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Hlavní téma:

Volbami prezidenta 
začíná jubilejní rok 2018
Mimořádnou volební přílohu  
najdete v tomto vydání 



Vladimír Kořen  
starosta

Vážení sousedé,

vstupujeme do roku 2018, do roku, kdy si připomeneme 100 let od vzniku Československé republiky. 
Situace před sto lety byla nesrovnatelně těžší než dnes. Končila bolestná válka, která měla přes 37 mili-
onů obětí.  Tuhle válku si Evropa přivodila sama a střet evropských velmocí zásadně změnil život mnoha 
říčanských rodin. Přesto lidé ctili hodnoty, na nichž se začala rodit demokracie. 

Měli zkušenost s nesvobodou. Vládci jim přikazovali, co říkat, kam chodit a nechodit, zakazovali de-
monstrovat, vyvěšovat vlajky, až je donutili obětovat život v nesmyslných válkách. Svoboda je bytostnou 
hodnotou. Svoboda žít, svoboda mluvit a psát, svoboda volit, svoboda věřit, svoboda vlastnit… Svo-
boda je nedělitelná, buď ji máte, nebo ne. Po čase se může cit pro svobodu zakrýt – plamennými slovy, 
manipulací, vyvolaným strachem, vlivem mocných… A svoboda se začne pomalu vytrácet, až není.  

Je to příběh, který se opakuje jako vlnění moří. Padne císařské Rakousko-Uhersko, lidé se svobodně 
nadechnou. Přijde nacismus a pak za cenu obrovských ztrát padne, národ se znovu dotkne svobody. 
Přijde komunismus, oslabí ho obrazy tisíců zabitých v lágrech, národ dostane svobodu tvořit a mluvit 
a… přijedou sovětské tanky. Přestože s duněním jezdí sem a tam, i jim lidé nakonec svobodně zacinka-
jí… Stojíme na prahu další nesvobody? Možná. Proč se tak děje? Možná proto, že demokracie a svobo-
da je každodenní starost. Stejně jako myjeme nádobí, staráme se o květiny či povzbuzujeme své děti, 
potřebuje svoboda a demokracie pečující občany. Takové, kteří pro svobodu pracují. Mají úctu k vírám. 
Respektují soukromý majetek, včetně autorství. Hájí svobodu kritizovat i právo se kritice bránit. Hájí 
i princip a výsledky výběru volených zástupců, byť volby někdy radost nepřinášejí. 

„Opravdové demokracii nestačí instituce, ona potřebuje lidí, lidí živých, tedy lidí věřících v poslání svého 
státu… Je-li demokracie vládou všech nad všemi, nutně to znamená, že do vlády a parlamentu se dostávají, 
stručně řečeno laikové. Nebrojím proti tomu, protože to je údělem demokracie,“ to je několik postřehů 
prezidenta T. G. Masaryka. Právě tento muž – prezident Osvoboditel – ve Spojených státech sjednal pod-
poru velmocí rodícímu se Československu a vtiskl mu demokratickou – tedy svobodnou tvář. 

Je jeden symbol, který péči o stát, demokracii a svobodu hezky zobrazuje. V nejrůznějších dobách od 
roku 1918 se po celé republice vysazují Stromy svobody. I v Říčanech je máme. Z roku 1938, 1968… 
Naši předci je sázeli s nadějí, že svoboda se vrátí. Věřím, že je dokážeme v roce jubilea chránit, pečovat 
o ně a radovat se z nich. A také, že vysadíme spoustu nových, aby symbolizovaly náš trvalý vztah ke 
svobodné zemi.  

Vážení sousedé, v roce, kdy si připomeneme 100 let založení Československa, vám přeji svobodu i odva-
hu a sílu pečovat o naši státnost či město. A zvolme moudrého prezidenta...

Slovo úvodem
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Informace z radnice

Krátce z rady 16. 11. 2017 
– rada přijala celkem 25 usnesení

u Z. Hraba navrhl zařadit do programu zrušení usnese-
ní RmŘ ze dne 7. 9. 2017 týkající se dopravního opatření 
v ulici  Mozartova.

Hlasy pro: 2, proti: 1, zdrželi se: 3, nepřítomno: 1
u Rada souhlasila s uplatněním připomínky k územnímu 
plánu Tehovce. Říčany uplatňují jako sousední obec připo-
mínku a požadují vypustit z návrhu ÚP plochu rezervy R3 
(VL) a plochu rezervy R2 (BI). Zpřesnit a zpřísnit regula-
tivy pro návrhové plochy SK, OK, VL, OM podél ulice Čer-
nokostelecké. Zejména doplnit povinné procento zeleně dle 
ZÚR, popř. upřesnit výškovou regulaci. Odůvodnění je, že 
komunikace je již nyní značně přetížená. Z tohoto důvodu 
chce zamezit nadměrnému rozvoji výrobních a logistických 
ploch v těsném sousedství. Hlasy pro: 6,  nepřítomno: 1
u Rada souhlasila s uzavřením smluv o právu k provedení 
stavby mezi městem Říčany a Povodím Vltavy, které řeší 
umístění „Přírodě blízká opatření na toku Říčanského po-
toka – I. etapa: „Revitalizace koryta Říčanského potoka - 
Olšany“ a II. etapa: „Přírodní park za zimním stadionem“ 
na pozemcích ve vlastnictví Povodí Vltavy.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
u Rada schválila uzavření dodatku č.1 ke smlouvě se spo-
lečností Porr, a.s., kterým se stanovují vícepráce a méně-
práce pro realizaci díla „Sportoviště u Říčanského lesa“ .

