steinhaizl, David Machota, Filip Borl, 
Tomáš Hnátek a Antonín Lávička, ze 
starších žákyň Karolína Mezerová a 

Noemi Mokrejšová, ze starších žáků 
Marek a Vojtěch Honzákovi, Ondřej 
Kukol, Štěpán Schneider a Jakub Je-
zbera, z dorostenců jsou to Vítězslav 
Špok, Ondřej Kubeš, Ondřej Zika a 
David Tománek. Tréninky výběrů jsou 
pro holky i kluky velkou zkušeností, 
kde mají možnost porovnat své schop-
nosti s talentovanými hráči ostatních 
klubů a posunout se ve svých doved-
nostech opět o kus dál. Přejeme, ať se 
jim daří a dobře reprezentují náš klub.

Z rozběhnutých soutěží jistě stojí za 
zmínku skvělá bilance naší příprav-
ky, která ze šesti odehraných utkání 
pět vyhrála. Bílý tým mladších žáků 
se podíval do 2. výkonnostního koše, 
kde odehrál vyrovnaná utkání s velmi 
kvalitními soupeři. Do 2. výkonnost-
ního koše se probojoval i Bílý tým 
starších žáků. Ve výborných výko-

nech pokračuje i tým dorostu ve 2. 
lize, kde je zatím s pěti vítězstvími a 
jednou porážkou na 3. místě. Skvělou 
druhou příčku díky šesti vítězstvím, 
jedné remíze a jedné porážce drží ve 
své soutěži junioři, kteří na posled-
ním turnaji dokázali v obou zápasech 
obrátit nepříznivě se vyvíjející stav a 
zvítězit.

Jana Tománková

Mistrovství české republiky Taekwon-Do
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Všechny říjnové víkendy jsme měly na 
programu závody sportovních gym-
nastek nebo teamgymu, šňůra závodů se 
táhne i během listopadu. 

Teamgymová družstva se zúčastnila svého prvního pod-
zimního závodu na Plzeňském poháru – Panteřice zazářily 
a s velkým náskokem zvítězily v kategorii MINI, Lemurky 
2007-09 skončily s novými posilami těsně pod stupínky na 
4. místě, nejstarší Eagles 2003-06 se blýskly stříbrnými me-
dailemi, které jsou pro ně velmi cenné.
Poslední říjnový víkend se konalo MČR žákyň C v Jindřichově 
Hradci – jediná zástupkyně od nás Adéla Bernardová, v nej-
více obsazené kategorii, co jsme kdy zažily (101 závodnic) – 
skončila po chybě na kladině na pěkném 35. místě.
Podzimní prázdniny strávily vybrané gymnastky po boku 
svých trenérek na gymnastickém kempu v rámci školení 
trenérů v Dobřichovicích. Pod vedením vrcholových trené-
rek sbíraly všechny účastnice velkou inspiraci. Přijely jsme 
unavené, ale plné nových poznatků a chuti do tréninků.
A už jsme v listopadu na Teamgymových závodech v Pří-

brami, kde Lemurky opět skončily na nepopulárním, ale 
krásném 4. místě, Eagles tentokrát na 8. místě. 
MČR Teamgym v Trutnově se konalo pouze o týden pozdě-
ji. Díky velké marodce na závody bohužel nemohly Lemur-
ky vyrazit v nejsilnějším složení, přesto se tým poskládaný i 
z „nováčků“ ve startovním poli vůbec neztratil a stejně jako 
starší Eagles obsadil 8. místo.
Na Memoriál V. Medové jsme se vydaly poměřit síly s těmi 
nejlepšími – vrcholovými oddíly z celé ČR - družstvo Říčan 
ve složení Stella Vašutová, Amélie Žvejkalová a Ellen Pospí-
šilová získalo bronzové medaile hned za družstvy Kampy 
Praha a Vítkovice Ostrava.
Po uzávěrce v tomto roce nás čeká poslední teamgymový 
závod v Praze a gymnastky mají před sebou Přebory Středo-
českého kraje a další dva závody v Praze a Plzni – držte našim 
svěřenkyním palce. Přejeme všem našim příznivcům krásné a 
spokojené Vánoce a hodně zdraví a štěstí v novém roce 2019.
www.gymnastika-ricany.cz J. Jechová

GyMNASTKy V NAbiTé PoDZiMNí SeZÓNě

Nová sezona basketbalových soutěží je v plném proudu. 
Tak jak to bývá, některé družstvo vstoupilo ve velkém a ně-
které se stále hledá. V tom dobrém vstoupily do sezony tři 
družstva, a to naše přípravka, U 17 a ženy. Velkou radost 
nám dělají „Šmoulinky“. V této celostátní soutěži pro úplné 
začátečníky zatím odehrály dva turnaje. A hlavně ten druhý 
zcela zaslouženě vyhrály a je na nich vidět pokrok od turnaje 
k turnaji. Díky Kamilo a Nikolo. Dalším družstvem, které se 
úspěšně drží, je U 17 pod vedením Nikoly a Aničky. Pohybuje 
se v popředí tabulky a jejich šance na postup do kvalifikace 
o extraligu nejsou marné.  Družstvo žen poprvé v historii 
postoupilo do nejvyšší pražské soutěže a zatím po prvních 
oťukávacích zápasech, kdy těsně prohrály, se po třech vítěz-
stvích drží v horní polovině tabulky. Další dvě družstva bojují 
v dolních částech svých soutěží. U 15 v Krajském přeboru a 

U 12 v Pražském přeboru. Konkurence v naší oblasti je silná, 
a tak ne každý má na růžích ustláno. Současně probíhá nábor 
a první tréninky nejmenších - ročník narození 2011 a 2012. 
Kdo by to chtěl s námi zkusit, může přijít jakékoli pondělí 
v 15.00 do sportovní haly ve Škroupově ulici. V tomto věku 
nikdy není pozdě. 

Jana Machová, SK Slunéčko, z. s. 

basketbalová sezona 2018/19 začala
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Říčanský hotel Pratol bude 
v neděli 9. prosince hostit 
OZP mistrovství České repub-
liky ve stolním hokeji. Zatímco 
v roce 2013 se zde utkali hrá-
či a hráčky billiard-hockeye 
šprtce, letos Říčany přivítají 
vyznavače jiné české tradice – 
táhlového hokeje Chemoplast. 
Ano, i v této malé disciplíně se 
hraje o republikové, a dokon-

ce i evropské a světové tituly. 
Závěrečný turnaj jednotlivců, 
který se koná již podesáté, je 
určen účastníkům podle před-
chozí kvalifikace v celoročním 
Českém poháru. Zájemci z řad 
veřejnosti se do soutěží mohou 
zapojit také - v doprovodném 
turnaji jednotlivců o Pohár 
OZP a v mistrovské soutěži 
družstev. Pořadatelem akce je 
místní klub BHC Radošovice.
Program soutěží:
10:00 – 13:00 – mistrovství ČR, 
kategorie muži, ženy, junioři & 
otevřený turnaj o Pohár OZP
14:00 – 17:00 – mistrovství ČR, 
soutěž družstev

Petra Mátlová, BHC Radošovice

SToLNí HoKeJ
V hotelu Pratol se bude hrát  
o mistrovské tituly ve stolním hokeji

O prázdninách vznikla naše taneční škola Ice Ballerina. Od 
začátku září naší školu navštěvuje více jak 40 dětí. Naše balet-
ní lekce nedělají radost jen dětem, ale také dospělým, pro které 
jsme po velké poptávce otevřeli hodinu.

