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Hlavní téma:

Levnější svoz  
odpadu

Občané s trvalým bydlištěm  
v Říčanech příští rok ušetří



Karel Fáber
kazatel a správce Sboru Církve bratrské 
v Říčanech

Vážení spoluobčané, není možné, abych v  této době nezmínil téma, které hýbe společností naší, ale 
i celou Evropou a světem. Je to téma přistěhovalců (migrantů).
Jako rodina jsme v Říčanech vlastně také přistěhovalci. Původně sice pocházíme z Prahy, ale v létě jsme 
se přistěhovali z valašského Vsetína. Prožili jsme si situace, kdy jsme se cítili trochu ztraceni v novém 
prostředí, a jsme moc vděčni za vstřícné postoje, se kterými jsme se většinou setkali.
I  Ježíš, jehož narození si o Vánocích připomínáme, byl takovým přistěhovalcem. Narodil se v cizím 
chlévě, v cizím městě. Krátce po Ježíšově narození byla jeho rodina nucena emigrovat do Egypta před 
králem Herodem, který chtěl Ježíše zabít.  Samotného mě překvapuje, jak jsou si blízké Vánoce a při-
stěhovalci.
Je tu ještě jedna podobnost, která by neměla ujít naší pozornosti. Když je člověk nucen se přestěhovat 
a změnit prostředí, vede ho to k přemýšlení o důležitých věcech jeho života. Stejně tak nás k přemýšlení 
o podstatných věcech nutí skutečný význam Vánoc i situace kolem uprchlíků. 
Vánoce jsou o obrovském nezaslouženém daru, který byl dán z lásky a není možné jej vyjádřit penězi. 
Všechno to naše vzájemné obdarovávání a dobré jídlo a slavnostní atmosféra mají smysl, jen když si 
tento dar lásky uvědomujeme a dáváme dál. Bez vědomí tohoto daru jsou Vánoce jen svátky utrácení, 
přecpaných obchodů a břich. Uprostřed všeho toho shonu můžeme zapomenout, že důležitější, než 
drahý dárek nebo správně prostřený stůl, je láska. Můžeme tedy slavit Vánoce a  minout skutečnou 
lásku, která může změnit naše životy.
Podobně je to i se současnou vlnou migrace (nebo vlnkou, jak někteří tvrdí?). Máme pocit, že musíme 
hájit naše evropské hodnoty, ale občas se nemůžeme dohodnout, které to jsou. A  tak někteří zapo-
mínají na presumpci neviny a na přesvědčení, že všichni lidé jsou si rovni. Na druhou stranu někteří 
zapomínají na bezpečnostní rizika, která jsou s fenoménem migrace spojena. Bude tedy dobře, když 
budeme přemýšlet o hodnotách, na kterých stojí naše společnost. Hodí se to nejen pro zvládání problé-
mů s migrací, ale i v našich každodenních sousedských nebo pracovních vztazích.
Přeji nám všem, abychom si dali dost práce s hledáním toho podstatného v našich životech. Ať sku-
tečná láska naplňuje naše srdce, naše rodiny, naše přátelství. Také nám přeji, abychom měli odvahu 
pomáhat lidem, kteří naši pomoc potřebují, a také uměli říci dost tam, kde je naše pomoc zneužívána. 
A závěrem mám přání míru a pokoje, které nabývá v těchto dnech na naléhavosti. 

Slovo úvodem
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 CESTA INTEGRACE
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17:00  Vánoèní setkání a zpívání koled 
 SE SOUBORY: URBAN LADIES, SIRÉNY,  
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Číslo Měsíc uzávěrka příspěvků  
čtvrtek

uzávěrka inzerce  
pátek

distribuce
pátek – neděle

1 leden 14. 12. (po) 18. 12. 31.12.–3. 1.
2 únor 14. 1. 15. 1. 29. 1.–31. 1.
3 březen 11. 2. 12. 2. 26. 2.–28. 2.
4 duben 17. 3. 18. 3. 1.–3. 4.
5 květen 14. 4. 15. 4. 29. 4.–1. 5.
6 červen 12. 5. 13. 5. 27.–29. 5.

7–8 červenec – srpen 16. 6. 17. 6. 1.–3. 7.
9 září 11. 8. 12. 8. 26.–28. 8.

10 říjen 15. 9. 16. 9. 30. 9.–2. 10.
11 listopad 13. 10. 14. 10. 27.–30. 10.
12 prosinec 17. 11. 18. 11. 2.–4. 12.
1 leden 2017 12. 12. (po) 16. 12. 30. 12.–1. 1. 2017
2 únor 2017 12. 1. 2017 13. 1. 2017 27.–29. 1. 2017

Termíny uzávěrek Kurýru pro rok 2016



Krátce z rady 22. 10. 2015
u Radní schválili jako nejvhodnější řešení rekonstrukce 
mostu přes trať v Říčanech vypracování projektové doku-
mentace dle varianty C (malá rekonstrukce mostu tj. od-
stranění mostního svršku a příslušenství až na nosnou kon-
strukci, základní sanace spodní stavby, nový mostní svršek 
a  příslušenství) za  podmínek, které byly vyspecifikovány 
v  příloze materiálu RMŘ, a  uložili odboru správy majet-
ku – oddělení investic připravit revizi investičního záměru 
„Rekonstrukce mostu přes trať ČD v ul. 5. května, Říčany“ 
schváleného v ZMŘ dne 15. 4. 2015, kterou se navýší před-
pokládaná investice spojená s rekonstrukcí mostu.
u Rada souhlasila s vyřazením projektové dokumentace 
na plynovod ulice Na Hradě v hodnotě 60.000 Kč z účtu 

u Zastupitelstvo schválilo investiční záměr na akci „Návrh 
havarijního opatření na  stokové síti města Říčany v  ulici 
Sadová“ s celkovými náklady 1.749.660 Kč včetně DPH.
u Zastupitelé souhlasili s uzavřením smlouvy o spoluprá-
ci veřejných zadavatelů mezi městem Říčany jako zástup-
cem sdružení zadavatelů a účastníky: městská část Praha 
– Kolovraty, obec Světice, obec Všestary, obec Strančice 
a město Mnichovice. Předmětem smlouvy je společný po-
stup zadavatelů při realizaci akce „Cyklostezka Do Prahy 
na kole – úsek Mnichovice – Kolovraty“.
u Zastupitelstvo schválilo uzavření kupní smlouvy s maji-
telkou pozemků, jejímž předmětem bude úplatný převod 
pozemků parc. č. 890/22 o výměře 157 m2, parc. č. 890/21 
o výměře 546 m2 a pozemku parc. č. 1413/7 o výměře 340 
m2 oddělený z pozemku parc. č. 1413/3, vše v k. ú. Říčany 
u Prahy (mezi ulicemi Dukelská a Táborská), na město Ří-
čany za celkovou kupní cenu ve výši 1.271.800 Kč.  
u Zastupitelé souhlasili s  uvolněním částky 350.000 Kč 
z  rezervy zastupitelstva na  pokrytí zvýšených nároků 
na  poštovné pro úsekové měření do  konce roku 2015 
a na 4 brigádníky pro úsekové měření do konce roku 2015.

u Zastupitelé schválili předložený návrh Dodatku č. 1 
k  Plánovací smlouvě mezi městem Říčany a  společností 
BYTY Říčany, s.r.o., zastoupenou jednatelem Mgr.  Jura-
jem Málikem, který rozšiřuje původní smlouvu o závazek 
investora realizovat val podél ulice Říčanská včetně izolač-
ní zeleně, sadových úprav, cesty pro pěší a laviček. Inves-
tor v návrhu dodatku č. 1 souhlasí, že kolaudace domů F 
a H je podmíněna i realizací výše uvedeného. Dodatek č. 1 
dále stanovuje sankce v případě, kdy investor nebude o tuto 
zeleň pečovat. Tento dodatek je uzavírán z důvodu změny 
stavby před dokončením stavebního záměru Rezidence za-
hrada Říčany – II. etapa (původně Sportovní a školící areál 
Říčany).
u Zastupitelstvo schválilo uzavření darovací smlouvy, je-
jímž předmětem bude bezúplatný převod pozemku parc. 
č. 480/4 o  výměře 171 m2, ostatní plocha, v  k. ú. Říča-
ny – Radošovice, mezi majitelkou pozemku jako dárcem 
a městem Říčany jako obdarovaným s tím, že veškeré ná-
klady související s převodem uvedeného pozemku uhradí 
obdarovaný.

Kompletní zápis naleznete na www.ricany.cz.

Krátce z listopadového jednání Zastupitelstva města Říčany

Pozvánka 
pro říčanskou veřejnost na

řádné zasedání
Zastupitelstva města Říčany

středa 16. 12. od 18 hodin
v zasedací síni Městského úřadu Říčany, 

Masarykovo náměstí 53/40

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

   Vladimír Kořen 
starosta města

nedokončených investic z důvodu, že plynovod z důvodu 
nezájmu RWE nebude realizován.
u Radní souhlasili s  uzavřením veřejnoprávní smlouvy 
s hospicem TŘI, o.p.s., se sídlem v Čerčanech, na poskyt-
nutí dotace ve výši 40.000 Kč na krytí provozních výdajů 
domácího hospice Dobrý Pastýř v Čerčanech.
u Rada souhlasila s bezúplatným převodem 6 počítačů na pří-
spěvkovou organizaci města 1. ZŠ Říčany a 1 počítače na pří-
spěvkovou organizaci města Husovu knihovnu v Říčanech.
u Radní souhlasili se schválením nového Ceníku služeb 
pro denní stacionář Olga.

Krátce z rady 29. 10. 2015
u Rada souhlasila s  pojmenováním „Jažlovický potok“ 
pro drobný vodní tok, který protéká místní částí Jažlovice. 
Tento souhlas s novým pojmenováním bude sloužit jako 
příloha k žádosti o změnu názvu podané správcem cen-
trální evidence vodních toků st. podnikem Povodí Vltavy 
k Názvoslovné komisi ČÚZK. 
u Radní souhlasili s  poskytnutím částky 20.000 Kč Oli-
vově dětské léčebně, o.p.s., která byla získána jako výtě-
žek ze vstupného na akci města Říčany – 333 folkových 
minut v Říčanech konané dne 28. 9. 2015 v areálu ODL. 
u Rada souhlasila s přijetím sponzorského daru příspěv-
kovou organizací I. ZŠ Říčany ve  výši 5.000 Kč, který 
bude účelově použit na nákup učebních pomůcek.

Krátce z rady 5. 11. 2015
u Rada souhlasila s  uzavřením smlouvy o  dílo mezi objed-
navatelem – městem Říčany a zhotovitelem – firmou Kucik, 
s.r.o. na výkon TDI a BOZP na akci Oprava chodníků Černo-
kostelecká, II. etapa, za celkovou cenu 59.400 Kč včetně DPH.

Informace z radnice
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u Radní souhlasili s  uzavřením příkazní smlouvy mezi pří-
kazcem – městem Říčany a příkazníkem – firmou Kucik, s.r.o. 
na výkon TDI a BOZP na akci Chodník Březská, Říčany – Ra-
došovice, za cenu 29.040 Kč (příkazník není plátcem DPH).
u Rada souhlasila s  výpůjčkou 2 kmenových tříd v  ob-
jektu v ulici Sokolská čp. 1376 ZŠ Říčany, Bezručova 94 
a jedné kmenové třídy I. ZŠ Říčany, Masarykovo nám 71 
od 15. 6. 2016 za účelem poskytování školního vzdělávání 
a mimoškolního vzdělávání ve školní družině.

Krátce z rady 12. 11. 2015
u Rada souhlasila se slevou na nájemném, které je stanove-
no nájemní smlouvou uzavřenou mezi společností Říčanská 
hokejová, s.r.o. jako nájemcem a městem Říčany jako prona-
jímatelem tak, že nájemce není povinen hradit v období od 1. 
10. 2015 do 31. 12. 2015 nájemné za pronajaté pozemky.
u Radní souhlasili s  rozšířením dopravní obslužnosti 
a  navýšením nákladů na  dopravní obslužnost z  Pacova 
až k zastávce sídliště Olivovna a četnějším spojením mezi 
Pacovem a centrem Říčan o částku 8.200 Kč měsíčně, tzn. 
98.400 Kč za  rok. Linka 303 bude podle nového návrhu 
zajíždět do Pacova a následně se bude vracet po své pů-
vodní trase přes ulici Černokosteleckou k sídlišti Olivovna 
a následně do centra města. Vzhledem k četnosti jízd lin-
ky 303 vznikne tak pro občany Pacova 14 nových spojů, 
přičemž tyto spoje pokrývají ranní i odpolední požadavky 
přepravy školních dětí. 

Informace z radnice

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

Z  
OČÍ  
DO  
OČÍ

u  s místostarostou Zdeňkem Hrabou  
každou první středu v měsíci, 17–18 h. 
Tento měsíc bude 2. 12.

u  se starostou Vladimírem Kořenem  
mimořádně druhou středu v měsíci, 
17–18 h. Tento měsíc bude 9. 12.

u  s místostarostkou Hanou Špačkovou 
tento měsíc se vzhledem ke konání 
akce České Vánoce setkání ruší.

u Rada schválila potvrzení o  přijetí dotace na  realizaci 
akce „Za přírodou do zahrádky – MŠ Zahrádka Říčany“ 
ve výši 2.464.276,39 Kč.
u Rada města Říčany vzala na vědomí přerušení provozu 
v MŠ Čtyřlístek, v MŠ Srdíčko, v MŠ U Slunečních hodin 
a v MŠ Zahrádka od 23. do 31. 12. 2015 z důvodu nezá-
jmu rodičů o docházku dětí v době vánočních prázdnin.
u Radní souhlasili s konáním veřejné vánoční sbírky, je-
jíž výtěžek je určen pro děti ze sociálně znevýhodněných 
rodin města Říčany a obcí spadajících do jeho správního 
obvodu na zakoupení nezbytně nutného zařízení domác-
nosti. Sbírka se uskuteční ve dnech 23. 12. 2015 – 10. 1. 
2016 v rámci akce České Vánoce.

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

Od 29. listopadu 2015 do 12. ledna 2016
Betlémy jsou vystavené na Hradní zahradě (otevřena denně 9–17 hodin) vánoční stromy u kostela

ŘÍČANSKÉ MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÁS SRDEČNĚ ZVOU  
NA VÝSTAVU VÁNOČNÍCH STROMŮ A BETLÉMŮ

Výstava betlémů
a vánočních stromů
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Informace z radnice

Ve  čtvrtek 29. října se Základní škola U  Říčanského 
lesa proměnila v  centrum výcviku jednotek policistů, 
hasičských sborů a  záchranky. Cílem bylo zneškod-
nit aktivního střelce a evakuovat několik stovek lidí 
z  prostor školní budovy. Akce trvala několik hodin 
a zapojilo se do ní přes 230 lidí. Úkolem bylo prověření 
všech záchranných složek a krizového štábu.
„Nikdo si samozřejmě nepřeje, aby podobná situace někdy 
v Říčanech nastala. Na školách jsme koneckonců podnikli 
několik bezpečnostních kroků. Nicméně je potřeba secvičit 
koordinaci všech složek. Letos si Policie ČR pro rozsáhlé cvi-
čení vybrala právě jednu z našich škol,“ vysvětluje starosta 
Říčan Vladimír Kořen /Klidné město/.  
Rozsáhlé cvičení integrovaného záchranného systému 
začalo po  desáté hodině dopoledne. Do  školy se dosta-
li dva ozbrojení útočníci, kteří stříleli do  žáků a  učitelů 
v prostorech školy. Do pár minut po první střelbě přijeli 
na místo policisté, hasiči a záchranná služba. 
Krátce po zásahu zajistili prostory školní budovy vycvičení 
policisté, kterým se podařilo jednoho útočníka zlikvidovat. 
Policisté provedli zásah bez větších problémů, setkali se 
však i s nečekanou situací. Ozbrojení muži byli totiž nako-
nec dva. Druhý pachatel se bez povšimnutí ve skupině eva-
kuovaných žáků dostal před školu. Nakonec si své jednání 
rozmyslel, začal střílet po okolí, zasáhl hasiče a vběhl zpát-
ky do budovy. Tam jej už zpacifikovaly jednotky Policie ČR.  
Mezitím hasiči vynášeli zraněné a záchranáři je v  improvi-
zovaných podmínkách ošetřovali. Celkem si fingovaná akce 
vyžádala 12 mrtvých a 22 zraněných lidí. Do cvičení se zapo-

jilo zhruba 230 lidí včetně několika desítek figurantů. Kromě 
policistů z územního odboru Praha venkov – jih a obvodního 
oddělení Říčany se akce zúčastnili i policisté z Kostelce nad 
Černými lesy nebo Úval. Stejně tak byli na místě přítomní i 
profesionální hasiči z Říčan a několik dobrovolných sborů 
z  okolních obcí. Hlídka Městské policie zajistila uzavření 
lokality, kontrolovala procházející osoby a informovala o si-
tuaci obyvatele bydlící v okolních domech. O zraněné se po-
starala Středočeská záchranná služba.  
„V současné době probíhá vyhodnocení celého tematického 
cvičení. Z  výsledků provedené analýzy pak budou přijata 
taková opatření, která celkově povedou ke  zkvalitnění po-
stupů a činností v této oblasti,“ zmiňuje Zdeněk Chalupa 
z  oddělení tisku a  prevence Krajského ředitelství policie 
Středočeského kraje.
Zajímavou zkušenost si ze cvičení odneslo i vedení města, 
krizový manažer, vedoucí školského odboru nebo tisková 
mluvčí. Během cvičení byl svolán krizový štáb, přičemž 
radnice se zaměřila především na řešení krizové komunika-
ce při takovém útoku. „Zásah na místě je vždy jednoznačně 
prací pro policisty, hasiče a záchranáře. Radnice by se snaži-
la pomáhat v oblasti komunikace s rodiči, zajišťovali bychom 
tísňové linky a třeba prostory, kam děti přemístit do tepla 
a bezpečí. Tam může být radnice velmi užitečná,“ doplňuje 
Vladimír Kořen a  dodává: „Pro koordinaci postupů a  pře-
nosu informací je samozřejmě nutné rychle svolat krizový 
štáb. Až poté by měl starosta poskytovat informace veřejnosti 
a médiím. Celé cvičení bylo v tomto směru poučením.“  

Adéla Ambrožová, tisková zpráva města Říčany

Cvičení záchranného systému: V základní 
škole v Říčanech útočilo několik střelců!
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Policie, hasiči a záchranka v akci! Podívejte se 
na říčanskou školu pod palbou střelců

Adéla Ambrožová

Policisté ihned po příjezdu do školy obklíčili budovu a do pár minut 
zneškodnili útočníka.

Záchranná služba měla práce víc než dost. Záchranáři ošetřovali různé typy 
střelných poranění a poskytovali akutní protišokovou pomoc.

Po zpacifikování střelce hasiči evakuovali a vynášeli ze školních prostor 
poraněné žáky a učitele. 

Náročnější péče o zraněné si vyžádala i přistavění záchranářských stanů. 
Sanitky byly připravené odvážet zraněné do nemocnic. 

Figuranti zvládali své role opravdu velmi věrně. Jeden z útočníků byl 
zastřelen v horním patře budovy.

Starosta města Vladimír Kořen svolal během akce krizový štáb. Přítomni 
byli velitelé policie, hasičského sboru, záchranky, krizový manažer, zástupci 
vedení města a městského úřadu, vedoucí odboru školství, vedoucí IT 
oddělení i tisková mluvčí.  
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Olivova dětská léčebna v Říčanech se již několik měsí-
ců snaží o plné ozdravění svého hospodaření. Vysokou 
zadluženost z minulých let ve výši přes 6 milionů korun 
však není schopna pokrýt ze svých běžných finančních 
příjmů. S  úhradou dluhů nyní léčebně pomohou oba 
zakladatelé - Říčany a hlavní město Praha. Každý po-
skytne polovičním dílem dotaci ze svého rozpočtu.  
Olivovna se téměř dva roky potýká s nepříjemnou finanční 
situací. Do lepší ekonomické formy se nedostala ani po zá-
sadních změnách, které se v poslední době udály. Zdravot-
nické zařízení, kde se léčí především děti s  respiračními 
problémy a obezitou, tíží závazky ve výši 6,4 milionu korun 
a další významné potenciální závazky ze soudních sporů. 
Finanční prostředky není schopna léčebna získat z běžné-
ho provozu společnosti, a proto je závislá na podpoře zřizo-
vatelů – města Říčany a hlavního města Prahy. 

Nízkou obsazenost v minulých letech zřejmě 
ovlivnily regulační poplatky
Zastupitelé Říčan proto v  říjnu uvolnili cca 3,6 milionů 
korun jako účelovou dotaci na úhradu závazků Olivovny. 
O druhou část finanční sanace se rovným dílem postará 
hlavní město Praha. Léčebna dluží například dodavate-
lům, sociálnímu a  zdravotnímu systému nebo zaměst-
nancům. „Zřizovatelé nám finanční podporou pomohou 
zachovat řádný léčebný provoz a  snížit finanční náklady 
o cca 259 tisíc korun ročně. Také dojde k odstranění rizika 
insolvenčního řízení vyvolaného věřiteli Olivovny,“ komen-
tuje situaci současný ředitel léčebny Jiří Bruk. 
Velkou zadluženost způsobila v posledních pěti letech hlav-
ně nízká obsazenost a z toho vyplývající nízké příjmy, které 
nemohly pokrýt vysoké provozní náklady. „V  předchozích 

letech se managementu Olivovny nepodařilo docílit rentabil-
ní obsazenosti léčebny, která byla v tomto období pouze 22 %. 
Z kapacity 132 lůžek jich bylo průměrně obsazeno pouze 29. 
Zároveň nedošlo k adekvátnímu snížení provozních nákladů. 
V roce 2012 byla ztráta 1,3 milionu korun a o rok později již 
enormních 5,6 milionu korun,“ podotýká Jiří Bruk.

Vize na příští rok – vyrovnaný rozpočet
Podle ředitele si však organizace dokáže vydělat na běžný 
každodenní provoz. V červenci a srpnu měla léčebna sto-
procentní obsazení, do  konce roku se předpokládá prů-
měrná měsíční obsazenost minimálně polovina lůžkové 
kapacity. Kvalitu poskytovaných služeb limituje morálně 
zastaralá technika a  letitý mobiliář. Investice vyžaduje 
také balneo provoz a nefunkční schodišťová plošina pro 
maminky s kočárky a hendikepované. Podle vedení ODL 
je finance možné částečně zajistit i formou grantů a darů.  
Na  jaře se řízení organizace plně ujaly Říčany a  Praha. 
Převod zakladatelských práv však probíhal již od  konce 
roku 2013, kdy ozdravovnu řídila Olivova nadace. Lé-
čebna se dostala do nepříjemné finanční situace, přičemž 
hrozilo její uzavření. A na začátku roku 2014 obě města 
přispěla léčebně každé částkou půl milionu korun. 
Říčanská radnice ví, že nelze Olivovnu dotovat neustále. 
Na pořadu dne jsou tak různé scénáře, jaké neziskové a pří-
padně i komerční aktivity by krásný zámeček v blízkosti říčan-
ského lesa mohl nabízet. Zastupitelé proto vytvořili pracovní 
komisi, v níž hodlají hledat cesty, jak ekonomickou situaci Oli-
vovy dětské léčebny vylepšit. Obě města se shodují, že prostor 
má primárně sloužit jako dětské zdravotnické zařízení.

Adéla Ambrožová
tisková zpráva města Říčany

Finanční injekce pro Olivovnu v Říčanech! Město 
dětské léčebně poskytlo dotaci přes 3,6 milionu korun
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Těsně před dokončením je zásadní 
rekonstrukce a  odbahnění Mlýn-
ského rybníka v  Říčanech. Pokud 
by se letos neopravil, hrozilo by 
do  budoucna nebezpečí protržení 
hráze. Čtyřhektarový rybník, který 
město neřešilo desítky let, se o vět-
ší zásah přihlásil po  povodních 
v  červnu 2013. Nápor velké vody 
tehdy hráz značně poškodil. Díky 
příslibu dotace se město loni vrhlo 
na  odbahnění, opravu hráze a  re-
vitalizaci okolí rybníka. Stavební 
práce jsou téměř u konce, odhalily 
však opakované sesuvy hráze. Na-
puštění se předpokládá na  přelo-
mu zimy a jara. 
Jedna z  největších investic města 
probíhá od letošního března. Projekt 
„Mlýnský rybník – rekonstrukce hrá-
ze, objektů a  odbahnění nádrže“ se 
týkal především odstranění sedimen-
tu ze dna rybníka, kompletní opravy 
hráze včetně bezpečnostního přelivu 
a výstavby nového chodníku. Většina 
prací, které provádí společnost HYD-
RO & KOV s.r.o., je hotová. 
„V  tuto chvíli je rybník odbahněný 
a  připravený na  napuštění. To však 
proběhne až po kolaudaci stavby. Ještě 
před začátkem zimy chceme stihnout 
dokončit nový chodník z přírodní zám-
kové dlažby, který je z velké části vybu-
dovaný. Na  závěr musíme vybudovat 
dřevěné molo pro přivázání loděk, 

laviček a  veřejné osvětlení,“ říká sta-
rosta Vladimír Kořen /Klidné město/. 
Pouze asi u čtyřicetimetrové části hráze 
dochází i po opravách stále k sesuvům 
dna. „Při realizaci hráze došlo vlivem 
odtěžení rybničního sedimentu k sednu-
tí hráze, podélné trhlině a posunu části 
návodního svahu do  nádrže. Kopaná 
sonda přinesla výsledky, že v daném mís-
tě se nacházel mlýnský náhon a  vrstva 
bahna v  tloušťce 2,5 až 3 metry,“ vy-
světluje Štěpánka Šritrová z  oddělení 
investic města. Vedení města tak potvr-
zuje, jak důležitá tato investice je. 
Projektant proto navrhl několik opat-
ření pro stabilizaci hráze. „Je třeba 
vytvořit stabilizační opěrné patky a vy-

měnit zpevňující materiál. Na  mís-
to proto sypeme kamení, zhutníme 
a  hráz opevníme,“ doplňuje Štěpán-
ka Šritrová s tím, že hráz si v těchto 
místech musí přes zimu tzv. sednout. 
Část chodníku v tomto místě hráze se 
dokončí později, provizorně ji nahra-
dí mlatová cesta. „Před napuštěním 
rybníka požadujeme posouzení hráze 
statikem. To, že v hrázi při povodních 
vyvěrala na  několika místech voda, 
mělo své vážné důvody a  potvrzuje 
se tak, že rozruch kolem říčanského 
Mlýnského rybníka měl opodstatně-
ní,“ připomíná starosta města.  
Rybník je odbahněn a  skoro celou 
hráz zdobí nový chodník s  tím, že 
v rámci stavby bude prodloužen v uli-
ci Podhrázská až k  dětskému hřišti. 
Podhrázskou ulici uvede investor 
do  původního stavu. Wolkerova uli-
ce, kterou hojně využívaly stavební 
vozy s  těžkým nákladem, dokonce 
získá kompletně nový povrch. Pro 
návštěvníky se snad okolí rybníku 
podaří zpřístupnit již do konce roku.
Rekonstrukci ve výši cca 36 milionů 
korun částečně zafinancuje dotace 
z  programu Ministerstva životního 
prostředí určeného na  škody po  po-
vodních 2013 – Likvidace škod po ži-
velných pohromách, kde je projekt 
registrován k podpoře.

Adéla Ambrožová
tisková zpráva města Říčany

Informace z radnice

Rekonstrukce Mlýnského rybníka v Říčanech 
potvrdila havarijní stav hráze
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Informace z radnice

Radnice v Říčanech nadělila obča-
nům s  trvalým bydlištěm ve  městě 
vánoční dárek. Nově získají sle-
vu 25 % z  ceny ročního poplatku 
za  popelnici se směsným komu-
nálním odpadem. U  nejběžnějšího 
typu popelnice s objemem 120 litrů 
lidé ušetří ročně 576 Kč. U  kontej-
neru s  1100 litry dokonce přes 4 
tisíce korun. 
Od  prosince mohou občané města 
jako každoročně kupovat známky 
na  popelnice se směsným komunál-
ním odpadem. Vedení města si však 
pro obyvatele s  trvalým pobytem 
v Říčanech připravilo malé překvape-
ní. Na rok 2016 budou mít popelnici 
o čtvrtinu levnější. Město navíc uva-
žuje o  postupném dalším snižování 
cen v dalších letech podle toho, jak to 
rozpočtová situace města dovolí. 
Známky se prodávají pouze na  celý 
rok, není umožněn čtvrtletní prodej. 
Výjimku tvoří pouze noví uživatelé, 
kteří se k  odběru přihlásí v  průběhu 
roku. Jim se sleva vypočítává podle 
měsíčních či čtvrtletních cen na zbý-
vající část roku. U nejmenší šedesáti-
litrové nádoby je sleva za rok 396 Kč, 
u největší popelnice s objemem 1100 
litrů je rozdíl v  ceně znatelných 
4080 Kč. 
Aby lidé slevu obdrželi, musí při kou-
pi známky prokázat trvalé bydliště 
v  Říčanech. U  rodinných domů se 

musí prokázat občanským průkazem 
s  trvalým bydlištěm alespoň jedna 
osoba žijící v domě. Osoba s trvalým 
bydlištěm na  úřední adrese nemá 
na slevu nárok.

Faktura pro společenství 
vlastníků 
Bytovým domům se společenstvím 
vlastníků bude město od  letoška 
vystavovat na  prodej známek na  po-
pelnici fakturu. Platbu v  hotovosti 
u  plátců za  tyto domy již město ne-
akceptuje. Slevu získají pouze v tom 
případě, že polovina z  celkového 
počtu hlášených osob v  domě trvale 
žije v  Říčanech. Obdobně se bude 
postupovat i u domů s více bytovými 
jednotkami (nájemní, vícegenerač-
ní domy), zde je však možná platba 
v hotovosti.
„Pro obdržení slevy je nutné dodat 
jako podklad pro fakturu seznam 
všech hlášených osob a počet bytových 
jednotek v  domě s  prohlášením, že 
údaje v  seznamu jsou pravdivé. Vzor 
prohlášení bude zveřejněn na  webo-

vých stránkách města. Pokud zjistíme, 
že v prohlášení nebyly uvedeny pravdi-
vé informace, zaplatí vlastník/zástup-
ce společenství vlastníků plnou cenu 
a navíc smluvní pokutu ve stejné výši,“ 
připomíná starosta města Vladimír 
Kořen /Klidné město/. 
Již od roku 2014 platí důchodci (i in-
validé) žijící sami poloviční cenu 
za  nádobu 60 litrů. K  této zvýhod-
něné částce dostanou nyní slevu 
dalších 25 %. Celkem tak za  tuto 
nádobu na příští rok zaplatí 612 Kč. 
Sleva se však nevztahuje na majitele 
rekreačních objektů, kteří platí za vy-
užití kontejnerů pro chataře nebo 5 
odpadových pytlů 500 Kč za  sezónu 
(duben - říjen).
Cena bioodpadu zůstává stejně jako 
v letošním roce s 1/3 slevou na všech-
ny typy nádob. Objem nádoby stano-
vuje maximální počet uživatelů s tím, 
že nádobu 60 litrů mohou užívat ma-
ximálně dva lidé (u bioodpadu 3 lidé) 
a  kontejner s  objemem 1100 litrů je 
pro 36 osob (u bioodpadu 45 lidí). 

Adéla Ambrožová
tisková zpráva města Říčany

Dárek pro říčanské občany:  
Sleva 25 % z poplatku na popelnice
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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.

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.

v pokladně na Masarykově náměstí čp. 53
PRODEJNÍ DOBA:

Pondělí 7.00 – 12.00 hod. 12.30 – 18.00 hod.

Úterý 7.00 – 12.00 hod. 12.30 – 15.00 hod.

Středa 7.00 – 12.00 hod. 12.30 – 18.00 hod.

Čtvrtek 7.00 – 12.00 hod. 12.30 – 15.00 hod.

Pátek 7.00 – 11.00 hod.

v informačním centru Rondel nádraží – pouze platby kartou
PRODEJNÍ DOBA:

Pondělí 8.00 –18.00 hod.

Úterý 8.00 –18.00 hod.

Středa 8.00 –18.00 hod.

Čtvrtek 8.00 –18.00 hod.

Pátek 8.00 –18.00 hod.

Sobota 8.00 –18.00 hod.

Neděle v lednu 8.00 –18.00 hod.