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2 
u Rada schválila vzorovou smlouvu na splátkový kalen-
dář pro akci „Vodovod Říčany-přiváděcí a rozvodné řady 
Strašín, Pacov a Radošovice“ mezi městem Říčany a jed-
notlivými občany (kteří požádají o splátkový kalendář) 
a souhlasí s jejím podpisem. Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
u Rada souhlasila s uzavřením dodatku č.1 ke smlouvě na 
rekonstrukci komunikace Labská. Dodatek upravuje roz-
sah díla o méněpráce a vícepráce dle změnových listů. Cel-
ková cena díla se tímto dodatkem navyšuje o 284 560,47 
bez DPH. Rada souhlasí s uvolněním částky 60 000 Kč 
z rezervy rady na vícepráce. Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
u Rada souhlasila s uvolněním částky 56 787 Kč z rezervy 
rady na financování navýšení platových tarifů zaměstnan-
ců příspěvkové organizace Husova knihovna.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
u Rada souhlasila s navýšením závazného ukazatele 
osobní náklady u příspěvkových organizací města o část-
ku odpovídající celkovému navýšení mzdových nákladů 
podle nařízení vlády č. 340/2017 Sb.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
u Rada schválila uzavření nájemních smluv na dlouhodobé 
pronájmy krytých sportovišť. Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
u Rada souhlasila se záměrem řešit údržbu zeleně měs-
ta Říčany vlastními silami a prostředky zřízením malých 
technických služeb. Hlasy pro: 5, nepřítomno: 1
u Rada schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy se Se-
niorcentrem Říčany o poskytnutí individuální dotace ve 
výši 48 000 Kč na podporu rekondičního pobytu pro se-
niory na Olomoucku a uvolněním z humanitárního fondu. 

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

Řádné zasedání
Zastupitelstva města Říčany

se v lednu nekoná
Podrobný program bude zveřejněn na úřední desce  
a na www.ricany.cz.

 Vladimír Kořen, starosta města

u Rada schválila uvolnění částky 40 000 Kč z rezervy 
rady na rozšíření objednávkového systému pro registrační 
pracoviště odboru Živnostenský úřad na Komenského ná-
městí v Říčanech. Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

Krátce z rady dne 23. 11. 2017
– rada přijala celkem 12 usnesení
u Rada souhlasila s uzavřením kupní smlouvy na auto-
mobil SUV s prodávajícím Lenner Motors s.r.o., za cenu 
549 999 Kč vč. DPH.

Hlasy pro: 5, zdrželi se: 1, nepřítomno: 1
u Rada souhlasila s dodávkou a instalací parkovacích sto-
janů na kola, přístřešků a cykloboxů v okolí vlakového ná-
drží v Říčanech firmou MOZIS s.r.o. za cenu 773 899 Kč 
včetně DPH.  

Hlasy pro: 4, proti: 2, nepřítomno: 1
u Rada souhlasila s koupí elektrokol, nabíjecích stojanů 
a příslušenství za cenu 173 670 Kč vč. DPH od ekolo.cz s r.o.,

Hlasy pro: 4, proti: 1, zdrželi se: 1, nepřítomno: 1
u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o smlouvě bu-
doucí o zřízení věcného břemene mezi Českými dráhami, 
a.s. a Městem Říčany a s uvolněním částky 16 601 Kč vč. 
DPH z rezervy Rady na „ Chodník pro pěší v trase zrušené 
vlečky OC R1  Říčany, v jejímž rámci bude na dotčeném 
pozemku uložena stezka pro chodce a cyklisty. 

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

Krátce z rady dne 30. 11. 2017
– rada přijala celkem 21 usnesení
u Rada vybrala dodavatele veřejné zakázky „Rekon-
strukce komunikace Politických vězňů a Cesty Svobody, 
Říčany“ – Společnost Říčany – Stavitelství Řehoř + T4 
Building. Dílo spočívá v dodávce stavebních, montážních 
a řemeslných prací a dodávek spojených s realizací uvede-
né rekonstrukce za cenu 56 648 632,90 Kč vč. DPH.

Hlasy pro: 6, zdrželi se: 1  
u Rada souhlasila se zahájením zadávacího řízení na 
veřejnou zakázku č. 18/2017 Projektová dokumentace 
- Základní škola, Komenského náměstí Říčany, formou 
jednacího řízení bez uveřejnění. Schvaluje zadávací doku-
mentaci a jmenovala členy komise.

Hlasy pro: 6, zdrželi se: 1 
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Krátce z rady dne 07. 12. 2017
– rada přijala celkem 14 usnesení
u Rada doporučila Zastupitelstvu souhlasit se stavebním 
záměrem 11 rodinných domů Trend na pozemcích k.ú. 
Pacov u Říčan (ulice Nad Hřištěm) a 2 rodinných domů 
Optimal na pozemcích v k.ú. Pacov u Říčan (ulice Polní), 
a to za podmínky uzavření plánovací smlouvy. Obsahem 
plánovací smlouvy je závazek společnosti Mayo reality 
s.r.o. poskytnout městu finanční plnění ve výši 1 284 200 
Kč na posílení infrastruktury.

Hlasy pro: 4, zdrželi se: 1, nepřítomno: 2
u Rada doporučila Zastupitelstvu vydat novou obecně 
závaznou vyhlášku města Říčany o stanovení systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a od-
straňování komunálních odpadů a nakládání se staveb-
ním odpadem na území města Říčany, která nahradí pů-
vodní vyhlášku č. 4/2013 z roku 2013.

Hlasy pro: 4, zdrželi se: 1, nepřítomno: 2
u Rada souhlasí s uzavřením dodatku č.1 ke smlouvě 
o dílo „Rozšíření chodníku 17.listopadu“, který o mé-
něpráce a vícepráce a o nezbytnou dobu prodlužuje ter-
mín dokončení díla. Celková cena díla se navyšuje o 116 
758,65 Kč bez DPH. Hlasy pro: 4, proti: 1, nepřítomno: 2
u Rada souhlasila s přijetím dotace z programu 12929 
– Podpora opatření na drobných vodních tocích a ma-
lých vodních nádržích na projekt „Rekonstrukce hráze, 
objektů a odbahnění rybníka Srnčí“. Rada města Říčany 
souhlasí s podmínkami Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
na výše uvedený projekt. 