Do naší baletní školy se můžete hlásit po dobu celého roku. 
Nyní se děti připravují na své první vystoupení, aby ukázaly 
svým rodičům co vše se naučily. Naše hlavní lektorka Anička, 
která k nám přišla z Taneční konzervatoře hl.města Prahy, při-
pravuje nejen děti z naší taneční školy, ale blízce spolupracuje s 
Bruslařským klubem Říčany. Pod jejím vedením se připravují 
naši závodníci, pro které je baletní, atletická, ale i gymnastická 
příprava velmi důležitá.

Do naší taneční školy se mohou hlásit děti již od tří let. 
Přijd‘te si s námi zatančit. Více informací najdete na www.ice-
ballerina.cz  Daniel Zídek

První protančené pololetí 
s ice ballerinou
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11. 11. 2018 se konal již 85. ročník 
populárního závodu Velká Kunratic-
ká, kterého se zúčastnili také někteří 
členové našeho klubu. 

Tento známý a oblíbený pražský závod 
vznikl v roce 1934 jako klubový závod 
Vysokoškolského sportu Praha, konaný 
na ukončení sezóny.
Trať s řadou přírodních překážek byla s 
velkou dávkou studentského humoru 
vybrána tak, aby se lišila od tehdy pořá-
daných přespolních běhů a aby umož-
ňovala soupeření vyznavačů různých at-
letických disciplín i různých sportů. Část 
závodníků v prvních ročnících trať abso-
lovala dokonce na silničních kolech.
V první části závodu je řada terénních 
překážek a záludností (několikeré bro-
dění potoka, výběh na Hrádek, celkem 
tři prudké kopce včetně seběhů). Dru-
há část trati už tolik složitostí neskrý-

vá a umožňuje rychlý běh. Závod byl 
zpočátku téměř výhradně mužskou 
záležitostí. Kategorie běžců byly voleny 
podle disciplín, sportů a někdy i podle 
zaměstnání.Svojí dělkou 3100 m se 
nezdá tak náročná, ale právě profil jí 
dodává na výjimečnosti.
Postupně docházelo k rozšiřování o 
další kategorie, ženy, dorost a dětské 
kategorie. Z důvodu ochrany přírodní 
památky má závod omezenou kapacitu 
běžců a proto již několik minut od zahá-
jení on-line přihlášek bývá vyprodáno. 
Přestože ženy mají možnost účasti na 
své trati, která se ale vyhýbá náročnému 
Hrádku (1900m), některé si “vybojova-
ly” možnost běžet také mužskou trať. 
Takže paradoxně si nyní mohou vybírat, 
jakou trať běžet, dokonce některé běží 
tratě obě.
Členové našeho kubu se zúčastnili zá-
vodu v kategoriích ženy 40-49 let, muži 
50-59 let a 60-69 let.

Ve veteránské kategorii 60-69 let náš 
člen zvítězil.

Za Běžecký klub Říčany (BK Říčany) 
Miloš Smrčka

Velká Kunratická 2018

KaLendář sPortoVních aKcí V říčanech - Prosinec 2018
datum čas sport a kategorie program místo
1. 12. 9.00 - 16.30 kopaná turnaj sportovní hala Říčany
1. 12. 18.00 košíková U 17 Severočesko sportovní hala Říčany
2. 12. 10.00 košíková U 17 Mladá Boleslav sportovní hala Říčany
2. 12. 9.00 kopaná ml.přípravka turnaj  hala zŠ U lesa
2. 12. 13.00 kopaná turnaj sportovní hala Říčany
2. 12. 13.00 kopaná ml.přípravka turnaj  hala zŠ U lesa
8. 12. 9.00 - 16.30 volejbal turnaj sportovní hala Říčany
9. 12. 9.00 - 17.00 kopaná  turnaj sportovní hala Říčany
9. 12. 8.30 kopaná přípravka turnaj hala zŠ U lesa
9. 12. 9.00 kopaná st.přípravka turnaj hala zŠ U lesa
9. 12. 13.00 kopaná st.přípravka turnaj hala zŠ U lesa
15. 12. 9.00 - 17.00 košíková U 12 pražský přebor sportovní hala Říčany
16. 12. 8.00 - 17.00 kopaná turnaj sportovní hala Říčany
16. 12. 9.00 kopaná školička turnaj hala zŠ U lesa
16. 12. 10 00 - 15.00 šachy 2. liga Písek hotel Pratol
16. 12. 13.00 kopaná ml. Žáci turnaj hala zŠ U lesa

Prosím další sportovní kluby, které pořádají sportovní soutěže na území Říčan a Radošovic a mají zájem o uveřejnění programu, aby poslaly své rozpisy na následující mail: jmachova@skslunecko.cz
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Na sklonku října 2018 se v Městské 
sportovní hale v Říčanech konal za 
podpory Města Říčany a Středo-
českého kraje PŘEBOR STŘEDO-
ČESKÉHO SVAZU KARATE. Tento 
turnaj byl v oficiálních kategoriích 
nominační soutěží na Mistrovství 
ČR 2018 v olympijském karate. 
Jeho význam tedy byl značný nejen 
pro domácí závodníky, ale také pro 
mnoho dalších „bojovníků“ ze všech 
koutů Středočeského kraje.  Celkově 
bylo obsazeno více než 85 kategorií. 
Naši domácí závodníci si vedli více 
než dobře. Zejména stojí za zmín-
ku výsledek naši říčanské závodni-
ce Antonie Vlčkové, která získala 
nominaci v disciplíně „kumite“ na 
nadcházející Mistrovství ČR. Kromě 
toho také vyhrála i další zápas, mimo 
nominační kategorii, s váhově těžší 
soupeřkou. 
Konání tohoto turnaje v našem 
městě je velkým oceněním také pro 
organizátory, jelikož Říčany hostily 
Přebor Středočeského kraje již po 
druhé za sebou. Krajský svaz při-

tom každý rok vybírá toho nejlepší-
ho organizátora z možných kandi-
dátských měst. 
Systém turnaje je nastaven tak, že 
závodník, který vyhraje v oficiální 
kategorii, se stane nejen přeborní-
kem kraje, ale také je nominován 
za Středočeský kraj na MČR 2018, 
které se koná v prosinci v Jindři-
chově Hradci. Nejen medailisté, 
kteří obdrželi krásné medaile a di-
plomy, ale i každý soutěžící obdr-