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

Prodej známek na svoz popelnic na rok 2016 bude zahájen ve čtvrtek 10. 12. 2015

Ceny za odpady pro rok 2016
SKO - nádoba 2016 – roční 

cena za svoz 
zaokrouhlena 
na celé koruny 

a dělitelná 12 *

2016 – roční cena 
za svoz se slevou 
25 % pro občany 

s trvalým pobytem 
v Říčanech

60 l 1 620 Kč 1.224 Kč

60 l důchodce sám 816 Kč 612 Kč

80 l 2 088 Kč 1.572 Kč

120 l 2 316 Kč 1.740 Kč

240 l 3 552 Kč 2.664 Kč

1100 l 16 332 Kč 12.252 Kč

Jednorázový pytel 
jako doplněk

70 Kč

BIO - nádoba 2016 – roční 
cena za svoz 

(s 1/3 slevou)

120 l 924 Kč

240 l 1 104 Kč

1100 l 6 012 Kč

* Pozn. cena je navýšena o 0,4 % inflace a zaokrouhlena z důvodu prodeje 
známek i na měsíční období na celé koruny a částku dělitelnou 12.

Z předchozích období zůstávají v platnosti:
 Důchodce (i invalida), který je sám, má 50 % slevu na 60 l 

nádobu
 Prodej známek bude na celý rok, nebude umožněn čtvrtletní 

prodej. Pouze nový uživatel si bude moci zakoupit na zbývající 
část roku.

Dle objemu nádoby je stanoven maximální 
počet uživatelů:

velikost 
nádoby

vypočtený počet 
osob: 30 l/ 

osobu/ týden *

navrhova-
ný počet 

osob

Navrhovaný 
počet osob 

s BIO nádobou

60 litrů 2,00 do 2 do 3

80 litrů 2,67 2,5-3,5 3,5-4

120 litrů 4,00 4-5 4,5-8

240 litrů 8,00 5,5-10 8,5-10

1100 litrů 36,67 36 45

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

Fyzické osoby užívající stavby k rodinné rekreaci, případně 
k příležitostnému bydlení, hradí sezónní úhradu za likvidaci 
směsného komunálního odpadu v této výši:

 lokality s umístěným kontejnerem na komunální odpad 
na veřejně přístupném místě – úhrada 500 Kč na sezónu

 lokality s pytlovým svozem komunálního odpadu – úhrada 
100 Kč za 1 pytel s minimálním odběrem 5 pytlů na sezónu
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Slavnostní otevření sportovního 
areálu v Pacově proběhlo v úterý 
24. listopadu 2015 za přítomnosti 
vedení města i zástupců projektan-
ta, investora, zhotovitele a partne-
rů projektu. Od začátku prosince si 
mohou nové hřiště zdarma vypůjčit 
pro svoji činnost sportovní kluby v 
Říčanech. Záměr o výpůjčce město 
zveřejní na úřední desce. 
Výstavba II. etapy volnočasového are-
álu probíhala od května do konce října 
letošního roku. Projekt zahrnoval vybu-
dování víceúčelového hřiště s umělým 
povrchem o rozměrech 20 x 40 m s na-
vazujícím skladem sportovního náčiní, 
které umožní zahrát si malou kopanou, 
florbal, volejbal, nohejbal, basketbal 
a další sporty. Vznikla zde nová dráha 
pro in-line bruslení nebo jízdu na kole, 
hřiště na pétanque, herní prvky pro děti 
a klubovna se sociálním zázemím a ob-
čerstvením pro návštěvníky. 
Za architektonickým řešením dostavby 
stojí projektant ze společnosti VMS pro-
jekt s.r.o. Václav Steinhaizl. Náklady na 
realizaci areálu, který staví společnost 
PSP-GDS s.r.o., byly 16,7 milionu ko-
run. 85 % způsobilých nákladů finan-
covala dotace z ROP Střední Čechy. 
Technický dozor investora a BOZP za-
jistila firma ATLAS CZ s.r.o. Partnery 
projektu jsou TJ Sokol Pacov, florbalový 
klub FBC Říčany a MŠ NEMO.  

Jak a kde se hlásit o výpůjčku?
Sportovní kluby si mohou nyní pro 
sportovní účely na určité hodiny hřiště 

bezplatně vypůjčit. Dlouhodobá výpůjč-
ka je vhodná pro zájemce, kteří budou 
hřiště opakovaně využívat déle než mě-
síc. V  případě zájmu o  jednorázovou 
výpůjčku je možné si prostor zamluvit 
přes online rezervační systém na webu. 
Přihláška je ke stažení na webových 
stránkách města. Žádosti o výpůjčku v 
pravidelných hodinách na tuto zimní 
sezónu město přijímá do pátku 4. pro-
since. V případě kolize více spolků ve 
stejný čas se bude město snažit zpro-
středkovat dohodu. Nebude-li dohoda 
možná, rozhodnou kritéria, která platí 
u pronájmu sportovní haly, tj. před-
nost mají zejména děti. O neobsazené 
hodiny bude samozřejmě možné žá-
dat i kdykoliv později.  
Užívání sportovního areálu se řídí 
provozním řádem. Hřiště je otevřené 

od 8.00 hodin a díky osvětlení nabízí 
provozovatel vstup až do 21.30 hodin. 
„Provozní doba do pozdních večerních 
hodin platí pouze v případě, že bude 
plocha dlouhodobě vypůjčena nebo po 
dohodě se správcem,“ říká projektový 
manažer David Michalička a doplňu-
je: „Brzy osvětlíme i hřiště Strašínská, 
čímž se prodlouží jeho využitelnost také 
až do půl desáté. Již nyní přijímáme 
přihlášky a doufáme, že sportovci si 
zahrají na osvětlené ploše už v lednu.“
Kontakty: Alena Linková (vedoucí 
oddělení OHS), e-mail: alena.linko-
va@ricany.cz (dlouhodobá výpůjčka).
Václav Černý (správce areálu), e-mail: 
arealpacov@ricany.cz (krátkodobá vý-
půjčka). 

Adéla Ambrožová 
tisková zpráva města Říčany

Multifunkční areál v Pacově nabízí aktivity 
pro sportovce, děti i seniory
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 Schválený Upravený Skutečnost   % plnění
 rozpočet rozpočet k 31. 1. 2015 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)

203Ê223Ê000,00 204Ê110Ê990,00 176Ê201Ê073,83 86,33

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

65Ê114Ê824,00 77Ê685Ê538,78 67Ê032Ê853,08 86,29

Kapitálové příjmy (příjmy z prodeje majetku) 5Ê282Ê525,00 9Ê045Ê892,00 8Ê597Ê853,00 95,05

Přijaté dotace 108Ê788Ê894,46 137Ê784Ê171,33 71Ê537Ê595,95 51,92

Přijaté splátky půjček 580Ê200,00 1Ê469Ê258,80 1Ê455Ê058,00 99,03

Příjmy celkem 382Ê989Ê443,46 430Ê095Ê850,91 324Ê824Ê433,86 75,52

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

95Ê456Ê828,07 124Ê479Ê986,21 78Ê345Ê143,48 62,94

Rozpočtové příjmy celkem 478Ê446Ê271,53 554Ê575Ê837,12 403Ê169Ê577,34 72,70

Přebytek hospodaření za minulý rok 26Ê615Ê725,02 61Ê322Ê483,42 36Ê322Ê483,42 100,00

Prostředky uložené ve st. dluhopisech 25Ê000Ê000,00  

Příjmy celkem vč. přebytku hospodaření 505Ê061Ê996,55 615Ê898Ê320,54 464Ê492Ê060,76 75,42

VÝDAJE  

Běžné (provozní) výdaje 236Ê867Ê239,25 280Ê895Ê530,09 222Ê305Ê810,14 79,14

Rozpisové rezervy 2Ê845Ê000,00 2Ê790Ê526,70 0,00 0,00

Běžné výdaje celkem 239Ê712Ê239,25 283Ê686Ê056,79 222Ê305Ê810,14 78,36

Kapitálové (investiční) výdaje 134Ê579Ê611,86 158Ê602Ê389,97 91Ê607Ê125,60 57,76

Rezervy na investice 2Ê821Ê217,37 14Ê738Ê186,69 0,00 0,00

Investiční výdaje celkem 137Ê400Ê829,23 173Ê340Ê576,66 91Ê607Ê125,60 52,85

Výdaje celkem 377Ê113Ê068,48 457Ê026Ê633,45 313Ê912Ê935,74 68,69

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

95Ê456Ê828,07 124Ê479Ê986,21 78Ê345Ê143,48 62,94

Rozpočtové výdaje celkem 472Ê569Ê896,55 581Ê506Ê619,66 392Ê258Ê079,22 67,46

Splátky úvěru 32Ê492Ê100,00 34Ê391Ê700,88 33Ê675Ê700,88 97,92

Výdaje vč. splátky půjčky 505Ê061Ê996,55 615Ê898Ê320,54 425Ê933Ê780,10 69,16

rozdíl příjmy – výdaje 0,00 0,00 38Ê558Ê280,66

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

Advent a Vánoce v Infocentru
Rádi všechny opět uvítáme 1. adventní 
neděli v  TIC na náměstí, kde budeme 
vařit svařák, horký punč a griotku a též 
nealkoholické dobroty na zahřátí, a to 
odpoledne od 16 hod. Protože letos ne-
vyhlašujeme soutěž pro děti a nechce-

me, aby přišly o možnost namalovat si vánoční obrázek, 
připravili jsme pastelky a papír pod vánoční stromeček. 
Přijďte posedět se svými ratolestmi, které mohou malo-

vat, nebo vyrábět vánoční ozdobu zatímco vy budete pít 
svou oblíbenou kávu a vyberete si nějaký vánoční dáreček 
pro své blízké. A jaká bude pracovní doba ke konci roku? 
24. 12. – 27. 12. a 1. 1. – 4. 1. 2016 bude infocentrum na 
náměstí zavřeno, ve dnech 23. 12. a 31. 12. bude pracovní 
doba zkrácena do 15 hod. Upozorňujeme hlavně na první 
lednové pondělí, kdy u nás bude probíhat inventura, a tak 
si budete moci váš oblíbený Kurýr vyzvednout buď v ron-
delu, nebo v podatelně městského úřadu. 
Přejeme všem hodně klidu v předvánočním shonu a poho-
du o svátečních dnech. Vaše infocentrum
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Na začátku listopadu skončilo hlasování v rámci pro-
jektu Řídím Říčany o činnostech, které by město mělo 
omezit vyhláškami nebo jinými právními předpisy 
města. Vybíralo se z dvanácti témat a oddělila se skupi-
na čtyř témat, která obyvatele tíží nejvíce. Do hlasová-
ní se zapojilo 620 obyvatel, kteří rozdali celkem 2411 
kladných a 914 záporných hlasů. Nyní se chce město 
lidí zeptat i na míru regulace některých těchto činnos-
tí. A městská policie se více zaměří na postih za poru-
šování stávajících vyhlášek města.
Během září a  října hlasovali občané s  trvalým pobytem 
v Říčanech ve věku minimálně 15 let v anketě o regulaci 
různých činností. Cílem bylo zjistit, co je trápí nejvíce a co 
je naopak obtěžuje nejméně. Některé z nich vyhlášky řeší, 
u jiných město prověří různé možnosti regulace. 
Nejvíce, 386 lidí si přeje omezit herny s  provozováním 
loterií, hracími automaty a  jinými podobnými zaří-
zeními. Naopak 21 hlasujících nechce, aby do  provozu 
heren město zasahovalo. V současné době platí vyhláška, 
která určuje konkrétní místa na  území Říčan pro vyko-
návání loterijní a  jiné podobné činnosti. Dále se zkrátila 
otevírací doba z nonstop provozu do 4.00 hodin. Radnice 
však nechce udělat ukvapené závěry, zajímá ji proto názor 
občanů také na míru regulace.
„Veřejného názoru obyvatel si velmi vážím. Míra regulace 
je ale široká od úplného zákazu, přes omezení místa, času, 
počtu…až po benevolentní přístup, kdy město zachová stá-
vající regulaci,“ říká starosta města Vladimír Kořen /Klid-

né město/ s tím, že začátkem příštího roku město připraví 
anketu o různých možnostech regulace. Sám přitom bude 
prosazovat takové řešení, které nebude nikoho zvýhod-
ňovat, a dodává: „Sázení na štěstěnu patřilo a bude patřit 
k  lidskému chování, nicméně nejkřiklavější a  nejpřístup-
nější formy herního byznysu výraznou regulaci zasluhují. 
A absolutně mě děsí, když jsem v jedné z říčanských heren 
viděl kontaktní telefon na nonstop výkup zlata.“ 
Druhé místo s celkovými 355 hlasy patří povinnosti udr-
žení čistoty veřejných prostranství a  ochraně veřejné 
zeleně. Pouze 6 hlasujících by vandaly znečišťující či po-
škozující veřejná místa nepotrestalo. Nadále by tak zůstala 
zachována stávající vyhláška vybízející k povinnosti zajišťo-
vat a udržovat čistotu v ulicích, na náměstích, chodnících, 
v parcích a dalších veřejných místech. Tady hodlá radnice 

Co chtějí regulovat občané Říčan? 
Výherní automaty, nepořádek v ulicích, podomní prodej 
a volný pohyb bojových a služebních psů
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zpřesnit formy znečišťování veřejných prostranství a zajis-
tit v této oblasti vyšší pozornost městské policie.

Zákaz podomního prodeje a místa 
vyhrazená psům
Na přední příčky se dostal i podomní prodej. Podmínky 
pro nabídku a prodej zboží mimo provozovnu nyní upra-
vuje tržní řád v rámci nařízení města podle živnostenské-
ho zákona. Radnice chce tuto činnost na území města zce-
la zakázat. Až 260 občanů je pro omezení volného pohybu 
psů a  povinnosti nošení náhubku u  „bojových a  služeb-
ních“ plemen. Naopak 76 lidí se vyjádřilo proti. 
„V současné době jednáme o zpřísnění platné vyhlášky, kte-
rá zakazuje vstup se psy na  některá veřejná prostranství. 

Spíše se přikláníme k  variantě stanovit plochy, kde bude 
povoleno psy venčit. Dále zjišťujeme, jakých psů by se mohla 
týkat povinnost nošení náhubku. Lidé mají z volně pobíha-
jících agresivních psů strach,“ dodává starosta a doplňuje 
ho velitel Městské policie Václav Řezáč: „Městská poli-
cie v Říčanech se i díky posile strážníků může více zaměřit 
na  vymáhání pokut u  spáchaných přestupků. Budeme in-
tenzivněji kontrolovat respektování všech platných vyhlášek 
a nařízení města. Větší postih se dotkne třeba majitelů, je-
jichž psi se bez vodítka pohybují na dětských hřištích nebo 
na jiných veřejných místech, kde platí zákaz vstupu se psy.“ 

Jaké činnosti rozdělují město? 
Jako nejvíce kontroverzní se ukázaly činnosti, které skon-
čily v celkovém součtu na chvostu žebříčku. Sekání trávy 
v neděli a o svátcích, používání dronů, otevírací doba re-
stauračních zařízení do  24.00 hodin a  ohňostroje mimo 

Silvestr rozdělují město na dva tábory. Polovina z nich je 
chce omezit, druhá je vyhláškami řešit nechce. 
Poté právní odbor připraví text vyhlášek či nařízení měs-
ta, které půjdou ke schválení do zastupitelstva. Porušení 
vyhlášky řeší většinou městská nebo státní policie. Pokuta 
je na místě do 1 000 Kč, pokud se oznamuje příslušnému 
správnímu orgánu, tak ve správním řízení může být vyšší. 

Pořadí Název činnosti Počet 
minusových 

hlasů

Počet 
plusových 

hlasů 

Celkem

1. Výherní automaty -21 +386 365

2. Pořádek v ulicích -6 +355 349

3. Podomní prodej -39 +236 197

4. Bojová a služební 
plemena a jejich kříženci

-76 +260 184

5. Spalování listí a trávy -66 +173 107

6. Konzumace alkoholu 
na veřejnosti

-50 +152 102

7. Hlasité hudební 
produkce po 22. hodině

-79 +169 90

8. Parkování v uliční zeleni -65 +133 68

9. Sekání trávy v neděli 
a o svátcích

-175 +194 19

10. Používání dronů 
a podobných zařízení

-92 +108 16

11. Otevírací doba 
restauračních zařízení 
do 24.00 hodin

-127 +133 6

12. Ohňostroje mimo Silvestr -118 +112 -6

Adéla Ambrožová, tisková zpráva města Říčany

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŘÍČANY HLEDÁ NOVÉ PRACOVNÍKY NA NÁSLEDUJÍCÍ POZICI: 
Referent odboru územního plánování a regionálního rozvoje
Termín podání přihlášek: 11. 12. 2015 do 10.30 hod.
Termín výběrového řízení: 14. 12. 2015 od 14.00 hod. 
Pracovní náplň: Pořizování územně plánovací dokumentace pro město Říčany a pro správní obvod obce s roz-
šířenou působností Říčany. Bližší informace získáte na telefonu: 323 618 201 – Ing. Čestmíra Šťastná, vedoucí 
odboru územního plánování a regionálního rozvoje, nebo tel. 323 618 128 – Störzerová Zdeňka, personalistka.
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Už půl roku Řídíte Říčany

Šest měsíců uběhlo od chvíle, kdy byl spuštěn projekt Řídím Říčany. Rad-
nice hledala způsoby, jak více zapojovat občany do veřejných záležitostí 
a fungování města, jak lépe komunikovat navenek, jak sbírat podněty a 
nápady občanů, jak otevřeně a transparentně rozhodovat o investicích. 
Na základě spolupráce s firmou Demokracie 2.1 dostaly Říčany do rukou 
efektivní nástroj, který tomu napomáhá. Elektronická hlasovací platforma 
D21 umožňuje městu snadno vyhlašovat pravidelná hlasování a občanům 
vyjadřovat svoje pozitivní i negativní preference, tedy co se jim líbí, a co 
naopak nechtějí. 

JSTE PRVNÍ
Říčany jsou první municipalitou v České republice, která nechává tímto uni-
kátním způsobem zasahovat občany do řízení města. Jako nevyzkoušené 
novince zpočátku mnozí nevěřili a nebylo jednoduché dostat Řídím Říčany 
do širšího povědomí. Předcházela informační kampaň, tisknuly se letáky, 
plakáty, články v Říčanském Kurýru, starosta a dobrovolníci obcházeli měs-
to, zprávy o projektu přibývaly také na facebooku a internetových strán-
kách radnice. Vedle toho byla zřízena zvláštní stránka www.ridimricany.cz, 
která je hlavní zdroj informací k celému projektu. 

D21
Hlavním přínosem hlasovacího 
systému Demokracie 2.1 (zkrá-
ceně D21) je tzv. efekt více hlasů: 
každý účastník má více hlasů, než 
je tomu v tradičních hlasovacích 
systémech. Může tak vyjádřit 
více preferencí, a tím více ovliv-
nit volbu, udělením plusových 
a mínusových hlasů, jejichž počet 
však nesmí přesáhnout polovinu 
plusových. Díky efektu více hla-
sů přináší D21 přesnější výsledky 
a zvyšuje tak celkovou spokoje-
nost hlasujících s výsledky. S tím 
souvisí i tzv. index spokojenosti. 
Vyjadřuje procento lidí, kteří dali 
alespoň jeden svůj hlas vítězné 
možnosti.

AKTUÁLNĚ ZAREGISTROVÁNO 

1 290 CELKEM SE HLASOVALO

5x
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A JEDETE ...
Živě se diskutovalo o tom, jaké první hlasování spustit. Mělo se hned zpo-
čátku jednat o něco “závažného”, nebo naopak “lehčí” téma na rozjezd? 
Zvítězila druhá varianta a Říčaňáci mohli od půlky května vybírat kapelu, 
která zahraje na koncertu k zahájení školního roku. Hlavně žáci a studenti 
se pustili do hlasování s vervou. V úterý 1. září to na pódiu rozjela Vypsaná 
fixa a jako bonus Slza, která skočila druhá v pořadí o pouhých pět hlasů. 

Řadu lidí možná nutnost fyzického vyplnění registračního formuláře a ode-
vzdání na sběrných místech po městě odradila, ale pro nastartování pro-
jektu a získání důvěry uživatelů byly tyto kroky nezbytné. Do budoucna 
plánujeme zjednodušení procesu, stejně jako další vylepšování samotné 
platformy D21.

PODZIM
Se začátkem podzimu se rozjela další zajímavá hlasování s cílem vtáhnout 
co nejvíce občanů do říčanského dění. Ve čtyřech kategoriích mohli hlaso-
vat o Říčanském sportovci roku, o nové podobě polepů na autobusových 
zastávkách a především o změnách v městské vyhlášce, respektive o čin-
nostech, které by měly být právními předpisy města regulovány. Ačkoliv 
do posledního zmíněného hlasování zasáhl reprezentatívní vzorek 602 ob-
čanů a bezmála dvě třetiny se vyjádřily pro omezení provozu heren, lote-
rií a provozoven s automaty, výsledky jsou zpochybňovány, že neodrážejí 
skutečnou vůli veřejnosti. Neexistuje lepší odpověď kritikům, než přilákat k 
účasti na projektu Řídím Říčany další Říčaňáky. Radnice se bude ptát, ale 
veřejnost musí odpovídat pokud možno co nejsilnějším hlasem!

Od 1. listopadu až do ledna probíhá hlasování o problémech města, re-
spektive tématech, které Říčany dlouhodobě pálí a radnice má zájem 
diskutovat o nich. Neukazujme však jenom na problémy, nabízejme a hle-
dejme společně řešení. 

ANONYMITA
D21 garantuje 100% anonymitu 
hlasujícího. Organizátor, starosta 
Říčan ani kdokoliv z D21 nemá 
k dispozici údaj, kdo jak hlasoval, 
čemu dával své kladné a zápor-
né hlasy. Tento fakt je postaven 
na celkové architektuře systému, 
kdy tzv. preference hlasujícího 
“jak hlasoval” jsou v systému 
kompletně odděleny od osobních 
údajů “kdo hlasoval”. Není tedy 
možné za žádných okolností zjis-
tit, jak hlasoval konkrétní hlasující 
v konkrétním hlasování.

BEZPEČNOST DAT
Bezpečnosti dat je v D21 věnová-
na extrémní pozornost. Komuni-
kace mezi hlasovacím zařízením, 
nejčastěji webovým prohlížečem, 
a servery D21 je vedena šifro-
vaně - na stejné úrovni, jak ko-
munikují elektronické bankovní 
aplikace, které denně používáme 
pro převádění peněz. Podobně 
data aplikace jsou uchovávána 
v renomovaných datových cent-
rech po celém světě a jsou na ně 
kladena nejpřísnější bezpečnostní 
opatření.
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Registrace v čase
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Kdy jsme volili

15. 5. 1. 9. 1. 11.

Koncert 385*

Festival 482*

Investice 603*

Regulace 620* 10 problémů

Sportovec 1003*

Polepy zastávek

* Konečný počet hlasujících

Zatímco na začátku hlasování o investicích bylo do Řídím Říčany regis-
trováno necelých 300 lidí, na konci 9. září již 1250, tedy zhruba čtvrtina 
všech, kteří přišli k posledním komunálním volbám. Vezmeme-li navíc v 
potaz dvouměsíční letní prázdniny, je množství uživatelů za tak krátkou 
dobu nepochybný úspěch. S ním však přichází i velká zodpovědnost a zá-
ruky, aby nedošlo ke zneužití osobních údajů, narušení tajného hlasování či 
manipulaci s výsledky. Anonymita hlasů a bezpečnost dat je hlavním prin-
cipem D21. Pro zajištění absolutní bezpečnosti elektronického hlasování 
bylo třeba přistoupit k poměrně komplikovanému registračnímu procesu 
na základě ověření trvalého pobytu. 

Hlasování se aktivně účastní lidé z celých Říčan. Barevné čtverce na ná-
sledujícím obrázku například ukazují, na jakém místě by skončil projekt 
Lesní cesta Jureček - Starák - Strašín, kdyby pro něj hlasovali pouze lidé 
z daného čtverce. Sytost zelené barvy vyjadřuje pořadí, které by projekt 
podle těchto hlasujících získal. Nejtmavější zelená reprezentuje první místo, 
slabší zelená druhé a nakonec zelenožlutá je čtvrté místo. Touto analýzou 
jsme například ověřili, že projektu na Jurečku dávali své kladné hlasy lidé 
z celých Říčan. Podobně nás příjemně překvapily projekty Chodníky na 
Černokostelecké I a II.

REGISTRAČNÍ PROCES
Pro registraci je třeba vyplnit 
papírový registrační formulář 
a odnést na jedno z kontaktních 
míst v Říčanech: Infocentrum na 
Masarykově náměstí, Infocent-
rum Nádraží - Rondel, KC Labuť, 
DPS Senior, podatelna MÚ Masa-
rykovo náměstí a podatelna MÚ 
Komenského náměstí, Muzeum 
Říčany, Centrum Na Fialce. Stačí 
vyplnit jméno, adresu a kontaktní 
e-mail a zaškrtnout souhlas se 
zpracováním osobních údajů. Na 
kontaktním místě dojde k ověření 
trvalého bydliště podle občan-
ského průkazu. Z tohoto důvodu 
nelze formuláře zasílat e-mailem. 
Poté je založen uživatelský účet 
v aplikaci D21 a je možné účastnit 
se hlasování v rámci kampaně Ří-
dím Říčany. Nově registrovaní uži-
vatelé zároveň obdrží potvrzovací 
e-mail s detailními informacemi. 
Dokončení registračního procesu 
může trvat několik dní.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
D21 uchovává ve svých systé-
mech osobní údaje hlasujících, 
především jména, emaily, telefony 
a adresy. Pro tento účel je zare-
gistrována u Úřadu pro ochra-
nu osobních údajů jako správce 
těchto údajů a má povinnost je 
chránit. 
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VÝSLEDKY VÝSLEDKY
VÝSLEDKY

KONCERT
Který zpěvák nebo kapela 
má zahrát studentům ří-
čanských škol?

VYHLÁŠKY
Jaké činnosti je možné 
regulovat právními před-
pisy města?

INVESTICE
Které dva z deseti nabíze-
ných investičních projektů 
mají být realizovány nej-
dříve?

NEJVÍCE HLASŮ
Vypsaná fixa

NEJVÍCE HLASŮ
Výherní automatyNEJVÍCE HLASŮ

Jureček - Starák - Strašín

DATUM VOLBY

15. 5. - 22. 6.

DALŠÍ POSTUP
Koncert se konal 1.9. ve sportovní hale. 
Vystoupili na něm punk-rocková kapela 
VYPSANÁ FIXA a skupina SLZA.

DALŠÍ POSTUP
Hlasující vybrali, které činnosti by měly 
být regulovány. Radnice připraví další 
hlasování, ve kterém se bude ptát na 
míru regulace.

DALŠÍ POSTUP
Projekt je hotový, peníze z městského 
rozpočtu připraveny, stačí vyhlásit výbě-
rové řízení na firmu.

DATUM VOLBY

1. 9. - 1. 11.DATUM VOLBY

16. 6. - 9. 9.
POČET HLASUJÍCÍCH

385
POČET HLASUJÍCÍCH

620POČET HLASUJÍCÍCH

603

Vypsaná fixa

Slza

Jelen

Nebe

Josef Vágner a Kamila Nývltová

Výherní automaty

Pořádek v ulicích

Podomní prodej

Bojová a služební plemena psů 

Spalování listí a trávy

Lesní cesta Jureček ...

Chodníky na Černokostel. I. č.

Čtyři malé projekty

Chodníky na ČK II. č.

Zeleň na Mas.  nám.

INDEX SPOKOJENOSTI

48%

+ 185

+ 162

+ 126

+ 84

+ 90

+ 386

+ 355

+ 236

+ 260

+ 173

+ 351

+ 300

+ 249

+ 234

+ 203

INDEX SPOKOJENOSTI

58%

INDEX SPOKOJENOSTI

62%

CO DÁLE?
Řídím Říčany s námi bude minimálně do konce příštího roku. Je tedy dostatek času, jak přicházet s novými nápady 
a tématy pro hlasování. Projekt je zcela apolitický, otevřený všem Říčaňákům bez ohledu na politickou příslušnost 
a vztah ke stávajícímu vedení radnice. Můžeme prozradit, že v rámci spolupráce s D21 se připravuje také pilotní 
projekt participativního rozpočtování (participatory budgeting) nebo několik školních projektů na třech základních 
školách v Říčanech. Buďte u toho! V roce 2016 Řiďte Říčany!

ridimricany.cz
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Co také řeší krajský 
zastupitel?
Mimo špičkování se s  panem staros-
tou (jako třeba na posledním zastupi-
telstvu) řeší i problémy které se dotý-
kají přímo našeho města. Jako třeba 

s Rooseveltkou nebo čistírnou odpadnich vod.

Co je s tou Rooseveltkou?!
Trochu naivně jsem si myslel, že rozhodnutím VRR ROP 
Střední Čechy o zařazení opravy Rooseveltovy ulice mezi 
financované projekty má aktivita směrem k  její opravě 
končí. Od  té doby jsem byl krajským odborem dopravy 
nesčetněkrát vtažen do její realizace a stejně jako občané 
města jsem i  já zaskočen tím, že už po nové silnici ještě 
nejezdíme. 
Proč to tak dlouho trvá? Ano, tyto a  podobné otázky si 
kladou mnozí z nás. V době kdy tyto řádky čtete, se snad 
její rekonstrukce blíží ke konci. Pravda je taková, že pro-
blém byl především v projektantovi. Píšu byl, protože ten 
byl nakonec v  realizačním týmu nahrazen. Společně se 
skutečností, že se jednalo o rekonstrukci, a tak docházelo 
k úpravám na základě objevených skutečností i logickým 
požadavkům zástupců města tyto záležitosti dovyřešit, se 
rekonstrukce trochu protáhla. 
A tolik diskutované kostky? Zmizely aspoň v úseku od kru-

hového objezdu po  Voděradskou – možná by to šlo ještě 
v části k přemostění potoka, ale pod hradem už asi ne – jed-
ná se historické centrum a projektant to tak neprojektoval…

Proč děláte tu jímku?!
S krajským odborem životního prostředí jsem v kontaktu 
také. A  to nejen když se jedná o odbahnění rybníků, ale 
i když jsem tázán, proč děláme jímku a nenapojíme školu, 
nebo jiný objekt na kanalizaci, když jsme zavázáni obecně 
platnými dokumenty k  likvidaci odpadních vod na  čis-
tírně, na kterou navíc dostáváme dotaci? (Územní plán, 
Plán oblasti povodí, atd.) Špatně se mi na to reaguje, pro-
tože v našich předešlých koaličních dohodách i jednáních 
rozšíření ČOV bylo. Změně přístupu a použití nekapacity 
ČOV Klidným městem na regulaci výstavby sice můžu ro-
zumět, ale nemůžu s ní takto souhlasit.
Vznikají nám tu pak takové nesmysly, které naše (životní) 
prostředí zatěžují mnohem více. Požadavek vybudování 
jímky u Magic Hill na Fialce znamená mj. vyvážení jedno-
ho fekálního vozu denně, který svou přítomností zamoří 
okolí nejen zplodinami, ale i hlukem. Tato jímka má být 
vybudována v těsném sousedství páteřní stoky kanaliza-
ce. Chudáci obyvatelé této oblasti budou otravováni nejen 
zvýšenou dopravou, ale i  hlukem a  smradem. Takto se 
přeci v 21. století problémy řešit nemají!
Tak takové a další radosti mimo dopravy, akcí z ROPu a ji-
ných dotací mj, řeší Váš krajský zastupitel :o)

Miloslav Šmolík, krajský a říčanský zastupitel

Už od  19. listopadu si mohou obyvate-
lé Říčan užívat plnými doušky vánoční 

atmosféru ve  městě. Masarykovo náměstí totiž zdo-
bí krásný vánoční strom. Na jeho výzdobu se použilo 
600 metrů světelného ledkového řetězu doplněného 
o krápníky a na špici nesmí chybět vánoční hvězda.  
Své místo má tentokrát devítimetrový smrk ztepilý jako 
každý rok blízko kostela. Na náměstí byl přivezen z areá-
lu mateřské školy Čtyřlístek, která strom městu věnovala. 
Najít takto krásný smrk bylo podle odboru technické sprá-
vy letos poměrně těžké. Město vybíralo asi z 15 stromů, 
velkým problémem bylo totiž často jejich umístění a  pří-
stup k nim. Kácení stromu provedli naši zkušení pracovníci 
údržby města a proběhlo bez sebemenších problémů. 
Slavnostní rozsvícení tradičního symbolu Vánoc proběh-
ne na první adventní neděli 29. listopadu v 18.00 hodin. 
A  jak je v  Říčanech zvykem, hlavní strom ještě doplní 
malé vánoční stromky u kostela. O jejich výzdobu se po-
starají děti z říčanských škol svými vlastnoručně vyrobe-
nými ozdobičkami.
Vánoční výzdoba Říčan však centrem města nekončí. Stej-
ně jako v loňském roce jsou ozdobeny vánočním dekorem 
veřejná osvětlení a budovy na obvyklých místech. Bohatší 
vánoční atmosféry se letos dočkala třeba Černokostelec-
ká ulice, kterou krášlí o  12 dekorů více než minulý rok. 