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2
u Rada schválila uzavření dodatku č. 2 na akci „Inženýr-
ské sítě v ul. Na Hradě, U Hradu, komunikace, odvodnění, 
Říčany“ s firmou Stavitelství Řehoř, s.r.o. na méněpráce 
ve výši 49 462,30 viz příloha a celková cena díla včetně 
dodatku č.1 a 2 činí 4 611 907,66 Kč bez DPH a souhlasí 
s jeho podpisem.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2
u Rada souhlasila s pořízením ochranných zásahových 
obleků včetně zásahové obuvi a zátylníků k přilbě pro 
jednotku Sboru dobrovolných hasičů Říčany, za cenu 228 
872 Kč vč. DPH.   Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

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

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

Z  
OČÍ  
DO  
OČÍ

u  s místostarostou Zdeňkem Hrabou  

kdykoli po předchozí dohodě 

u  se starostou Vladimírem Kořenem  

každou třetí středu v měsíci, 17–18 h. 

Tento měsíc 17. 1. 2018.

u  s místostarostkou Hanou Špačkovou 

Tento měsíc 24. 1. 2018.

u Rada souhlasila s nákupem pracovního vozu pro MěÚ 
od Miroslava Rötha – QUAND-MOTO SHOP za cenu 
462 970 Kč vč. DPH. Hlasy pro: 6, zdrželi se: 1  
u Rada souhlasila se zahájením zadávacího řízení na 
veřejnou zakázku „Restaurování nástěnných maleb“ 
formou zjednodušeného podlimitního řízení a schválila 
zadávací dokumentaci. Jmenovala komisi pro otevírá-
ní, hodnocení a posouzení nabídek. 

Hlasy pro: 6, proti: 1  
u Rada souhlasila s pravidly pro rozdělení mimořádného 
příspěvku pro pedagogické pracovníky ve školách zřizo-
vaných městem za školní rok  2016-2017 a uložila přeroz-
dělit částku 2 mil. Kč. Hlasy pro: 7  
u Rada souhlasila s uvolněním částky 215 590 Kč z re-
zervy rady ve FRM na vícepráce na „Rekonstrukci střechy 
Komenského náměstí čp. 1619 –GAS“. 

Hlasy pro: 7  
u Rada schválila uzavření SOD na dodání a montáž top-
ných kabelů do žlabů bytových domů Komenského čp. 
1910 A, B firmou ELSVAT, v hodnotě 101.330,64Kč vč. 
DPH. Hlasy pro: 7  
u Rada schválila cenu vodného pro rok 2018 ve výši 
36,45 Kč/1 m3 bez DPH a cenu stočného pro rok 2018 ve 
výši 35,90/1 m3 Kč bez DPH. Výše ročního nájemného za 
vodohospodářskou infrastrukturu pro rok 2018 činí 16 
871 000 Kč bez DPH. Hlasy pro: 7 
u Rada doporučila Zastupitelstvu schválit vzor dodatku 
ke smlouvě o spolupráci a o finančním příspěvku na akci 
„Vodovod Říčany – přiváděcí a rozvodné řady Strašín, Pa-
cov a Radošovice“ mezi Městem Říčany a občany z připo-
jovacích vodovodních řadů vyplývajících z výstavby vodo-
vodního řadu a vodovodních přípojek. 

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
u Rada souhlasila s finální podobou dokumentu Míst-
ní akční plán rozvoje vzdělávání pro správní obvod obce 
s rozšířenou působností Říčany vytvořený v rámci projek-
tu MAP I., který je povinným výstupem projektu.

Hlasy pro: 5, proti: 1, zdrželi se: 1  
u Rada souhlasila s podáním žádosti o dotaci na druhou 
etapu MAP II/Implementace, s předfinancováním projek-
tu a s participací města Říčany ve výši 5% (za spoluúčasti 
obcí). Hlasy pro: 5, zdrželi se: 2  
u Rada souhlasila se změnou dopravního režimu komu-
nikace Dvořákova spočívající ve změně směru jízdy od 
ul. Olivova k ul. Olšany. Souhlasila s úpravou svislého 
a vodorovného dopravního značení řešícího parkovací 
systém komunikace Dvořákova dle předloženého návr-
hu občanů dotčené lokality a uložila tajemníkovi MěÚ 
zahájit kroky směřující k realizaci tohoto záměru. Tímto 
usnesením není dotčeno rozhodování příslušných orgá-
nů státní správy. Hlasy pro: 7  
u Rada souhlasila s vybudováním kolumbária na hřbi-
tově v Pacově zhotovitelem HV- GRANIT s.r.o., za cenu 
300 080 Kč vč. DPH. Hlasy pro: 6,  proti: 1  
u Rada souhlasila s navýšením počtu systemizovaných 
pracovních míst o 7 zaměstnanců za účelem zřízení „ma-
lých technických služeb“ na údržbu veřejné zeleně a ostat-
ní údržbové práce ve městě. Hlasy pro: 7
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V pondělí 13. listopadu začal na Říčansku platit zákaz 
tranzitu nad 12 t. Změna v ulicích našeho města byla 
takřka okamžitá. Naplnilo se tak očekávání z doprav-
ního průzkumu společnosti AF – CITYPLAN s.r.o. 
z roku 2016. Ten prokázal, že tři čtvrtiny z cca dvou 
a půl tisíc projíždějících nákladních vozů denně tvoří 
tranzit přes Říčany. 
Podstatná část z nich začala po zákazu využívat silnice 
k této tranzitní dopravě určené, to znamená silnice první 
třídy a dálnice. Bohužel někteří řidiči stále hledají objízd-
né trasy po úzkých silnicích v okolí a snaží se tak snížit 
náklady na přepravu. Jsou i řidiči, kteří zákaz tranzitu 
porušují. Na ty se zaměřují hlídky městské policie. „První 
týden po zavedení dopravního opatření řešily naše hlídky 
přestupky pouze napomenutím, těch bylo pětadvacet,“ říká 
velitel Městské policie Říčany Václav Řezáč a doplňuje: 
„V dalším týdnu přistoupili strážníci již k udělování pokut. 
Za zhruba tři týdny jich bylo uděleno 46 a dvě oznámení 
o přestupku.“ Dle zákona může strážník příkazem na mís-
tě uložit maximální pokutu do dvou tisíc korun. Pokud ři-
dič nesouhlasí, je pokuta řešena ve správním řízení. V tom 
se pohybuje pokuta od 1500 – 2500 korun.