žel tradičně malý dárek, tentokrát 
v podobě časopisu.
Gratulujeme medailistům a držíme pal-
ce všem závodníkům do dalších republi-
kových i mezinárodních soutěží.
Velké díky patří organizátorům, trené-
rům, Městu Říčany a také všem sponzo-
rům, kteří nám poskytli jak finanční, tak 
věcné dárky pro děti i dospělé.
Více informací naleznete na www.ka-
rate1.cz.  
 Denisa Štásková

Minulou sezónou ukončil Adam 
Králík závodní činnost v moto-
kárách a přesunul veškerou svou 
pozornost na závody aut. Letos 
jsme se rozhodli jak pro seriály ve 
slalomu, tak jsme si chtěli vyzkou-
šet i závody do vrchu. Vybrali jsme 

tedy Maverick Rescue Eurocup 
(MREC), kde Adam jel jak závody 
do vrchu, a to v kategoriích juni-
or a předjezdci, tak i autoslalom 
v AS-E1-1400 a Pošumavský au-
tomobilový slalom Cup (CUP) ve 
třídách junior a S1. 

Adam odjel se svým Citroënem Saxo 
1,4 VTS dohromady 20 závodů, v 
nichž třikrát zvítězil, sedmkrát byl na 
druhém místě a šestkrát na třetím. V 
CUPu získal za celou sezónu 1. místo 
ve slalomu, v seriálu MREC skončil 
celkově v předjezdcích na 1. místě, 
v juniorech na 2. místě a ve slalomu 
opět na 1. místě. Podzimní přípravě 
na příští sezónu se Adam věnuje vel-
mi poctivě, a to již se silnějším Citroë-
nem Saxo 1,6 VTS.

Naše poděkování patří sponzorům, 
Ivetě Benešové ze společnosti Hü-
-Ben a Pivovaru Ferdinand s.r.o., 
všem přiznivcům, kteří Adamovi drží 
pěsti, Aleši Kohoutovi a celému servi-
su Autokohout a pořadatelům všech 
závodů.
Více informací na www.kralikteam.cz

Petra Králíková

PŘebor STŘeDoČeSKéHo SVAZU 
KArATe V ŘíČANeCH  

Úspěšná sezóna 2018
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Co se děje v kultuře

oDDěLeNí Pro DoSPěLé 
Masarykovo nám. 66 
Tel. 323 602 654 
E-mail: 
dospele.odd@knihovna.ricany.cz

oDDěLeNí Pro DěTi 
Komenského nám. 1910 
Tel. 323 605 920 
E-mail: 
detske.odd@knihovna.ricany.cz

www.KNiHoVNA.riCANy.CZ

VýPŮJČNí HoDiNy:
Oddělení pro dospělé: pondělí až pátek od 8.30 do 18.00, so-
bota 8.30 – 12.00
Oddělení pro děti: pondělí od 12.00 do 18.00, úterý od 12.00 
do 17.00, středa a čtvrtek od 8.30 do 18.00, pátek od 12.00 do 
17.00 a nově každou první sobotu v měsíci od 8.30 do 12.00.

ProVoZNí DobA KNiHoVNy o VáNoČNíCH SVáTCíCH
A NA PŘeLoMU roKU:
Výše uvedená provozní doba platí do pátku 21. 12. 2018 (včet-
ně) a poté od středy 2. 1. 2019.
V tomto roce je tedy naposledy otevřeno v pátek 21. 12. Od so-
boty 22. 12. do úterý 1. 1. je zavřeno. 
Opět otevřeno je od středy 2. 1. od 8.30 (v oddělení pro dospělé 
i v oddělení pro děti). 

Zaměstnanci knihovny přejí všem čtenářům krásné Váno-
ce plné radosti, pohody a hezkých zážitků a pohodový celý 
rok 2019.  

SKAUTSKá PoŠTA
Knihovna (v oddělení pro děti) se zapojila do soutě-
že České televize Skautská pošta. Až do 21. prosince 
2018 mohou děti do knihovny přinést skautský dopis. 
Více informací získají na www.skautskaposta.cz.  Na 
těchto webových stránkách se děti dozví všechny po-
třebné informace. Prvním krokem bude, že se přihlásí 
a napíšou dopis, který nám do knihovny přinesou. My 
jim za něj něco předáme. Co to bude? To bude pro děti 
překvapení.

Galerie Kotelna pro vás na prosinec připravila 
krásnou výstavu soch a obrazů Ondřeje Olivy 
a Tomáše Tichého.
Galerie Kotelna pro vás na prosinec chystá soubor-
nou výstavu ART&DESiGN s kolekcí obrazů, plastik a 

grafik z roku 2018. Tentokrát bude možno vystave-
ná díla zakoupit a obdarovat jimi své blízké.  Umění 
darovat je opravdu umění. U nás se nakupuje bez 
předvánočního stresu a s dobrým pocitem. Kolekce 
bude prezentována od 6. 12. do 19. 1. 2019.
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 Novou koncertní sezónu zahá-
jil Říčanský komorní orchestr 
slavnostním koncertem ku 100. 
výročí založení Československé 
republiky 28. října ve Strančicích. 
Program koncertu zahrnoval 
skladby tematicky spojené s histo-
rií českých zemí a Československé 
republiky. 
Hlavní protagonistkou koncertu 
byla sopranistka Miroslava Ča-
sarová, kterou měli již posluchači 
příležitost slyšet na jarním koncer-
tu Říčanského komorního orches-
tru v minulém roce.

Miroslava pochází z malé vesničky Křepiny na Vysočině. Ab-
solvovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, 
obor český jazyk a hudební výchova a v posledním ročníku 
vysoké školy začala studovat zpěv ve třídě Brigity Šulcové na 
Pražské konzervatoři. Během studií získala první místo v celo-
státní Soutěži konzervatoří v Pardubicích, stala se laureátkou 
soutěže Ad Honorem Mozart a na Mezinárodní soutěži Anto-
nína Dvořáka jí byla udělena cena za nejlepší interpretaci sou-
dobé hudby. V roce 2007 se stala členkou divadla RockOpera 
Praha a je stálým hostem na koncertech Hudby hradní stráže 
a Policie ČR. Na operních prknech debutovala v divadle J. K. 
Tyla v Plzni, následovaly role v divadle F. X. Šaldy v Liberci a 
v Severočeském divadle v Ústí nad Labem.  Zpívala v Římě, 
Vatikánu, Miláně, Paříži a Trentu. Své recitály sama s velkým 
úspěchem a vtipně moderuje.
Adventní recitál Miroslavy Časarové, na který vás srdečně zve-
me, uvedeme v pondělí 10. prosince od 19:30 v KC Labuť. 
Na programu koncertu zazní světoznámé skladby, písně a árie 
s vánoční tématikou od A. Dvořáka, F. M. Bartholdyho, P. War-
locka, L. Cherubiniho, C. Francka, G. Pucciniho, B. Brittena, 
I. Berlina, F. X. Grubera a dalších. Kromě Miroslavy Časaro-

vé vystoupí i další sólisté – harfistka ND Barbora Váchalová, 
hobojistka Štěpánka Andělová a klarinetista Jaromír Jech. 
Doprovod a orchestrální skladby provede Říčanský komorní 
orchestr pod taktovkou uměleckého vedoucího ŘKO a hous-
listy ND Petra Anděla. 
Věříme tomu, že vás program koncertu zaujme a těšíme se na 
vaši návštěvu. Za ŘKO Milan Pračka