„Na sloupy veřejného osvětlení jsme umístili ozdoby ve tva-
ru harfy. Říčany tak budou na jedné z hlavních dopravních 
komunikací v Radošovicích letos zářivější. A v příštím roce 
se chystáme pokračovat s  doplňováním vánoční výzdoby 
o další nové dekorace,“ říká Monika Kůsová z oddělení 
technické správy města.

Adéla Ambrožová, tisková zpráva města Říčany

Vánoční strom již tradičně zdobí říčanské náměstí
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Bezpečnost a infrastruktura

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

e-mail: mestska.policie@ricany.cz

Tel. 323 618 150  
Mob. 725 022 765

Městská policie radí a informuje

Z knihy událostí
17. října, 21.55
Při kontrolní a hlídkové činnosti v ulici Černokostelecká si 
strážníci všímají vozidla Mercedes, které není opatřeno re-
gistračními značkami a navíc je ponecháno v místě, kde je 
dopravním značením zakázáno zastavení. Strážníci v místě 
nějaký čas vyčkávají na  řidiče vozidla. Ten se zanedlouho 
dostavuje, avšak z hlídky strážníků si nic nedělá. V klidu na-
sedá do vozidla, startuje jej a rychle bez rozsvícených potká-
vacích světel odjíždí pryč, a to dokonce opačně ulicí Riegro-
va. Strážníci se jej pokouší zastavit. Výzev k zastavení řidič 
nedbá a před hlídkou městské policie ujíždí ulicí Bezručova, 
a to opět i částí, která je jednosměrná. Nakonec svůj záměr 
ujet vzdává. Následně bylo zjištěno, že nikdy nevlastnil řidič-
ské oprávnění a navíc je pod vlivem alkoholu. Celou událost 
si tak na místě převzala k dořešení Policie ČR. 

24. října, 00.25
Policie ČR žádá o součinnost při řešení naléhavého ozná-
mení, kdy agresivní pacient napadá zdravotnický perso-
nál a demoluje zařízení pokoje v Nemocnici Říčany. Stráž-
níci jsou na místě do tří minut a zjišťují, že zdravotnický 
personál vší silou drží agresivního pacienta za  dveřmi 
pokoje. Při pohledu oknem do  místnosti je zjištěno, že 
vybavení pokoje je zdemolováno, na podlaze ale i  jiných 
částech pokoje se nachází krev a uprostřed místnosti stojí 
pacient, který je vyzbrojen desinfekčním sprejem. Sprej 
je nebezpečný pro oči, protože hrozí oslepnutí. Dále je 
zjištěno, že před příjezdem strážníků se pacient pokusil 
několik zdravotnických přístrojů prohodit oknem smě-
rem ven do  místnosti pro zdravotnický personál. Když 
pacient zahlédl strážníky, okamžitě po nich hodil jedním 
z přístrojů. Tentokrát se mu podařilo zmíněné okno rozbít 

a  přístroj oknem prohodit. Přístroj proletěl kolem osob, 
ale naštěstí nedošlo ke zranění hozeným přístrojem nebo 
letícími střepy z  okna. Jelikož zákrok nesnesl odkladu, 
byl pacient za použití donucovacích prostředků strážníky 
zpacifikován. Na místo se vzápětí dostavila i hlídka Poli-
cie ČR, která zákrok pomohla úspěšně dokončit. Pacient 
byl přemístěn zpět na lůžko a následně mu bylo poskytnu-
to lékařské ošetření.   

31. října, 18.14
Na zemi ležící ženu, u níž se nachází kočárek a dítě, tako-
véto oznámení strážníci prověřují společně s hlídkou Poli-
cie ČR v ulici Edvarda Beneše. Hlídka Policie ČR opravdu 
ženu nachází a zjišťuje, že žena je zraněna v obličeji a při 
sobě má malé dítě v kočárku. Na místo je přivolána zdra-
votnická záchranná služba k ošetření ženy a následnému 
vyšetření dítěte. Dítě je naštěstí pouze prochladlé. Žena 
komunikuje nesouvisle a na dotazy policistů a strážníků 
reaguje podrážděně. Ke svému chování má důvod, jelikož 
následnou orientační dechovou zkouškou je u ní zjištěna 
přítomnost alkoholu ve výši 2,38 promile. Žena i s malým 
dítětem je převezena na služebnu Policie ČR, kde je celá 
událost dořešena. O události je vyrozuměn i příslušný od-
bor sociální péče a ochrany dítěte.

31. října, 19.55
Na  základě žádosti Policie ČR strážníci prověřují ozná-
mení o řidiči vozidla Škoda, který se nachází v ulici Čer-
nokostelecká a řídí vozidlo pod vlivem alkoholu. Strážníci 
vozidlo ani řidiče v  místě nenacházejí, ale následně při 
kontrolní a  hlídkové činnosti v  lokalitě Masarykova ná-
městí si vozidla odpovídajícího typu a registrační značky 
všímají. Řidič vozidla je zastaven. Je u něj provedena ori-
entační dechová zkouška na přítomnost alkoholu s pozi-
tivním výsledkem ve výši 2,07 promile. Jelikož je řidič po-
dezřelý ze spáchání trestného činu, je strážníky omezen 
na osobní svobodě a na místě předán Policii ČR k prove-
dení dalších úkonů. 
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Bezpečnost a infrastruktura

Tak jako se začátkem října naši žáci vydali na Závody požár-
nické všestrannosti, tak se zase naopak naše družstvo dospě-
lých 24. října vydalo do Doubku, kde se konaly Závody po-
žárnické všestrannosti dospělých. Jako rozhodčí se na této 
soutěži představily děti. V  silné konkurenci jsme obsadili 
čtvrté místo. 31. října jsme vyrazili do Dolínku na tradiční 
noční soutěž v hasičských disciplínách. Z devatenácti startu-
jících jsme obsadili osmé místo. Již tradičně na této soutěži 
zajišťujeme disciplínu zdravovědy. Naše jednotka v uplynu-
lém období zasahovala u  několika událostí. Ve  čtvrtek 29. 
října jsme se účastnili taktického cvičení, které prověřilo 
součinnost se všemi složkami Integrovaného záchranné-
ho systému. Jeho námětem byl útok aktivního střelce v ZŠ 
U Říčanského lesa. Cvičení trvalo několik hodin a my jsme 
tak měli možnost vyzkoušet si záchranu a evakuaci postiže-
ných. Velmi přínosným faktem bylo, že jsme si v praxi ověřili 
úroveň komunikace a spolupráce s ostatními hasiči, policií, 
zdravotnickou záchrannou službou a  stejně tak i  s  orgány 
místní samosprávy. K  požáru osobního automobilu jsme 
byli povoláni v podvečer 2. listopadu. V Bezručově ulici do-
šlo k požáru osobního automobilu během jízdy. 5. listopadu 
jsme byli, krátce po půlnoci, povoláni k požáru několika au-
tomobilů do Průhonic. Před místním hotelem začalo hořet 
několik automobilů a požár se rozšířil i na konstrukci hote-
lu. Na místě jsme zasahovali přes tři hodiny a zásah musel 
probíhat v dýchacích přístrojích. V sobotu 7. listopadu okolo 
třetí hodiny ráno jsme byli povoláni k požáru bytu v Mlýnské 

ulici. Třikrát jsme byli s naší cisternou povoláni do zálohy 
na stanici profesionálních hasičů v Říčanech. V rámci této 
zálohy jsme v úterý 10. listopadu vyjeli do Mirošovic k po-
žáru porostu a také jsme absolvovali několik školení, která 
pro nás profesionální hasiči připravili. Vyzkoušeli jsme si 
používání protichemických obleků, záchranu postiženého 
ze zasaženého prostoru a následnou dekontaminaci ve spe-
ciální sprše. Dále jsme absolvovali rozsáhlé školení první 
pomoci se zaměřením na pomoc při dopravních nehodách. 
Získané znalosti jsme si hned prakticky vyzkoušeli přímo 
s využitím vyprošťovacího automobilu. Školení v rámci zá-
lohy bylo velmi přínosné a profesionálním hasičům za něj 
patří veliký dík. Koncem října jsme v  naší garáži přivítali 
novou posilu naší techniky. Mezi naše cisterny zaparkoval 
smykový nakladač.  Záměr zakoupit smykový nakladač pro 
účely zefektivnění zásahu a ulehčení prací při likvidaci mi-
mořádných událostí se v našich hlavách vedl od roku 2002 
a bleskové záplavy v roce 2013 tuto myšlenku jen podpořily. 
Poděkováni patří Středočeskému kraji, u kterého jsme ob-
stáli se žádosti o dotaci, a samozřejmě městu Říčany, které 
dofinancovalo zbytek investice. Máme tak další prostředek, 
se kterým můžeme efektivně zasahovat v  Říčanech a  blíz-
kém i vzdálenějším okolí. V souvislosti s nadcházejícími sil-
vestrovskými oslavami musíme upozornit na zvýšené riziko 
vzniku požárů při odpalování zábavné pyrotechniky. Proto 
všechny prosíme, aby při silvestrovských oslavách přistupo-
vali k dané problematice rozumně a při odpalování zábavné 
pyrotechniky zvolili vhodné odpaliště. 
S přáním klidných Vánoc

Filip Šilar, jednatel SDH Říčany

Co nového u hasičů
www.sdhricany.wz.cz

5. listopadu, 14.29
Hned ve dvou případech museli zasahovat strážníci a policis-
té, a to při událostech, kdy byly ženy a dívky obtěžovány ne-
známým mužem. Ten před nimi odhaloval své intimní par-
tie. První případ se odehrál na vlakové zastávce ČD a druhý 
na Masarykově náměstí. Pachatel vždy po svém činu z místa 
velmi rychle utekl. Ve věci dále šetří Policie ČR, a to i za po-
moci záznamů z městského kamerového systému.

11. listopadu, 08.11
Městské policii oznamuje všímavý pracovník čerpací sta-
nice LPG v ulici Černokostelecká muže, který se pokouší 
u  nedalekého prodejního stánku o  sebevraždu. Hlídka 

městské policie spěchá na místo a o události je vyrozuměna 
i Policie ČR. Hlídka strážníků na místě zjišťuje muže, který 
se nožem pořezal na předloktí. Zraněnému muži je pracov-
níkem LPG a strážníky poskytnuta první pomoc a na místo 
je přivolána zdravotnická záchranná služba. Zraněný muž 
je následně převezen zdravotnickou záchrannou službou 
do nemocničního zařízení k odbornému ošetření a prove-
dení dalších vyšetření. Celou událost si na místě od strážní-
ků přebírá Policie ČR k dalšímu šetření.

Jindřich Joch
zástupce vedoucího Městské policie Říčany

Městská policie Říčany přeje čtenářům Říčanského 
kurýru šťastné a veselé Vánoce a klidné prožití svátků.
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Chcete na zahradu přilákat motýly? 
Vysaďte komuli. Keř motýly vábí 
vůní a  sytí sladkým nektarem. Bě-
hem léta na květy přilétají v ohrom-
ném množství.
Komule (užívá se i  počeštěné jméno 
buddleja) roste v počtu asi 150 druhů 
od tropů po mírný pás Ameriky, Asie 
a Afriky. Celý rod Buddleia nese jmé-
no podle anglického botanika Adama 
Buddlea (1662–1715).
Komule Davidova pochází z  hor-
ských oblastí střední a západní Číny. 
Pro západní svět byla objevena až 
na  konci 19. století. Nicméně již 
od  roku 1911 se pěstuje v  Čechách, 
poprvé v Průhonicích.
Opadavý keř s  řídkou nesouměrnou 
korunou dorůstá výšky kolem 3 me-
trů. Větve, které jsou ve  stáří duté, 
kryje světle hnědá borka.

Kožovité, zašpičatělé listy s pilovitým 
okrajem mají plstnatou spodní stra-
nu. Vyrůstají vstřícně proti sobě.
Nepřehlédnutelná květenství jsou 
složena z  omamně vonících trub-
kovitých kvítků. Barva květů bývá 
od  světle růžové po  tmavě fialovou, 
vždy s oranžovou skvrnkou uprostřed. 
Keř kvete od července, po celé léto, až 
do prvních podzimních mrazů.
Plodem je hnědá, podlouhlá tobolka 
ukrývající větší množství semen.
V  Říčanech na  komuli narazíme po-
měrně často. Obrázek pochází z ulice 

Na Holém vrchu. I když u nás běžně 
promrzá, z  jara dobře regeneruje 
a bez problému obráží.
Prodává se mnoha vyšlechtěných kul-
tivarů s různou barvou květů a tvarem 
celé rostliny. Potkat můžeme napří-
klad bílou variantu.
Komule Davidova je invazivní druh, 
a  to hlavně v  zemích na  jih od  ČR. 
U nás se zatím samovolně šíří jen mi-
nimálně.

Jakub Halaš

94

Komule Davidova 
Buddleia davidii

Životní prostředí a zdraví
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Pohodové údolí  
už žije

Po  několikaletém úsilí se podařilo 
získat stavební povolení na  realizaci 
celého projektu POHODOVÉ ÚDO-
LÍ, a  tak můžeme začít s  pracemi. 
Pokusíme se získat v  dalším roce fi-
nanční podporu z různých dotačních 
programů.
V průběhu letošního roku jsme údolí 
stále udržovali a v sobotu 7. 11. 2015 
jsme vyhlásili a  také následně rea-
lizovali podzimní brigádu. Sešlo se 
nás okolo 25 (hráčky a rodiče) a dali 
jsme se do úpravy části území, které 
se nalézá v okolí konečné autobusové 
zastávky ve Wolkerově ulici. Vyčistili 
jsme pozemek od  odpadků, vypleli 
okolí již zasazených stromů a  keřů 
a  dřevní štěpkou jsme upravili okolí 
výsadeb. Celou povedenou akci jsme 
zakončili opékáním špekáčků a mlsá-
ním sladkostí. 
Sice konečná podoba údolí ještě není 

dokončena, ale už teď některé plochy 
využívají mateřské školky i veřejnost. 
Jsme rádi a doufáme, že samotná re-

alizace nebude trvat tak dlouho jako 
získání potřebných dokumentů.  

Jana Machová, SK Slunéčko, o.s.

Okrašlovací spolek v Říčanech 

přeje příjemné prožití posledních dnů 

letošního roku 

a v roce příštím hodně 

šťastných dní.

Irena Moudrá
jednatelka spolku

Životní prostředí a zdraví



Vážení občané, zúčastněte se hlasování!
Pro seniory
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Životní prostředí a zdraví

Nyní je možnost v tomto zařízení  
uvést do provozu i odlehčovací 
služby, tzn.  pobytovou službu, 
kde budou mít Vaši blízcí péči 
zkušených pracovnic  celých 24 
hod., 7 dní  v týdnu.
(150 Kč/noc + 20 Kč./hod./úkony  
+ 170 Kč. / celodenní strava)

Jak jistě víte, od 1. 7. 2015 
zahájil v Říčanech, při DPS Senior 
na Komenského náměstí 1850, 
provoz Denní stacionář Olga,  
který funguje jako „školka pro 
seniory“, kteří potřebují pomoc 
druhé osoby. (30 Kč. /hod + 
63 Kč. oběd)

V případě zájmu, označte prosím jednu z možností, 
odtrhněte stránku a odevzdejte na určeném místě.
Nebo svůj zájem potvrďte na e-mail:  
pecovatelky@dps.ricany.cz

Měl/a bych zájem o odlehčovací služby:
 2x ročně – cca 2 měsíce (vyhlášený termín zima + léto)
 celoročně (max. délka pobytu klienta 4 týdny)

Prosíme o odevzdání anketního lístku na sběrných místech:
Dům s pečovatelskou službou Senior (recepce), Komenského náměstí 1850, Říčany

Turistické informační centrum, Masarykovo nám. 83/1, Říčany 
Prodej jízdenek Českých drah v Informačním centru rondel, nádraží Říčany

Děkujeme za spolupráci.
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Pro seniory

SENIORCENTRUM ŘÍČANY
Konec roku a  s  tím spojené vánoční 
svátky jsou pro nás ve  znamení již tra-
dičního Adventního setkání seniorů při 
živé hudbě v  Kulturním centru Labuť. 
A protože slovo tradiční má pro nás velký 

význam, tak jako každý rok i letos nám hrála hudební sku-
pina Šarm z Prahy a pro sváteční náladu jsme ochutnali 
svařené víno z Moravy. I v prosinci nás čeká mnoho akcí, 
na kterých se s vámi rádi uvidíme. A těm, kterým to zdra-

Program
Pravidelné akce:
Cvičení na židlích – každé úterý v DPS Senior od 15.30 
do 16.30 hodin.
Zdravotní jógová cvičení – v  DPS Senior každé úterý 
a čtvrtek od 18.00 do 20.00 hodin.
Pěvecký kroužek – ze zdravotních důvodů se činnost 
kroužku přerušuje.
Povídání o historii – každou druhou středu od 16.00 ho-
din ve společenské místnosti DPS Senior. 

Akce:
n 5. prosince, sobota – Adventní zájezd – Míšeň a Mo-
ritzburg – Místo: Německo. Pouze pro přihlášené účast-
níky. Odjezd v  časných ranních hodinách z  Říčan z  aut. 
zastávky pod vlakovým nádražím. Příspěvek účastníků: 
600 Kč. Pěší procházka okolo zámku Moritzburg, který se 
v roce 1973 stal cílem filmařů (filmová pohádka Tři oříšky 
pro Popelku). Prohlídka  Míšně včetně zdejší porcelánky, 
poté návštěva tradičních vánočních trhů s  dlouholetou 

tradicí. Kouzlo těchto trhů dotváří ohromný adventní ka-
lendář na zdejší radnici.
n 9. prosince, středa – Povídání o historii – Jak se slaví 
Vánoce v různých zemích – Místo: DPS Senior – spole-
čenská místnost. Začátek: 16.00 h. Vstup zdarma. Na se-
tkání se těší Jiřina Kutláková.
n 9. prosince, středa – Prohlídka betlémů a  vánoč-
ních trhů – Místo: Praha – kostel Panny Marie Sněžné 
na Jungmannově náměstí. Odjezd vlakem v 8.29 h z Ří-
čan. Výstava novodobých i  historických betlémů včetně 
mechanického betlému p. Votruby, který je dlouhý 4,5 m. 
Poté prohlídka vánočních trhů v  centru Prahy. Jízdné 
a případné vstupné si hradí účastníci sami. 
n 17. prosince, čtvrtek – Kavárnička – Místo: DPS Se-
nior – jídelna. Začátek: 15.00 h. Příjemné posezení a po-
povídání při kávě nebo čaji. Hudební vystoupení. Všichni 
jste srdečně vítáni. Vstup zdarma.

Kontakt (informace a přihlášky):
Irena Moudrá, tel.: 732 383 424,  
e-mail: seniorcentrumricany@centrum.cz, kontaktní 
místo: DPS Senior, Komenského nám. 1850, Říčany.
Návštěvní den (ostatní dny a hodiny dle domluvy): 
čtvrtek 17. prosince 2015 od 10.30 do 12.00 h.

votní či jiné důvody nedovolí, tak bychom rádi poděkovali 
za přízeň a podporu alespoň prostřednictvím Říčanského 
kurýru (a redakci tímto děkuji za velkou vstřícnost a ocho-
tu, bez které byste se nesetkávali s informacemi o našich 
akcích pro seniory). A samozřejmě nemohu zapomenout 
na naše dobrovolníky a spolupracující organizace, dárce 
a sponzory. Jmenovitě bych chtěla vyzdvihnout podporu 
při pořádání akcí ze strany Města Říčany, KC Labuť, DPS 
Senior a firmě Baronetto, s.r.o. Hezké prožití svátků vá-
nočních a šťastný vstup do nového roku přeje

Irena Moudrá, předsedkyně správní rady
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Pro děti a rodiče

Brontosauří víkendovka 
v Říčanech
30. 10.–1. 11. se v Pramínku již po-
třetí sešla parta dobrovolníků z Hnutí 
Brontosaurus, aby nabídli svoji po-
moc, prožili zajímavý víkend a  něco 
nového se při tom naučili.
Co jsme dělali? Skládali dřevo, čistili 
okolí školky a vydláždili cestičku u ko-
munitního chovu zvířat naproti muzeu. 
Ve volném čase jsme si zkoušeli jak plně 
prožívat přítomný okamžik, povídali si 
o vědomém prožívání i mnohém jiném. 
Hnutí Brontosaurus tvoří převážně 
mladí lidé, kteří mají rádi aktivní pří-
stup k životu a nejsou lhostejní ke své-
mu okolí, respektují a ctí přírodu a kul-
turní bohatství a  společně o  ně pečují 
– jsme otevřená banda a víkendovky se 
konají celý rok – vyraž příště s  námi! 
www.brontosaurus.cz

Jiří Zouhar

Za zvířátky na dvorek
Po  dobu zimního času se nebudou 
konat kroužky pro rodiče s  dětmi – 
za zvířátky na dvorek. 
Avšak jakmile začne letní čas, opět se 
budeme pravidelně setkávat, společ-
ně krmit, hrát si, tvořit a  objevovat. 
Nyní setkávání probíhalo v  úterý 
od 16 do 17 hodin. Pokud o setkává-
ní máte zájem, ale v  jiný den či čas, 
budeme rádi, když nám dáte vědět 
a můžeme od jara kroužek dělat jindy.

Alžběta Macková

Podzim v Ekocentru 
Říčany
Letošní ročník Dne stromů na Říčanské 
hájovně byl zaměřený na význam stromů 
jako úkrytů a  zdrojů potravy pro ptáky.  
Snažili jsme se motivovat návštěvníky 
k výsadbě stromů a keřů, které poskytují 
plody – bobule, oříšky, díky kterým mo-
hou na svou zahradu nalákat ptáky.
Návštěvníci mohli získat informace 
od  České společnosti ornitologické 
a  Záchranné stanice Vlašim o  tom, 
jak předcházet úrazům ptáků, které 
způsobují zejména nárazy do  skel. 
Na hájovně jsme vypustili do přírody 
uzdraveného puštíka.

Akce se konala ve spolupráci s Muze-
em Říčany. N hájovnu přišlo přes 400 
návštěvníků.
Spolu s panem zahradníkem Havlíčkem 
z firmy Arborn a dětmi z MŠ Zahrádka 

jsme dosadili 10 stromků do  Aleje Ří-
čaňáků. Byl mezi nimi také jedlý jeřáb 
a samozřejmě všechny druhy ovocných 
stromů, podle kterých jsou pojmenová-
ny třídy v MŠ Zahrádka. Děti s napětím 
pozorovaly dospěláky, jak zápasí se za-
tloukáním kůlů v kamenité půdě, a s vel-
kou vervou zasypávaly kořeny vysaze-
ných stromků směsí půdy a kompostu. 
Pan zahradník vysvětlil, kdy se stromky 
správně ořezávají, a  při sázení ostříhal 
také poraněné kořeny. Budeme se těšit 
na  jaro – na kvetoucí alej a na podzim 
čekat první úrodu.

Kateřina Čiháková

V sobotu 7.11. se v Pacově již třetím 
rokem konal  lampionový  průvod 
aneb Pacovská broučkiáda, na kte-
rou se sešly děti ze širokého okolí.
Nejprve si v místním společenském 
sále tradičně vyrobily něco hezkého 
ze světa broučků a  se zapadajícím 
sluncem se vydaly na  lampiónový 

průvod plný dobrodružství. Po ces-
tě se na  rozkvetlé louce setkaly 
s motýlem, za dozoru včelího stráž-
ce nahlédly do úlu ve starém dubu 
a v hlubokém lese, s trochou medu 
v kapse, utíkaly před mlsným med-
vědem. V  cíli je včelí královna od-
měnila za statečnost a plny zážitků 
se rozprchly do svých domovů .
Velkou radost z  povedené akce měly 

nejen děti, ale i organizátoři a všich-
ni, kteří pro dětský úsměv přidali při 
přípravě ruku k dílu. -MaM-

Slet broučků v Pacově
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Jde nám o děti

Přijďte si nakoupit výrobky žáků - vánoční ozdoby, 
dekorace, přání i drobné dárky, ochutnáte vánoční 
cukroví a pomůžete dobré věci.
Magic Hill dlouhodobě podporuje Klub nemocných 
cystickou fibrózou (www.cfklub.cz) a celý výtěžek 
této akce je věnován rodinám s dětmi s touto 
závažnou a dosud nevyléčitelnou nemocí. 

 
zvou všechny obyvatele i návštěvníky 
Říčan na dobročinný Vánoční jarmark,
který se bude konat v parku A. Švehly 
dne 17. prosince 2015 od 14 do 17 hod.
(v případě nepříznivého počasí v KC Labuť).

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

Žáci a učitelé ZŠ Magic Hill

Adventní čas
Už je tady opět vánoční čas, 
plný příprav, pečení a  zdo-
bení. Mikuláš s čertem ťuká 
na  dveře a Ježíšek na  sebe 
nenechá dlouho čekat. Ad-

vent je doba radostného očekávání Vánoc, rozjímání, dob-
ročinnosti a zklidnění. Zkuste na chvíli zpomalit a užijte si 
tento čas plnými doušky se svými blízkými. Předejte svým 
dětem adventní tradice a zvyky. Adventní doba je také ča-

sem, který zhruba odpovídá době, kterou potřebují tradič-
ní medové perníčky ke změknutí, tak nezapomeňte.
Děti v Mraveništi se na tento čas pilně připravují, vytváře-
jí originální adventní výzdobu i postavičky mikuláše s čer-
tem. Také jsme mezi nás pozvali děti z MŠ Srdíčko, aby si 
vyzkoušely práci s hlínou a mohly vytvořit malé vánoční 
překvapení pro maminky.
Mraveniště pořádá pro všechny děti již tradiční Čertovský 
rej v  sobotu 5. 12. na  Masarykově náměstí v  Říčanech 
od 16 h, přijďte se pobavit a masky nenechávejte doma! 
Na děti čekají drobné odměny. 
www.mraveniste.info www.mraveniste.webooker.eu 

Korálkování – vánoční dekorace 3. 12. 2015 od 19 h 200 Kč/osoba

Tvořivá dílna pro děti Pololetní prázdniny – pátek 29. 1. 
2016 (9.30–11.00)

Lyžování o jarních prázdninách 

Dětská expedice Lechtal 2016
Pro děti a studenty od 6 do 16 
let, pro začátečníky i pokročilé 

29. 1.–5. 2. 2016 (mraveniste.
hory@seznam.cz)  zvýhodněná 
cena pro ročníky 2008, 2009, 2010

Děkuji všem za podporu v letošním roce, bez které by to 
mnohdy ani nešlo, a  těším se s  vámi na  rok 2016. Kdo 
u nás ještě nebyl, ať s návštěvou neváhá a přijde se podí-
vat, třeba do středeční herny pro všechny.

Ivana Dudová, koordinátorka Mraveniště 
(ivana.dudova@hotmail.cz, 724024159)
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Výprava světlušek
Ve dnech 23. – 25.10.2015 se dvacet 
světlušek vydalo na výpravu do Tábo-
ra na průzkum planety Solaris na své 
cestě za kolonizovatelnout planetou.  
Výprava byla zaměřena na  ekologii, 
hlavně na  třídění odpadu, které si 
samy vyzkoušely při hře.
Světlušky se nezalekly občas mizející 

cesty NS Pintovka, ani mimozem-
ského parazita a  na  vlastní kůži si 
vyzkoušely, jaké je to být stromem při 
kyselém dešti.
Také se podívaly na  staré centrum 
města, kde se na  památku vyfotily 
s Janem Žižkou a prošly se táborský-
mi uličkami podél hradeb.
Během poslední noci na  planetě se 
nedaleko naší základny uhnízdil pár 
domorodých tvorů. Toho bylo hned 
využito a  holkám se podařilo uko-
řistit dvě vejce k vědeckému zkoumá-
ní místního cizího života. V tuto chví-
li se obě vejce nachází v  inkubátoru 
a s nadějí čekáme na výsledek.

Timothi, Lucie Gašparínová

Skautské posvícení
Že ještě nevíte co je skautské posvíce-
ní? Je to každoroční sladká akce na-
šeho střediska Lípa Říčany, která se 
koná vždy na začátku listopadu a sla-

víme tu výročí postavení naší klubov-
ny. Letos jsme se sešli opět v hojném 
počtu a vzpomínali, že se zde schází 
skauti již čtyřicetšest let! Program 
je nabitý, musí se sníst vše co jsme 
s  našimi rodiči přinesli, stoly jsou 
plné dortíků, koláčků, všude voní čaj. 
V  klubovách se promítají fotky a  vi-
dea z akcí, které jsme v minulém roce 
prožili. Moc jsme si dnešní akci užili 
a těšíme se zase za rok!

Jana Rajtorová 

Veselé Vánoce a šťastný 

nový rok 

  přejí děti z Olivovny

Pro děti a rodiče
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Občanská poradna informuje:  
Jak řešit osobní bankrot? (2. část) 
V říjnovém kurýru jsme informovali o osobním bankrotu jako 
o  častém řešení tíživé situace těch občanů, kteří se dostali 
do tzv. dluhové pasti. V říčanské poradně řešíme těchto příbě-
hů poměrně mnoho.  Jakmile začnete řešit jednu půjčku další 
a další, je těžké najít cestu ven. Nyní poskytujeme 2. část této 
problematiky. Věříme, že odpovědi na tyto otázky pomohou 
při rozhodování a řešení Vaší životní situace. Tento projekt je 
podpořen Československou obchodní bankou, a.s.
Jaký je způsob oddlužení? Oddlužení se provede buď zpe-
něžením majetkové podstaty (jednorázovým vyrovnáním 
z prodaného majetku dlužníka) nebo plněním splátkového 
kalendáře. Vždy se však prodá ten majetek, kterým případ-
ně byly pohledávky (závazky) zajištěny. Takzvaní zajištění 
věřitelé se tedy vždy uspokojí z výtěžku zpeněžení majetku, 
který byl poskytnut jako zajištění. O způsobu oddlužení hla-
sují nezajištění věřitelé, kteří včas přihlásili svou pohledávku. 
Neshodnou-li se, rozhodne o způsobu oddlužení soud.
Co je zpeněžení majetkové podstaty (jednorázové vyrovná-
ní)? Zpeněžení majetkové podstaty je způsob oddlužení, 
při kterém dojde k prodeji dosavadního majetku dlužníka, 
nebude již postihován příjem (majetek) získaný později 
(po zveřejnění rozhodnutí o schválení oddlužení v  insol-
venčním rejstříku).
Jak plní dlužník splátkový kalendář? Při oddlužení plněním 
splátkového kalendáře musí dlužník po dobu 5 let měsíč-
ně splácet nezajištěným věřitelům ze svých příjmů (pod-
mínkou tedy je, aby byl dlužník zaměstnaný v pracovním 
poměru) částku, kterou by jinak bylo možno srazit při 
exekuci vymáháním přednostních pohledávek. Majetek 
zajišťující pohledávky, však prodán bude.
Kdo je insolvenční správce? Osoba zapsaná v seznamu insol-
venčních správců oprávněná vykonávat činnost insolvenč-
ního správce na  základě povolení. Insolvenčního správce 
ustanovuje soud nejpozději v rozhodnutí o úpadku, mimo 
jiné prodá majetek, který podléhá oddlužení zpeněžením 
majetkové podstaty, a dohlíží na to, jak dlužník plní splát-
kový kalendář. Pokud dlužník není spokojený s postupem 
insolvenčního správce, má možnost informovat o  jeho 
práci věřitelský výbor nebo se může obrátit se stížností 
na správce na soud či komoru insolvenčních správců.
Co když při oddlužení přijde dlužník o zaměstnání? Podmín-
kou osobního bankrotu je to, že dlužník je zaměstnán 
v  pracovním poměru na  dobu neurčitou. Pokud přijde 
o zaměstnání, na přechodnou dobu se může stát, že nebu-
de z čeho strhávat na splátky. Podle insolvenčního zákona 
však existuje podmínka, že dlužník musí pracovat a nesmí 
odmítnout práci, jinak by bylo oddlužení zrušeno. I když 
ale na přechodnou dobu dlužník ztratí práci, platí nadále, 
že musí do 5 let splatit minimálně 30% dluhů.
Hrozí dlužníkovi zrušení schváleného oddlužení? Schválené od-
dlužení může soud zrušit a dlužníkův úpadek se následně řeší 

konkursem. Soud tak může učinit například tehdy, nebude-li 
dlužník plnit podstatné povinnosti vyplývající ze schválené-
ho způsobu oddlužení, případně ukáže-li se, že nebude mož-
né splnit podstatnou část splátkového kalendáře.
Kdy bude dlužník osvobozen od svých dluhů? Splní-li dlužník 
řádně a  včas své povinnosti podle schváleného způsobu 
oddlužení, osvobodí ho soud na  jeho návrh od  placení 
neuspokojené části přihlášených pohledávek i od placení 
pohledávek nepřihlášených nebo těch, k nimž se v insol-
venčním řízení nepřihlíželo.
Hrozí dlužníkovi odnětí nebo zánik osvobození od placení 
pohledávek? Osvobození od  placení pohledávek soud 
dlužníku odejme, jestliže do  3  let od  jeho pravomocné-
ho přiznání vyjde najevo, že ke schválení oddlužení nebo 
k přiznání osvobození došlo na základě podvodného jed-
nání dlužníka anebo že  dlužník poskytl zvláštní výhody 
některým věřitelům. Osvobození zaniká, byl-li dlužník 
do 3 let od právní moci rozhodnutí o něm pravomocně od-
souzen za úmyslný trestný čin, kterým podstatně ovlivnil 
schválení nebo provedení oddlužení anebo přiznání osvo-
bození, případně kterým jinak poškodil věřitele.