Dopravní značení zákaz tranzitu nad 12t neomezí průjezd 
nákladních vozů, které májí na vymezeném území naklád-
ku, vykládku či sídlo firmy. To, zda se jedná či nejedná 
o tranzit, prověřují po předložení přepravních dokumen-
tů i strážníci. Namátkově hlídka doprovází vozidla až do 
místa udané vykládky či nakládky.
Kromě namátkových hlídek státní i městské policie je tu 
i sofistikovaný systém nepřetržitého monitoringu kame-
rami úsekového měření. Další důležitou kontrolou pro-
jíždějících vozů jsou i dynamické váhy na ulici Říčanská. 
Úmyslným objížděním těchto vah někteří řidiči porušují 
zákaz vjezdu vozidel nad 6 tun do ulice Rooseveltova. 
I na tyto řidiče se na základě podnětů občanů hlídky MP 
prioritně zaměřily. „Umístění dynamických vah má své 
technické parametry, a proto nemohly být váhy umístěny 
již před kruhový objezd, i když by tam byly ještě účinnější,“ 
vysvětluje David Michalička, projektový manažer. I tak 
výsledky vážení vykázaly velmi vysoká čísla. Jedná se o de-
sítky přetížených nákladních aut denně, která projedou po 
komunikaci II/101 v obou směrech.

Kateřina Lauerová
Tisková zpráva města

Zákaz tranzitu  
nad 12 tun v platnosti
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Opravené komunikace v okolí hradu
Několik měsíců trvala investiční akce v okolí říčanského 
hradu v ulicích Na Hradě a U Hradu. Zahrnovala vybudo-
vání splaškové a dešťové kanalizace v ul. Na Hradě a výmě-
nu stávající jednotné kanalizace v ul. Na Hradě. Dále došlo 
k opravě komunikací i naznačením základů již zbořeného 
hradu dle návrhu archeologa Durdíka, který velice obdivo-
val náš hrad. Po dokončení inženýrských sítí byla následně 
v obou těchto ulicích položena kamenná dlažba. Vzhledem 
k památkové zóně probíhal v době stavby archeologický 
dohled a byla geodeticky sledována hlavní hradní věž a její 
eventuální pohyb. Celkový výsledek přispěje nejen k vět-
šímu komfortu rezidentů, ale dojde ke zlepšení přístupu 
k historickému centru a k hradní zahradě, která je propoje-

ná se zahradou 1. základní školy. Historicky významná část 
centra Říčan tak získá na větší atraktivitě jak pro Říčaňáky, 
tak možná i pro „přespolní“ návštěvníky. Ideální místo pro 
výlety za odpočinkem i poznáním a pozastavením nad his-
torií našeho města nejen u info tabule.
Po stávajících nepravidelných žulových schodech z hradu, 
které mají podél osazené nové zábradlí ze dřeva a provazu, 
se mohou návštěvníci dostat na zastávku autobusu. Poblíž 
se nacházejí i další atraktivní vycházková místa jako nově 
upravené okolí Mlýnského rybníku s dětským hřištěm, 
nedaleká Lázeňská louka s jezdeckým klubem nebo nově 
vznikající sportovní hřiště v ul. Wolkerova.

Text a foto Kateřina Lauerová
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Rekonstrukce ulice 17. listopadu

Akce „Rozšíření chodníků 17. listopadu, 
Říčany“ byla spolufinancována z pro-
středků Státního fondu dopravní infra-
struktury. Na celou investici přispěl fond 
dotací ve výši 1 798 000 Kč. Kateřina Lauerová

 V úseku mezi ulicemi 
Jiráskova a Štefánikova 
se chodník naopak lehce 
zúžil a vznikl nový par-
kovací pruh. Město zde 
chce pilotně vyzkoušet 
krátkodobé parkování 
s parkovacím kotoučem, 
tedy zdarma, ale pouze 
na omezenou dobu, ze-
jména pro klienty míst-
ních provozoven. Papí-
rové parkovací hodiny 
budou k vyzvednutí za 
symbolický poplatek na-
příklad v infocentru. 

 Prostor před kulturním centrem Labuť poskytne dostatečný 
prostor pro návštěvníky kulturních akcí. znovu bylo nainstalo-
váno i bezpečnostní zábradlí. Místní provozovatelé restaurací 
a občerstvení mohou požádat město o zřízení malých letních 
zahrádek v místech, kde je chodník dostatečně široký.

Hlavní spojnice mezi Masarykovým náměstím 
a nádražím prošla rekonstrukcí. Roh u „Mýta“ 
kde dříve chodci vstupovali do vozovky, je dnes 
bezpečně průchozí. 

 Nejen pro seniory je dnes cesta po asfaltovém pruhu poho-
dlnější a bezpečnější. Po asfaltové části chodníku je možné jezdit 
i na koloběžce či na kole, je ovšem nutné rychlost přizpůsobit 
podmínkám. chodci mají vždy přednost a nesmí být ohroženi. dě-
kujeme za vzájemnou toleranci a ohleduplnost, která podobně 
funguje v jiných městech či v zahraničí.

 upraveny byly i čtyři přechody pro chodce, které navíc získaly 
bezpečnostní LEd nasvětlení. Nové lampy s jednotným designem 
jsou i v celé délce ulice 17. listopadu od olivovy ulice po Štefá-
nikovu.  
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Další multifunkční hřiště pro veřejnost
Město Říčany otevírá další veřejné sportoviště – tentokrát 
dole v Říčanech, v ulici Wolkerova (nedaleko točny autobusů 
a sběrných surovin). Přímo podél nového hřiště, u potoka, by 
zanedlouho mohla vést připravovaná cyklostezka a in-line drá-
ha z Kolovrat do Mnichovic, včetně bezpečného podchodu pod 
silnicí II/101 Říčanská. celou lokalitu známe pod pracovním 
názvem Pohodové údolí, které postupně vytváří místní spolek 
Slunéčko z.s. hřiště má rozměry 36x18 m, má umělý povrch 
pro celoroční využití a lze zde provozovat zejména basketbal, 
fotbal a volejbal. Vstup pro veřejnost podléhá provoznímu řádu 
a je zdarma. do budoucna je hřiště připraveno pro případnou 
instalaci nafukovací haly. realizaci zajistila společnost Byty Ří-
čany s.r.o., která je stavebníkem bytových domů v ulici roose-
veltova, jako součást plnění městu z plánovací smlouvy.