Říčanský komorní orchestr zve na adventní 
recitál sopranistky Miroslavy Časarové
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12 prosinec
PRogRam 2018

PŘIPRAVU-
JEME

silvestr 2018  
se skupinou repete
 Po 23 / 11 / 2018 – 20.00
   Přijďte oslavit silvestRa sPolečně  
   s námi a s kaPelou REPETE! Bohatá  
   tomBola, slosovatelné vstuPenky....   

Hrdý Budžes
 st 27 / 02 / 2019 – 19.00
   BáRa HRzánová v PoPuláRním  
divadelním Představení.  

 
  
 

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

Fleret  
a ZuZana Šuláková
 čt 06 / 12 / 2018 – 20.00
   konceRt.   

24. setkání  
BeatleManiakŮ
 so 08 / 12 / 2018 – 19.00
   THE BEaTlEs CollECTion Band   
   (z ostRavska), MiCHal PRokoP  
   a luBoš andRšT, THE BaCkwaRds,  
   modeRuje JiRka sváTEk.  

 konCERT Y 

Mikulášský konCERT
Po zuŠ říčany.

 sPolEČnos T a TanEC 

PRvní ŘíČanská vEŘEJná TanČíRna
Út Příjemné prostředí, kvalitní taneční hudba. neformální oblečení. Přijďte  
se pobavit, procvičit taneční kroky či odložit zbytečná kila. 

 konCERT Y 

FlERET a zuzana šuláková
čt koncert.

 konCERT Y 

24. sETkání BEaTlEManiakŮ
so The Beatles Collection Band   (z ostravska), Michal Prokop a luboš 
andršt, The Backwards, moderuje Jirka svátek.

 vá Žn á HudBa 

vánoČní konCERT Řko
Po tradiční vánoční koncert Říčanského komorního orchestru. Účinkují: 
Miroslava Časarová, Barbora váchalová – harfa, Jaromír Jech – klarinet, 
štěpánka andělová – hoboj. na programu: albinoni, cherubini, dvořák, 
Britten, Piazzolla...

 konCERT Y 

vánoČní konCERT  
kYTaRovéHo kuRzu
st tradiční vánoční koncert kytarového kurzu Jiřího Bardy a sboru Bardáček.

 konCERT Y 

RiCHaRd PaCHMan & diTa HoŘínková
Út tradiční adventní koncert skladatele a zpěváka Richada Pachmana  
a herečky a zpěvačky dity Hořínkové. výtěžek bude věnován dětskému 
domovu ve strančicích.

 konCERT Y 

Jazzové vánoCE
st dixie Banjo Band Jiřího kašpara a darja kuncová, Hot Jazz Praha  
a Jitka vrbová, Gospel limited...

 sPolEČnos T a TanEC 

PRvní ŘíČanská vEŘEJná TanČíRna
čt Příjemné prostředí, kvalitní taneční hudba. neformální oblečení. Přijďte  
se pobavit, procvičit taneční kroky či odložit zbytečná kila. 

 konCERT Y 

silvEsTR 2018 sE skuPinou REPETE
Po Přijďte oslavit silvestra společně s námi a s kapelou REPETE! Bohatá 
tombola, slosovatelné vstupenky...

těšíme se na vaši návštěvu!

19.00

04

17.30

03

20.00

06

19.00

08

info@kclabut.cz

nEBuď laBuť a  zajdi na kultuRu!

19.30

10

žalMan & spol.
 Út 29 / 01 / 2019 – 20.00
   konceRt naŠí Přední folkové kaPely.   

aBBa World revival in 
live sYMpHonic sHoW
 Pá 22 / 03 / 2018 – 20.00
   aBBa tentokRát jinak. PRo naŠe věRné  
  Posluchače jsme PřiPRavili sPeciální  

   konceRt k 15-ti letům založení aBBa woRld  
   Revival v Živé sYMFoniCké sHow.  

sETkání BEaTlEManiakŮ 
– 24. ročník
 
 je tu rok 2018 a fandové skupiny The Beatles z celé republiky 
se už chystají na výlet do říčan na své 24. setkání, které bude 
datově doslova symbolické, neboť proběhne přesně na den, kdy byl 
zákeřně zavražděn před 38 lety v new yorku John lennon. k tomu 
jsme přizvali ty nejlepší z  nejlepších na světě z  oboru 
prezentace hudby skupiny The Beatles, slovenský soubor 
The Backwards, původem z  košic. chlapci úspěšné koncertují po 
celém světě, ale na fanklub The Beatles nikdy nezapomínají. Přijedou 
na akci představit svůj nový program, který na rozdíl od původního 
programu, představí i některé sólové nahrávky jednotlivých členů – 
ex – beatlů po rozpadu skupiny. stejně jako originální The Beatles 
nikdy neustali ve svém vývoji a každá nová deska byla jiná, než 
předchozí, tak i The Backwards jdou v  jejich stopách, na rozdíl 
od jiných souborů tohoto typu. tím ovšem program zdaleka není 
vyčerpán. můžete se těšit ještě také na další skupinu „The Beatles 
Collection Band“ z  ostravska, která už také v  minulosti ukázala 
své kvality na těchto setkáních. třešničkou na programovém dortu 
našeho setkání bude samozřejmě viP host českého populáru – 
Michal Prokop s lubošem andrštem, kteří přijdou zahrát a vyjádřit 
svoji úctu k  liverpoolské čtyřce Brouků. jako každé setkání i toto 
bude návštěvníkům k  dispozici prodejní stánek s  artefakty skupiny 
The Beatles a jeho fanklubu (časopisy, knížky, klubová trička, cd  
a dvd atd.) celým večerem jako vždy bude provázet předseda 
fanklubu The Beatles, rozhlasový moderátor čro – Jiří svátek.