Cesta integrace informuje, že od 23.12. do 1.1. má Ob-
čanská poradna Říčany i Klub Cesta zavřeno. Těšíme 
se na Vás od pondělí 4.1. ve standardní provozní době. 

Pro děti a rodiče
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Svatomartinský den v ZŠ Nemo
Svatý Martin není jen symbolem 
přicházející zimy, ale také štěd-
rosti, pomoci a rozdělení se s dru-
hými. Naši žáci prožili celý den 
„v kůži“ svatého Martina. Při ran-
ním kruhu se seznámili s legendou 
o tomto římském vojákovi, který se 
rozdělil o  svůj plášť s  promrzlým 

žebrákem. Z domova si přinesli jídlo, které mají nejradši, 
a podělili se o ně se spolužáky. Poznali, jak je příjemné, 
když druhému uděláme radost. Matematickým oříškem 
bylo dělení na určitý počet stejných částí. Legendu si po-
tom žáci společně přečetli ve formě komiksu – už dovedou 
přečíst téměř všechna slova psaná velkými písmeny. S po-
mocí paní učitelky pak Martinův příběh zdramatizovali 
a  nacvičili krátkou scénku, kterou zahráli malým kama-
rádům z naší MŠ. Po svačině se seznámili s pranostikami, 
které se váží ke svátku sv. Martina, a zazpívali si společně 
svatomartinskou písničku, která už přivolává blížící se 
Vánoce. Pak vyrazili pod vedením sv. Martina na  cestu 
za jeho bílým koněm. Po napínavém pátrání ho opravdu 
nalezli a prostřeli mu do trávy hostinu z jablíček a mrkví. 
Martin tak na svém koni mohl vyjet pomáhat potřebným 
a snad i přinést dětem tolik očekávaný první sníh. Na zá-
věr žáci shrnuli své zážitky a poznatky v komunitním kru-
hu. Sv. Martina charakterizovali slovy „hodný“, „štědrý“, 
„pomáhal“, „rozdělil se“, „nechtěl zabíjet, a  tak nechtěl 
být vojákem“.  Pobavení vzbudilo vyprávění o tom, jak se 
Martin schoval mezi husami, protože se nechtěl stát bis-
kupem. Nejčastější otázkou bylo, kdy už zase bude svátek 
sv. Martina?!? Celým dnem prostupovalo potěšení z daro-

vání druhému a pocit sounáležitosti, stejně jako nadšení 
z nečekaných zážitků! 
Dáváme si záležet, aby se děti učily pokud možno činnost-
ně, skrze zážitky a vlastní aktivitu. Klademe důraz na vyu-
žívání čtení k poznávání. Naši žáci si již uvědomují, že učit 
se je nejen zábava, ale i smysluplná činnost. Je tomu tak 
i  proto, že se individuálně věnujeme potřebám každého 
dítěte, respektujeme jeho tempo a klademe přiměřené ná-
roky.  Zakládáme si na vstřícné komunikaci a dobré spolu-
práci s rodiči, a to se na dětech samozřejmě pozitivně od-
ráží. Máme z našich školáků radost a těšíme se, že na tři 
volné židličky v naší třídě brzo usednou noví kamarádi!
Zápis do ZŠ NEMO se koná 27. 1. 2016 a 10. 2. 2016 
od 14.00 do 17.00 hod. Rodiče s sebou vezmou rodný 
list dítěte a  svůj. Přítomna bude i  nová paní učitelka 
pro první třídu.
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ZPRÁVY Z MŠ A ZŠ SOFIE

Učení u nás děti baví
V  listopadu jsme se ve  všech třídách věnovali dozvukům 
státního svátku ČR zvýrazněným podzimními prázdninami. 
Připomněli jsme si svátek všech svatých i  památku všech 
zemřelých „Dušičky“ koloběhem života, který je zejména 
v mateřské škole vždy výrazným bodem naší práce s dětmi. 

Po  všech projektových povinnostech a  cestování byl pro 
nás listopad měsícem, kdy jsme se mohli plně soustředit 
na práci ve třídách, jak ve školce, tak ve škole. Několik týdnů 
souvislé práce ve škole nám dělalo radost a umožní nám se 
v prosinci věnovat např. ve 4. třídě rovnicím či nadstavbám 
dekanomického čtverce. V  mateřské škole nám tento po-
klidný měsíc přinesl krásné ovoce – dostali jsme se k větším 
výtvarným projektům, jako jsou například mandaly kreslené 
pomocí pastelů, které jsou zastříkávány lakem po vrstvách. 
Takto se nám podařilo vytvořit několik krásných skupino-
vých mandal, které teď zdobí prostory školy, a také spoustu 
individuálních, které zdobí obydlí naších dětí. 

Advent je již za  rohem a  pro nás, českou školu, která 
pracuje na  obnovení tradičních hodnot naší společnosti 
a českých tradic, je to také měsíc zamyšlení a plánování. 
Na plánované akce vás pozveme v následující části tohoto 
článku. Jedna z věcí, která nás v poslední době vede k za-
myšlení, je aktuální praxe českého školství. Ani ne tak 
aktuální plány na obědy zdarma nebo zprávy o povinném 
roce předškolní přípravy nařízeném ze strany státu. Spíše 
víc a víc slyšíme od rodičů i kolegů učitelů o klesající mo-
tivaci dětí k učení a vzdělávání se. 
V  minulém školním roce k  nám přestoupilo ze státních 
i soukromých škol několik dětí, pro které jsme se stali 
nadějí na restart motivace, znovuprobuzení vlastního 
zájmu vědět a rozumět. Takové rozhodnutí je vždy kom-
plikované a  z  pohledu rodiče rizikové i  z  důvodu změny 
prostředí a sociálních kontaktů.
V případě, že se ve stávající škole potýkáte se ztrátou moti-
vace dítěte a zhoršujícím se studijním nasazením či obecně 
výkonem, bez ohledu na to, zda se jedná o třídu s 15 dětmi 
s projektovým vyučováním nebo 28 dětmi ve frontální výuce, 
přijďte se k nám podívat. Probereme s vámi, co naše škola 
pro vaše dítě v jeho konkrétní situaci může udělat. Můžeme 
vás propojit s rodiči, kteří toto rozhodnutí již udělali a mají 
vlastní zpětnou vazbu. Nadaným dětem, které potřebují 
individuální přístup, či dětem s nezájmem o některé oblas-
ti výuky jsme schopni díky našemu vybavení pomůckami 
na prakticky každou oblast školního vzdělávacího programu 
pomoci objevit utlučený zájem. Dětem se špatnými zkuše-
nostmi z frontální výuky či sociálního klimatu jsme schopni 
ve věkově smíšené třídě pomoci najít si vlastní místo ve sku-
pině a doplnit sociální aparát o nezbytné dovednosti v atmo-
sféře vzájemného respektu. Víme, že to jde.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
7. prosince bude celý den až do 17hod mateřská škola i zá-
kladní škola otevřena všem zájemcům o nahlédnutí do fun-
gování moderní mateřské a základní školy. Budete se moci 
podívat na běžný chod všech tříd, podívat se do našeho záze-

mí nebo třeba ochutnat naše typické svačiny. Naživo uvidíte 
praxi věkově smíšených tříd i práci učitelů. Průvodci našimi 
prostory vám i vašim dětem budou děti ze základní školy.  
Během odpoledne pro zájemce představíme pomůcky, 
které děti při výuce využívají, a nabídneme vám vyzkou-

Pozvánky MŠ a ZŠ Sofie na prosinec a leden 2015
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šet si třeba násobení, odmocňování, učení se vyjmeno-
vaných slov nebo cokoliv jiného, co mají děti ve  školce 
a žáci ve škole k dispozici. Vedení školy i učitelé ve všech 
třídách budou k dispozici pro dotazy a konzultace. Během 
odpoledne se můžete také zeptat našich stávajících rodičů 
na jejich zkušenosti a dojmy z mateřské či základní školy.
Věříme, že i během jednoho dne uvidíte, že učit se s vel-
kým nadšením a zápalem lze nejenom v první třídě v září, 
ale také ve  všech ostatních ročnících. Že není teorií do-
sáhnout toho, že se děti rády naučí vyjmenovaná slova, 
aby si dobře napsaly diktát nebo dopis babičce. 
Stále však platí, že den otevřených dveří máme každý den. 
U nás se nemusíte na prohlídku školy či observaci ve vy-
učování objednávat. Přijďte se podívat, jak naplňujeme 
naše motto: „Následujeme potřeby dnešních dětí“.

Ze života škol(ek)

VÁNOČNÍ KONCERT V ŘÍČANSKÉM KOSTELE 
SV. PETRA A PAVLA

V úterý 15. prosince 2015 od 15.30 se v říčanském kostele sv. 
Petra a Pavla uskuteční v pořadí již druhý vánoční koncert 
žáků mateřské a základní školy SOFIE. V pásmu s názvem 
„Narodil se Ježíšek“ uslyšíte písně a koledy, zazní také vá-
noční básně, které zarecitují žáci základní školy. Kromě tra-
dičních českých koled v programu zazní i renesanční sklad-
by či písně Zdeňka Svěráka a  Leonarda Cohena. Během 
programu vystoupí také žáci flétnových kurzů paní učitelky 
Lenky Sedlákové a pěvecký sbor školy pod vedením paní uči-
telky Ivety Limburkové. I tento rok se můžete těšit na sólové 
vánoční skladby v podání obou našich paní učitelek.

AVÍZO ZÁPISŮ DO PRVNÍ TŘÍDY 
Zápis budoucích školáků se jako obvykle bude konat 
ve dvou termínech. Na první skupinu předškoláků se bu-
deme těšit ve středu od 27.1., od 14.30 do 17.00. Druhou 
skupinu budeme zapisovat v  úterý 9.  února, od  15.30 
do  17.30. Doporučujeme vám se na  zápis objednat, na-
bídneme vám pak konkrétní čas.
Celý tým mateřské i základní školy Sofie vám přeje krásný 
advent a veselé Vánoce!

Patrik Matlák, ředitel školy

VÁNOČNÍ JARMARK
Již pátým rokem se u nás koná vánoční jarmark, tento rok 
9. prosince od 15.30. V mateřské škole bude přichystáno 
několik stanovišť adventních dílen, v prostorách základní 
školy bude probíhat jarmark výrobků našich žáků.  Kaž-
dým rokem lze pořídit stále zajímavější dárky pro rodinu, 
přátele a kamarády. V závislosti na počasí si vždy na závěr 
zazpíváme a zahrajeme u ozdobeného stromečku. 
Chcete-li nasát vánoční atmosféru a Sofie je vám nějak blíz-
ká, jste i se svými dětmi u nás vítání.  
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Povídaly jsme si 
o  kostech a  svalech 
a učily se o ně správ-
ně pečovat. Paní 
učitelky si řekly, že 
by bylo fajn, kdyby-

chom se ho naučily i ošetřit, a tak k nám do školky pozva-
ly prima záchranáře. Přijel náš nový kamarád Kryštůfek 
(Kryštůfek je postavička, co bydlí v každé sanitce, aby se 
tam děti nebály) a vzal s sebou Pepu a Zbynďu. Pepa nám 
ukázal, jak se ošetřují rány a fixují zlomeniny, a taky nám 
řekl, co máme dělat, když uvidíme někoho zraněného. Teď 
už umíme nejen zavolat dospěláka, ale můžeme mu i po-
radit číslo na naše kamarády 155. Zbynďa u nás na dvor-
ku zaparkoval záchranku! A my si ji mohly prohlédnout, 

Sluníčkové děti U Hodin
Asi málokterý rodič školkového dítěte v  Říčanech má teď 
důvod ke stížnostem. Předchozí zoufalá situace se zlepšila 
a do městských školek teď běžně chodí i tříleté děti. Přesto 
je jistě mnoho rodičů, kteří mají s dětmi ve školce různé sta-
rosti. Mám na mysli děti, které tak nějak úplně nezapadají 
a  jejich rodiče se často potýkají s  problémy jak zvládnout 
běžný školkový chod. Patříme mezi ně. Máme doma dvě děti 
školkového věku a obě potřebují značnou dávku pochopení 
a  individuálního přístupu, aby zvládaly každodenní pobyt 
ve školkovém kolektivu. Tedy požadavky, které jsou u většiny 
„státních školek“ velmi neoblíbené a často nerealizovatelné.
Měli jsme ale velké štěstí, že nám obě děti přijali do školky 
U Slunečních hodin. Tato školka se již třetím rokem s ne-
uvěřitelnou laskavostí stará o  našeho syna a  je to jejich 
zásluha, že je tam spokojený a stále dělá pokroky a zvládá 
nové věci. Letos nám do školky vzali i mladší dceru, ke kte-
ré přistupují také s obdivuhodnou trpělivostí a vstřícností.
Téma integrace je v  současnosti velmi oblíbené, ale praxe 
mnohdy zoufale pokulhává za  teorií. Školek, které vám bez 
problémů přijmou dítě s diagnózou PAS či jinou, která vyža-
duje individuální přístup nad rámec běžné péče, je velmi málo.  
A těch, které se o něj budou starat opravdu hezky, ještě méně. 
Školka U Slunečních hodin ale již několikrát dokázala, že je 
skutečně ŠKOLKOU, KTERÁ JE TU PRO DĚTI. Pro všech-
ny děti, ty bezproblémové i ty, se kterými je to složitější.
Děkujeme paní ředitelce Šebkové za  vstřícnost a  ochotu. 
A také všem, kteří se ve školce U Slunečních hodin o děti sta-
rají. Jejich práce je často složitá a vyčerpávající a oni ji zvládají 
opravdu úžasně. Jmenovitě ale děkujeme hlavně paní učitel-
ce Báře Hněvsové, která je pro našeho syna (a myslím nejen 
pro něj) bez nadsázky středem dětského vesmíru. Schopnosti 
a kvality paní učitelky Báry jsou obdivuhodné a opravdu moc 
si její práce vážíme. A protože není jediným kvalitním peda-

V tomto měsíci jsme se 
ve školce U Slunečních 
hodin učily znát své tělo

gogem v naší školce, rádi bychom alespoň takto ocenili péči, 
kterou zde dětem věnují. Kéž by bylo více takových školek 
a škol, aby i ty děti, které mají často dny „pod mrakem“, moh-
ly zářit jako sluníčka každý den. Moc děkujeme. Votrubovi

celou ji prolézt a sednout si za volant. Taky nám ukázal, 
co všechno se v sanitce vozí, a my si to mohly ozkoušet. 
Domů jsme si odnesly nejen nové vědomosti, ale i figurku 
záchranáře Pepy, kterou jsme si během záchranářské ná-
vštěvy mohly vyrobit. Na jaře k nám přijedou zas a my už 
se jich nemůžeme dočkat! Děti od Hodin

Ze života škol(ek)
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Školka Kolovrátek
Tento podzim jsme ve  školce 
využili nejvíc k  poznání pří-
rody. K vyrábění jsme s dětmi 
použili krásně zbarvené pod-
zimní listí, ze kterého jsme vy-
tvářeli rozmanité obrazy, pod-

zimní skřítky a každé dítě si vyrobilo svůj vlastní herbář.
V září se školka Kolovrátek zúčastnila soutěže a násled-
né výstavy pořádané říčanskou knihovnou k výročí 70 let 
úmrtí malíře, básníka a spisovatele Josefa Čapka. 
V naší školce se nám také ve spolupráci s rodiči rozvinula 
nová tradice oslav narozenin. Paní učitelky připraví slav- nostní tabuli a  společný narozeninový program  a  děti si 

tak ve školce mohou užít svůj velký den, přirozeně rozvíjí 
svou potřebu sdílet radost s kamarády a učí se respektovat 
důležitost tohoto dne pro někoho jiného. 
Toto krásné barevné období  jsme  ukončili drakiá-
dou  na  naší školkové zahrádce. Rodiče se aktivně podí-
leli např. na přípravě pikniku, spolu s dětmi se proběhli 
s papírovými draky a na cestu domů si posvítili ve školce 
vyrobenými lampiony. Byla to krásná tečka za podzimem 
a v Kolovrátku začínají intenzivní přípravy na příchod Mi-
kuláše a naší tradiční vánoční besídky. 
V naší školce se stále těšíme na nové kamarády. Informace 
na tel: 605 555 009,  602 486 921 na www.skolka-kolovra-
tek.eu a na fb školka Kolovrátek.

Ze života škol(ek)
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MŠ Čtyřlístek 
Naše MŠ Čtyřlístek se na přelomu září a října 2015 zapojila 
do programu pro mateřské školy – Malá technická univer-
zita. V naší školce se snažíme o všestranný rozvoj dětí za-
ložený na hře a prožitku s využitím všech smyslů, kterými 
děti vnímají svět kolem sebe, rozvoj matematických a geo-
metrických představ a pojmů, mezi které patří i orientace 
v prostoru. Prostorová orientace – prostorová inteligence, 
je schopnost myšlenkové orientace v prostoru, vytváření si 
představ o objektech kolem nás a schopnost s těmito před-
stavami dále pracovat. A  právě díky programu technické 
univerzity jsme se mohli ještě hlouběji zabývat prostoro-
vou orientací a představivostí dětí. Paní lektorka si s sebou 
přivezla kufr plný Duplo kostek a  panáčků. Plány silnic, 
města a všech důležitých staveb v něm. Dětem názorně vy-
světlila, co je to plán, projekt, kdo je to architekt, projektant 
atd. a co budou stavět. Potom se děti rozdělily do menších 
skupinek, ve  kterých stavěly podle svých plánů z  kostek 

různé stavby. Realisticky a prožitkem si hrály na stavitele, 
architekty, projektanty, elektrikáře, zpracovatele odpadů. 
Podle své fantazie a s využitím konstruktivní hry směřovaly 
ke konkrétní stavbě, např. policejní a hasičské stanice, ne-
mocnice, školy, školky, kina, obchodu, čističky odpadních 
vod, popelnic, kontejnerů, do kterých následně třídily od-
pad. Do svých staveb zapojovaly elektřinu, vodu, kanaliza-
ci. Vše bylo poučné, zábavné, dozvěděly se hodně nových 
pojmů, rozvíjely koordinaci ruka oko, svou pozornost, 
soustředění, vzájemnou spolupráci, komunikaci a  hlavně 
tvořivost a fantazii. I touto cestou děkujeme paní lektorce 
z  TU za  její trpělivost, vstřícnost i  nadšení pro přirozené 
učení – učení ve  hře, které je součástí i  našeho školního 
vzdělávacího programu, kde si děti hrají spontánně, pro-
tože hra je sama o sobě pro ně motivací, zdrojem radosti 
a spokojenosti. A to, že se děti při hře učí, si mnohdy ani 
ony samy neuvědomují. Jak řekl J. A. Komenský, že hra má 
nezastupitelnou roli v předškolním vzdělávacím procesu.

Lýdie Verčimáková, MŠ Čtyřlístek

Adaptační 
a stmelovací 
kurzy na 
„Bezručovce“

V  průběhu měsíce října proběhly 
na  naší škole adaptační a  stmelovací 
kurzy pro třídy šesté a sedmé. Šesťáci 
ve dvou třídách, a to 6. A i 6. B, absol-
vovali adaptační kurz, který se ukazu-
je jako velmi potřebný při přechodu 
z I. stupně na stupeň II. Žáci dostávají 
najednou velkou samostatnost. Nej-
sou v  jedné třídě, musejí se přesuno-
vat mezi odbornými učebnami, sami 
si hlídat, kam jít a  jak se připravovat 
na  následující hodinu. Zároveň se 
mezi sebou žáci moc neznají, velmi 
často vznikají nové kolektivy, složené 
z  několika bývalých třídních celků. 
Potřebují se společně sehrát, poznat 
a naučit se spolupracovat. Tyto kurzy 
naše škola pořádá již několik let a po-
čítá se s nimi i pro léta příští.
Novinkou letošního školního roku 
byly stmelovací kurzy pro třídy 7. A, 
B a C. Pro sedmáky byl tento kurz dů-
ležitý pro znovustmelení třídního ko-
lektivu po prázdninách. Všichni víme, 
že školní úspěšnost nebo neúspěšnost 
je do podstatné míry závislá na chuti 
či nechuti chodit do  školy. Do  školy 
se nechodí jen pro domácí úkoly, ale 

i za kamarády. Čím víc a lepší kamará-
dy ve třídě najdeme, tím více se na ně 
těšíme a tím lépe se nám do školy cho-
dí. Více se nám ve škole líbí a to zna-
mená, že máme i lepší školní výsledky. 
Ve třídě, kde je dobrá společná atmo-
sféra, kde panuje duch spolupráce, se 
dobře pracuje i  učitelům a  vychova-
telům, což se opět příznivě projevuje 
na  školních výsledcích dané třídy. 
Dobré třídní klima je preventivní lék 
proti šikaně i proti pubertálním exce-
sům, což pro žáky sedmých ročníku 
představuje velmi důležitý moment 
a  zároveň důvod, proč zrovna pro 
tuto věkovou kategorii žáků je nutné 

podporovat ducha třídní vzájemnosti 
a kamarádství.
Letošní rok všechny naše třídy vyu-
žily možnosti, které nabízí říčanské  
muzeum na  hájence ve  Světicích. 
Program i  celkové zabezpečení byly 
na  velmi vysoké úrovni a  instruktor-
ky, které program – „Akci T“ vedly, 
byly velmi dobře připravené. Všichni 
účastníci kurzů díky nim prožili dva 
dny plné aktivit, při kterých se navzá-
jem mohli poznat v nezvyklých situa-
cích, což by se jim při školní docházce 
v  podstatě nemohlo podařit. Muzeu 
v Říčanech za to patří velký dík.

školní preventista Kucka Oliver

Bezručovka

Ze života škol(ek)
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Základní škola Říčany, Bezručova 94, okres Praha - východ

ZÁPIS DO PRVNÍHO ROČNÍKU 
PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 – 2017
Pro školní rok 2016 – 2017 otvíráme třídy:
l s běžným vzdělávacím programem 
l s programem bilingvního (dvojjazyčného) vzdělávání – bilingvní třída (BT)
l s programem rozšířené hudební výchovy – hudební třída (HT)

DŮLEŽITÉ TERMÍNY.

Talentové zkoušky do hudební třídy 9. 12. 2015 15–18 hodin

Dny otevřených dveří 21. a 22. 1. 2016 10–16 hodin

Zápis 12. 2. 2016 9–17 hodin

Náhradní termín zápisu (pro nemocné) 19. 2. 2016

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ (do všech typů tříd)
Poznámky: 
– rozhodující je vždy trvalé bydliště dítěte
– pokud má dítě trvalé bydliště jiné než zákonní zástupci, předloží zákonný 
zástupce u zápisu doklad z matriky, v němž je uveden trvalý pobyt dítěte

ŘÁDNÝ ZÁPIS DO PRVNÍHO ROČNÍKU 12. 2. 2016
Zápis proběhne v budově školy (hlavní vchod) v době od 9.00 do 17.00
K zápisu se dostaví zákonný zástupce (nebo osoba zmocněná) a dítě.
Dokumenty: rodný list dítěte, průkaz totožnosti zákonného zástupce, pokud 
je trvalé bydliště dítěte odlišné do bydliště zákonného zástupce ještě doklad 
o trvalém pobytu z matriky, pokud se k zápisu dostaví jiná osoba, předloží 
plnou moc, která jej opravňuje zastupovat zákonné zástupce 
Doba zápisu: zápis trvá kolem 1 hodiny

NÁHRADNÍ TERMÍN ZÁPISU 19. 2. 2016
Náhradní termín je určen pouze pro ty děti, které byly prokazatelně 
v době zápisu nemocné.
Zákonný zástupce tuto skutečnost předem (nejpozději v den zápisu) 
oznámí vedení školy 
V den řádného zápisu (12. 2. 2016) se dostaví zákonný zástupce 
k vyplněný žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání.

Bilingvní třída – třída s dvojjazyčným vzděláváním

Počet dětí  25 žáků

Kritéria přijetí spádovost – dle vyhlášky města Říčany (viz 
www stránky školy)

Obsah a rozsah výuky – ŠVP Škola pro život s úpravami
– výuka 1:1 v českém a anglickém jazyce (vyjma 
jazyka českého a od 4. ročníku vlastivědy)
– vyučující pedagogové – český a anglický učitel

Předběžný zájem – podat písemně předběžnou přihlášku 
do 29. 1. 2016 ředitelství školy (formulář 
na webu školy – dokumenty, formuláře)

Možnosti dalšího rozvoje vzdělávání v anglickém jazyce  
a) v návaznosti na výuku je vhodné dítě zařadit do vzdělávacího 
programu z.ú. PED Academy, která je partnerem školy. 
Organizace má zpracovaný vlastní program, jehož cílem je podpora 
výuky cizího jazyka, všeobecného rozhledu a schopností žáka.

Program je veden pracovníky sdružení. Škola pronajímá sdružení své 
prostory. Činnost neřídí, ani za ní nemá odpovědnost.
b) anglická družina – nabízí společnost PED Academy. Družinu vede 
rodilý mluvčí. 

Hudební třída – třída s rozšířenou hudební výchovou
Počet dětí 25 žáků
Kritéria přijetí spádovost – dle vyhlášky města Říčany (viz 

www stránky školy)
úspěšné složení zkoušky hudebnosti

Obsah a rozsah výuky – rozšíření obsahu náplně HV pro běžné 
třídy dle ŠVP Škola pro život
– HV 3 hodiny týdně:
– 1. a 2. ročník – 2 hodiny povinné + 1 
hodina sborový zpěv
– 3.–9. ročník – 1 hodina povinná + 1 
hodina volitelná + 1 hodina sborový zpěv

Talentové zkoušky 9. 12. 2015  15–18 hodin
náhradní termín (v případě nemoci dítěte 
v hlavním termínu) 12. 1. 2016  15–17 hodin

Požadované dovednosti zpěv písně s transpozicí do okolních tónin
tonální cítění
rytmické cítění
pohybová koordinace

Možnosti dalšího rozvoje: prohlubování vzdělávání v oblasti 
hudebních dovedností, rozvoj 
 hudebnosti, možnost využití těchto dovedností při praktických 
 činnostech – prezentace na veřejnosti – vystoupení

Marie Lejčková, ředitelka školy
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OBOROVÉ DNY
Tak za sebou máme první ze čtyř obo-
rových dnů. Letos učitelé nabídli deset 
zajímavých oblastí a  někteří žáci měli 
velký problém se rozhodnout, které dát 
přednost. A o kterých tématech se mo-
hou žáci dozvědět něco do  hloubky? 
Pan učitel fyziky nazval svůj oborák 
„Malé a velké věci“ a se svými svěřenci 
bude měřit, vážit a porovnávat věci, kte-
ré jsou pro normálního smrtelníka buď 
nepředstavitelně malé, nebo naopak 
nepředstavitelně velké. Žáci ze skupiny 
paní učitelky přírodopisu se seznámí 
s  léčivými rostlinami, udělají si vlastní 
herbář a zkusí vyrobit léčivou mastičku. 
Přírodopis je letos zastoupen hned dva-
krát a zkuste uhodnout, co mají společ-

ného: pivo – chléb – camembert – lišej-
ník – mravenci – troud – lufa a další? No 
přeci houby! Druhá skupina přírodo-
vědců se zabývá houbami a prostředími, 
ve kterých se houbám daří. Paní učitelka 
češtiny si se svými žáky položila otázku: 
Co je to úspěch? Protože úspěch přeje 
připraveným, tedy těm, kteří se umí 
správně prezentovat, dobře mluví, umí 
jednat s  lidmi, jsou motivovaní a  jdou 
si za svým cílem. Kdo je hravý, rád po-
užívá hlavu a chce vyhrávat v každé hře, 
zapsal se na téma „Logické hry a šifry“. 
Naučí se, jak postupovat tak, aby byl 
vždy o krok napřed před svým protihrá-
čem. Ti, kteří rádi poznávají nové kraje, 
měli dvě možnosti – anglicky mluvící 
země nebo německy mluvící země. Žáci 
si zkusí zarezervovat ubytování v  ho-
telu, objednat jídlo v restauraci, doptat 
se na cestu, nakoupit si v obchodě a tyto 
vědomosti pak prakticky vyzkouší při 

návštěvě u našich německých sousedů. 
Sportovci se letos zapotí na kladině, kru-
zích, bradlech, s obručí, stuhou … Ano, 
uhádli jste, paní učitelka si pro žáky při-
pravila téma gymnastika. V rámci výjez-
du si děti zařádí v Jump parku. Kreativní 
jedinci se mohou naučit fotit na  téměř 
profesionální úrovni, dozví se o clonách, 
expozicích, světle a  moc se těšíme, že 
nám vše zajímavé z oborových dnů za-
chytí hledáčkem svých fotoaparátů.
Nabídka je tedy pestrá a  my učitelé 
se již těšíme na květnové prezentace, 
neboť tam se i  my dozvíme mnoho 
nového a zajímavého.

Zuzana Pokorná

English Club
Od  října 2015 se na  naší škole zno-
vu rozběhly English Clubs, kurzy 
angličtiny zaměřené na  přípravu 
na mezinárodně uznávané Cambrid-
ge certifikáty. Po rozřazovacím testu 
se vytvořily čtyři skupiny – Starters 
(úroveň A1) pod vedením  Michaely 
Jarošové, Movers (úroveň A1–A2) 
a  Flyers/KET (úroveň A2) pod ve-
dením  Jany Uríkové a  PET (úroveň 
B1) pod vedením  Zuzany Pokorné. 
Přejeme našim angličtinářům hodně 
úspěchů!

Svět bez bariér
Co bych nedokázal, kdybych byl ochrnutý 
a  na  vozíku? Dokázal bych přijmout no-
vého postiženého spolužáka, vytvořit pro 
něj takové prostředí, aby se v naší třídě cítil 
dobře? Dokázal bych ochrnutému kama-
rádovi pomoct najíst se, zajít si na toaletu?
Podobné otevřené otázky na  tělo si 
vzájemně kladli žáci ZŠ u Říčanské-
ho lesa a dvě vzácné návštěvy, vozíč-
káři, kteří se k  životu staví naplno, 
sportují a pracují jako každý z nás.
Karolína Chloubová dokonce pracuje 
na ministerstvu školství mládeže a tě-
lovýchovy v odboru strategie a řízení 
nového operačního programu jako 
garantka pro inkluzivní vzdělávání. 
S  problematikou začleňování dětí 
s  handicapem ve  školách tak má 
nejen zkušenost osobní, ale i  z  dění 
v celém školském systému.
Oba vozíčkáři velmi ocenili přátelské 

prostředí na  naší škole, ochotu dětí 
diskutovat i  o  ožehavých tématech 
a  zejména kompletní bezbariérovost 
celé naší školy.
Co přinesla návštěva vozíčkářů na-
šim žákům, nejlépe shrnují ohlasy 
samotných dětí:
Nenapadlo by mě, že jeden schod je 
pro vozíčkáře taková překážka. Po ná-
vštěvě Karolíny na to určitě budu mys-
let i jako dospělá, aby se vozíčkáři do-
stali do budov. (Natálka, 7.A)
Handicapovaní to mají těžké, ale díky 
Karolíně jsem objevila, že pokud má 
vozíčkář chuť a sílu prožít život napl-
no, může jej mít daleko lepší, než jsem 
myslela dříve. (Vendy, 7.A)
Postižení jsou podle mě úplně normál-
ní lidi, jen mají nějakou nevýhodu, mu-
síme jim každý věnovat více důkladné 
péče. (Jakub, 7.A)

Petr Pecha a 7.A

Zprávy ze ZŠ u ŘÍČANSKÉHO LESA

POZVÁNKY
VÁNOČNÍ DÍLNA
Zveme rodiče a děti na tvořivé dílničky, kde si budou moci vyrobit 
betlém, ozdobné větve, svícen a namalovat skleněné ozdoby. 
Kdy: 10. 12. 16.30–18.30 Kde: družina Cena dílny: 120 Kč
volejte: 723 102 429, 323 666 546  
nebo pište: zuzana.pacalova@zs.ricany.cz (do 4.12.)