Ulice Labská 
ulice Labská získala nový povrch, pro pěší byly vybudovány 
nové chodníky a pruhy zeleně. Ty budou na jaře ozeleněny, 
v některých místech bude doplněna okrasná výsadba. Frek-
ventovaná místní křižovatka ulic Labská a otavská je nyní 
provedena jako zvýšený bezpečnostní práh v úrovni chodníků. 
Toto opatření pomůže zvýšit bezpečnost provozu v blízkosti 
mateřské školy zahrádka. Součástí rekonstrukce byla výstav-
ba dešťové kanalizace, doplnění chybějících částí vodovodu 
a ulice získala i nové osvětlení s moderními LEd svítidly. Nyní 
se dokončuje projektová dokumentace pro druhou etapu pro-
jektu – rekonstrukce otavské ulice od Labské po Voděradskou.

Informace z radnice
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 Kateřina Lauerová

Dokončují se rekonstrukce  
důležitých ulic 
ke školkám a školám

Nerudova ulice 
Ještě před začátkem zimy se podařilo dokončit rekonstrukci 
Nerudovy ulice. V Nerudově ulici byla zrekonstruována ka-
nalizace, vodovod, chodníky a veřejné osvětlení a celá ulice 
dostala nový asfaltový povrch. zelené pásy a stromořadí je 
nyní lemováno žulovými obrubami, které zabrání poškozo-
vání zeleně najížděním vozidel. Po skončení zimního období 
bude založen trávník a ošetřeny stromy. Před zŠ Nerudova se 
podařilo mírně rozšířit plochu, která bude ve dnech školního 
vyučování sloužit jako parkoviště K+r pro dopravní obsluhu 
školy, o víkendech bude parkování k dispozici pro rezidenty 
a jejich návštěvy. 
Velké poděkování patří firmě rybář stavební s.r.o., která ne-
dokončenou stavbu převzala na začátku listopadu. Město 
odstoupilo od smlouvy z důvodu neplnění termínů s původně 
vybraným zhotovitelem, firmou robstav stavby k.s. radnice 
se omlouvá všem rezidentům, návštěvníkům škol i volnoča-
sového centra za komplikace způsobené stavbou a několika-
měsíčním zpožděním.
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Partnerské město Říčan – Dainville leží v nejsevernější 
části Francie v departementu Nord-Pas-de-Calais, asi 
5 km od středu města Arras, které je hlavním městem 
departementu. 
Na pozvání paní starostky Françoise Rossignol se ve 
dnech 30. listopadu až 2. prosince 2017 konala vůbec 
první návštěva Twinningu Říčany v partnerském městě 
Dainville. Dvoudenního nabitého programu se zúčastnily 
delegátky - Petra Šmolíková a Erika Straškrabová.  
První večer se konalo promítání dokumentárního filmu 
o Praze s názvem „Prague - le coeur d´Europe“. Tento 
film byl součástí festivalu „měsíc dokumentárního filmu“. 
V rámci projekce požádala paní starostka zástupkyně 
z Říčan o krátkou prezentaci o životě v Praze a Říčanech. 
Prezentace ve francouzštině se ujala Erika Straškrabová. 
Následovala diskuze s hosty o Praze a Říčanech. 
Druhý den navštívily delegátky místní radnici, kde pro-
běhlo oficiální uvítání paní starostkou Francoise Ros-
signol a diskuze nad možnými společnými projekty pro 
rok 2018. 
Odpolední program zahrnoval prohlídku města Arras, 
kterou organizovala ředitelka mediatéky Dainville paní 
Myriam Ziembinski. 
Večer se odehrával opět v mediatéce Dainville kde probí-
hala vernisáž fotografií, které paní starostka pořídila při 

své návštěvě Prahy. Vernisáž byla spojena s prezentací vi-
deí, které natočily děti v rámci soutěže partnerských měst 
„Jak bude vypadat tvé město v roce 2050“. 
Moc nás těší velký zájem ze strany Dainville o spolupráci 
s městem Říčany. Pozitivní je, že paní starostka je velmi 
nakloněná a otevřená ke kooperaci a podporuje jakou-
koliv možnou aktivitu místních spolků s městem Říčany. 
Nejbližšími plánovanými projekty jsou například účast 
francouzských dětí na youth campu, který se bude konat 
v létě v Čechách ve spolupráci s německým partnerským 
městem Grabow, nebo návštěva stolních tenistů z Ří-
čan v Dainville v březnu příštího roku. V dalším jednání 
je spolupráce s místním šachovým spolkem, ZUŠ a ZŠ. 
Možným zpestřením dalšího ročníku Jazz festivalu v Ří-
čanech by mohla být i účast kapely z Dainville v srpnu 
2018. A v neposlední řadě město Dainville přijalo naši 
pozvánku na oslavy 100. výročí založení Československa, 
které se budou konat 28. října 2018.
Rádi bychom vyzvali všechny ty, kteří by měli zájem o spo-
lupráci s městem Dainville, aby nás kontaktovali na emai-
lu: twinning@ricany.cz

Děkujeme a přejeme krásné a pokud možno klidné prožití 
adventních svátků a vše dobré do nového roku 2018.