RiCHaRd PaCHMan & diTa HoŘínková 
– vánoční benefiční koncert v kC labuť

 tradiční adventní koncert skladatele a zpěváka Richarda  
Pachmana a muzikálové herečky a zpěvačky dity hořínkové se letos 
uskuteční v úterý 18. prosince v 19:00 hodin v kulturním centru labuť  
v říčanech. diváci si poslechnou nejen adventní písně a koledy,  
ale mohou se seznámit i s písněmi z nového vánočního alba, které 
k turné vychází a které obsahuje původní autorské Pachmanovy 
skladby i úpravy starých koled a které přináší předvánoční náladu 
nejen díky hlasům obou aktérů, ale i díky neobvyklým nástrojům, 
jakým je například sundrum.
„jedná se o naše osmnácté společné adventní turné s ditou 
hořínkovou. jako dárek jsme našim posluchačům letos připravili 
kolekci adventních písní na vánočním albu, přičemž většina z nich  
na koncertech zazní. velmi se na naše předvánoční publikum 
těšíme. jsme vděčni, že se z našich koncertů říčanech 
stala tradice a velmi se na naše publikum těšíme. Rovněž  
po skončení adventních koncertů již tradičně navštívíme 
dětský domov ve strančicích, kam přivezeme již  
po osmnácté finanční výtěžek z koncertů. to je vedle 
radosti ze samotného zpívání druhá veliká radost ,“ 
dodává Richard Pachman.
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19.00

12

19.00

19

20.00

31

19.00

20

Boeing – Boeing aneB tři 
letuŠkY v paříži
 st 23 / 01 / 2019 – 19.30
   fRancouzská situační Příjemně RozveRná  
  komedie, kde lásky Přilétají a odlétají…  
  hRají: iREna MáCHová, Eva BuREšová/Eva  
  PERkausová,  BáRa MoTTlová, david  
  GRánský, voJTa EFlER, Hana GREGoRová.   

karel plíHal – recitál
 st 13 / 02 / 2019 – 20.00
   konceRt ojedinělého hudeBníka,  
  textaře a Poety. vystouPí v sestavě:  
  kaREl PlíHal – zPěv, kytaRa, mandolína  
  a PETR Fiala – kytaRa.   

Mňága a žďorp
 st 20 / 03 / 2019 – 20.00
   konceRt známé a oBlíBené kaPely.   

TanEČní základní kuRzY PRo MládEŽ 
– sezóna 2019
oznamujeme  vám,  že  základní  kurz  tance  a společenského 
chování bude zahájen v sobotu  14. září  2019 v 17.00 a 20.00 hodin 
v sále kc labuť v říčanech, ul. 17. listopadu 214. kurz vede taneční 
mistr ing. ivan vít s partnerkou p. janou vítovou. 
více informací a přihlášku najdete na: kclabut.cz v sekci „taneční”.



12 prosinec
PRogRam 2018

PŘIPRAVU-
JEME

silvestr 2018  
se skupinou repete
 Po 23 / 11 / 2018 – 20.00
   Přijďte oslavit silvestRa sPolečně  
   s námi a s kaPelou REPETE! Bohatá  
   tomBola, slosovatelné vstuPenky....   

Hrdý Budžes
 st 27 / 02 / 2019 – 19.00
   BáRa HRzánová v PoPuláRním  
divadelním Představení.  

 
  
 

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

Fleret  
a ZuZana Šuláková
 čt 06 / 12 / 2018 – 20.00
   konceRt.   

24. setkání  
BeatleManiakŮ
 so 08 / 12 / 2018 – 19.00
   THE BEaTlEs CollECTion Band   
   (z ostRavska), MiCHal PRokoP  
   a luBoš andRšT, THE BaCkwaRds,  
   modeRuje JiRka sváTEk.  

 konCERT Y 

Mikulášský konCERT
Po zuŠ říčany.

 sPolEČnos T a TanEC 

PRvní ŘíČanská vEŘEJná TanČíRna
Út Příjemné prostředí, kvalitní taneční hudba. neformální oblečení. Přijďte  
se pobavit, procvičit taneční kroky či odložit zbytečná kila. 

 konCERT Y 

FlERET a zuzana šuláková
čt koncert.

 konCERT Y 

24. sETkání BEaTlEManiakŮ
so The Beatles Collection Band   (z ostravska), Michal Prokop a luboš 
andršt, The Backwards, moderuje Jirka svátek.

 vá Žn á HudBa 

vánoČní konCERT Řko
Po tradiční vánoční koncert Říčanského komorního orchestru. Účinkují: 
Miroslava Časarová, Barbora váchalová – harfa, Jaromír Jech – klarinet, 
štěpánka andělová – hoboj. na programu: albinoni, cherubini, dvořák, 
Britten, Piazzolla...

 konCERT Y 

vánoČní konCERT  
kYTaRovéHo kuRzu
st tradiční vánoční koncert kytarového kurzu Jiřího Bardy a sboru Bardáček.

 konCERT Y 

RiCHaRd PaCHMan & diTa HoŘínková
Út tradiční adventní koncert skladatele a zpěváka Richada Pachmana  
a herečky a zpěvačky dity Hořínkové. výtěžek bude věnován dětskému 
domovu ve strančicích.

 konCERT Y 

Jazzové vánoCE
st dixie Banjo Band Jiřího kašpara a darja kuncová, Hot Jazz Praha  
a Jitka vrbová, Gospel limited...

 sPolEČnos T a TanEC 

PRvní ŘíČanská vEŘEJná TanČíRna
čt Příjemné prostředí, kvalitní taneční hudba. neformální oblečení. Přijďte  
se pobavit, procvičit taneční kroky či odložit zbytečná kila. 

 konCERT Y 

silvEsTR 2018 sE skuPinou REPETE
Po Přijďte oslavit silvestra společně s námi a s kapelou REPETE! Bohatá 
tombola, slosovatelné vstupenky...

těšíme se na vaši návštěvu!
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nEBuď laBuť a  zajdi na kultuRu!