VÁNOČNÍ JARMARK
Přijměte pozvání na tradiční vánoční jarmark spojený s prodejem 
výrobků našich žáků, se zpěvem koled, pásmem básní 
a pohoštěním připraveným našimi žáky. Můžete si prohlédnout 
vítězné výkresy s vánoční a zimní tématikou.
Kdy: 17. 12. 17.00–18.30 Kde: prostory školy
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Touto výzvou byla školám nabídnuta 
možnost čerpání dotace na podporu vý-
uky cizích jazyků a na rozvoj technických 
dovedností žáků.

Ředitel naší školy zažádal o poskytnutí 
této dotace naší škole a ministerstvo 
školství rozhodlo kladně.

Od začátku října tedy na naší škole za-
čala probíhat ve čtyřech třídách výuka 
německého a anglického jazyka formou 

blended learningu.  Jedná se o kom-
binaci standardní výuky  s výukou pro-
střednictvím speciálního počítačového 
programu. V praxi to vypadá tak, že žáci 
každý týden provádí domácí přípravu 
prostřednictvím tohoto programu. Dané 
téma a jazykové jevy pak procvičují spo-
lečně se svým učitelem v jedné vyučova-
cí hodině v týdnu.

Výhodou této metody je, že žáci slyší 
řeč rodilých mluvčích a jazyk procvičují 

formou jim velice blízkou, tzn. prostřed-
nictvím jim tak milých počítačů. Ve škole 
pak si mohou nabyté vědomosti dále 
procvičit a případně ujasnit se svým vy-
učujícím. Po několika týdnech této výuky 
můžeme konstatovat, že většině žáků se 
tento způsob učení líbí a baví je. 

Všem rodičům, žákům a příznivcům 
školy přejeme vánoční svátky plné 
lahody. 

HISTORICKÝ FOTOKVÍZ – 
TŘETÍ ROČNÍK

Již potřetí jsme se konala soutěž pro žáky 
říčanských základních škol. Historický 
fotokvíz 2015 byl zahájen v 9:00 
v Informačním středisku města Říčany. 
Školy tak jako minulé roky vyslaly po jednom 
zástupci z pátého až devátého ročníku. 
Tentokrát žáci obdrželi mapy města, 

historické a současné fotografie významných 
budov ve městě a doplňovací arch. 
Do archu měli doplnit popisná čísla budov, 
odpovídající popis budovy, který byl na výběr 
a fotografii objektu. Vzhledem k tomu, že 
se budovy nacházely blízko náměstí, ani 
vzdálenost mezi nimi nebyla bůhvíjaká, první 
skupina přinesla výsledky už za 80 minut.

Co říci k pořadí? V podstatě nic nového. 
Už potřetí zvítězili zástupci ZŠ Bezručova, 

kteří získali z možných 32 bodů 28 a ještě 
přišli první. Na druhém místě byli žáci 
I. ZŠ a na třetím žáci ZŠ U Říčanského 
lesa. Žáci prokázali solidní znalosti 
z několika oborů.  Akce se vydařila, a to 
i díky počasí. Děkujeme městu Říčany 
za finanční dotaci 7000 Kč, za kterou 
byly zakoupeny hodnotné knihy pro 
soutěžící. Takže příště zase u fotokvízu!

Pavel Bednář

Žáci osmých ročníků se účastní výzvy 57 zaměřené na 
zdokonalení technických dovedností. V našem případě 
pracujeme se dřevem, každý si během kurzu vyrobí 
prstýnek, dřevěný šperk, hrací kostku a vodní mlýnek. 
Při práci děti používají nářadí zakoupené z peněz na 
tento projekt. Musím pochválit spolupráci s říčanským 
muzeem, které nám poskytlo lektorskou podporu. Celou 
akci jsme mohli realizovat v pěkném prostředí hájovny. 

Lenka Schickerová

KONCEM LETOŠNÍHO SRPNA MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ VYHLÁSILO VÝZVU  
Č. 57 OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST.

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
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Koncert v Olivovně 
se povedl

Když jsme před pár lety v ZUŠ Říčany 
uvažovali o  tom, jak přiblížit malým 
dětem a hlavně jejich rodičům nástro-
je, které v ZUŠ vyučujeme, napadlo nás 
uspořádat neformální koncert, kde děti 
zahrají dětem, jednotlivé nástroje před-
stavíme a zábavnou formou představí-
me i výuku v jednotlivých odděleních.
Požádali jsme Olivovu dětskou léčeb-
nu o spolupráci a první koncert jsme 
uspořádali v  kapli dětské léčebny. 
Tento neobvyklý sál jsme si vybrali 
z prostého důvodu – účinkující i po-

sluchači tady mají k sobě velmi blízko 
a je to i příjemně akustický prostor.
Jak to již bývá, první koncerty nebyly 
posluchači příliš zaplněné, ale po-
stupem času se tento koncert dostal 
do  podvědomí rodičů a  návštěvnost 
se začala zvyšovat.
I  v  letošním roce koncert pro všech-
ny malé a  zvídavé děti proběhl (11. 
11. 2015)  a my  jsme byli velmi pře-
kvapeni velkou, až nadstandartní  
účastí rodičů s  dětmi. Kapacita sálu 
v Olivovně za zaplnila do posledního 

Naše akce 
v Nerudovce
V říjnu všichni žáci naší školy navští-
vili stanici Hasičského záchranného 
sboru v  Říčanech. Zde se seznámili 
s veškerou technikou, kterou má tato 
stanice k  dispozici. Profesionální 
hasiči předvedli i  praktické ukázky 
– např. práce na  výsuvném žebříku, 
technika a  zařízení jednotlivých po-
žárních aut.
Na  začátku listopadu se celá ško-
la zúčastnila workshopu společ-
nosti EKO-KOM „Tonda Obal 
na  cestách“, kde si žáci zopakovali 

základní znalosti z  oblasti recykla-
ce odpadového materiálu, co patří 
do barevných kontejnerů, které vidí 
na ulicích. Tohoto pořadu se zúčast-
nily i  některé děti z  MŠ U  Sluneč-
ních hodin Říčany.
Žáky 7., 8. a 9. ročníků zaujal výuko-
vý program „ Planeta Země“, který 
proběhl v  MěKS Labuť Říčany. Le-
tošním tématem byl světadíl Afrika. 
V  současné době všichni žáci včetně 
svých učitelů připravují na Den otevře-
ných dveří a  prodejní výstavku svých 
výrobků, která bude na konci listopa-
du, tedy v době vydání tohoto Kurýru.
Všem čtenářům přejeme klidný a pří-
jemný adventní čas.

Přípravná třída v ZŠ 
Nerudova v příštím 
školním roce
I  v  příštím školním roce plánujeme 
otevření přípravné třídy pro předškolní 
děti. O  zařazování žáků do  přípravné 
třídy základní školy rozhoduje ředitel 
školy na žádost zákonného zástupce dí-
těte a na základě písemného doporučení 
školského poradenského zařízení, které 
k žádosti přiloží zákonný zástupce. Ob-
sah vzdělávání v přípravné třídě je sou-
částí školního vzdělávacího programu. 

Jaký je výchovný a vzdělávací 
obsah přípravné třídy?
Děti se učí formou her. Cíleně rozví-
jíme drobnou motoriku, grafomoto-
riku, zrakovou a sluchovou orientaci 
a analýzu. Podporujeme vlastní tvoři-
vé myšlení. Přípravná třída se neza-
počítává do školní docházky. Děti se 

neklasifikují, pouze slovně hodnotí 
na konci školního roku.

Organizační záležitosti
Výuka probíhá od 8.00 do 11.40 hod. 
V  případě zájmu je otevřena školní 

družina, je   zajištěna možnost stra-
vování ve  školní jídelně. Přípravná 
třída je bezplatná.
Přihláška vás nezavazuje k  tomu, 
aby vaše dítě pokračovalo v  1. tří-
dě na naší škole – možnost zápisu 
na  běžné  základní škole spádově 
podle trvalého bydliště!

Jaký je režim dne?
Denně 4 vyučovací hodiny, rozdělené 
do  kratších časových úseků. Denní 
činnosti se  prolínají a  střídají, svou 
délkou a obsahem jsou přizpůsobené 
potřebám dětí.
Děti se zúčastňují všech akcí pořáda-
ných školou, mají zajištěn základní 
plavecký výcvik v rozsahu 10 hod.
Pokud máte jakékoliv dotazy k orga-
nizaci a výuce, neváhejte nás kontak-
tovat, je možnost podívat se i do výuky 
v  této třídě, pouze však po předchozí 
dohodě s vedením školy.
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místečka, mnoho rodičů bohužel celý 
koncert stálo. Přišlo hodně rodičů 
z našich přípravných výchov, ale kon-
cert navštívili i  rodiče s  dětmi, které 
zatím do ZUŠ nechodí.
Za velkou účast publika jsme byli vel-
mi rádi, také z toho důvodu, že jsme 
mohli posluchačům nabídnout velice 
pěkný program, ukázali jsme výsled-
ky výuky malých muzikantů jak v in-
dividuální výuce, tak i ve výuce skupi-
nové a souborové. V rámci časových 
možností jsme představili jednotlivé 
nástroje, naznačili jejich uplatnění 
v orchestrech, souborech i kapelách, 
zahráli klasiku i jazz.
Děkuji všem pedagogům za přípravu 
koncertu a  Olivově  dětské léčebně, 
zvláště panu řediteli Jiřímu Brukovi, 
za možnost koncertování v  tak krás-
ném prostoru, jako je kaple v Olivov-
ně. Další poděkování patří panu Jose-
fu Boubínovi z  oddělení marketingu 
Olivovy  dětské léčebny.
Doufáme, že si každý vybral, ale jed-
na zásadní informace na závěr – bez 
pravidelné domácí přípravy a  pra-
videlného cvičení na  nástroj se vý-
sledky nedostaví. Takže děti –  dobře 
si vyberte, trénujte a za pár let si vás 
na koncertě v Olivovně poslechneme.

Informace o programu 
PATRIOT
Jako každým rokem vyhlašuje ZUŠ 
Říčany pro žáky říčanských škol dvě 
soutěže v rámci tohoto programu.
V roce 2016 nás čeká pěvecká soutěž 
,,Pěvecké mládí“, která se uskuteční 
18. března 2016 v  KC Labuť, a  vý-
tvarná přehlídka na téma „Byl jednou 
jeden král“, která se bude věnována 
k  výročí 700 let od  narození „Otce 
vlasti“, krále českého a  císaře Svaté 
říše římské, Karla IV.

Veškeré informace dodáme do jednot-
livých škol v co nejbližším termínu.
Takže zpívejte a malujte, ať se máme 
na co těšit!!

A na závěr
Základní umělecká škola přeje všem 
dětem, rodičům, přátelům a příznivcům 
krásné prožití adventu, ničím neruše-
ný průběh vánočních svátků, a  zdraví 
a spokojenost v roce následujícím.
Za kolektiv zaměstnanců ZUŠ Říčany

Iveta Sinkulová, ředitelka školy
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Titul “Fakultní škola 
Přírodovědecké fakulty 
Univerzity Karlovy“
V  úterý 29. září 2015 byla na  Pří-
rodovědecké fakultě UK v  Praze 
středním školám slavnostně předá-
na osvědčení k  používání titulu Fa-
kultní škola Přírodovědecké fakulty 
Univerzity Karlovy v  Praze. Škola, 
které je osvědčení k používání titulu 
uděleno, musí splňovat řadu kritérií. 
Hlavními požadavky jsou kvalitní 
výuka alespoň dvou přírodovědných 
předmětů, úspěšnost žáků školy 
v předmětových soutěžích z přírodo-
vědných oborů a  přijetí absolventů 
školy ke studiu na vysokých školách.
Certifikát převzali zástupci nově vy-
braných středních škol a zástupci již 

tradičních Fakultních škol, kterým 
bylo osvědčení po  pěti letech pro-
dlouženo. Mezi ně patří i naše gym-
názium. Z  rukou děkana  Bohuslava 
Gaše převzala za  školu certifikát ře-
ditelka Gymnázia Říčany, Anna Mar-
tinková. Titul byl gymnáziu opětovně 
prodloužen do roku 2020. 

dř

Španělsko edukativně…
Od školního roku 2012/13 si španěl-
štinu jako druhý cizí jazyk mohou 
volit i  studenti našeho gymnázia 
a  v  říjnu letošního roku měli poprvé 
příležitost si své jazykové dovednosti 
prověřit a především zdokonalit v ko-
munikaci s  rodilými mluvčími. Dva-
cet vybraných studentů se zúčastnilo 
desetidenního jazykově-vzdělávacího 

zájezdu do  španělského Katalánska. 
Celý pobyt byl navíc hrazený finanční-
mi prostředky z EU, které škola získa-
la v rámci tzv. 56. výzvy „Operačního 
programu vzdělávání pro konkuren-
ceschopnost“. Během něj absolvovali 
studenti intenzivní výuku španělštiny 
v tamní jazykové škole a navíc poznali 
v  rámci každodenních exkurzí řadu 
míst spojených s  bohatou historií 
a kulturou, tradicemi i pozoruhodnou 
přírodou tohoto regionu. Kromě po-
sílení jazykových kompetencí se tak 
obohatili o spoustu nových poznatků 
ze španělských reálií, které k  výuce 
každého cizího jazyka nepochybně 
patří. Kterak si studenti pobyt a studi-
um španělštiny užili, nejlépe dokláda-
jí postřehy jich samotných.

K. Broulová
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Ze života škol(ek)
Poznávací výlety a  učení v  jazykové 
škole byly vynikající náplní našeho 
programu, kterému se nedá nic vy-
tknout. Na všech hodinách jsem se cí-
til dobře a popravdě mi bylo na konci 
poslední hodiny, kdy jsem se loučil se 
Silvií, líto, že už to končí. Velice se mi 
také líbilo, jaké typy výletů jsme pod-
nikli. Lisovna olivového oleje, Barce-
lona, Cadaques, Figueres nebo Girona 
byla zajímavá a pěkná místa. Mně se 
nejvíce líbilo v Gironě. Zájezd do Špa-
nělska byl z mého pohledu velice zda-
řilý. Všichni jsme si ho užili a myslím 
si, že nikdo neodjížděl s  prázdnou. 
Každý si odvezl minimálně vynikající 
zážitek a možná i životní zkušenost.

Jakub Kubašovský, kvinta

Ačkoli musela být celá akce naplá-
novaná za  velmi krátkou dobu, pro-

běhla bez komplikací a  program byl 
sestaven velmi dobře, přestože jsme 
nemohli vidět vše, co tento kraj nabí-
zí. Historie měst Cadaques, Portlligat 
a  Figueres, která jsme navštívili, je 
úzce spojená s  působením Salvadora 
Dalího, jedné z  nejznámějších osob-
ností umění 20. století. Myslím si, že 
více než jakékoli galerie či životopis-
ná pojednání o  něm vypovídá jeho 
domov a  muzeum, které jsou samy 
o  sobě  uměleckými díly.  Z  architek-
tury nabízí tato oblast nejen klasické 
monumentální stavby, ale i  secesní 
díla moderny 19. a 20. století. Ta nej-
významnější se nachází v  Barceloně. 
Já se nejvíce těšila na Sagradu Famílii, 
které tvůrce A. Gaudí zasvětil největší 
část svého života. Když stojíte před ní, 
vypadá úplně jinak než na  fotografi-
ích. K  vnímání je toho tolik, že se to 

všechno nedá dobře zaznamenat, 
vstřebat ani popsat, a  tak jediné co 
vám zbude, je silný dojem a vzpomín-
ka. Kromě památek jsme navštěvovali 
jazykovou školu Mundilingua, kde 
bylo velmi milé prostředí. Probíranou 
látku jsme už sice znali ze školy, ale 
rozšířili jsme si slovní zásobu a disku-
tovali o daných tématech. Naše komu-
nikační schopnosti se během pobytu 
doopravdy zlepšily a  jsem ráda, že 
jsem se ho mohla zúčastnit.

Rosálie Hálová, 3.ročník

Ještě jedna vzpomínka 
na Skotsko!
Dne 10. 11. 2015 uspořádali studenti 
Gymnázia Říčany, účastníci jazyko-
vě poznávacího zájezdu do  Skotska 
a  na  Orknejské ostrovy, spolu se svými 
vyučujícími pro zájemce a rodiče besedu 
o zážitcích a dojmech, které si z cesty při-
vezli. Na besedu dorazil rovněž L. Havel, 
představitel CK Ciao, který se zájezdu 
účastnil jako průvodce. Předal studen-
tům certifikáty z jazykového kurzu a byl 
připraven zodpovědět rozličné dotazy.
Studenti návštěvníkům přestavili for-
mou prezentací a vlastních krátkých 
vystoupení nejen celou trasu cesty, 
ale i  všechna zajímavá a  neobvyklá 
místa, která měli možnost poznat.

Fotografie z cesty nám pak všem znovu 
připomněly atmosféru a  nálady skot-
ské krajiny a Orknejských ostrovů.
Věříme, že skvělé zážitky, které jsme si 
přivezli, si všichni uchováme v paměti 
a budeme se těšit na další možnost po-
znat něco nového ze světa kolem nás!
Za účastníky zájezdu I. Zarachovská 

a D. Řeháková

Malé poděkování
Protože nemám jinou možnost, 
ráda bych alespoň touto cestou po-
děkovala za  nezištnou pomoc Evě 
Korbelové, Bohunce Stárkové, Janě 
Zimové a  Evě Rýcové - čtyřem kni-
hovnicím z  Husovy knihovny v  Ří-
čanech. Obětovaly vlastní volný čas 
a  zabalily perfektně a  neuvěřitelně 
rychle hromadu knih, které jsme 
v  souvislosti s  projektem čtenář-
ských dílen nakoupili do  školní 
knihovny a  které bychom asi balili 
sami vlastními silami až do  Vánoc, 
kdyby nebylo jich.

Tak ještě jednou velký dík!
I. Zarachovská

Ředitelka školy, pedagogický sbor 
a žáci GŘ
Opět přišlo na řadu překlápění roků 
a společně s ním i čas, který nevybízí 
jenom k  oslavám vánočních svátků. 
Rok pro mnohé z nás představuje ja-
kési „zúčtovací období“ a jeho konec 
tak vytváří vhodné podmínky také 
pro provedení menší životní inven-
tury. Po  složení účtu minulým dva-
nácti měsícům bychom ale neměli 
být skleslí a sklíčení, ani jestliže nám 
k  tomu provedená bilance zavdává 

důvod. Měli bychom z  tohoto zhod-
nocování vyjít uvědomělí a poučeněj-
ší, a to ve jménu „silnění“ do dalšího, 
nového roku. Nikoli ve jménu potres-
tání, zbičování se za  udělané omyly 
a přešlapy. Rozhodně by pak toto bi-
lancování nemělo zastínit období ad-
ventu nebo dokonce naši radost z Vá-
noc a atmosféry, která je doprovází.
Za celé Gymnázium Říčany vám proto 
přeji, abyste se úkolu zhodnotit uply-
nulý rok ujali nebojácně a  s  kuráží, 
abyste vánoční svátky strávili příjemně 

a mezi svými a abyste do nového roku 
vykročili s elánem a pravou nohou.

Šárka Melicharová, septima

Vánoční přání studentky septimy, o které se s Vámi chceme podělit
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NEOBYČEJNÍ OBČANÉ ŘÍČAN /35
Vzpomínky Dalibora Hofty

Mezi námi

Nerudova ulice se dřív mohla nazývat 
říčanskou Ořechovkou. Ve  vilkách se 
zahradami bydleli tzv. lepší lidé. Ně-
kteří byli významní pro naše městečko 
a  jejich jména i  tváře máme my dřív 
narození dosud v paměti.
Ještě než do  této ulice zabočíme, 
zdržme se chvíli na  konci Jiráskovy 
ulice. Naproti vilce „Věra“ se nachá-
zejí tři domy se světlou omítkou. Pro-
střední z nich si pamatuji v omšelém 
stavu. Koupil ho, rozšířil a  zvelebil 
bývalý starosta František Vrba, dnes 
má více obyvatel. Léta v něm žila část 
slavné sportovní rodiny Koželuhovy. 
Na konci šedesátých let jste v našem 
městě ještě mohli potkat pana Fran-
tiška Koželuha, bratra slavných 
tenistů Karla (v roce 1925 byl profe-
sionálním tenisovým mistrem svě-
ta) a  Jana (dlouholetý reprezentant 
republiky v  Davisově poháru). Sa-
mozřejmě hrál dobře tenis a  fotbal, 
pak se živil jako trenér v  zahraničí. 
Ve stáří trávil hodně času na nedale-
kých sokolských kurtech, pokuřoval 
z  dýmčičky, pozoroval říčanské hrá-
če a  oni rádi přijímali připomínky 
od zkušeného znalce. I jeho syn, také 
František, byl výborným tenistou.
Když se ocitneme v  Nerudově ulici 
a jdeme směrem k Fialce, druhý dům 
vpravo patří rodině porodní asistentky 
Anny Kopecké. Vyhledávaná porodní 
babička pomáhala i u mého narození, 
ale kvůli komplikacím nakonec ma-
minku odvezli do  Prahy k  Apolináři. 
S  její pomocí se pak doma narodil 
můj bratr i  starší dcera. Novou vil-
ku naproti po roce 1989 postavil, ale 
bohužel dlouho si jí neužil pan Milan 
Houfek, generální ředitel Doprav-
ního podniku hlavního města Prahy, 
který zemřel v mladém věku. Vedlejší 
rohová vila (než přejdeme Štefániko-
vu ulici) patřila vynikajícímu zubaři 
Stanislavu Chloupkovi. Zůstáváme 
na levé straně ulice. Rozlehlá vila nad 
kdysi mateřskou, pak základní ško-
lou patřila manželům Fraňkovým. 
Oba byli učitelé, Josef Franěk učíval 
matematiku na  měšťanské škole. 
Ztepilá paní Fraňková, svého muže 

převyšující o  hlavu, učila v  nižších 
třídách. Patřili k místním „salonním“ 
komunistům. Pan Franěk byl ten pán, 
který přišel spolu s  jinými sesadit 
mého tatínka z čela městského úřadu 
a  sám byl v  letech 1948–1950 před-
sedou MNV. Měli dva syny. Pamatuji 
si, že jeden z  nich, lékař, dostudová-
val s  mým bratrem Luborem v  době 
po komunistickém puči. Vedlejší škola 
v této ulici vznikla v šedesátých letech 
na  místě původní vily. Jako mnozí 
z  Říčan využívám i  já, že se žáci při 
praktickém vyučování učí pěstovat 
zeleninu a chodím si sem zjara koupit 
předpěstované sazeničky.
Na stejné straně ulice dřív bydlel vzdě-
laný muž, ve  třicátých a  čtyřicátých 
letech ředitel nemocenské pojišťovny, 
Ladislav Brůna. Jeho žena byla do vy-
sokého stáří aktivní v  Sokole. Kousek 
dál měl dům můj kamarád Jarda Je-
řábek. Paní Jeřábkovou mají mnozí 
v paměti jako velmi dobrou místní uči-
telku. Na pravé straně dolní části ulice 
bydlel pan Jaroslav Svoboda, úředník 
v Energetice, divadelní ochotník a v le-
tech 1947–1948 starosta sokolské jed-
noty v Říčanech. Kde jsou ty časy, kdy 
jeho manželka paní Anežka Svobodo-
vá (mimochodem významná sokolka, 

amatérská herečka a zpěvačka) chodila 
jako výběrčí pravidelně zapisovat údaje 
z elektroměrů. Dala nám útržek papí-
ru s čísly a my jsme příslušnou částku 
mohli okamžitě zaplatit. Nad domem 
Svobodových měl vilu pan Antonín 
Seifert, ten vlastnil na náměstí lékárnu 
U  Božího oka. (Psal jsem o  něm mj. 
v  Kurýru č. 11/ 2014.) Poblíž žil pan 
Antonín Svoboda, právník. V  mládí 
byl znamenitým hokejistou a dobře se 
uplatnil též v Studentském sportovním 
klubu, který za  války udržoval vlaste-
necké myšlení obyvatel. Ve  stejném 
domě pak několik let žil hudební vědec 
a spisovatel K. V. Burian.
V  Mánesově ulici, kam z  Nerudovy 
zahnete doprava, neujde vaší pozor-
nosti rozlehlý dvojdům, jehož jeden 
vchod hlídá betonový pes. Žili tu Ma-
sopustovi a Vlčkovi. V jedné polovině 
dodnes bydlí s  rodinami Stanislava 
Bachurová a Hana Jemelíková, dcery 
Stanislava Vlčka. Tento muzikant 
a  amatérský divadelník nám dětem 
hrával u  Labutě Kašpárka. Profe-
sí úředník, léta působil jako ředitel 
Československých cirkusů a  varieté. 
O této pozoruhodné osobnosti se více 
dočtete v Kurýru č. 3/ 2009.

Zaznamenala Renata Skalošová

Stanislav Vlček za bicími jazzbandu SK Říčany v době na přelomu 20. a 30. let
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Lávka v Kuří
Mezi národy a státy jsou mosty, jež je 
spojují. V naší osadě jsou i cestovate-
lé, kteří jeli po  impozantním mostě 
z  Dánska do  Švédska. Byl to pro ně 
jistě velkolepý zážitek. U  nás v  Kuří 
nebyl postaven žádný nový most, jen 
lávka. Řekne se jen, ale pro naše ob-
čany má velký význam. Spojuje lidi, 
kteří bydlí na levé i pravé straně poto-
ka. Mohou lépe vstupovat do panen-
ské přírody, do ticha, meditovat. Ro-
diče nyní bezpečně převedou své děti, 
majitelé zvířecích miláčků přejdou 
s nimi lépe, nebo je přenesou. Lávka 
také poslouží rybářům, myslivcům 
a  hasičům. Za  snahu obnovit lávku, 
je třeba poděkovat členům předcho-
zího, tak i  současného osadního vý-
boru. Snaha by však nestačila.
Opravy lávky se letos ujal pan Jiří  D o h 
n a l, mladší. Za minimálních nákladů 
a  za  pomoci své rodiny vytvořil nový 
krásný mostek, který zapadá do přírod-
ní scenerie. Upravil i předmostí. Mluvil 

jsem s  několika místními občany a  ti 
všichni vyjádřili s  dílem spokojenost. 
Myslím, že je vhodné touto cestou uve-

řejnit jejich poděkování za práci tomu-
to skromnému občanu.

František Lochman

Mezi námi
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Vánoční den otevřených dveří v MASce
Napište si do  diá-
ře: MAS Říčansko 
má den otevřených 
dveří ve čtvrtek 17. 
12. 2015 mezi 14 
a 18 hodinou! Při-
jďte se podívat, jak 
jsme Místní a Akč-

ní. Rádi vám odpovíme na  otázky, 
které vás zajímají …. třeba jaké plá-
nujeme akce na příští rok, jak to vy-
padá s dotacemi, ale i  třeba jaké pe-
čeme vánoční cukroví  

Nabídneme vám drobné pohoštění 
s  vánočním punčem okořeněné mi-
lým úsměvem. Proběhne také slav-
nostní předávání nových certifikátů 
držitelům regionální značky Zápraží 
originální produkt® v 17 hodin. 

Najdete nás v  areálu Olivovy dětské 
léčebny v Říčanech (Olivova 224). 

Těšíme se na vás! Více na www.rican-
sko.eu nebo facebook.com/masri-
cansko

Úspěchy říčanských 
modelářů v Anglii
7. – 8. listopadu 2015 se pan Ladislav 
Lacina ze Strašína už po  několikáté 
zúčastnil mezinárodní soutěže plasti-
kových modelářů IMPS UK v Telfordu.
V těžké mezinárodní konkurenci získal 
tato ocenění :  
Zlato s modelem Sd.Kfz.251/9 D „Stum-
mel“ v měřítku 1/72  kat. 35, zlato s mo-
delem SU-152   v měřítku 1/48   kat. 37, 
stříbro s  modelem Kanon Schneider 
155 mm M 1917  v měřítku 1/72 kat. 44 , 
bronz s modelem Sd.Kpfw. 35(t) v měřít-
ku 1/35  kat. 42. Na modelářskou soutěž 
vezl také model pana Petra Duška, Che-
vrolet M6 bomb servis a & Fuel trailers 
servicing A3, který v kategorii novostaveb 
získal ceněné stříbro. Blahopřejeme.

Andrea Klapálková

NAVÍC PRO VŠECHNY: 

VÍCE INFORMACÍ: 

od 10 do 17 hod. 

DOBROČINNÝ 
BAZÁREK 12. 12. 2015 

CO SE BUDE PRODÁVAT: 

      Facebook: Dobročinný    
      bazárek Říčany 

     Espresso, domácí čaje a babiččiny  
     dobroty pro mlsné jazýčky 
     Dětský kreativní koutek pro  
     klidný nákup  

     Oblečení dámské, pánské a    
     dětské, doplňky 
     Poklady ze šperkovnic 

      Hospic Dobrého Pastýře Čerčany 
      Dětské centrum Strančice        

KOMU POMÁHÁME: 

Kulturní centrum Labuť, Říčany 

PARTNEŘI 
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Historie krajiny 
Říčan
Proměny místních lesů
Lesy jsou důležitou součástí krajiny, ne-
boť plní řadu produkčních, ale také mi-
moprodukčních funkcí. Kromě funkce 
rekreační mají lesní porosty úlohu pro-
tierozní, vodohospodářskou a také este-
tickou. Významná je funkce ekologická: 
lesy jsou významným stanovištěm mno-
ha rostlinných a živočišných druhů. 
Zatímco rozloha a  zastoupení lesů 
se mezi obdobím stabilního katastru 
a  současností změnily pouze minimál-
ně (v  roce 1841 se lesy rozprostíraly 
na  18,1 % území, zatímco v  roce 2013 
zaujímaly 17,4 %), prostorové proměny 
lesních porostů byly mnohem výraznější. 
Srovnáním starých map se současným 
stavem můžeme vytipovat tzv. starobylé 
lesy (nacházejí se na  stejných místech 
jak v roce 1841, tak i v současnosti), kte-
ré tvoří téměř 80 % z  rozlohy dnešních 
porostů. Nové lesy (20,7 %) vznikly pře-
vážně na úkor trvalých travních porostů 
(14,5 %) a  dále na  orné půdě (4,3 %). 
Na více než jedné pětině původní rozlo-
hy lesů došlo k  odlesnění (110,5 ha, tj. 
23,7 %) na úkor orné půdy (9,1 %), popř. 
zastavěných ploch (2,9 %). Se zástavbou 
došlo také k rozvoji městské zeleně, která 
se nachází na 8,6 procentech původních 
lesních ploch. K rozvoji zástavby a měst-
ské zeleně došlo převážně v  severový-
chodní části území u Radošovic.

Jak je to ale se změnami druhového 
složení lesů v  Říčanech? Již název 
Černokostelecko odkazuje na „černé“ 
lesy, takové byly už ve  středověku. 
Tmavé, zastíněné, převážně jehličnaté 
lesy. Roku 1650 v  lesích převažovala 
jedle (44 %), výrazný byl buk (33 %). 
Habry, duby, borovice a ostatní druhy 
byly zastoupeny ve  výrazně menším 
množství. V průběhu 18. století došlo 
k výsadbě modřínu a zejména smrku, 
které v dnešní době převažují. V roce 
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Stejné místo v r. 2015

Vojkovská hájovna kolem r. 1908

„V České republice zaujímají lesní porosty 
plochu 2 663 731 ha (33,8 % rozlohy ČR). Největší část lesů (74,6 %) 

jsou lesy hospodářské. Dalších 22,9 % jsou lesy zvláštního určení a zbývající 
2,5 % lesy ochranné.  Celkově v českých lesích převažují jehličnany (72,9 %), z toho 
má největší zastoupení smrk (51,1 %), borovice (16,6 %) a modřín (3,9 %). Listnaté 

lesy (25,9 %) jsou složeny převážně z dubů (7,1 %), buků (7,8 %) a břízy (2,8 %).“ 
Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství v roce 2013

2012 v říčanských lesích tvoří největší 
podíl smrk (44,5 %), dále buk (25 %), 
habr (15 %) a dub (7 %).
Místní lesy také skrývají mnohá tajem-
ství. Patří mezi ně i  zaniklé vesnice. 
Vznikaly ve  13. a  14. století v  průběhu 
tzv. vnitřní kolonizace. Černokostelecko 
se řadí mezi poslední takto osidlovaná 
území. Při vzniku těchto vesnic došlo 
pravděpodobně také k velkému snížení 
rozlohy lesů. Důvodem byla potřeba 
získání nových ploch pro stavbu domů, 
vytváření polí, používání dřeva jako pa-
liva nebo na výrobu dřevěného uhlí. Od-
lesněné plochy v případě zániku vesnic 
opět zarostly a les se navrátil na původní 
místo. Některé osady ovšem zanikly již 
ve středověku, další za  třicetileté války. 
K  zániku ostatních lesních vesnic do-
šlo převážně až v  období po  třicetileté 
válce. K těm patří například Přestavlky 
(u dnešního rybníka Jureček), Lehovice 
(u  dnešního rybníka Marvánek), Voj-
kov (okolí Vojkovské hájovny). Zánik 
vesnice Vojkov možná způsobili také 
loupežníci, kteří se údajně ve  vesnici 
(po  válce zchátralé) skrývali a  loupili 
v okolních lesích.
V příštím díle se zaměříme na histo-
rický vývoj rybníků v Říčanech.