Erika Straškrabová a Petra Šmolíková
Komise pro partnerská města

Návštěva Říčan v partnerském  
městě Dainville ve Francii
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V Albertslundu se sešli zástupci  
partnerských měst 
Poslední listopadový víkend se v Albertslundu sešli zá-
stupci všech partnerských měst naší sítě (Albertslund 
– Dánsko, Whitstable – Velká Británie, Dainville – 
Francie, Grabow – Německo, Borken – Německo, 
Mölndal – Švédsko, Říčany – Česká republika). 
Delegátka z Říčan přivezla na tuto tradiční výroční kon-
ferenci partnerských měst všechna vítězná videa z video-
soutěže: „Říčany 2050“. Všem soutěžním týmům přivezla 
malý dárek. Videa o tom, „jak bude město, ve kterém žiji, 
vypadat v roce 2050“, měla veliký úspěch. Shodovala se 
v tom, že se bude jednat o život „plně automatizovaný“, 
závislý na moderních technologiích. 
Jednání zahájil staronový starosta města Albertslund, pan 
Steen Christiansen, který byl zvolen na další čtyři roky. 
Jednotliví zástupci prezentovali své aktivity v letošním 
roce. Kromě vzájemných návštěv stojí za zmínku zářijové 
setkání všech měst v Borkenu. Konaly se tam oslavy vý-
ročí partnerství Borkenu s ostatními partnerskými městy 
a bylo uzavřeno partnerství s Říčany. 
V průběhu konference si delegáti prošli město, viděli nové 
odvodňovací kanály, nové domy, které byly přestavěny 
do energetického standardu A+, jednu ze dvou velkých 
knihoven, divadlo a nově postavenou školu. Zajímavostí 
je, že právě v jedné z knihoven stojí replika bronzového 
sousoší 82 zavražděných lidických dětí paní Marie Uchy-
tilové. Obyvatelé Albertslundu uhradili třetinu nákladů na 
dokončení pomníku a ten mohl být v roce 2000 slavnostně 
v Lidicích odhalen jako celek.  
Příští rok je přímo nabitý akcemi. Z těch, které se přímo 
dotýkají Říčan, jmenujme květnovou návštěvu 50 zástupců 
města Borken do Říčan. V červenci proběhne již tradič-

ní Youthcamp se studenty z města Grabow a nově také se 
studenty z Dainville, tentokrát na Lipně. Další důležitou 
akcí bude říjnová oslava 100 let založení Československa, 
kam jsou pozváni všichni zástupci partnerských měst. Při 
té příležitosti bude vysazena „Alej partnerských měst“, kdy 
pozvaní starostové vysadí do této aleje svůj národní strom. 
Tradicí je také společný projekt měst v síti partnerských 
měst – tím bude „hudební projekt“ – kdy se jednotlivé 
ZUŠ, ale také ostatní umělci, zapojí do skládání společné 
písně partnerských měst.
Město Albertslund má 30 000 obyvatel. Bylo založeno na 
zelené louce. Město má jen dva kopce, které vznikly na-
vážkou hlíny po stavbě domů; jinak je to město rovinaté. 
Je protkáno sítí odvodňovacích kanálů. Ty ústí do uměle 
vybudovaných sběrných jezírek pro absorbování velkého 
množství dešťové vody. Pomáhají tak chránit město před 
povodněmi. Město je doslova zasíťováno cyklostezkami a  
cyklopruhy včetně odpovídající infrastruktury. Rozvíjí se 
ve velkém používání elektromobilů.

Jana Vavřinová, Komise pro partnerská města
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Překvapte Říčany II 
Dvacet pět projektů postupuje 
do dalšího kola

Od 15. října do 27. listopadu jsme přijímali náměty do dru-
hého ročníku říčanského pébéčka. Máme za sebou čtyři pří-
jemná setkání v říčanských restauracích (Oliva, Marvánek, 
Jureček) a kulturním centru Labuť. V rámci nich se odpre-
zentovalo 27 projektů z celkem zaevidovaných 31 námětů. 
Čtyři navrhovatelé nepřišli svůj záměr veřejně obhájit a dva 
navrhovatelé nápad představili, ale bohužel nedodali jeho pí-
semnou podobu. V souladu s pravidly tedy do dalšího kola – 
evaluace (schvalování) - postupuje 25 námětů (viz tabulka). 
V tuto chvíli jsou již postupující projekty v rukou referentů 
z odboru správy majetku a investic. Ti prověří jejich realizo-
vatelnost, majetkoprávní vztahy, finanční náklady a soulad 
s územním plánem. Projekty je možné během posuzování 
po dohodě s navrhovateli upravit tak, aby byly realizo-
vatelné a mohly postoupit do hlasování. Pokud je námět 
shledán neproveditelným, informujeme o důvodech.

Do března budou projekty posuzovány. Ve speciální rub-
rice mohou pak autoři představit své nápady čtenářům 
Kurýru do dubna. Chybět nebude ani speciální příloha 
Kurýru (pravděpodobně květen) kde se projekty, které se 
probojují do hlasování, představí ve své konečné podobě. 
Představeny budou i na veřejném setkání před hlasová-
ním za vaší účasti. Věříme, že i v druhém ročníku, pove-
dou naši „překvapitelé“ nápadité podpůrné kampaně 
a město ožije projekty pébéčka. 
Hlasovat se bude opět elektronicky přes platformu Řídím 
Říčany i papírově v květnu 2018. Pokud tedy chcete roz-
hodnout, jak mají být investovány veřejné finance v obje-
mu pět milionů korun, registrujte se včas. 
O všech námětech si můžete podrobně přečíst na webu 
www.prekvaptericany.cz

Kateřina Lauerová, koordinátorka projektu

Chcete hlasovat pro projekty PŘEKVAPTE ŘÍČANY?
Registrujte se do ŘÍDÍM ŘÍČANY!