19.30
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žalMan & spol.
 Út 29 / 01 / 2019 – 20.00
   konceRt naŠí Přední folkové kaPely.   

aBBa World revival in 
live sYMpHonic sHoW
 Pá 22 / 03 / 2018 – 20.00
   aBBa tentokRát jinak. PRo naŠe věRné  
  Posluchače jsme PřiPRavili sPeciální  

   konceRt k 15-ti letům založení aBBa woRld  
   Revival v Živé sYMFoniCké sHow.  

sETkání BEaTlEManiakŮ 
– 24. ročník
 
 je tu rok 2018 a fandové skupiny The Beatles z celé republiky 
se už chystají na výlet do říčan na své 24. setkání, které bude 
datově doslova symbolické, neboť proběhne přesně na den, kdy byl 
zákeřně zavražděn před 38 lety v new yorku John lennon. k tomu 
jsme přizvali ty nejlepší z  nejlepších na světě z  oboru 
prezentace hudby skupiny The Beatles, slovenský soubor 
The Backwards, původem z  košic. chlapci úspěšné koncertují po 
celém světě, ale na fanklub The Beatles nikdy nezapomínají. Přijedou 
na akci představit svůj nový program, který na rozdíl od původního 
programu, představí i některé sólové nahrávky jednotlivých členů – 
ex – beatlů po rozpadu skupiny. stejně jako originální The Beatles 
nikdy neustali ve svém vývoji a každá nová deska byla jiná, než 
předchozí, tak i The Backwards jdou v  jejich stopách, na rozdíl 
od jiných souborů tohoto typu. tím ovšem program zdaleka není 
vyčerpán. můžete se těšit ještě také na další skupinu „The Beatles 
Collection Band“ z  ostravska, která už také v  minulosti ukázala 
své kvality na těchto setkáních. třešničkou na programovém dortu 
našeho setkání bude samozřejmě viP host českého populáru – 
Michal Prokop s lubošem andrštem, kteří přijdou zahrát a vyjádřit 
svoji úctu k  liverpoolské čtyřce Brouků. jako každé setkání i toto 
bude návštěvníkům k  dispozici prodejní stánek s  artefakty skupiny 
The Beatles a jeho fanklubu (časopisy, knížky, klubová trička, cd  
a dvd atd.) celým večerem jako vždy bude provázet předseda 
fanklubu The Beatles, rozhlasový moderátor čro – Jiří svátek.

RiCHaRd PaCHMan & diTa HoŘínková 
– vánoční benefiční koncert v kC labuť

 tradiční adventní koncert skladatele a zpěváka Richarda  
Pachmana a muzikálové herečky a zpěvačky dity hořínkové se letos 
uskuteční v úterý 18. prosince v 19:00 hodin v kulturním centru labuť  
v říčanech. diváci si poslechnou nejen adventní písně a koledy,  
ale mohou se seznámit i s písněmi z nového vánočního alba, které 
k turné vychází a které obsahuje původní autorské Pachmanovy 
skladby i úpravy starých koled a které přináší předvánoční náladu 
nejen díky hlasům obou aktérů, ale i díky neobvyklým nástrojům, 
jakým je například sundrum.
„jedná se o naše osmnácté společné adventní turné s ditou 
hořínkovou. jako dárek jsme našim posluchačům letos připravili 
kolekci adventních písní na vánočním albu, přičemž většina z nich  
na koncertech zazní. velmi se na naše předvánoční publikum 
těšíme. jsme vděčni, že se z našich koncertů říčanech 
stala tradice a velmi se na naše publikum těšíme. Rovněž  
po skončení adventních koncertů již tradičně navštívíme 
dětský domov ve strančicích, kam přivezeme již  
po osmnácté finanční výtěžek z koncertů. to je vedle 
radosti ze samotného zpívání druhá veliká radost ,“ 
dodává Richard Pachman.
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Boeing – Boeing aneB tři 
letuŠkY v paříži
 st 23 / 01 / 2019 – 19.30
   fRancouzská situační Příjemně RozveRná  
  komedie, kde lásky Přilétají a odlétají…  
  hRají: iREna MáCHová, Eva BuREšová/Eva  
  PERkausová,  BáRa MoTTlová, david  
  GRánský, voJTa EFlER, Hana GREGoRová.   

karel plíHal – recitál
 st 13 / 02 / 2019 – 20.00
   konceRt ojedinělého hudeBníka,  
  textaře a Poety. vystouPí v sestavě:  
  kaREl PlíHal – zPěv, kytaRa, mandolína  
  a PETR Fiala – kytaRa.   

Mňága a žďorp
 st 20 / 03 / 2019 – 20.00
   konceRt známé a oBlíBené kaPely.   

TanEČní základní kuRzY PRo MládEŽ 
– sezóna 2019
oznamujeme  vám,  že  základní  kurz  tance  a společenského 
chování bude zahájen v sobotu  14. září  2019 v 17.00 a 20.00 hodin 
v sále kc labuť v říčanech, ul. 17. listopadu 214. kurz vede taneční 
mistr ing. ivan vít s partnerkou p. janou vítovou. 
více informací a přihlášku najdete na: kclabut.cz v sekci „taneční”.



Otevírací doba během výstav:
po – čt  14:00 – 18:00
pá zavřeno
so 10:00 – 18:00, ne 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 
Tohle je válka (1914–1918)
do 20. prosince 2018 

Potěžkejte si vojenskou pušku, na-
saďte si plynovou masku, listujte 
dobovými deníky a představte si, jak 
bylo vojákům na frontě i jejich blíz-
kým doma. Výstava vám zážitkovou 
formou zprostředkuje atmosféru 
první světové války. Dozvíte se také, 
proč byl vydán zatykač na Masaryka 
a proč je dnes ve školství tak málo 
mužů. 
Výstava je vhodná i pro rodiče s dět-
mi od 8 let. 
Vstupné 60 Kč/ zlevněné 30 Kč/ ro-
dinné 150 Kč
Děti do 3 let a senioři nad 70 let mají 
vstup na výstavy zdarma.

Cyklus workshopů Vyrobte si 
to sami: Sáčky na pečivo a 
další zero-waste výrobky 
pondělí 3. prosince, 18:00-20:00, mu-
zeum

Na druhém workshopu věnovaném 
zero-waste výrobkům si vyrobíte sáčky 
na potraviny (pečivo, ovoce, zeleninu) 
ze záclonoviny, odličovací tampón-
ky apod.
Povedou Petra Skřivánková a Jana 
Véghová
Vstupné 200 Kč

Co se děje v kultuře

rezervace na e-mailu marie.tvrdono-
va@muzeum.ricany.cz nebo
tel.: 323 603 161

Vánoční dílna: 
betlémy ze šustí
úterý 11. prosince 2018, 18:00-20:00, 
muzeum
Máte betlém ze šustí a chcete si dopl-
nit další figurky? Nebo jste se šustím 
ještě nepracovali a rádi byste se to 
naučili? Přijďte se seznámit s tímto 
tradičním materiálem na předvánoční 
dílnu. Každý účastník si vyrobí jednu 
figurku. 
Dílnu povede Renáta Schnablová.
Vstupné 150 Kč 
Rezervace: na e-mailu marie.tvrdono-
va@muzeum.ricany.cz nebo tel.: 323 
603 161

od ledna poběží kurz Tvorba 
rodokmenu a četba starého 
písma
Zajímají vás osudy vašich předků? 
Chcete pátrat v matrikách, umět číst 
staré písmo a poodhalovat minulost vaší 
rodiny? Pak je kurz Tvorba rodokmenu a 
četba starého písma určen přesně vám! 
Během čtyř večerů se naučíte základy 
paleografie (četby starého písma) a 
genealogie (rodopisu) a můžete sobě 
či svým blízkým vytvořit rodokmen.  
Seznámíme se s písmy od pozdního 
středověku po současnost, s matrikami 
a dalšími prameny, z nichž lze vyčíst in-
formace potřebné k vašemu výzkumu, a 
povíme si, kde se dají uvedené prameny 
nalézt a jakou podobu může výsledný 
rodokmen mít. 
Kurz povede historik muzea Jan 
Boukal. Při tvorbě rodokmenu vás 
povedeme především individuál-
ně, součástí budou další dvě osobní 
konzultace nad prameny dle doho-
dy, komunikace e-mailem.
Termíny konání: út 15. 1., út 29. 1., 
út 12. 2., út 26. 2., vždy 18:00-20:00. 
Cena za celý cyklus 1 400 Kč.
Rezervace: jan.boukal@muzeum.ri-
cany.cz, tel. 604 237 175 nebo osob-
ně v muzeu.