Šárka Bělunková a Jan Skaloš  
ve spolupráci s Muzeem Říčany
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NEDĚLE 20. PROSINCE, 4. NEDĚLE ADVENTNÍ
Římskokatolická farnost sv. Petra a Pavla v Říčanech: 
mše svaté 8.00 Mukařov * 8.30 Velké Popovice * 9.30 Ří-
čany * 10.15 Kostelec u Křížků * 11.00 Jažlovice * 13.00 
Tehov
Sbor Církve bratrské v Říčanech: 9.30 shromáždění (sál 
klubu U Boudů – Mírová 66, Kolovraty)
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v  Uhří-
něvsi a Říčanech: 9.00 bohoslužby s vánoční hrou s dět-
mi (Husovo nám. 378/40, Uhříněves)
Náboženská obec Církve československé husitské v Říča-
nech: 10.00 bohoslužba (fara – 17. listopadu 252/43, Říčany)

PONDĚLÍ 21. PROSINCE
Římskokatolická farnost sv. Petra a Pavla v Říčanech: 
6.00 roráty Říčany * 15.00 mše svatá DPS Senior (Ko-
menského náměstí 1850, Říčany)
Náboženská obec Církve československé husitské v Ří-
čanech: 18.00 vánoční biblická hodina (fara – 17. listo-
padu 252/ 43, Říčany)

ÚTERÝ 22. PROSINCE
Římskokatolická farnost sv. Petra a Pavla v Říčanech: 
9.00 mše svatá Říčany

ČTVRTEK 24. PROSINCE, ŠTĚDRÝ DEN 
Římskokatolická farnost sv. Petra a Pavla v Říčanech: 
mše svaté 16.00 Kamenice * 16.00 Říčany – zvláště pro 
děti * 16.00 Mukařov * 21.00 Popovičky * 22.00 Velké Po-
povice * 23.30 Kostelec u Křížků *24.00 půlnoční Říčany
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v  Uhří-
něvsi a  Říčanech: 22.00 půlnoční bohoslužba (Husovo 
nám. 378/40, Uhříněves)
Náboženská obec Církve československé husitské v Ří-
čanech: 23.00 bohoslužba a  vánoční pohoštění (fara – 
17. listopadu 252/ 43, Říčany)

PÁTEK 25. PROSINCE, BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ 
Římskokatolická farnost sv. Petra a Pavla v Říčanech: mše 
svaté 8.00 Mukařov * 8.30 Velké Popovice * 9.30 Říčany * 
10.15 Kostelec u Křížků * 11.00 Jažlovice * 15.00 Kunice
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v  Uhří-
něvsi a Říčanech: 9.00 Boží hod vánoční – vysluhování 
večeře Páně (Husovo nám. 378/40, Uhříněves)

SOBOTA 26. PROSINCE, 2. SVÁTEK VÁNOČNÍ, SV. ŠTĚPÁN
Římskokatolická farnost sv. Petra a Pavla v Říčanech: 
mše svaté 8.00 Mukařov * 8.30 Velké Popovice * 9.30 Ří-
čany * 10.15 Kostelec u Křížků * 11.00 Otice
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Uhříněvsi 
a Říčanech: 11.00 2. svátek vánoční – vysluhování večeře 
Páně (DPS Senior – Komenského náměstí 1850, Říčany) 

NEDĚLE 27. PROSINCE
Římskokatolická farnost sv. Petra a  Pavla v  Říčanech: 
mše svaté se žehnáním vína, při mších obnova manželských 
slibů 8. 00 Mukařov * 8. 30 Velké Popovice *9.30 Říčany 
*10.15 Kostelec u Křížků * 11.00 Jažlovice * 13.00 Lipany 
Sbor Církve bratrské v Říčanech: 9.30 shromáždění (sál 
klubu U Boudů – Mírová 66, Kolovraty)

Další a podrobnější informace dohledáte na webových strán-
kách jednotlivých církví a ve vývěskách kostelů nebo far.

Adventní a vánoční bohoslužby 
v Říčanech a okolí 20.–27. 12. 2015

Vánoce podle juliánského kalendáře
V pravoslavné církvi se současně používá několik kalendá-
řů. Pražská eparchie (diecéze) ve většině farností používá 
starobylý juliánský kalendář. Ten v roce 46 př. n l. zave-
dl  Julius Caesar. Byl reformou starořímského kalendáře 
a koncipován jako sluneční kalendář. Gregoriánský kalen-
dář, zavedený v roce 1582, se oproti juliánskému posunul 
o 13 dní. Tedy 6. ledna (24. prosince podle juliánského ka-
lendáře ), v předvečer svátku Narození Páně, se v chrámu 
scházejí věřící k večerní bohoslužbě. V rodinách pak zpívá-
me koledy, rozdáváme si dárky a usedáme ke stolu. Podle 
starobylé tradice svátkům předchází čtyřicetidenní půst, 
a  tak se štědrovečerní hostina skládá z postních pokrmů: 
je to kapr, vařená pšenice s medem a mákem, brambory, fa-

zole, lívance, pirohy. Ostatně předvánoční půst má tradici 
i v českém prostředí a odráží se v štědrodenním jídelníčku. 
Samozřejmě, že v každé domácnosti září vánoční strome-
ček, který je neodmyslitelnou součástí Vánoc.
7. ledna ráno se koná sváteční bohoslužba, kterou oslavu-
jeme narození našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Vá-
noční období trvá dalších deset dní a ukončuje je svátek 
Křtu Páně, Theofanie.
Pravoslavná církevní obec v Mukařově, díky laskavosti 
římskokatolické farnosti v Říčanech, používá k bohosluž-
bám kostel Nanebevzetí Panny Marie. Srdečně vás zve-
me na oslavy Vánoc podle juliánského kalendáře. Boho-
služby začínají 6. ledna v 17 hodin a 7. ledna v 10 hodin.

Evžen Červinský, duchovní správce  
pravoslavné církevní obce v Mukařově
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Hlas zvonů
Také letos 28. října večer se naším městem nesl hlas 
zvonů. Z  věže říčanského kostela se ozvalo dvě stě 
úderů zvonu, který se každoročně přidává k roveret-
skému Zvonu padlých. Říčany tak vzdávají úctu obě-
tem první světové války a zároveň slaví výročí založe-
ní republiky.
Zvon padlých nechal po  první světové válce ulít farář 
Antonio Rossaro ze zbraní, které zůstaly v  místě kru-
tých bojů kolem severoitalského Rovereta. Zvon po-
křtěný jako Matka trpící, Maria dolens, nese výrok pa-
peže Pia XII.: „Mírem není nic ztraceno, válkou může být 
ztraceno vše.“ Od roku 1925 se jeho hlas den co den v 21 
hodin ozývá ztichlou krajinou. Stem úderů se odráží 
od okolních hor, kde za svobodu bojovali a umírali i naši 
vojáci. Několikrát v  roce je slyšet dvě stě úderů, které 
připomínají svátky zemí, jejichž vojáci se bojů účastnili. 
Říčanský zvon se k tomu roveretskému poprvé připo-
jil 28. října 2001 v souvislosti s výstavou a přednáškou 
PhDr. Zlaty Fořtové „O Československých legiích“. mp
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Pietní místo se Zvonem padlých leží nedaleko města Rovereto v severní 
Itálii, v místě bojů první světové války.

AUTOBUSOVÝ 
ZÁJEZD NA VÁNOČNÍ 
TRHY DO DRÁŽĎAN

dne 8. 12. 2015
Odjezd v 9 hod. 

od SPORTOVNÍ HALY.  
Cena 350 Kč

Info.tel. 603 212 882 p. Šindelářová
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Dodržovat stanovenou rychlost 
vyplývá ze zákona č. 361/2000 
Sb., o  provozu na  pozemních ko-
munikacích, § 18 rychlost jízdy. 
Smyslem závazných pravidel 
silničního provozu je prioritně 
chránit život a zdraví všech účast-
níku silničního provozu. Nelze 
proto domýšlet, že někdy by tato 
pravidla nemusela platit. Nejen 
u  rychlosti vozidel, kde je navíc 
nejvíce dopravních nehod, nelze 
tedy mírnit pravidla. Zabývat se 
myšlenkou, že řidič za jízdy potře-
buje přemýšlet nad jinými věcmi, 

než řešit, zda někde nepřekračuje 
rychlost, je absurdní. Řidič má 
hlavní povinnost věnovat se plně 
řízení vozidla tak, aby neohrozil 
bezpečnost v  silničním provo-
zu, § 5 odst. 1. písm. b) zák. č. 
361/2000Sb., kde je to výslovně 
stanoveno. Rovněž je potřeba si 
uvědomit, že nejohroženějším 
účastníkem silničního provozu je 
chodec, případně cyklista. Stejně 
tak i  řidič, který chce bezpečně 
vjet do křižovatky a nebýt ohrožen 
rychle jedoucím vozidlem s  řidi-
čem, který místo věnovaní se říze-

ní přemýšlí, co bude dělat doma. 
Právě ve městech je zvýšené riziko 
dopravní nehody, a  to bez rozdí-
lu, zda je to večer nebo přes den. 
Závěrem je potřeba si uvědomit, 
že pravě dodržováním pravidel 
silničního provozu lze snížit neho-
dovost a chránit tak životy i zdraví 
nás všech. A kdo nechce respekto-
vat pravidla v zájmu bezpečnosti, 
musí počítat se sankcí. Rozhodně 
zde nikdo nezavádí policejní stát, 
stačí jen dodržovat předpisy. 

Václav Řezáč,  
vedoucí Městské policie Říčany

Zrušení radarů
Vážení spoluobčané, k napsání toho-
to článku mě vede fakt, že jsem byl 
právním oddělením města vyzván 
k  zaplacení výpalného. Za  výpalné 
považuji složenku na  900 Kč za  pře-
kročení rychlosti v  ulici Říčanská, 
v devět hodin večer, o celých – a teď 
pozor – 12 km v  hodině. Řidič vozi-
dla, které vlastním, jel rychlostí 62 
km/hod místo 50 km/hod. 
Pokutovat tento rozdíl v rychlosti mi 
přijde jako neskutečně pobuřující 
a jako úplná fraška. Ve večerních ho-
dinách na této komunikaci není živá 
duše, nikoho tam řidiči neohrožují 
a stačí se jen na chvíli zamyslet, např. 

nad tím, kdo vám ještě nezaplatil 
fakturu nebo jaké úkoly musíte zítra 
udělat apod. a jedete šedesátkou, ani 
si nevšimnete. 
V poslední době se u nás dějí strašli-
vé věci, které postupně omezují naši 
svobodu. Občané se začínají bát, 
podnikatelé ztrácejí chuť podnikat.  
Bohužel se ale začínáme bát si stě-
žovat i  na  zlovůli úřadů a  úředníků, 
které si platíme z našich daní. Nechá-
me si líbit úplně všechno? Nevím jak 
vy, ale já musím udělat docela dost 
práce, abych si vydělal těch 900 Kč, 
nehledě na  to, že je chci také sám 
utratit, protože nejlépe vím (na rozdíl 
od  úředníků města), za  co je utratit 
nebo kam je investovat.

To, že se město chystá tyto peníze 
ode mne vybrat za  takto marginál-
ní prohřešek, považuji za  naprosto 
skandální, nechutné a  odsouzení-
hodné. 
Vážení občané, vyjádřete, prosím, 
i vy svůj odpor k jednání vedení měs-
ta tím, že pošlete panu starostovi 
nesouhlasný email. Zavolejte mu 
a  řekněte mu, co si o  tomto poku-
tování myslíte. Kdo z  vás již dostal 
nesmyslnou pokutu a  nechal si to 
líbit? Zabraňme, prosím, Vladimíru 
Kořenovi, aby i  v  Říčanech zaváděl 
policejní stát!

S pozdravem
Aleš Marek

Máme bojovat 
proti vandalizmu?
Vždy jsem byl toho názoru, že ano, 
teď mám pochybnost. 10. 4. t. r. 
jsem upozornil jistého Jaroslava Jir-
sáka, že jede z  lesa přes zákazovou 
DZ. Vyskočil z  auta, fyzicky mne 
napadl a  silou mě narazil na  tzv. 
kapličku RZ. Při tom jsem si dost 
ošklivě narazil žebra. Přivolaná MP 
toto zadokumentovala a  předala 
to k  přestupkovému řízení, kde to 
dostala na  stůl paní Košatová. Při 
tomto řízení jsem uplatnil nárok 
na  náhradu 2.834 Kč včetně 90 Kč 
za  rentgen v  době pohotovosti, 

protože jsem byl po  dobu 10 ka-
lendářních dnů vyřazen z  jakékoliv 
činnosti. Jako důchodce a  OSVČ 
jsem si samozřejmě nenechal vy-
stavit neschopenku. Kdo měl někdy 
ošklivě naražená žebra ví, že ačko-
liv na  těle není prakticky nic vidět, 
bolest dokáže člověka zcela paraly-
zovat. Jirsák byl uznán ze spáchání 
přestupku, dostal pokutu 1 tis.Kč 
(z  možných 3 tis.) a  samozřejmě 
úhradu nákladů řízení též 1 tis. Kč.
Součástí výroku rozhodnutí bylo to, 
že s nárokem na náhradu škody jsem 
byl odkázán na soud, což paní Koša-
tová odůvodnila tím, že správní or-
gán má pochybnost o tom, zda jsem 
byl „opravdu vyřazen z jakékoliv čin-

nosti“. Jinak řečeno, vlastně řekla, že 
simuluji. Nepřisoudila mě ani těch 
90 Kč za pohotovost, doložených po-
kladním dokladem. Přeji jí upřímně, 
aby si narazila pořádně žebra, aby 
poznala, co to umí. To samé přeji 
i odvolacímu orgánu na KÚ, zastou-
peným Danou Laštovičkovou, která 
výrok solidárně potvrdila. Některé  
úvahy té prosté duše, v  odůvodnění 
uvedené, značně narušily mou důvě-
ru v úroveň  odvolacího orgánu.
K  soudu nepůjdu, nehodlám trávit 
stáří běháním po nich, nemusel bych 
se výsledku také dožít. Takže celkové 
skóre je takové: Jaroslava Jirsáka to 
stálo 2 tisíce, mě to stálo 2.800 Kč 
a 10 dnů paralyzujících bolestí a cca 
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K  této věci mohu jen říci, že jsem 
v  žádném případě o  panu Maci-
nauerovi neřekla a  ani si nemys-
lela, že je simulant. Naopak jsem 
na základě všech důkazů prokáza-
la, že mu zranění bylo způsobeno, 
a  proto byl obviněný ve  vydaném 
rozhodnutí uznán vinným. Je prav-
dou, že jsem v rozhodnutí odkázala 
pana Macinauera na soud z důvodu 
pochybností o  celkovém vyčíslení 
uplatňované škody. Mnou vydané 

rozhodnutí Krajský úřad přezkou-
mal a  také potvrdil s  tím, že výše 
škody nebyla prokázaná. Z žádné-
ho důkazu totiž nevyplývá, jakým 
způsobem byl poškozený omezen 
na  běžném způsobu života, po  ja-
kou dobu nemohl vykonávat svoji 
profesi jako OSVČ, ani po  jakou 
dobu léčba probíhala. S  ohledem 
na  to, že se pan Macinauer proti 
pravomocnému rozhodnutí KÚSK 
neodvolal a  s  náhradou škody se 

neobrátil na  soud, jsem přesvěd-
čena o  tom, že moc dobře ví, že 
ve věci bylo rozhodnuto v souladu 
se zákonem. A tak se z jeho strany 
jedná „jen“ o osobní útok na mou 
osobu. Přesto panu Macinauerovi 
nepřeji nic špatného, ať mu zdraví 
slouží a  dokáže nadále Říčaňáky 
svými články pobavit stejně, jako 
TV diváky Jozef Pátrovič v pořadu 
Česko Slovensko má talent. 

Olga Košatová 

Kafíčko 
Dobrý den, nově jsme pro Vás otevřeli 
netradiční retro kavárnu “KAFÍČKO”. 
Najdete nás na Masarykově nám. 34. 
Půjdete průchodem mezi GE money 
bank a Českou spořitelnou. Ve dvoře 
najdete různobarevné domečky jako 
ve  Zlaté uličce. Jste v  centru Říčan 
a přitom příjemně “zašití”.
Ocitnete se v prostředí dob minulých, 
můžete si poslechnout gramofon, 
půjčit knížku nebo šachy. Pro děti 
jsou připraveny dětské stolečky, pas-
telky, omalovánky a  další možnosti 
kreativního tvoření. 
Naše provozovna kromě výborné kávy 
a zákusků nabízí také čaje, nealko, hor-
kou čokoládu, punč, grog, víno a další.
Naše Kafíčko bude sloužit také jako 
galerie. Známí i  méně známí češ-
tí i  zahraniční umělci budou u  nás 
vystavovat svá díla, některá budou 
prodejná. V  současné době probíhá 
prodejní výstava známého českého 
malíře pana Dr.  Ivana Beneše. Pan 
Beneš je členem Sdružení výtvarníků 
České republiky. Je žákem akademic-
kého malíře profesora Miloše Čecha. 
Další zajímavostí v  příštím roce 
bude pořádání „ASTROVEČERŮ“ 

na  objednání. Vždy, když slunce 
bude vstupovat do  nového znamení. 
Na astrovečeru vyslechnete přednáš-
ku astrologa o daném znamení. Včet-
ně předpovědi na následující období 
nebo rok. Následovat bude odpověď 
kartářky na jednu Vaši otázku. Veče-
rem bude provázet živá hudba. Roz-
hovory, konzultace, příjemní lidé. 
O konání astrovečera Vás budu včas 
informovat. 
Pokud bude zájem, budu jednou až 
dvakrát měsíčně vždy v  sobotu pořá-
dat také “rodinné konstalace”. V těch 

můžete nahlédnout na  své problémy 
a najít způsob jejich řešení nebo roz-
krýt situaci, které úplně nerozumíte. 
U nás nezáleží na věku, každý si najde 
to své – PŘIJĎTE SE PŘESVĚDČIT! 

Petra Horáková

Redakční rada upozorňuje čtenáře Kurýru, že některé výroky uvedené v příspěvku pana Macinauera by mohly naplnit 
skutkovou podstatu přestupku podle § 49 odst. 1 písm. a) zákona o přestupcích. Protože však RR nezasahuje do obsahu 
příspěvků, mimo překročení daného rozsahu, vulgárního vyjadřování nebo podněcování k nenávisti, zveřejnila výše uve-
dený příspěvek v plném rozsahu.

inzerce

5 týdnů bolestí již snesitelných, které 
život pouze ztěžovaly.
Z  toho plyne poučení, když budete 

chtít napomenout vandala, dobře si 
to rozmyslete, alespoň po dobu, kdy 
bude na  přestupkovém paní Koša-

tová. Mohli byste na to doplatit více 
než ten vandal.

Václav Macinauer  
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Mezi námi

V  pátek 13. listopadu 2015 byla za-
hájena výroční konference naší sítě 
partnerských měst.  Na  první spo-
lečný večer přijeli všichni zastup-
ci měst, tedy kolegové z  Borkenu,  
Dainville, Grabow, Mölndal, a  po-
řádajícího Whitstable. Všichni jsme 
měli možnost potkat se se zástupci 
místních spolků a  klubů a  navázat 
novou spolupráci. Máme nové kon-
takty na  místní skauty, kteří by se 
rádi sdružili s  těmi našimi a  pozvali 
je na skautské JAMBOREE, které se 
uskuteční v roce 2017 v Anglii. Také 
se na nás obrátil místní fotografický 
kroužek a hudební sdružení. Nadějně 
vypadá budoucí spolupráce s  fran-
couzským Dainville. 
Jednání bylo v  sobotu 14. listopadu 
zahájeno Rogerem Annabelem, který 
vyzdvihl, že tato síť 10 partnerských 
měst má dlouholetou tradici a  jiné 
takto velké sdružení po  Evropě ne-
existuje; ani se tak často a  aktivně 
neschází, což dokazuje např. 43 let 
spolupráce mezi městy Albertslund 

a Grabow. Zdůraznil nutnost zapoje-
ní mladých lidí do aktivit sítě. Je dů-
ležité přímo zapojit starosty a ostatní 
představitele měst, aby měli možnost 
výměny zkušeností a informací. 
Jednotlivá města rovněž představila 
program na  příští rok.  Zástupci ří-
čanských spolků a klubů jsou v dub-
nu zváni na návštěvu švédského měs-
ta Mölndal. Příští výroční konferenci 
budeme pořádat v  Říčanech v  listo-
padu 2016 my.  Zástupci studentské-
ho parlamentu v Anglii plánují na rok 
2017 setkání studentů jednotlivých 
partnerských měst v rámci programu 
Erasmus+. V  rámci dalšího progra-
mu se řešily procedurální a  organi-
zační otázky a vize na další roky. 
Projekt letošního roku týkající se 
fotografování našeho města dle za-
daných témat byl úspěšný, a  proto 
jsme se rozhodli v dalším roce navá-
zat výtvarnou soutěží pro studenty 
na téma: „Můj region, ve kterém žiji 
a jak ho představím zahraničním přá-
telům“.

Více informací včetně fotografií nalez-
nete na  Facebooku Twinning Říčany. 
Spolky a kluby, a všichni ostatní, kteří 
mají zájem o spolupráci, nechť se nám 
ozvou na  twinning@ricany.cz. 

Petra Šmolíková a Jana Vavřinová, 
Partnerství měst Říčany

Říčany na konferenci v Anglii 



Ze sportu

Twist je vicemistr Evropy!
44 osob v  říčanských barvách se zúčastnilo MS a  ME 
rokenrolových formací v  ruské Kazani,  vzdálené 800 km 

východně od  Moskvy. V  sobotu 7. 
a v neděli 8. 11. se tančilo v basket-
balové hale za  přítomnosti prezi-
denta Tatarstánu či ministra sportu 
ruské federace. A  byl to pro Twist 
Říčany vydařený víkend! 
Dívčí formace Madonna znovu po-

tvrdila, že je nejlepší českou dívčí formací, když si jako jediná 
z ČR zatančila finále a skončila na pátém místě. Royal, další 
říčanská skupina, pak skončila v semifinále, celkově krásné 
9.místo na MS.
V  neděli probíhalo klání v  párových formacích junior. 
A říčanská formace CZECH ONE si vytančila titul vice-
mistrů – stříbrné medaile! Historický úspěch našich párů 
zanechal odezvu i u diváků. Ruské publikum bylo doslova 
nadšeno naší choreografií „růžového pantera“ a z našeho 
výkonu. Fotili se s námi i trenéři soupeřů, dávali jsme roz-
hovory, jak  do tatarské, tak i do centrální ruské televize.

Vypsat na  tomto omezeném prostoru všechny zážit-
ky z  pětidenního pobytu v  Rusku nelze a tak alespoň 
heslovitě největší zajímavosti:

 Už na letišti v hale, ale i po celém městě, na autobusech, 
atd. byly všude plakáty zvoucí na MS a ME v rokenrolu.

 Ubytování jsme byli v  universiádním (olympijském) 
městečku s veškerým komfortem, který měli na stejném 
místě účastníci světové Universiády 2013.

 Ačkoliv je Kazaň muslimským velkoměstem, žádné 
omezení, rozdílnosti, či třeba zahalování žen jsme neza-
znamenali. Lidé byli neuvěřitelně vstřícní.

 Do metra, obchodního domu, do sportovišť či universi-
ádního městečka, jsme vždy procházeli bezpečnostním rá-
mem s přísnou kontrolou. Nicméně jsme se cítili bezpečně.

 Byl to nejlépe organizovaný šampionát, kterého jsme se 
kdy zúčastnili!
Vedení TŠ Twist Říčany děkuje všem tanečníkům za 
vzornou reprezentaci oddílu, města i  České republiky. 
Poděkování letí i ke všem, kdož se jakkoliv podíleli na pří-
pravě pětidenního pobytu v Rusku. Formace Madonna se 
účastnila MS s finanční podporou Středočeského kraje.

www.tstwist.cz
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Bartošová mistryní Čech
V sobotu 24. 10. 2015 v Harrachově bylo zahájeno 26. Mis-
trovství Čech mládeže do 16 let. Početná říčanská výprava 
16 dětí, 2 trenérů a 3 doprovody se v Harrachově neztratila. 
Mistrovství se hrálo na  devět kol, tempem dvakrát deva-
desát minut, plus třicet sekund za  tah. Hrálo se v  hotelu 
Skicentrum, který se snažil, jak jen mohl, aby tak velkou 
kapacitu šachistů z celých Čech zvládl. Přes 500 účastní-
ků jistě není málo. Organizačně nebyl turnaj vůbec špatně 
zvládnut, spíš naopak. Pan Fiala, dlouholetý ředitel a orga-
nizátor, se snaží turnaj oživovat různými akcemi a  podle 
mého se mu to daří! Na turnaji se děti mohly setkat třeba 
i se Sergejem Movsesjanem, což je hráč světové extra třídy. 
A co výsledky naší výpravy? Domů jsme přivezli dva vzác-
né kovy. Julie Vilímová v  kategorii do  16 let vybojovala 

stříbrnou medaili a od zlaté medaile jí chybělo pouze lepší 
pomocné hodnocení. V kategorii do 14 let vybojovala Hana 
Bartošová dokonce titul! V posledním kole smetla svého 
soupeře, jak hurikán a přeskočila své soupeřky o půl bodu. 
Velká gratulace, obě slečny si své medaile zasloužily. 
V  klučičích kategoriích nejlépe bojoval Patrik Chajda 
a  David Hampl. Oba obsadili ve  svých kategoriích 29. 
místo. Mistrovství České republiky nás bude čekat v břez-
nu a KŠ Říčany 1925 nás bude reprezentovat Martin Vy-
strčil, který má přímý postup. Martin si tudíž v Harracho-
vě zahrál pouze Open a skončil na 20. místě. 
V březnu nám držte palce v Koutech nad Desnou na M ČR.

Děkuji Stanislav Stárek

Historie M Čech mládeže
Z  Mistrovství Čech, ze kterého se po-
stupuje na M ČR jsme přivezli v historii 
řadu medailí. Součet medailistů by byl 
velký, takže se omezím jen na zlaté me-
daile:

2001 Kamila Říhová D 12
 Zdena Šimurdová D 10
2005 Kamila Říhová D 16
2008 Zuzana Petrášková D 8
2010 Karolína Kořenová D 8
 Michal Pastrnek H 8
2011 Karolína Kořenová D 8
2012 Kateřina Pastrnková D 8
2015 Hana Bartošová D 14

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 sobotu  26.12. od 18.00 hod.  Startovné je libovolná cena v minimální hodnotě 50 Kč. 
Krásné svátky a především hodně zdraví a sil do roku 2016 přeje KŠ Říčany 1925
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Rybářské povolenky  
již pod stromeček
ČRS MO Říčany sděluje termíny prodeje rybářských povole-
nek na rok 2016, který bude probíhat v níže uvedených dnech 
v klubovně u Marvánku,a to vždy v sobotu od 8 do 12 hodin:
12. prosince 2015
9. a 23. ledna 2016
13. února 2016
5. a 19. března 2016
Více na www. crsricany.webnode.cz

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

Petrův zdar Pavel Novák
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U  pařezů na  paloučku šus-
tí v  listí plno broučků… 
Od sokolovny po fáborkách 
škrábou se až sem, do  ko-
pečka nad Starým kou-
padlem. Je čtvrtek, 5. den 

měsíce listopadu a  ze všech stran se scházejí účastníci 5. 
ročníku Běhu podzimním listím, závodu pro dítka tří až šes-
tiletá. Z altánu zbylo žel jen pár ohořelých polen, jako šatna 
nám tudíž poslouží natažené lano a místo stolu postačí pev-
né desky. Většina se přihlásila v předstihu e-mailem, a tak je 
prezentace rychlá a jen rozdáváme čísla. Počasí je nad míru 
příznivé, tlačí nás jen se změnou času spojená brzká tma. 
Obcházíme startovní čáru a okukujeme kužely značící mís-
to obratu jednotlivých kategorií, vyhlížíme opozdilce a ner-
vozita z  očekávání se stupňuje. Vždyť většina je na  svých 
prvních skutečných závodech. Třetí hodina odbyla a  již je 
to tu! Eržika nás vítá, představuje předběžce ve žluté vestě, 
broučkové opouští svůj doprovod a utíkají se rozcvičit. Prv-

ní startuje kategorie MAXI – holky a kluci z ročníku 2009 
na trase 400 m, nejmladší PIDI (ročník 2012) poběží svých 
100 m jako poslední a dostávají tak šanci probrat se ze spán-
ku po obědě a třeba i okouknout taktiku. Start! Žlutá vesta 
následována skupinkou s čísly na hrudi mizí za zatáčkou… 
Kdo vyběhne první? Jak lákavé by se mohlo zdát zkrácení si 

Další ročník Lesního běhu je za  námi. Podle ohlasů zú-
častněných soudím, že se opět jednalo o  zdařilou akci. 
Po  dvouletém působení v  rámci seriálu Salomon trail 
running cup jsme letos pořádali závod pouze vlastními 
silami a  ve  vlastní režii. Pohár Salomon se podle infor-
mací přesouvá do horských terénů. A ty jim v okolí Říčan 
samozřejmě nemůžeme poskytnout, přestože nejen podle 
mého názoru má trať našeho lesního běhu vše, co terénní 
běh má mít: ostré výběhy, seběhy, široké šotolinové cesty 
pro možnost předbíhání, naopak úzké technické pasáže 
(tzv. singltreky) a v neposlední řadě uspokojivé zázemí. 
Závod jsme tedy upořádali podle léty vyzkoušeného a ově-
řeného schématu, s  klidnou až rodinnou atmosférou. 
Nikoho jsme nenutili do předběžných přihlášek, naopak 
jsme na  sebe vzali riziko odhadu počtu závodníků. To 
abychom všem příchozím zajistili předstartovní, ale hlav-
ně pozávodní servis spojený s dostatečným občerstvením 
a relaxem po závodě a včasným vyhodnocením a vyhláše-
ním nejlepších ve všech vypsaných kategoriích. 
Jsme rádi, že se nám daří držet trend velké účasti závodní-
ků v dětských kategoriích. Letos bylo dětí více než dorostu 
a dospělých. Není totiž moc běžeckých závodů, kde by or-
ganizátoři pomatovali na vypsání soutěží i pro děti oddě-
leně podle věku. Jednotlivé dětské věkové kategorie měly 
také různou délku a náročnost tratě. Toto chceme i nadále 
udržovat a  umožňovat dětem závodit  se sobě rovnými. 
Stejně tak ale dáváme možnost porovnávat svoje výkony 
u dospělých rozdělením na kategorií podle věku a pohlaví. 
Tím se samozřejmě zvyšuje soutěživost a výkonnost.
Abych byl konkrétní, v dětských kategoriích závodilo cel-

kem 177 dětí v  deseti kategoriích, dospělých včetně do-
rostu běželo 137 v devíti věkových kategoriích.
Informace o  tom, jak se každý závodník umístil, jsou 
na  našich stránkách www.ricany.cz/org/bezeckyklub, 
v sekci lesní běh. Je zde také odkaz na malou fotogalerii, 
včetně krátkého videa pořízeného redaktorem interneto-
vé televize www.dobrericany.cz  Kdo má zájem, najde zde 
také informace o všech dosavadních ročnících závodu.
Závod pořádal Běžecký klub Říčany, a to zejména rodinní 
příslušníci ředitele závodu a dále kamarádi i z jiných spor-
tovních klubů. Zázemí poskytl SOKOL Říčany a  Rado-
šovice zapůjčením šatny v sokolovně. Bez podpory dlou-
holetých a ochotných sponzorů bychom těžko takovouto 
akci uspořádali, a proto jim patří dík nejen pořadatelů, ale 
hlavně závodníků. Stejně tak poděkování míří na Městský 
úřad Říčany, který podpořil akci přidělením grantu.
Doufám, že se mi podaří dát dohromady kolektiv pořada-
telů i pro příští již 35.ročník, který plánujeme opět na so-
botu 9. 10. 2016. 