On-line registrace
 vyplňte elektronický formulář www.ridimricany.cz
 po ověření trvalého bydliště zašleme poštou unikátní PIN kód
 pro dokončení registrace pošlete PIN mailem na ridim@ricany.cz

Osobně – kontaktní centra
po předložení OP a ověření trvalého bydliště budete zaregistrováni zde:
 Informační centrum na Masarykově náměstí
 Informační centrum v rondelu
 podatelna MěÚ na Masarykově náměstí
 podatelna MěÚ na Komenského náměstí
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Informace z radnice

Číslo Jméno navrhovatele Název projektu registrovaného do PŘEKVAPTE ŘÍČANY II. Místo prezentace

1 Eva Šikutová odstranění skládky a zpevnění cesty pro pěší Výhledová 27/11 Jureček

2 Petra Benešová rekonstrukce chodníku v Bezručově ulici 27/11 Jureček

3 Petra Benešová Platforma pro sdílení námětů a dotazů 27/11 Jureček

4 Zuzana Treglerová Lavičky v říčanském lese nejen pro seniory 27/11 Jureček

5 Martin Ondřej chodník Nad Bahnivkou - Březská 27/11 Jureček

6 Matyáš Vávra distančně značené běžecké trasy (2,5 - 12 km) v říčanském lese, v přírodě 
i na okraji města 27/11 Jureček

7 Matyáš Vávra odpočívky při cyklostezce „do Prahy na kole“ –  V olšankách – u Kamene – 
do Lehovic - doplněné hravými a užitnými prvky 27/11 Jureček

8 Jan Kopečný drobné stavby - altánky a lavičky ve veřejném parku aIzEN - Japonská 
zahrada 27/11 Jureček

9 Jan Vojta Společná stezka pro chodce a cyklisty, podélně nedělená – lokalita ul. 
Březská 27/11 Jureček

10 Jan Vojta Společná stezka pro chodce a cyklisty, podélně dělená - Přístup na 
Lázeňskou louku z centra 27/11 Jureček

11 Tomáš Kohout Venkovní posilovna  - Lázeňská louka 27/11 Jureček

12 Václav Lacina Parkovací dům s tribunou v centru Říčan 27/11 Jureček

13 Jan Jordán Živý stolní fotbal na koupališti Marvánek 15/11 Marvánek

14 Zdenek Vávra hyggie molo s vyhlídkovou terasou - experimentální public saunou na 
nádržích  rozpakov (Srnčí) 15/11 Marvánek

15 Matyáš Vávra
„rekreačně-relaxační městská TraSa S dIScgoLFEM a originálními 
odpočinkovými místy (Podhrázská – u Studánky – Na obci – u Kamene – 
Marvánek - rozpakov)

15/11 Marvánek

16 Jan Kopečný rozšíření soustavy vodních ploch ve veřejném parku aIzEN - Japonská 
zahrada 15/11 Marvánek

17 Irena Moudrá Psí hřiště 13/11 oliva

18 Lukáš Končický Kratší cesta na nástupiště 13/11 oliva

19 Jana Slámová Tašky na tříděný odpad - barevná móda 13/11 oliva

20 Richard Pech historický model Říčanského hradu a náměstí - trojúhelník v ulici 
rooseveltova vs Lipanská 13/11 oliva

21 Zdenek Vávra Mobilní (nejen letní) kino s nafukovacím plátnem 6/11 Kc Labuť

22 Zdenek Vávra oživení hradní zříceniny – vyhlídková věž při palácové stěně a model hradu 
1260  6/11 Kc Labuť

23 Jiří Zděnek ovocný park 6/11 Kc Labuť

24 Jindřich Zděnek Minigolfové hřiště na Marvánku 6/11 Kc Labuť

25 Ivana Drbohlavová charitativní obchod KoLoBĚh 6/11 Kc Labuť

26 Petr Hněvsa hřiště pro trénink dobrovolných hasičů u Fabiány -  NEdodáNo 6/11 Kc Labuť

27 Vladislav Tichý grilovací místa u bytovek - NEdodáNo 13/11 oliva

28 Taťána Tamchynová zcivilizování přístupu do lesa - Úpravu prodloužení roklanské ulice, úprava 
vyústění dešťové vody ze sportoviště u lesa a spojení s cestami v lese neprezentováno

29 Alžběta Pešková Skatepark neprezentováno

30 Sylva Pokorná Krajčová dopravní obslužnost před školou neprezentováno

31 Jindřich Zděnek Informačně - vzdělávací tabule neprezentováno
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Informace z radnice

První autobusové zastávky se můžou pochlubit novým 
vizuálem na téma zajímavých či památných míst v na-
šem městě. O motivu jste rozhodli sami v hlasování na 
Řídím Říčany. Současné barevné fotografie doplňují 
informace o místě čí památce a mapa města. Snímky 
z dob minulých přiblíží historii místa. Děkujeme Muzeu 
Říčany za poskytnuté fotografie a spolupráci při výběru. 
Jako první byly realizovány dvě zastávky na Masarykově 
náměstí a zastávky K Železniční stanici.

Text a foto Kateřina Lauerová

Polepy autobusových 
zastávek
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Informace z radnice

WWW . R I C A N Y . C Z

ŘEK N I ŘÍČANY

V celém příštím roce  
Vám přejeme vrchovatě  

štěstí, zdraví, lásku a osobní  
spokojenost. Děkujeme vám  

za spolupráci, pochopení  
a tolerantní přístup  

k pozitivním změnám. 
Naším společným cílem je

spokojený život v našem městě.

Jan Pillvein

Vedení města Říčany

Jedinečné designové sezení vytvořili v rámci 
projektu Nahá vesnice studenti říčanského 
gymnázia společně s tvůrci ze společnosti 
Blank Page. Kluci i holky se zručně zapojili do 
šroubování, broušení a hoblování. Originální 
sezení navržené přímo pro tento prostor bude 
ještě po zimě ošetřeno ochranným nátěrem. 
Společnost Blank Page pomáhá městům 
a obcím vytvářet veřejné prostory za účasti 
místních komunit. Město Říčany jako inves-
tor a iniciátor akce uvažuje o pokračování 
podobných projektů ve veřejném prostoru 
i v dalších letech. 
Děkujeme všem zúčastněným za fajn den 
a přejeme vám pohodové chvíle před školou 
i ve škole! Vaše město

Text a foto Kateřina Lauerová

Designové sezení  
před gymnáziem
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Informace z radnice