Tohle je válka

(1914–1918)          

výstava
09-09-2018
20-12-2018

Na výstavu přispělo Město Říčany. 

Plakát_Kurýr.indd   1 07.08.2018   17:22:45
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Ze SbíreK MUZeA: PAMáTeČNí PŘeDMěTy 
SPJATé S 1. SVěToVoU VáLKoU 

Co se děje v kultuře

Podobně jako se dnes neobejde žádná 
velká akce bez „propagačních předmě-
tů pořadatele“, v minulosti tomu nebylo 
jinak.  Na zemských výstavách, sokol-
ských sletech či při příležitosti panov-
níkova jubilea bylo možné zakoupit si 
rozličné obrázky, pohlednice, pamětní 
mince nebo hrnečky, upomínající na vý-
jimečnou událost. Památeční předměty 
se ovšem vytvářely i během 1. světové 
války a ve sbírkách říčanského muzea 
se jich uchovalo několik desítek. Jedná 
se například o kýčovitě vyhlížející por-
celánové kasičky v podobě rakousko-
-uherských vojáků (na obrázku), kasič-
ka v podobě pomníku s portréty císařů 
Františka Josefa I., Viléma a tureckého 
sultána Mehmeda V. nebo hrníčky s ná-
pisem „Kriegserinnerung - Gott mit 
uns – 1914“ (Vzpomínka na válku – Bůh 
s námi – 1914). Památeční předměty ov-
šem vznikaly i na frontě (např. rozličné 
výrobky zajatců z dřeva, papíru a textilu, 
upravené nábojnice a hlavice šrapnelů) 
či za první republiky. Tehdy byli pro-
pagováni především příslušníci česko-
slovenského zahraničního vojska, tzv. 
legionáři. Kromě odznáčků upomína-
jících na legionářská vítězství (Zborov, 
Bachmač) se často prodávaly i krabičky 
uzavřené pečetí, obsahující prsť (hlínu) 
z bojišť. Krabičky s prstí z Doss Alto 
(Itálie) a Terronu (Francie) si společně 
s dalšími památkami na 1. světovou vál-
ku můžete do 20. prosince prohlédnout 
na výstavě „Tohle je válka 1914–1918“ 
v říčanském muzeu.
 Jan Boukal
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informační centrum
Masarykovo nám. 83
251 01 Říčany
tel.:  323 618 169

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

do 20. 12. Říčany Tohle je válka (1914-1918) – Přijďte si vyzkoušet, co prožívali v zákopech 
naši pradědečkové, či byla těžká puška. Muzeum.

1. 12. Říčany 10.00-20.00 Vánoce v Říčanech – Modré dveře v Říčanech vás zvou na výrobu 
vánočních ozdob ze skla a korálků. Budete si moci zakoupit originální 
dárek. Přijďte poznat umění českých sklářů na adrese ul. Tyrše a Fügnera 
105/7. 

1. 12. Velké Popovice 8.00 - 12.00 ringhofferovy trhy – Pivovarský park ve Velkých Popovicích. V 9.30 
hod prohlídka pivovaru. 

1. 12. Uhříněves 10.30 Sobotní pohádka – Čert a Káča - pohádka pro děti od čtyř let, vstupné 100 
Kč, rodinné vstupné 20 % sleva. Divadlo U22.

1. 12. Voděrádky 15.00-19.00 Živý betlém ve Voděrádkách – Dítě, které přinese Ježíškovi vlastnoručně 
vyrobený dárek (ozdobu na stromeček nebo vánoční dekoraci), bude 
odměněno. Grilování, alkoholický i nealkoholický svařáček, děti mají občer-
stvení zdarma. Obecní dům.

1. 12. Ondřejov 17.00 Autogramiáda Olgy Buškové – Předvánoční autogramiáda designerky 
Feng Shui její knihy Domov jako talíř. Součástí je přednáška na téma By-
dlení s lehkostí a radostí. Vstupné 150 Kč. Sportovně kulturní centrum. 

1. 12. Kolovraty 18.00 Chanukový večer – Hraje orchestr Šarbilach v Klubu U Boudů.

2. 12. Říčany 8.33 Nedělní pochod s Líbou – Turistický pochod Hvězdonice - Chocerady - 
Sázava, 12,5 km. Odjezd vlakem ze Říčan v 8:33. Přihlášky na tel. 723 513 
431 nebo libuse.rohoskova@centrum.cz.

2. 12. Kamenice 9.00 Vánoční trhy – Vánoční trhy v Kultruním domě a před ním, doprovodný 
program. Od 10 hod Mikulášská show, od 12.30 hod. vystoupení flétnového 
souboru Flauti Piccolli, od 16 hod rozsvícení vánočního stromku.

2. 12. Říčany 13.00-18.00 Říčanský Hand-Made Market – Originální oblečení, módní doplňky, ka-
belky, šperky, domácí kosmetika, domácí medicíny, workshopy, konzultace 
a mnoho dalšího. Latteria / Obchod di Antonio.

2. 12. Říčany 17.00 1. Adventní neděle - Rozsvícení vánočního stromu se ZUŠ Říčany,  
MŠ Čtyřlístek a ZŠ Bezručova. Masarykovo nám. 

2. 12. Kunice 16.00 Mikulášská nadílka a zvonkový průvod – Zámek Berchtold

3. 12. Říčany 17.30 Mikulášský koncert – Pořádá ZUŠ Říčany v Kulturním centru Labuť.

3. 12. Říčany 18.00-19.30 Vyrobte si to sami – Sáčky na pečivo a další zero-waste výrobky. Kurz po-
vede Petra Skřivánková a Jana Véghová, vstupné 200 Kč. Rezervace nutná. 
Muzeum Říčany.

4. 12. Kamenice 19.30 Austrálie s Jiřím Márou – Cestopisné promítání o Austrálii a Tasmánii, 
vstupné 80 Kč. Kulturní dům. 