Miloš Smrčka

Takový byl 34. ročník 
Lesního běhu Říčany XCR
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cesty… koho by však takové vítězství těšilo? Špalír na obou 
stranách cílové rovinky závodníky mohutně povzbuzuje. 
Jde to jak na drátkách a již tu máme naše nejmladší. Ti mo-
hou využít rodiče jako vodiče; ne však tahouna, každý musí 
po svých pěkně až za cílovou čáru. Odběhnuto… Měníme 
čísla za  pišingr a  dobíjíme vydanou energii. Stavíme se 
do půlkruhu a vzdáváme hold vítězům, místo „ bedny“ nám 
krásně poslouží pařezy. Vítězům sláva, poraženým čest, to 

k zápolení patří. Naučme se přijmout prohru, užívejme si 
radost z pohybu a naučme to i naše děti. 
A je konec běhu broučků přes kořeny na paloučku. V lese 
se již kvapem stmívá, sbíráme fáborky a klíče od auta – 
ó, díky, poctivý nálezče! Tak za rok na viděnou, pište si: 
ročník 6., říjen 2016. Děkujeme všem za účast, za pomoc 
a za cenné podněty k vylepšení.
Za atletický oddíl T. J. Sokol Říčany a Radošovice, Eva H. J.

Florbalové úspěchy
Sezóna se říčanským florbalistům zatím 
vyvíjí velmi slibně. Vezměme to popořád-
ku od nejmladších soutěžních týmů.
Elévové – v  této kategorii máme 2 týmy. 
Zkušenější Bílí postoupili již do nejvyšší-
ho koše ve své kategorii a řadí se tak mezi 

6 nejlepších týmů oblasti Praha a Středočeský kraj, což je 
obrovský úspěch. Modří se nenechávají zahanbit a na po-
sledním turnaji si zajistili postup do 4. výkonnostního koše.
Mladší žáci – i v této kategorii máme dvojí zastoupení. Bílí 
ze svých dosavadních třech turnajů v této sezóně dvakrát 
slavili postup do vyššího koše a nyní hrají již ve 3. výkon-
nostním koši, což je stejně jako u Elévů nejvyšší postavení 
této kategorie v historii klubu! Modří hrají se střídavými 
úspěchy a drží si postavení ze začátku sezóny.
Starší žáci – tuto kategorii zatím provází smůla, dva-
krát ze tří turnajů se probojovali po výborných výkonech 
ve  skupině do  finále, ale tam klíčový zápas nezvládnou,  
a tak stále na postup do vyššího koše čekají. Držíme palce, 
ať se to povede již příště. Výkony na to mají.
Dorost – tato soutěž se již hraje systémem dlouhodobé 
soutěže. Dorostenci mají zatím kolísavé výkony, z 5 zápasů 
zaznamenali 3 vítězství a 2 těsné porážky o gól, byť v obou 
těchto zápasech vedli, ale ve třetí třetině vedení vždy ztratili. 
Potěšili posledním zápasem na půdě Benešova, který porazi-
li 5:2. V prozatímní tabulce jim patří 5. místo s minimálním 
odstupem na první místo a stále věříme, že zabojují o postup. 
Platí zde totéž co u starších žáků, výkonnostně na to mají, jen 
musí udržet koncentraci po celou dobu zápasu.

Muži – tým zatím nad očekávání překvapuje a  zůstává 
v  soutěži jako jediný neporažen! Ve  svých šesti zápasech 
nastřílel soupeři 49 branek, z  toho ve  většině zápasů na-
prosto dominoval a  po  zásluze vede ligu s  náskokem tří 
bodů.  Nejproduktivnějším hráčem našeho týmu a zároveň 
druhým mužem celé soutěže je s 18 body Jan „Číča“ Mikeš. 
Rádi bychom poděkovali všem podporovatelům a  sponzo-
rům za přízeň v roce 2015, zejména městu Říčany za příspě-
vek na provoz našeho klubu i na soustředění v Nové Včelnici. 
Věříme v úspěšnou spolupráci se všemi i v roce 2016.
Nově komunikujeme s fanoušky na sociální síti Facebook 
(facebook.com/florbalricany), kde aktuálně zveřejnuje-
me fotky, videa, články a další aktuality a informace zápa-
sech a akcích klubu.  

Lukáš Recht a Jiří Pros, FBC Říčany 

V  letošní sezóně začal Adam Králík závodit v  kategorii 
Rotax Junior Max v německém seriálu Kart Trophy Weiss 
Blau, což je bavorský motokárový šampionát pod záštitou 
německého autoklubu NAVC. České barvy hájil v podvoz-
ku prachatické firmy MS Kart.
Ze 6 závodů Adam dva vyhrál, třikrát byl druhý a  jednou 
pátý. Po celou dobu vedl průběžné hodnocení, bohužel do-
platil na poměrně nespravedlivé počítání celkových výsled-
ků, kdy se škrtá nejhorší výsledek sezóny včetně nenastoupe-
ných závodů, a díky tomu, že Adam vždy všechny bodované 
jízdy dojel, se před něj dostal o pouhopouhý 1 bod domácí 
jezdec. Získal tak druhé místo, tj. titul 1. vícemistr KTWB.
Všem příznivcům děkujeme za podporu. www.kralikteam.eu

Adam Králík – 1. vícemistr KTWB v motokárách
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Fight club Říčany, o. s. 
Shrnutí závodní činnosti 
roku 2015 za  náš klub, vě-
nující se smíšeným bojo-
vým uměním, bude poměr-
ně stručné. Soutěžili jsme 

jen jednou na jaře na námi pořádaném turnaji v submissi-
on grapplingu „Říčanské potahání 2“ a jednou na podzim 
na open air tunaji v Odoleně Vodě. Obojí jsou turnaje spí-
še lokálního charakteru, takže se nám podařilo nasbírat 
i  dost medailí. Na  závodníka, který by pravidelně sbíral 
úspěchy i na republikové a vyšší úrovni, si budeme muset 
ale ještě chvíli počkat.
Co se týká běžného chodu klubu, tak bychom chtěli po-
děkovat městu Říčany za  poskytnutí grantu na  provoz 
klubu na tento rok, který nám zejména umožnil trénovat 
3x týdně v  kvalitních podmínkách Centra pro volný čas 
Na Fialce. Jako každý rok přišlo nejvíc nováčků a navrá-
tilců v lednu a v září a jako každý rok málokdo z nich vy-
držel pravidelnou poctivou dřinu. Pozitivní je, že se nám 
rozrostla „juniorka“ (od cca 6–7 let) let a děti tak mohou 
trénovat s někým podobně velkým a těžkým. Jako zápor 
beru fakt, že náročné tréninky nevydržela zatím žádná 
holka, i když pokusy i letos nějaké byly.
Všichni zájemci o tento sport bez ohledu na věk a pohla-
ví mají opět nejlepší možnost začít trénovat v lednu, kdy 
je nápor nováčků největší a mají tak kolem sebe více cvi-
čenců na stejné úrovni, se kterými mohou pilovat základy 
boje v postoji i na zemi.
Nové členy nabíráme celoročně, ale pokud jste se doteď 
nerozhoupali nebo dámy nerozhoupaly, že dorazíte na tré-
nink, tak nejlepším obdobím pro začátek je vždy měsíc le-
den. Je to z toho důvodu, že v tomoto měsíci v důsledku 
předsevzetí přichází nejvíce nováčků a máte tak největší 
šanci začít se cvičenci stejné výkonnostní úrovně. A i když 
drtivá většina nováčků s největší pravděpodobností u to-
hoto kondičně a psychicky náročného sportu příliš dlouho 
nevydrží, tak třeba zrovna vám začátek s ostatními nováč-
ky pomůže u tohoto sportu zůstat. 
Tímto článkem se obracím zejména na případné zájem-
kyně, protože několikrát za  měsíc řeším dotazy, jestli 
tento sport mohou dělat i holky a jestli mohou přijít. Bo-
hužel moje většinou strohá odpověď, že si stačí vzít spor-
tovní věci a  dorazit na  trénink, pak již není naplněna. 

Takže co mohou čekat děvčata na našem tréninku? Bo-
hužel jako ve všech plnokontaktních bojových sportech 
to, že budou na tréninku ve výrazné menšině. Budou se 
tak muset prát s  kluky, kteří jsou větší, těžší a  silnější. 
S kluky budou boxovat, s kluky se budou kopat, s kluky 
se budou házet na zem a s kluky se budou válet po zemi. 
To hlavní, na co se ale můžou těšit, je dřina a těžká dřina, 
kterou je provede přísný, nekompromisní a nespravedli-
vý trénér, který má vždycky pravdu. Trénink je samozřej-
mě náročný i pro kluky, takže  všechny činnosti trénujete 
s kluky, kteří budou zpocení a nebudou moc vonět. 
Co naopak na našem tréninku nenajdete? Zbytečný odpo-
činek, zbytečný klábosení, zbytečnou demokracii a disku-
tování s trenérem.
Když ale toto všechno nějakou dobu pravidelně vydržíte, 
tak se zaručeně velmi rychle dostaví výsledky ve  formě 
lepší kondice, pevnější postavy, psychické odolnosti 
a  zejméná umění reálně bojovat ve  všech možných si-
tuacích (na dálku, na blízko i na zemi). Takže moje od-
pověď, jestli je to sport vhodný pro holky, je taková, že 
určitě, protože budou mít výsledky, které od sportu oče-
kávají, ale bude to těžké a né úplně komfortní.Přijďte si 
s  námi zatrénovat i  Vy – první tři tréninky jsou pro 
každého ZDARMA! 
Více info na www.expeto.cz/fightclubricany/
Těšíme se na vás

Jan Pavlas, předseda sdružení a hlavní trenér

Ze sportu

Poděkování Míše Kholové
Minulý měsíc proběhlo v našem městě vyhlášení výsled-
ků nominací  Sportovec roku 2014/2015. Je báječné, že 
Říčany mají spoustu talentovaných lidí se sportovním 
duchem. Žije tu však někdo, kdo by si zasloužil titul: 
SPORTOVEC DESETILETÍ. Žena divoška plná energie, 
neutuchajícího optimismu a  sršící vtipem. Stará se již 
dlouhá léta o  zdravou sportovní kondici především něž-
ného pohlaví, a to od puberty až do věku 90 let.

Je to MÍŠA KHOLOVÁ se svojí sportovní činností 
S ÚSMĚVEM KE ZDRAVÍ.
Jsi ti ty, kdo nás dokážeš zvednout z gauče a donutit nás 
jít v zimě, větru i dešti do tělocvičny. Dát nám zapomenout 
na  spěch a  starosti všedního dne. Vyhnout se návštěvám 
lékařů, psychologů i psychiatrů, neboť tvé hodiny cvičení 
působí jako léčba ducha i těla. Tvé cvičení je zábavné, ne-
tradiční, promyšlené a propracované do posledního detai-
lu, se spoustou pomůcek. Prostě jedinečné a profesionální.
Za to ti patří, Míšo, náš obdiv a velký dík.  Tvoje věrné cvičenky 
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Basketbalistky 
a jejich soutěže

Na  úvod bych chtěla napsat, že se 
družstvům podařilo dosáhnout takové 
výkonnosti, že se účastní celostátních 
soutěží. A  i  když nevyhrávají všech-
na utkání, tak jsou zdatnými soupeři 
všem. Díky účasti v  těchto soutěžích 
objevují Říčany obyvatelé jiných vzdá-
lených měst, jejichž zástupkyně se 
utkávají s  našimi hráčkami. Přivítali 

jsme hráčky z  Litoměřic, Žďáru nad 
Sázavou, Kyjova, Ostravy, Olomouce, 
Pardubic, Hradce Králové, Brna a dal-
ší nás ještě čekají. Na  jedné straně 
nás těší dobré sportovní výsledky, ale 
zároveň i Říčany se dostávají do pově-
domí lidí, kteří k nám zavítali poprvé 
a  nebýt basketu, tak by je ani nena-
padlo sem přijet. Snažíme se tedy re-
prezentovat nejen nás jako sportovní 
oddíl s dobrou úrovní, ale i propago-
vat  město, které si to určitě zaslouží.
Máme za  sebou první zápasy a  bi-
lance všech družstev je kladná, a tak 
doufám, že do vánoc ještě nějaká ví-
tězství přidáme a budeme se pohybo-
vat v horních polovinách tabulek. 

Jana Machová, SK Slunéčko, o.s.

O  říjnovém víkendu 17.–18. v  Týnci 
n. Sáz. a  Horních Počernicích se to 
hemžilo malými i většími holčičkami 
v  růžových soupravách, které na  zá-
dech hrdě nosí logo „Gymnastika Ří-
čany“.  V Týnci sbíraly úspěchy naše 
nejmenší, pětileté holčičky, které se 
už nyní stávají „zkušenými závod-
nicemi“, před publikem začínají vy-
stupovat s  přirozeností sobě vlastní 
a  navíc přidávají i  medailová umís-
tění! Zlatou medaili si vybojovala A. 
Žvejkalová a  stříbrnou K. Rašková, 
4. K. Šebestová a 5. B. Štěpáníková. 
Ve  starší ktg. bylo milým překva-
pením 1. místo T. Hruškové (která 
byla na  svých druhých závodech), 
7.K.Kuchařová. Bronzovou medaili 
si v ktg. 2007–8 zasloužila A. Bernar-
dová, těsně za ní skončila s krásným 
výkonem A. Hanzálková. Ale pozor 
– zastoupení jsme tentokrát neměli 
jen v řadách dívek, šestiletý Davídek 
Cirkva bojoval více než úspěšně – 
zlatá medaile ho jistě bude motivovat 
do dalšího cvičení. „Je to první kluči-
čí vlaštovka, rády bychom, aby jich 
bylo v  budoucnu více,“ říká jedna 

z  trenérek. Do  Horních Počernic se 
na Závod gymnastických nadějí, jako 
již tradičně, sjelo 13 nejlepších oddí-
lů z  celé ČR. V  ktg. 2008 jsme měly 
tři říčanské gymnastky – nejlépe si 
v této konkurenci vedla E. Pospíšilo-
vá, která skončila na 10. místě. V ktg. 
2009, kde za naše barvy bojovaly dvě 
holčičky, jsme slavily úspěch díky A. 
Jechové, která se umístila na 2. místě 
(celkem 50 závodnic). Společný sou-
čet známek Andrejky a  Ellenky pak 
znamenal krásné 3. místo mezi všemi 
oddíly!!!
Co nového v  TeamGymu? Družstva 

závodila v  Plzni 25. 10. Vůbec nej-
mladší účastnice závodu Sovičky 
jely především „na  zkušenou“, se-
známily se se závodním prostředím 
a atmosférou. Ještěrky jsou již o něco 
zkušenější, ale doplněny novými po-
silami. Obě velmi mladá družstva 
jsou velkým příslibem do budoucna. 
Poslední družstvo Lemurky jsou již 
ostřílené závodnice, které nás v listo-
padu budou reprezentovat na  MČR 
v Trutnově.
Přejeme všem gymnastkám i  čtená-
řům krásné a pohodové Vánoce!

TJ Tourist Říčany – odd. SG a TG

Gymnastický podzim
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RAGBISTKY DOSÁHLY 
HISTORICKÉHO ÚSPĚCHU
Nevídaný kousek se povedl ragbistkám Říčan na podzim-
ním turnaji v  Petrovicích, kdy po  letech změnily finálový 
pár nejvyšší ragbyové ligy žen 7´.Toto výsadní finálové po-
stavení patřilo doposud výhradně hráčkám RK PETROVI-
CE a RC SPARTA PRAHA. Říčanské Laplle však tentokrát 
zvládly skupinu i semifinále nejlépe a prvenství v turnaji se 
utkaly právě s  domácími Petrovicemi. Zkušenější hráčky 
RK PETROVICE však již byly nad jejich síly. Přesto ale, 
když na dalších turnajích obsadily říčanské ragbistky čtvrté 
a třetí místo, přezimují v dlouhodobé tabulce na medailové 
pozici, právě za dvojicí většiny finálových duelů v lize žen 7’ 
RK PETROVICE a RC SPARTA PRAHA.

ÁČKO NA PODZIM PŘEDČILO I SVÁ 
VLASTNÍ OČEKÁVÁNÍ
Na  počátku letošní sezóny se do  kádru vrátilo několik 
starších a  zkušených hráčů, které velmi dobře doplnili 
mladí hráči, lonští junioři. Po letní přípravě tak bylo jas-
né, že mužstvo musí po minulé, ne moc vydařené sezóně, 
myslet letos na postup do play off, kde se bude snažit po-
prat znova i  o  titul Mistra republiky. Po  podzimní části, 

ve které RC MOUNTFIELD ŘÍČANY prohrály pouze dvě 
utkání, je už účast v play off povinností. Opustit součas-
nou třetí příčku, nebo nemyslet teď už i na lepší umístěni 
po základní části, by nebylo říčanské.

JUNIOŘI VÍTĚZNĚ V HEIDELBERGU
V říjnu vycestovali říčanští junioři do německého Heidel-
bergu, kde se střetli s  domácím týmem. Ten stejně jako 
Říčany vybojoval titul Mistra své země.
V pohledném utkání postupně získali říčanští herní pře-
vahu, kterou vyjádřili devíti položenými pětkami oproti 
jedné obdržené. Konečný výsledek 7:49 hovoří vcelku jed-
noznačně, ale hra domácího celku nebyla vůbec špatná 
a  pro RC MOUNTFIELD ŘÍČANY, který s  jasným pře-
hledem  vede domácí soutěž,  to byla velmi dobrá konfron-
tace.  Po zápase proběhl společný ragbyový třetí poločas 
s  projekcí čtvrtfinálových utkání světového šampionátu. 
Na jaře by měl soupeř přicestovat do Říčan.

NEJMLADŠÍ SE STŘÍBREM 
Z ITALSKÉHO MILÁNA
Před koncem podzimní sezóny se nejmladší hráči katego-
rií U8, U10 a U12 zúčastnili výborně obsazeného turnaje 
v italském Miláně. Výsledkem bylo stříbro v kategorii U10!, 
5.místo U8 a  9. místo U10. Více než dosažené umístění 
však těší spokojenost s  tím, že v  těchto kategoriích drží 
RC MOUNTFIELD ŘÍČANY s nejlepšími italskými týmy 
krok. Turnaje v  Miláně se zúčastnilo cca 1.000 dětí z  19 

Ragbyový podzim
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klubů, z  většiny těch nejlepších v  Itálii a  jediného zahra-
ničního, říčanského Mountfieldu. Říčany byly pozvaný 
jako jediný neitalský klub po loňských výborných výkonech 
na turnaji dětí v Mantově. Itálie je na 12. místě světových 
tabulek a tak to bylo srovnávání s týmy výrazně vyšší úrov-
ně, než v domácích soutěžích. Říčanské týmy v této konku-
renci obstály velice dobře, ze svých 18 zápasů 14x vyhrály 
a  čtyři prohry byly velice těsné. Všichni hráči si  zaslouží 
velkou pochvalu, v náročných zápasech se každý naprosto 
překonával. Byla to pro děti další velká zkušenost v jejich 
životě a to nejen sportovní. V Miláně se znova potvrdilo, že 
dlouhodobá práce s mládeží říčanského ragby jde dobrým 
směrem. Navíc nárůst členské základny mezi nejmenšími 
stoupá a  vysoká mediální popularita ragby v  souvislosti 
s  MS v  Anglii zvyšuje zájem o  ragbyové hodnoty. Po  pří-
jezdu obdržel RC MOUNTFIELD ŘÍČANY oficiální dopis 
od prezidenta klubu AS Milano, v němž osobně poděkoval 
za předvedenou hru, vystupování na turnaji a pozval říčan-
ské týmy na další ročník. 

OLDBOYS VÍTĚZNĚ NA TURNAJI 
VETERÁNŮ V PŘELOUČI
Pátého ročníku veteránského turnaje „O  přeloučského 
bizona“ se říčanští OldBoys zúčastnily již po čtvrté a letos 
poprvé vítězně. Do turnaje zasáhly celkem čtyři týmy. Vedle 
domácích Bizonů a  říčanských veteránů také Moravsko-
slezští Orli a  hráči OldBoys Praha. Turnaj se odehrál sys-
témem každý s každým s hrací dobou 2x12min. Říčanský 
OldBoys tým zvítězil ve  všech utkáních shodným skóre 
10:0 a přivezl z Přelouče putovní trofej “Bizona”.

CELKEM 38 HRÁČŮ BYLO 
NOMINOVÁNO DO MLÁDEŽNICKÝCH 
REPREZENTACÍ ČR 

U18 (1998–1999)
Bureš Tomáš, Cimprich 
Martin, Fojtík Jan, Froněk 
Albert, Hanousek Ma-
rek, Chytil Lukáš, Kobián 
Kryštof, Kohout Matyáš, 
Kubelka Štěpán, Nižník 
Štěpán, Růžička Vojtěch, 
Ryšavý Robert, Suchopár 
Albert, Šmolcnop Jan, Vr-
koč Vilém

U16 (2000–2001)
Freiwillig Lukáš, Blaško Petr, Haš Jan Matěj, Havel Ja-
kub, Homer Jakub, Kohout Kryštof, Kuchař František, 
Langr David, Linhart Lukáš, Müller Jakub, Otruba Ma-
rek, Rosecký Matyáš, Stránský Tomáš, Šimeček Matěj
U14 (2002–2003)
Dvorský Daniel, Dupuy Samuel, Formánek Matěj, Frinta 
Jan, Jetmar Matyáš, Mašek David, Rada Ladislav, Selix 
Jakub, Šimeček Jiří

PODĚKOVÁNÍ JIŘÍMU ŠTUKSOVI
Ragby za  sedm 
týdnů Mistrov-
ství světa v Ang-
lii prožilo medi-
ální boom. Ale 
i  návštěvností 
na  stadiónech, 
posunem ragby 
za poslední čtyři 
roky, hrou všech 
týmů, ragbyový-
mi hodnotami 
na  hřišti i  mimo 
něj, či ziskovos-
tí sportovního 

podniku zlomilo řadu rekordů a  předčilo v  mnoha smě-
rech řadu jiných celosvětových akcí. Již na třetí šampionát 
v řadě si Česká televize jako svého ragbyového experta při-
zvala ke spolukomentování bývalého říčanského rozhodčí-
ho Jiřího Štuksu. Jeho hlas za mikrofonem jsme mohli sly-
šet při 18 zápasech a vidět  jej na živo ve sportovním studiu 
ČT v průběhu finálového zápasu na konci října. I díky jeho 
přesným postřehům, odborným analýzám, ragbyovým 
příběhům, ale hlavně laické veřejnosti jednoduše a srozu-
mitelně vysvětlovaného dění na hřišti, vstoupilo ragby z ob-
razovek k vám ve vašich domovech a do povědomí statisíců 
diváků v nejsledovanějších večerních časech. Vedení klubu 
by takto rádo poděkovalo Jiřímu Štuksovi za jeho velký kus 
práce při MS, za  vstupy během přenosů k  divákům, ale 
i za odbornou pomoc a spolupráci s komentátory redakce 
sportu mimo vysílání. Jime, děkujeme.   

Mediální komise RC Říčany
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Ze sportu

Podzimní šprtcové akce
Říčanští hráči šprtce po  letních prázdninách oprášili 
stoly a  trénují pravidelně každé pondělí. Bez ověření 
herních dovedností se soupeři to však nejde v  žádné 
sportovní disciplíně. Proto jsme měli v plánu zúčastnit 
se v sobotu 17. října 3. ligy ve Vršovicích na ZŠ U Ro-
háčových Kasáren. Kvůli onemocnění několika hráčů 
jsme se nakonec bohužel vypravili pouze ve  dvou (To-
máš Tichý, Petra Mátlová). I přes handicap, ztráta bodu 
v  každém kole, jsme dokázali zvítězit nad Vršovicemi 
5:4. Zápas s Luštěnicemi jsme prohráli 2:4 a s favoritem 
ŠK Manver Pečky 3:6.
Ve větším počtu jsme hráli turnaj Českého poháru – ČP 
36 v sobotu 7. listopadu v Praze v tělocvičně Sokola Ko-
bylisy. Na svůj první turnaj přijeli i nováčci Matěj Hole-
ček a Vojta Mátl. Matěj obsadil krásné 65. místo, Vojta 
s jednou výhrou byl 78. Petra Mátlová skončila celkově 
28. a  2. v  ženské kategorii. Tomáše Tichého, dalo by 
se říci již tradičně, provázela na  turnaji smůla. Hned 
v prvním zápase zlomil dvě hokejky a prohrál 0:3. Další 
zápasy se nesly ale v lepším duchu a Tomáš si nakonec 
vybojoval nominaci na MČR v juniorské kategorii. Jako 
jediný tak bude reprezentovat Říčany na  mistrovství 
České republiky. Držíme palce.
Informace o kroužku, turnajích apod. naleznete na na-
šich stránkách http://bhc-radosovice.webnode.cz/ .

Přejeme krásné vánoce a úspěšný rok 2016. 
Petra Mátlová

V  listopadovém Kurýru jsme hodnotili 
atletickou sezónu 2015, která byla z na-
šeho pohledu výtečná. Nyní bychom se 
rádi podělili o navazující úspěchy, které 
byly takovou třešničkou na dortu. 
8. listopadu 2015 jsme se zúčastnili 82. 

ročníku kultovního závodu Velká kunratická a  říčanská 
atletika opět zazářila. Hvězdami byly Eliška Lacková (08) 
– zlatá medaile a  Kristýnka Vlčková (08) – bronz. Obě 
děvčata se ke  stupňům vítězů musela probojovat polem 
269 závodnic z  celé republiky. Za  náš oddíl dále běželi: 
Kája Lacková (42. místo), Lukáš Severa (43. místo), Bára 
Vlčková (55. místo), Štěpán Tabulka (86. místo), Honza 
Pelant (141. místo), Bára Tabulková (141. místo) a Lucka 
Severová (219. místo). Všem závodníkům děkujeme 
za vzornou reprezentaci našeho oddílu.
Den před Velkou kunratickou, 7. listopadu 2015, se ně-
kteří naši atleti zúčastnili halového čtyřboje v  Českém 
Brodě. Kája Lacková, Eliška Lacková a  Ondra Šátek si 
odnesli zlato, Patrik Geist a Jan Boháč stříbro, Štěpán Ta-
bulka skončil na 3. místě. Výborná jsou i 4. místa Týnky 
Vlčkové a Matěje Kováře a 5. místo Báry Vlčkové. 

Oddíl atletiky šlape jako dobře promazaný stroj, tak jen 
abychom se nezadrhli na štěrkové dráze, ale o tom jsme 
už psali…

Vendula Höfinghoff, za atletický oddíl  
TJ Sokol Říčany a Radošovice

Velká Kunratická 2015 – zlato a bronz pro říčanskou atletiku
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Co se děje v kultuře

ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ 
Masarykovo nám. 83 
Tel. 323 602 654 
Email: dospele.odd@knihovna.ricany.cz

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

ODDĚLENÍ PRO DĚTI 
Komenského nám. 1910 
Tel. 323 605 920 
Email: detske.odd@knihovna.ricany.cz

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

Provozní doba knihovny o vánočních svátcích a na přelomu roku:
Výše uvedená provozní doba platí 
do  22. 12. 2015 (včetně) a  poté od   
2. 1. 2016. V  tomto roce je naposle-
dy otevřeno v úterý 22. 12. Od středy 

 23. 12. do  pátku 1. 1. je zavřeno. 
V  oddělení pro dospělé je opět ote-
vřeno od soboty 2. 1., v oddělení pro 
děti od pondělí 4. 1.

Zaměstnanci knihovny přejí všem 
čtenářům krásné Vánoce plné rados-
ti, pohody a hezkých zážitků a poho-
dový celý rok 2015

Čtvrtek 3. 12., 18.30 – Vladimír Pikora
Autorské čtení, prezentace, křeslo  
pro hosta (přesunuto z původního termínu 26. 11.)

2. 12. 2015–8. 1. 2016 „116 zastavení v Provence“

O tomto pořadu jsme vzhledem k pů-
vodnímu listopadovému termínu in-
formovali již v minulém čísle Kurýra. 
Nyní tedy připomínáme: 
Vladimír Pikora je jednou z  našich 
nejvýznamnějších osobností světa 
ekonomie a  financí a  autorem knih, 
které se staly bestsellery (Nahá pravda 
aneb co nám neřekli o našich penězích 
a budoucnosti, Všechno je jinak, Lum-

pové a beránci atd.).  Ve svých dílech se 
zaměřuje na problémy, které se přímo 
dotýkají každého z  nás. A  vývoj mu 
dává za  pravdu, co píše ve  svých kni-
hách, se většinou naplňuje. Na setkání 
v knihovně představí své knihy, v pre-
zentaci předvede své pohledy na  té-
mata týkající se financí a v „křesle pro 
hosta“ zodpoví dotazy návštěvníků. 
Vstup je volný.

Výstava fotografií Josefa Zavřela, 
která bude instalována v  oddělení 
pro dospělé, je tentokrát tématic-
ky vymezena hranicemi jihofran-
couzského kraje Provence. Kolekce 
„116 zastavení“ nevznikla naráz! 
Je výslednicí čtyř delších pobytů 
během posledních dvanácti roků. 
Po návštěvách tradičních lokalit 
se autorův zájem o tento kraj 
systematicky rozšiřoval, aby nakonec 
při tvorbě scénáře výstavy došel 
k  přesvědčení, že diváka především 
upozorní na ta místa a zajímavosti, 
které nebývají v  programu 
krátkodobých turistických zájezdů. 
Provence dokáže hluboce zaujmout 
svou bohatou historií, četné památky 

jsou toho důkazem. Má i rozmanitou 
přírodu, která uchvacuje paletou ba-
rev a  neočekávaných tvarů. V  nepo-
slední řadě zde žijí lidé, kteří vás pře-
kvapí svou otevřenou srdečností. Ať 
„vandrujete od vesnice k vesnici nebo 
od městečka k městu, vše je tak nějak 
duchovně propojeno. A  postupně se 
stále více utvrzujete, že opravdu stojí 
za to se sem navracet. Proto je „116 
zastavení“ i  určitým autorovým vy-
znáním a díkuvzdáním, už jen proto, 
že mohl a směl tento kraj navštívit. 
Slavnostní zahájení výstavy, na které 
všechny zveme, se uskuteční ve stře-
du 2. prosince v  17 hodin. Výstavu 
pak lze volně navštívit kdykoliv v ote-
víracích hodinách Husovy knihovny.
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Jakub Ryba, od  je-
hož narození letos 
uplynulo 250 let 

a  200 let od  jeho nešťastné smrti, byl 
velmi plodný autor – napsal kolem 1300 
různých děl. Každý jistě zná Rybovu 
Českou mši vánoční, ale ne každý však 
ví, že Ryba napsal mše celkem tři a kro-
mě té zmíněné ještě Missa Pastoralis in 
C a Pastorální in D, kterou jsme se roz-
hodli v  ŘKO nastudovat. Ke  mši patří 
samozřejmě i pěvecký sbor. Letos bude-
me opět spolupracovat se Sukovým ko-
morním sborem z Benešova, který vede 
sbormistryně Helena Sochová. Protože 
se jedná o  ženský sbor, mužskou část 
sboru budou tvořit hostující zpěváci 
z Říčan, Mnichovic, Ondřejova a okolí. 
Od této sezóny má Říčanský komorní 
orchestr nového uměleckého vedou-
cího, kterým je pan Petr Anděl. Pan 
Anděl je profesionálním houslistou 
a členem orchestru Národního diva-
dla v  Praze, takže máme jedinečnou 

příležitost využívat jeho bohaté mu-
zikantské i interpretační zkušenosti. 
Příští adventní koncert orchest-
ru, na  který vás tímto srdečně zvu, 
se bude konat v  úterý 15.prosince 
v 19:30 hod. v sále KC Labuť. Program 
bude zahrnovat skladby s vánoční té-
matikou. Na  začátku zazní Concerto 
grosso Arcangela Corelliho, následo-
vaný koncertem Es-Dur pro trubku 
Josepha Haydna v podání Jana Vitin-
gera. Jan Vitinger absolvoval Konzer-
vatoř v  Plzni, je členem souboru Pil-
sen Brass a vystupuje též jako sólista 
na různých hudebních festivalech. 
Druhá část programu začne dvěma 
pastorelami Jan Jakuba Ryby „Roz-
tomilý slavíčku“ a  „Milí synáčkové“ 
a  závěr bude patřit zmíněné Rybo-
vě Pastorální mši. Jako sólisté se 
představí Alena Vašáková (sopran), 
Helena Sochová (alt), Petr Jedelský 
(tenor) a Jan Ericsson (bas). 
Vánoce si nedovedeme představit 

bez koled a tak budou mít posluchači 
na  samý závěr příležitost zazpívat si 
vánoční koledy s pěveckým sborem. 
Rád bych ještě na  tomto místě po-
zval mezi nás každého, kdo by si chtěl 
s námi zahrát, zejména hráče na smyč-
cové nástroje (housle, viola, violoncel-
lo). Je škoda, když po opuštění hudební 
školy přestane většina žáků na svůj ná-
stroj hrát, čímž vyjde úsilí i prostředky 
věnované základnímu hudebnímu 
vzdělání naprázdno. Říčanský komor-
ní orchestr je vhodnou příležitostí jak 
toto osobní bohatství uchovat a udržo-
vat. Zkoušky orchestru se konají každé 
úterý v 18:00 hod. v KC Labuť. 

Milan Pračka

Co se děje v kultuře

„Knihovna 
po zavíračce“

Takto jsme pojmenovali nový cyklus 
besed v oddělení pro dospělé, ve kterém 
můžete vyslechnout osobní příběhy zají-
mavých lidí žijících ve vašem okolí.
Čtvrtek 10. prosince v 18.00 – Cesta 
do Santiaga de Compostela
Prvními hosty Knihovny po  zavíračce 
budou paní Hana Orphanidou s man-
želem, kteří povyprávějí o jejich společ-
né cestě do  poutního místa Santiaga 
de Compostela. Atmosféru jejich puto-
vání navodí četné fotografie. Na své si 
přijdou nejen poutníci a milovníci dale-
kých cest, ale i všichni ostatní. 
Tentokrát výjimečně po skončení bese-

dy nemusíte spěchat domů, ale můžete 
si Knihovnu po  zavíračce osobně vy-
zkoušet.  Připravujeme pro vás v přítmí 
místa na  čtení, a  protože nás čekají 
Vánoce, tak i malé pohoštění a dárečky.

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

Vánoční prodejní výstava v  Kotelně 
byla zahájena 27. listopadu. Obra-
zy, plastiky a  grafiky jsou výběrem 
z celoroční výstavní činnosti galerie. 
Výstava ale není určena pouze pro 

nakupující návštěvníky, přijít mů-
žou všichni, kdo se rádi pokochají 
a třeba i  inspirují uměním a v před-
vánočním shonu přijdou do  galerie 
zrelaxovat. 

Prohlédnout a koupit si krásná umě-
lecká díla máte možnost až do 9. led-
na 2016.
Všichni jste srdečně zváni! www.gale-
riekotelna.cz

Galerie Kotelna zve na tradiční vánoční 
trhy s uměním

Adventní koncert Říčanského komorního orchestru 
a Rybova vánoční mše tentokrát jinak.
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19.00

01

siLVesTr 2015
 Čt 31 / 12 / 2015 – 20.00
   SilveStRovSká Rocková zábava  
   S kaPelou Benefit.  
   SloSovatelné vStuPenky – tOMBOLA!  

buTy 
 St 17 / 02 / 2016 – 20.00
   konceRt známé moRavSké kaPely.  

VÁnOCe S fLeReteM 
– křest CD HOPA BeJBe
valašská kapela Fleret se na konci dubna zavřela do studia a po čtyřech letech 
natočila novou řadovou desku, která se jmenuje Hopa bejbe. výsledek je skutečně 
znamenitý. vznikl totiž pestrý a rozmanitý hudební materiál, který opět podporují 
velmi kvalitními texty. 

SiLVeStR 2015 
– Silvestrovská rocková zábava s kapelou Benefit
Přijďte si s námi užít rockovou zábavu s kapelou benefit, která se po letech vrací  
na místo svého vzniku. benefit patří mezi špičky české rockové scény o čemž 
svědčí i to, že za 45 let své existence rozhodně „nezešedl” a v posledních třech 
letech vydal 2 nové autorské desky „Rock´n ŕoll” a „A ta je dobrá”, které  
se setkávají s úspěchem po celé ČR. Silvestr s kapelou benefit vás rozhodně nabije 
energií a vy tak budete moci přívítat nový rok . Čeká vás nezapomenutelný večer 
s tombolou a od půlnoci rockotéka napříč žánry. benefit vystoupí v sestavě: Dany 
Horyna a Vláďa Koudelka – zpěv, Milan Vipler – bicí, Vašek „Merlin” Kalaš  
– basa, Matěj Koudelka a Jakub Koudelka – kytary. Start ve 20.00 hod.

fRAntišeK neDVěD & tie BReAK 
– koncert folkové & country legendy
leader skupiny je František nedvěd, který začal působit v umělecké oblasti 
již v r.1974 se svým bratrem Janem ve skupině brontosauři.  v r.1975 začali 
spolupracovat se skupinou Spirituál kvintet. za dobu spolupráce těchto hudebních 
těles bylo vydáno 11 nosičů skupiny brontosauři a 10 nosičů se skupinou Spirituál 
kvintet. od r.1992 hrál F. nedvěd se svým bratrem. v té době vznikly 3 samostatné 
nosiče. nejvýraznějším triumfem byl koncert Strahov 96, který navštívilo  
cca 70000 diváků. v r.1988 vznikla po rozchodu bratří nedvědů skupina Druhé 
Podání pod vedením F. nedvěda. vznikají hudební nosiče: neváhej a vejdi, Druhé 
Podání, třetí pokus, Čtvrtá sada, Pátá. mnoho z těchto nosičů získalo zlaté desky 
a řadu ocenění. Druhé Podání bylo složeno z muzikantů renomovaných skupin 
Fešáci, Rangers....v r.2004 vydává F. nedvěd nosič „když ohně zaplanou”, tento nosič 
vybočuje z řady dosud vydaných nosičů a mapuje písně Františkova trampského 
mládí. v lednu 2008 se F. nedvěd rozchází se skupinou Druhé Podání. v současné 
době ho doprovází skupina jeho bratra Jana. muzikanti zvučných jmen Petr 
kocman, vojta nedvěd, milan Plechatý. S touto skupinou překračuje v započatém 
díle. Skupina se jmenuje tie break. Dovolujeme si vás tímto stručným hudebním 
životopisem pozvat na večer plný pohody, vlídného slova a hlavně pěkných 
písniček z pera takových velikánů jako jsou gordon lighfoot, Don Williams, Jan 
nedvěd. texty jsou od Františkova přítele a spolupracovníka ve Spirituál kvintetu 
Dušana vančury. F. nedvěd si dovolí zahrát písně i ze svého pera. tato formace 
vystupuje s pořadem, který je průřezem těch nejlepších písní z dosud vydaných 
alb. určitě uslyšíte i písně, které zpival a hrával se svým bratrem Janem. chcete-li 
si odpočinout od denního shonu, budeme se těšit na vaši návštěvu. 

neBuď LABuť A  zaJDi na kultuRu!

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

19.30

03

22. seTkání  
beaTLemaniaků
 Pá 04 / 12 / 2015 – 19.00
   tHe BACKwARDS, PetR KOLÁŘ, wABi DAněK. 

fLereT
 St 09 / 12 / 2015 – 20.00
  konceRt oblíbené valašSké kaPely,  
   KŘeSt CD HOPA BeJBe. 

 KOnCeRt Y 

VÁnOční AKADeMie 
Út vánoční koncert kurzů hry na klavír Adély Donátové a kurzů hry na bicí 
nástroje Zdeňka Sýkory.

 VÁ ŽnÁ HuDBA 

wiHAnOVO KVARtetO
St koncert z cyklu „Kruh přátel hudby“.

 DiVA DLO 

J. DuCHeK / L. HABAneC:  
iL COnGeLAtORe – ZMRAZOVAč
Čt  šatopletův podzim – kočovné divadlo ad Hoc. netradiční opera.

 KOnCeRt Y 

22. CeLORePuBLiKOVÉ SetKÁní 
BeAtLeMAniAKŮ
Pá vystoupí kapela tHe BACKwARDS, která slaví 20 let své existence 
Hosté: Petr Kolář a wabi Daněk, pořadem provází Jirka Svátek,  
Předseda Fanklubu beatles.

 KOnCeRt Y 

MiKuLÁšSKý KOnCeRt
Po zuš Říčany.

 KOnCeRt Y 

fLeRet – VÁnOCe S fLeReteM 
St koncert oblíbené valašské kapely, křest CD HOPA BeJBe.

 OS tAtní 

CHARitAtiVní PŘeDVÁnOční BAZÁReK
So bude se zde prodávat seconhendové oblečení, podávat káva, cukroví  
a pro děti bude připraven malý program. akce se koná v prostoru předsálí.

 VÁ ŽnÁ HuDBA 

VÁnOční KOnCeRt ŘíčAnSKÉHO 
KOMORníHO ORCHeStRu
Út  Hraje Říčanský komorní Orchestr, Sukův komorní sbor Benešov  
pod vedením sbormistryně Heleny Sochové. Diriguje Petr Anděl.

 KOnCeRt Y 

ZACHRAňte JeŽíšKA 
St vánoční koncert kurzů kytary Jiřího Bardy a pěveckého sboru Bardáček.

 KOnCeRt Y 

JAZZOVÉ VÁnOCe
Čt vánoční jazzové rozjímání od dixielandu k swingu. účinkují: SeniOR 
DiXieLAnD – skvělá dixielandová kapela v čele se zpěvákem, trumpetistou 
Petrem Hasmanem, JJ JAZZMen – výborná světoznámá kapela, jako host 
Darja kuncová, PRiMe tiMe VOiCe – jazzové vokální dámské trio doprovázené 
instrumentálním jazzovým triem.

 KOnCeRt Y 

VÁnOční KOnCeRt Zš BeZRučOVA
Út vánoční vystoupení žáků a učitelů ze zš bezručova.

 KOnCeRt Y   SPOLečnOS t A tAneC 

SiLVeStR 2015
Čt Silvestrovská rocková zábava s kapelou Benefit.  
Slosovatelné vstupenky – tOMBOLA!
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těšíme se na vaši návštěvu!
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 St 23 / 03 / 2016 – 20.00
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Wake up and LiVe 2016
 Pá 01 / 04 / 2016 – 18.00
   Finálový konceRt vítěznýcH kaPel  
   SoutěžníHo multižánRovéHo HuDebníHo  
   FeStivalu. PŘiHláška PRo kaPely  
   na: www.wAKeuPfeStiVAL.CZ.  
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19.00
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rybičky 48
 Pá 11 / 03 / 2016 – 20.00
   konceRt v Rámci „LÉtO V PeYtCHi tOuR”.  

Liga proTi neVěře
 Út 01 / 03 / 2016 – 20.00
  komeDie S Detektivní záPletkou.  

děTský karneVaL
 ne 10 / 01 / 2016 – 14.00
   ve SPoluPRáci S Jazykovým StuDiem Sylvy  
   maŘíkové. ÚČinkuJe StAnDA A VAnDA. 

franTišek nedVěd  
& Tie break
 St 27 / 01 / 2016 – 20.00
  konceRt známéHo ČeSkéHo PíSniČkáŘe  
   S kaPelou. 

ondřej HaVeLka  
& his melody makers
 Út 02 / 02 / 2016 – 20.00
  konceRt oblíbené kaPely, kteRá HRaJe  
   muziku 20. – 30. let. 

18.00

22

20.00
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siLVesTr 2015
 Čt 31 / 12 / 2015 – 20.00
   SilveStRovSká Rocková zábava  
   S kaPelou Benefit.  
   SloSovatelné vStuPenky – tOMBOLA!  

buTy 
 St 17 / 02 / 2016 – 20.00
   konceRt známé moRavSké kaPely.  

VÁnOCe S fLeReteM 
– křest CD HOPA BeJBe
valašská kapela Fleret se na konci dubna zavřela do studia a po čtyřech letech 
natočila novou řadovou desku, která se jmenuje Hopa bejbe. výsledek je skutečně 
znamenitý. vznikl totiž pestrý a rozmanitý hudební materiál, který opět podporují 
velmi kvalitními texty. 

SiLVeStR 2015 
– Silvestrovská rocková zábava s kapelou Benefit
Přijďte si s námi užít rockovou zábavu s kapelou benefit, která se po letech vrací  
na místo svého vzniku. benefit patří mezi špičky české rockové scény o čemž 
svědčí i to, že za 45 let své existence rozhodně „nezešedl” a v posledních třech 
letech vydal 2 nové autorské desky „Rock´n ŕoll” a „A ta je dobrá”, které  
se setkávají s úspěchem po celé ČR. Silvestr s kapelou benefit vás rozhodně nabije 
energií a vy tak budete moci přívítat nový rok . Čeká vás nezapomenutelný večer 
s tombolou a od půlnoci rockotéka napříč žánry. benefit vystoupí v sestavě: Dany 
Horyna a Vláďa Koudelka – zpěv, Milan Vipler – bicí, Vašek „Merlin” Kalaš  
– basa, Matěj Koudelka a Jakub Koudelka – kytary. Start ve 20.00 hod.

fRAntišeK neDVěD & tie BReAK 
– koncert folkové & country legendy
leader skupiny je František nedvěd, který začal působit v umělecké oblasti 
již v r.1974 se svým bratrem Janem ve skupině brontosauři.  v r.1975 začali 
spolupracovat se skupinou Spirituál kvintet. za dobu spolupráce těchto hudebních 
těles bylo vydáno 11 nosičů skupiny brontosauři a 10 nosičů se skupinou Spirituál 
kvintet. od r.1992 hrál F. nedvěd se svým bratrem. v té době vznikly 3 samostatné 
nosiče. nejvýraznějším triumfem byl koncert Strahov 96, který navštívilo  
cca 70000 diváků. v r.1988 vznikla po rozchodu bratří nedvědů skupina Druhé 
Podání pod vedením F. nedvěda. vznikají hudební nosiče: neváhej a vejdi, Druhé 
Podání, třetí pokus, Čtvrtá sada, Pátá. mnoho z těchto nosičů získalo zlaté desky 
a řadu ocenění. Druhé Podání bylo složeno z muzikantů renomovaných skupin 
Fešáci, Rangers....v r.2004 vydává F. nedvěd nosič „když ohně zaplanou”, tento nosič 
vybočuje z řady dosud vydaných nosičů a mapuje písně Františkova trampského 
mládí. v lednu 2008 se F. nedvěd rozchází se skupinou Druhé Podání. v současné 
době ho doprovází skupina jeho bratra Jana. muzikanti zvučných jmen Petr 
kocman, vojta nedvěd, milan Plechatý. S touto skupinou překračuje v započatém 
díle. Skupina se jmenuje tie break. Dovolujeme si vás tímto stručným hudebním 
životopisem pozvat na večer plný pohody, vlídného slova a hlavně pěkných 
písniček z pera takových velikánů jako jsou gordon lighfoot, Don Williams, Jan 
nedvěd. texty jsou od Františkova přítele a spolupracovníka ve Spirituál kvintetu 
Dušana vančury. F. nedvěd si dovolí zahrát písně i ze svého pera. tato formace 
vystupuje s pořadem, který je průřezem těch nejlepších písní z dosud vydaných 
alb. určitě uslyšíte i písně, které zpival a hrával se svým bratrem Janem. chcete-li 
si odpočinout od denního shonu, budeme se těšit na vaši návštěvu. 

neBuď LABuť A  zaJDi na kultuRu!

www.kclabut.czŘíčany – 17. listopadu 214 +420 323 602 456
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fLereT
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 VÁ ŽnÁ HuDBA 

wiHAnOVO KVARtetO
St koncert z cyklu „Kruh přátel hudby“.

 DiVA DLO 

J. DuCHeK / L. HABAneC:  
iL COnGeLAtORe – ZMRAZOVAč
Čt  šatopletův podzim – kočovné divadlo ad Hoc. netradiční opera.

 KOnCeRt Y 

22. CeLORePuBLiKOVÉ SetKÁní 
BeAtLeMAniAKŮ
Pá vystoupí kapela tHe BACKwARDS, která slaví 20 let své existence 
Hosté: Petr Kolář a wabi Daněk, pořadem provází Jirka Svátek,  
Předseda Fanklubu beatles.

 KOnCeRt Y 

MiKuLÁšSKý KOnCeRt
Po zuš Říčany.

 KOnCeRt Y 

fLeRet – VÁnOCe S fLeReteM 
St koncert oblíbené valašské kapely, křest CD HOPA BeJBe.

 OS tAtní 

CHARitAtiVní PŘeDVÁnOční BAZÁReK
So bude se zde prodávat seconhendové oblečení, podávat káva, cukroví  
a pro děti bude připraven malý program. akce se koná v prostoru předsálí.

 VÁ ŽnÁ HuDBA 

VÁnOční KOnCeRt ŘíčAnSKÉHO 
KOMORníHO ORCHeStRu
Út  Hraje Říčanský komorní Orchestr, Sukův komorní sbor Benešov  
pod vedením sbormistryně Heleny Sochové. Diriguje Petr Anděl.

 KOnCeRt Y 

ZACHRAňte JeŽíšKA 
St vánoční koncert kurzů kytary Jiřího Bardy a pěveckého sboru Bardáček.

 KOnCeRt Y 

JAZZOVÉ VÁnOCe
Čt vánoční jazzové rozjímání od dixielandu k swingu. účinkují: SeniOR 
DiXieLAnD – skvělá dixielandová kapela v čele se zpěvákem, trumpetistou 
Petrem Hasmanem, JJ JAZZMen – výborná světoznámá kapela, jako host 
Darja kuncová, PRiMe tiMe VOiCe – jazzové vokální dámské trio doprovázené 
instrumentálním jazzovým triem.

 KOnCeRt Y 

VÁnOční KOnCeRt Zš BeZRučOVA
Út vánoční vystoupení žáků a učitelů ze zš bezručova.

 KOnCeRt Y   SPOLečnOS t A tAneC 
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Čt Silvestrovská rocková zábava s kapelou Benefit.  
Slosovatelné vstupenky – tOMBOLA!
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LADŮV KRAJ A OKOLÍ...
KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ 
www.laduv–kraj.cz
Změna programu vyhrazena
Vstupenky na veškeré akce získají zájemci u pořadatelů

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

Co se děje v kultuře

do 9. 1. 
2016

Říčany Vánoční trhy s uměním – Vánoční prodejní výstava v Kotelně. Obrazy, plastiky 
a grafiky. Výstava je určena i pro návštěvníky, kteří se rádi pokochají a přijdou 
do galerie zrelaxovat. 

do 17. 
1. 2016

Říčany Před oponou za oponou – Výstava, kde se na chvíli stanete herci, kostyméry, 
autory, scénografy, zvukaři, osvětlovači i režiséry. Muzeum.

3. 12. Mnichovice 16.30 Možná přijde i Mikuláš… – Soutěže pro děti, zvonečkový a lampionový průvod, 
koledy, vystoupení školního pěveckého sboru, masky čertů, andělů a Mikulášů 
vítány. Masarykovo nám.

3. 12. Světice 17.30 Michal Viewegh a Michal Vaněček – Večerní čtení a beseda, která probíhá 
v rámci akce „Celé Česko čte dětem“. Pro zpříjemnění večera zahrají manželé 
Kořínkovi na fogot a flétnu. Sál kulturního domu, U Hřiště.

4. 12. Říčany 19.00 22. Celorepublikové setkání Beatlemaniaků – Nejlepší beatlesácká prezentace 
na světě! Koncert ve spolupráci s fanklubem Beatles. Kulturní centrum Labuť.

5. 12. Mukařov 14.00 Mukařovská hvězda – Pěvecká soutěž pro děti 6 – 15 let z Mukařova 
a spádových obcí školy. Sokolovna.

5. 12. Říčany 16.00 Čertů rej – Pekelný program pro děti, hodnocení čertovských masek o ceny, 
čertovský hry, kotel čaje s občetstvením, ohňová z pekla podívaná a možná přijde 
i Mikuláš. Masarykovo nám.

5. 12. Velké 
Popovice

Kozlí nadílka

5. 12. Kunice 16.00 Zvonkový průvod a Mikulášská nadílka – Mikulášská nadílka spojená se 
zvonkovým průvodem zámeckým parkem a vyháněním nezbedných čertíků 
z opravdového PEKLA. Staročeské vánoční zvyky. Zámek Berchtold

5. 12. Uhříněves 16.30 Půjdem spolu do Betléma… – Sobotní pohádka pro děti od 3 let. Délka 
představení 45 min, vstupné 100 Kč, rodinné 20% sleva. Divadlo U22.

5. 12. Říčany 20.00 David Koller – Koncert ve Volnočasovém Centru Na Fialce, host Peter Aristone. 
Vstupné 490 Kč.

6. 12. Říčany 7.34 Nedělní pochod s Líbou – Turistický pochod Týnec nad Sázavou – Nespeky 
– Pyšelka, 13,5 km. Odjezd vlakem ze Říčan v 7.34 hod. Přihlášky na tel. 
723 513 431 nebo libuse.rohoskova@centrum.cz.

6. 12. Struhařov 9.00–
18.00

Struhařovský jarmark a Mikulášská besídka – Vánoční výrobky, adventní 
věnce a svícny, šité výrobky, originální kabelky, šperky a vánoční ozdoby, ručně 
vyráběné nože, dřevěné sochy aj. V době Mikulášské besídky od 15 do 17 hod. 
bude jarmark přerušen.  Požární dům.

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

6. 12. Uhříněves 19.30 Vánoční koncert – Javory – Jedinečný Vánoční koncert sourozenců 
Ulrychových. Vstupné 390 Kč, na balkon 240 Kč. Divadlo U22.

7.12. Říčany 17.30 Mikulášský koncert – Zábavný koncert s mikulášskou nadílkou připravily děti 
ze ZUŠ Říčany v Kulturním centru Labuť.

9.12. Uhříněves 17.30 Vánoční koncert – Pěvecký sbor Elišky Erlichové  – Divadlo U22.

9.12. Říčany 20.00 Fleret – Vánoce s Fleretem – Křest nového LP Hopa bejbe. Kulturní centrum 
Labuť.
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Co se děje v kultuře

10.12. Uhříněves 15.00 Kavárenské posezení s dílnou – plstěná panenka – Vánoční plstění v divadelní 
kavárně, vstupné 100 Kč, kapacita omezena na 20 osob.

12.12. Uhříněves 10.30 Andělská pohádka – Výpravná sobotní pohádka s písničkami pro nejmenší děti. 
Vstupné 100 Kč, rodinné vstupné se slevou 20%. Divadlo U22.

12.12. Hrusice 18.00 Vánoční koncert – Koncert v sokolovně. Učinkují: Jiří Zonyga – kytara, zpěv, 
Klára Vojáčková – housle, Simona Bursová – zpěv, Jindřich Průša – zpěv, 
baryton, Marcela Rezková – klavír.

12.12. Uhříněves 18.00 Adventní koncert 2015 Richard Pachman a Dita Hořínková – Zazní řada 
známých i neznámých českých i zahraničních vánočních melodií, duchovní 
skladby i novinkové písně. Výtěžek bude věnován dětem z Dětského domova 
ve Strančicích. Vstupné dobrovolné. Divadlo U22.

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

15.12. Kolovraty 19.00 Irena Budweiserová a Blue Soul – Vánoční vystoupení, kde zazní především 
spirituály a gospely s českými či anglickými texty. Vstupné 220 Kč, sál U Boudů.

15.12. Uhříněves 19.30 Vlasta Redl – Koncert moravského zpěváka, textaře, skladatele 
a multiinstrumentalisty. Vstupné 300 Kč, na balkon 270 Kč, vstupenky též v TIC 
Říčany. Divadlo U22.

15.12. Štiřín 19.30 Melanie Scholtz – Koncert charismatické jazzové zpěvačky se sametovým 
černošským hlasem. Vstupné 350 Kč. Zámek Štiřín.

17.12. Říčany 19.00 Jazzové Vánoce – Vánoční rozjímání od dixielandu k swingu. Účinkují Senio 
Dixieland, JJ Jazzmen, Prima time voice. Kulturní centrum Labuť.

19.12. Uhříněves 10.30 Vánoční kouzlo – Sobotní pohádka o rybáři, který se snaží ulovit 
štědrovečerního kapra tak dlouho, až mezi nimi vznikne zvláštní přátelství. 
Vhodné pro děti od 3 let, vstupné 100 Kč. Divadlo U22.

19.12. Uhříněves 19.30 Aneta Langerová – Turné Na Radosti 2015 – Koncert v Divadle U22. Vstupné 
490 Kč, na balkon 460 Kč. Předprodej též v TIC Říčany.

20.12. Kunice 12.00 
–16.00

Živý Betlém – Charitativní akce na zámku Berchtold. Divadelní představení .

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

22.12. Mnichovice 15.00 Vánoční setkání u Betléma – Setkání na nádvoří Městského úřadu, vystoupí 
děti z MŠ a ZŠ Mnichovice a flašinetář. Ochutnávka vánočních specialit, prodej 
vánočního zboží, výstava hraček.

23.12. Říčany 17.00 České vánoce – Předvečer Vánoc na Masarykově náměstí. Vánoční obyčeje, 
zvyky a dobroty. Vystoupí Sirény, Urban Ladies a Přelet MS.

31.12. Kunice Zámecký Silvestr – Hudební program, raut a překvapení večera. Půlnoční 
ohňostroj nad zámeckou zahradou. Zámek Berchtold.

inzerce
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sobota 19. 12. 8:30 –17:30,  
Říčanská hájovna
V dílně nahlédneme do základů dřevo-
řezby. Seznámíme se základními prin-
cipy tvorby loutek. Naučíme se funkč-
ně stylizovat části figur v  pohyblivé 
dílce. Loutku navrhneme a  vyrobíme 
tak, aby skutečně fungovala.

Cena dílny 1 000 Kč včetně materiálu.
Rezervace nutná: edita.jezkova@
muzeum.ricany.cz

Rukodělná dílna: Dřevěná loutka

Rukodělná dílna: Malované hrnečky

Co Vás napadne, když 
se řekne divadlo? 
Zábava, herci, komedie, tragédie, 
festival ochotnických divadel  Ša-
topletův podzim…
Proto jsme nyní v  muzeu vytvořili 
zkušební divadelní prostor, ve kterém 
je dovoleno téměř vše. Čeká na  vás 
činoherní jeviště, stínové i  loutkové 
divadlo, nechybí obrázkové divadlo 
pro nejmenší, dobové kostýmy.
Vyzkoušíte si nejen rozličné diva-
delní formy, nahlédnete i do záku-
lisí, zkusíte si práci s  rekvizitami 
a  zvuky, procvičíte mimiku i  řeč. 
Dokonce se na  Vás těší originální 
loutky Spejbla a Hurvínka z doby 
1. republiky a originální návrhy di-
vadelních scén od Josefa Čapka. 
Když se řekne divadlo, je tu česká 
země a  český jazyk, zejména v  do-
bách útlaku. Tak také o  tom naše 
výstava je.

Muzeum bude během svátků zavřeno pouze 
24. prosince.

DOPROVODNÝ PROGRAM K VÝSTAVĚ:

sobota 12. prosince od 14 do 17 hodin

Namalujte si vlastní motiv na  kera-
mický hrneček nebo misku. Cena 
hrnečku je dle výběru od  140Kč 
do 200Kč. V ceně je zahrnutý hrnek, 
lektorné, barvy a pomůcky, glazování 
bezolovnatou glazurou a  vypálení. 
Vypálené hrnky budou k  vyzvednutí 
následující týden od pátku do neděle. 
Dílna je určená i pro rodiny s dětmi.  

Využijte sobotní odpoledne také 
k  návštěvě interaktivní výstavy o  di-
vadle Před oponou za oponou.
Dílnu povede Dana Daňková

neděle 13. prosince od 14 do 17 hodin 

Chcete strávit v muzeu příjemné od-
poledne s  dětmi či bez nich? Přijďte 
si vyrobit šperky z drátků a korálků, 
navodit vánoční atmosféru s  ukáz-
kou vykuřování ve vykuřovací lampě, 
prohlédnout si výstavu Před oponou 
za  oponou a  chvilku posedět. Každý 
účastník si vyrobí dle zájmu šperk 
nebo vánoční dekoraci.

Začátek dílny:  14, 15 nebo 16 hodin. 
Doporučujeme rezervaci na  vybra-
ný čas, bez rezervace nezaručujeme 
místo.

Vstupné 150 Kč, rodinné 300 Kč (2 
dospělí+2 děti)
V ceně vstupenky je:
Dílna Ketlované šperky a ozdoby
Ukázka vykuřování, vonných bylin 
a pryskyřic (kadidlo, myrha)

Prohlídka výstavy Před oponou 
za oponou
Dílnu povede Marie Tvrdoňová.
Rezervace na  telefonu 605  169  533 
nebo na e-mailu: edita.jezkova@mu-
zeum.ricany.cz

Vánoční odpoledne v muzeu: Ketlované šperky a ozdoby
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Co se děje v kultuře

úterý 15. prosince od 18 hodin

Peru, to není jen Machu Picchu, ta-
jemné město Inků položené na  vr-
cholku hory. Jihoamerická země jižně 
od  rovníku nabízí vyprahlé pustiny, 
jedny z nejsušších míst na světě na do-
hled od zelených, úrodných horských 
svahů předhůří And. Pohovoříme 
o místních lidech z měst i hor, o barvi-
tých trzích v  okolí Cuzca, obrovitých 
kamenných stavbách dávných kultur. 
Podíváme se na  planinu Nazca zná-
mou pro své liniové obrazce měřící 
až několik desítek metrů a zobrazující 
různá zvířata, lidské postavy nebo ge-
ometrické symboly. Vyprávění začne 
i skončí v hlavním městě Lima.
Promítá a vypráví Martin Hůrka
Vstupné 50 Kč

Pokud se vám líbí sítotiskové motivy, 
které jste měli možnost tisknout při 
Dni stromů, vyberte si z naší nabídky 
na webu Muzea Říčany www.ricany.cz/
muzeum. Na oblečení přišpendlete ce-
dulku s číslem motivu a barvou potis-

ku. Oblečení můžete přinést do Muzea 
Říčany v otevírací době. Potisk malého 
motivu je za  50 Kč, větší motiv (A4) 
za  80 Kč. Oblečení je možné přinést 
do 16. 12. K vyzvednutí bude v otevíra-
cí době muzea od 21. do 23. 12.

V souvislosti s probíhající výstavou „Před oponou za opo-
nou“ představujeme obuvnické hladítko na  kůži. Použí-
valo se zejména na vyhlazení boků podešví či podrážek. 
Jaký má tento předmět vztah k českému divadlu? Procesu 
hlazení se lidově říkalo fidlování, nástroji samotnému pak 
fidlovačka. Toto označení přešlo i na jarní lidovou slavnost 
pořádanou pražským ševcovským cechem v Nuslích. Scé-
nu z této slavnosti začlenil Josef Kajetán Tyl do své diva-
delní hry Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka.  Hra 
by asi zapadla, kdyby se v ní poprvé neobjevila píseň Kde 
domov můj, která se později stala národní hymnou.

Naše muzejní fidlovačka náleží do široké kolekce obuv-
nických nástrojů původně patřících blíže neznámému 
místnímu ševci. Souhrn předmětů se dochoval v  úpl-
nosti. Najdeme zde například šídla, temováky, knejpy, 
průrazníky, ševcovskou smůlu, ševcovská kopyta nebo 
třeba dřevěné floky, což jsou malé kolíčky, které se jako 
hřebíčky natloukaly zespod obuvi a sloužily ke zpevně-
ní podrážky. Floky pro svou nízkou cenu vešli do lido-
vého slovníku slovním spojením „Nemám ani floka“, 
tj. jsem bez peněz.

Martin Hůrka

ZE SBÍREK MUZEA
Fidlovačka

CYKLUS PŘEDNÁŠEK KOLEM SVĚTA: Peru – Martin

Sítotiskové potisky na oblečení jako vánoční 
dárek
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ADVENTNÍ NEDÌLE
29. LISTOPADU 
17:00 Adventní prozpìvování v KC Labu� 
 ZUŠ, ZŠ BEZRUČOVA, MŠ ČTYŘLÍSTEK
18:00  Rozsvícení vánoèního stromu na námìstí
6. PROSINCE     
17:00   ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
13. PROSINCE  
17:00  JUNÁK- ČESKÝ SKAUT, STŘEDISKO LÍPA
20. PROSINCE  
17:00  CÍRKEV BRATRSKÁ, MAS ŘÍČANSKO, 
 CESTA INTEGRACE

Vánoce v Øíèanech 
na Masarykovì námìstí

ÈESKÉ VÁNOCE
23. PROSINCE   
17:00  Vánoèní setkání a zpívání koled 
 SE SOUBORY: URBAN LADIES, SIRÉNY,  
 PŘELET M.S.
 VÁNOČNÍ ZVYKY, OBYČEJE,  
 DOBROTY, NÁPOJE
 VÁNOČNÍ SBÍRKA PRO DĚTI
 PLAMÍNEK SVĚTLA Z BETLÉMA
10. LEDNA 2016
18:00  RYBOVA MŠE VÁNOÈNÍ  
 KOSTEL SV.PETRA A PAVLA ŘÍČANY

VÁNOÈNÍ TRHY 
OD 29.11. DO 20.12. V SOBOTU DOPOLEDNE  
 NA MASARYKOVĚ NÁMĚSTÍ

vanoce 2015_KURÝR.indd   7 13.11.2015   9:52:00



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

V horní části pohlednice z Radošovic z 20. let 20. století se nachází kamenný taras s památnou lípou na návsi, vlevo od něj 
studna s dřevěnou pumpou. V místě cesty uprostřed se dnes nalézá zvonička.
Na spodním snímku vidíme pomník padlých z první světové války. Pomník se nalézá v dnešním parčíku na náměstí 
Československé armády. Na fotografii je zajímavé ještě nezastavěné okolí