6. 12. Uhříněves 19.30 Vánoční koncert - Javory – Vánoční koncert sourozenců Ulrychových. 
Divadlo U22, vstupné 550 Kč, balkon 500 Kč.

6. 12. Říčany 20.00 FLereT a Zuzana Šuláková – Společné vystoupení vizovické kapely s 
dcerou Jarmily Šulákové. Kulturní centrum Labuť.

8. 12. Kamenice 9.00 Kamenický pohár – Taneční soutěž ve standardních a latinsko-amerických 
tancích. Vstupné deti do 10 let 50 Kč, dospělí 100 kč. Kulturní dům.

8. 12. Uhříněves 10.30 Sobotní pohádka – Dva sněhuláci o vánocích - pohádka pro děti od tří let, 
vstupné 100 Kč, rodinné vstupné 20 % sleva. Divadlo U22.
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Co se děje v kultuře

8. 12. Říčany 19.00 24. celorepublikové setkání Beatlemaniaků – Moderuje Jirka Svátek v 
Kulturním centru Labuť.

8. 12. Říčany 20.00 Mons Veneris – Koncert „pod stromeček“ v klubu K2.

9. 12. Říčany 17.00 2. Adventní neděle – Program na Masarykově náměstí s Římskokatolickou 
farností a Junákem.

9. 12. Mnichovice 17.00 Adventní koncert – Adventní a vánoční hudba starých mistrů, vánoční 
koledy a tradicionály. Vystoupí smíšený sbor GAUDIUM CANTORUM v 
prostorách Husova sboru. 

10. 12. Říčany 19.30 Adventní koncert – Adventní koncert Říčanského komorního orchestru 
pod vedením Petra Anděla. Kulturní centrum Labuť. 

10. 12. Kamenice 19.30 Hledáme milence – Divadelní komedie v Kulturním domě.

11. 12. Říčany 18.00-20.00 Betlémy ze šustí – Každý účastník si vyrobí jednu figurku. Vstupné 150 Kč. 
Muzeum.

11. 12. Kolovraty 19.30 Cestopisný večer – Černobyl, kačeři a pivo v podání Mariana Heczka v 
Klubu u Boudů.

12. 12. Říčany 19.00 Vánoční koncert – Tradiční Vánoční koncert Kytarového Kurzu Jiřího 
Bardy a sboru Bardáček. Kulturní centrum Labuť.

14. 12. Štiřín 19.30 Gerald Clark Blues – Koncert jihoafrického kytarysty a zpěváka, vstupné 
350 Kč. Zámek Štiřín.

15. 12. Kolovraty 9.00 Ping pongový turnaj – Turnaj pro děti začíná v 9 hod, pro dospělé ve 13 hod. 
Klub U Boudů.

15. 12. Uhříněves 10.30 Sobotní pohádka – Vánoční pohádka o kapru Karlovi - pohádka pro děi od 
čtyř let. Vstupné 100 Kč, rodinné vstupné 20 % sleva. Divadlo U22.

16. 12. Říčany 17.00 3. Adventní neděle – Církev Bratrská, MAS Říčansko a Cesta integrace na 
Masarykově náměstí.

16. 12. Uhříněves 19.30 Vánoční koncert – Chantal Poullain - šansony. Chantal Poullain zpívá vlast-
ní písně a tradiční francouzské šansony. Vstupné 350 Kč. Divadlo U22.

17. 12. Říčany Vánoční koncert kurzů klavíru a zpěvu – Koncert kurzů Adély Donátové. 
Kulturní centrum Labuť.

18. 12. Říčany 19.00 richard Pachman & Dita Hořínková – Tradiční adventní koncert skladatele 
a zpěváka Richarda Pachmana a herečky a zpěvačky Dity Hořínkové. Výtěžek 
bude věnován Dětskému domovu ve Strančicích. Kulturní centrum Labuť.

18. 12. Kamenice 19.30 H2Omx  – Promítání filmu o Mexico City, městě obývaném 22 miliony lidí s 
nedostatkem vody. Vstup zdarma, balkon Kulturního domu.

19. 12. Říčany 19.00 Jazzové Vánoce – Dixie Banjo Band, Hot jazz Praha, Gospel Limited 
vystoupí v Kulturním centru Labuť.

22. 12. Štiřín 18.00 VOKOBere – Vánoční koncert pro Tomáše Berku. Hosté Denisa Mar-
ková, Infinity, Pavel Skála, Jiří Šorna, Filip Šašek, HeleN, David Vondráček, 
Josef Malina, Petr Kadlček a Ruda Sakala. Vstupné 350 Kč, celý výtěžek 
půjde na podporu mladé rodiny Tomáše Berky. Zámek Štiřín.

22. 12. Ondřejov 19.15 rybova mše vánoční – Koncert ve Sportovně kulturním centru. Zazní nejen 
Rybova mše vánoční, ale i koledy, které si společně zazpíváte.

24. 12. Mnichovice 24.00 rybova mše vánoční – Mše v kostele Narození Panny Marie.

26. 12. Hrusice 10.30 rybova mše vánoční – Mše v kostele sv. Václava.

26. 12. Kostelec nad 
Černými Lesy

17.00 rybova mše vánoční – Koncert na Zámku. Zazní nejen Rybova mše 
vánoční, ale i koledy, které si společně zazpíváte.

31. 12. Říčany 20.00 Silvestr se skupinou rePeTe – Bohatá tombola, slosovatelné vstupenky. 
Kultruní centrum Labuť.

31. 12. Kunice 20.00 Zámecký Silvestr – Hudební program v podání Radima Keitha, bohatý 
zámecký raut, půlnoční ohňostroj v zámecké zahradě, novoroční přípitek  
s majitelem zámku. Cena 1700 Kč.
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České Vánoce 2018
23. prosince v 17 hodin na Masarykově náměstí, Říčany 

- Vánoční sousedské setkání – koledy, zvyky, obyčeje a dobroty
- Zazpívá pěvecký sbor Sirény, Staročeští koledníci
- Vánoční sbírka pro děti, plamínek světla z Betléma

Každá sobota v prosinci – Vánoční (Naše) trhy

6. ledna 2019 v 17 hodin Rybova mše vánoční
- Kostel sv.Petra a Pavla, Volné sdružení muzikantů a zpěváků  
z Říčan a okolí - diriguje Jáchym Svoboda

České_Vánoce_2018nové_final_165x245.indd   1 19.11.2018   19:01:41



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

Na snímku ze 40. nebo 50. let 20. století je zachyceno zamrzlé koupaliště Jureček, kolem něhož stojí davy lidí sledující 
bruslaře.  Jak je patrné, tehdejší zima byla sice mrazivá, ale beze sněhu. Oproti dnešku nebyl svah nad restaurací 
zalesněn. V pozadí snímku zcela chybí současná hustá zástavba. 