Město Říčany přispělo na provoz své spádové 
nemocnice pro dětské pacienty 
Setkání vedení Pediatrické kliniky Thomayerovy nemocnice se sponzory
Druhé listopadové úterý se na Pediatrické klinice Tho-
mayerovy nemocnice uskutečnilo neformální setká-
ní přednostky Houšťkové, primáře Kabíčka a vrchní 
sestry Pechové s významnými sponzory, kteří přispěli 
finanční částkou na zkvalitnění a zpříjemnění pobytu 
malým pacientům.
„Všem z vás patří velké poděkování a moc si vašich příspěvků 
vážíme,“ řekla zástupcům sponzorů v úvodu setkání před-
nostka kliniky s tím, že hovoří nejen za dětské pacienty, 
ale také za zdravotnický personál, kterého je nedostatek 
a bez něhož nelze udržet současnou úroveň našeho zdra-

votnictví. Setkání se zúčastnili za městskou část Praha 4 
místostarostka Kotvová, za Komisi zdravotně sociální, 
předseda Svoboda a Libuše Pešlová, za Prahu 11, starosta 
Petr Jirava. Dále zástupci obce Říčany, radní David Mi-
chalička a asistentka starosty Markéta Žilková a zástupci 
soukromých společností CALEUM, KTTP a další. 
„Na závěr vrchní sestra Pechová provedla hosty klinikou 
a ukázala klimatizační jednotky, na které byly použity fi-
nanční dary“, dodává Libuše Pešlová z Komise zdravotně 
sociální a rodinné politiky.

 Libuše Pešlová

OSPOD v roce 2017
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví i v letošním roce 
připravil pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí 
nadílku a zorganizoval pro ně několik akcí. Mikulášská 
nadílka za velké účasti malých dětí proběhla 5. prosince 
2017 v KC Labuť, kde si děti užívaly odpoledne plné her, 
písniček a dárků. Dětem do dětských domovů i dětem, 
které se z různých důvodů nemohly Mikulášské nadílky 
zúčastnit, pracovnice sociálně-právní ochrany dětí dárky 
rozvezly. 
Mikulášská nadílka není jedinou akcí, kterou pracovnice 
sociálně-právní ochrany dětí pro děti ze sociálně znevýhod-
něného prostředí připravují. Děti se v letošním roce mohly 

zúčastnit pobytu na horách v zimě i v létě, menší děti byly 
v bazénu na Fialce a radost jim opakovaně udělal i Bazárek.
Ráda bych tímto chtěla poděkovat kolegyním, které nad 
rámec své náročné práce dokáží, za finanční podpory na-
šeho Města i sponzorů tyto akce připravit a zorganizovat.
V letošním roce nás dále podpořila společnost PENAM  
a.s., pan J. Bartoněk, paní Daffye Vlčková, paní D. 
Koderová, pan Kája Barták, rodina Jančíkova, rodina 
Novákova, rodina Kopeckých, rodiče kategorie U14 
Ragby klubu Říčany, MKG Říčany, Farní charita Říča-
ny a Pekařství Frydrych.  

Děkujeme, vaší pomoci si velice vážíme.
Blanka Spolková
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S E N I O R  T A X I - OD LEDNA 2018
 +420 724 382 353 volejte kdykoli
objednávky jízd minimálně 24 hod. předem  
(v den jízdy pouze pokud to umožní kapacita)

KdY? JÍZDY pouze v pracovní dny od 7 do 15 hod.
 (dle dohody výjimečně od 6 do 22 hod.) 

KdE? ve městě Říčany a přidružených obcích  
 konkrétně Pacov, Kuří, Strašín, Voděrádky a Jažlovice

Kdo?   službu může využít osoba s bydlištěm v katastru Říčan nad 65 let nebo   
 držitele ZTP a ZTP/P průkazu s jedním doprovodem

JaK? KARTIČKA SENIOR TAXI oPraVŇuJÍcÍ K VYuŽITÍ SLuŽBY  
 bude vystavena na základě předloženého občanského průkazu na pokladně  
 MěÚ na Masarykově náměstí nebo pokladně MěÚ Komenského náměstí.   
 Podmínkou je bydliště v Říčanech, případně čestné prohlášení o pobytu  
 u příbuzných nebo v domově pro seniory, dPS.

cENa?  15 Kč vč. DPH za jednu jízdu 
 (cesta zpáteční je jako další jízda, čekání max. 15 min.)

S KÝM? cestovat se seniorem může 1 osoba jako doprovod bez kartičky SENIor TaXI  
 nebo více osob s kartičkou. Jedna cesta pro všechny bude stát 15 korun.

KoLIKráT? bez omezení. Město si vyhrazuje právo po vyhodnocení zkušebního provozu  
 případně omezit četnost jízd dotované služby.

 Provozovatel služby:
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První svíčku na adventním věnci zapálil  
pan farář Konstantin.

Na pódiu vystoupili žáci ze  základní umělecké školy Říčany, 
základní školy Bezručova a děti z mateřské školy Čtyřlístek.

Vánoční strom rozsvítila čerstvá majitelka zlatého oříšku staros-
ty města Říčany Karolína Bedrníková. Ke svátečnímu programu 
se připojilo rádio Blaník akcí České Vánoce s českým Blaníkem. 
Říčany se staly jedním z jedenácti měst, soutěžících o koncert 
skupiny Čechomor. Vítězem se stane ten, kdo získá nejvyšší po-
čet fotografií pořízených ve speciálním fotokoutku rádia Blaník. 
Večerem provázel moderátor Martin císař.

Poeticky zasněžený třetí advent připravili církev Bratrská, cesta 
integrace a MaS Říčansko.

druhý advent organizovali společně Římskokatolická farnost  
a Junák – český skaut středisko Lípa.

První advent rozsvítil vánoční strom 
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 Schválený Upravený Skutečnost  % plnění
 rozpočet rozpočet k 30.11. 2017 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 pří-
jmů právnických osob, daň z příjmů města 
Říčany, daň z přidané hodnoty, správní 
poplatky a místní poplatky)

234 913 490,00 261 766 640,30 232 139 972,99 88,68

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

75 505 452,00 80 313 782,70 75 579 448,64 94,11

Kapitálové příjmy (příjmy z prodeje majetku) 621 599,00 5 790 609,00 4 325 154,00 74,69

Přijaté dotace 53 518 947,00 79 551 647,32 65 897 885,07 82,84

Přijaté splátky půjček 85 200,00 111 740,00 123 870,00 110,86

Rozpočtové příjmy běžného roku celkem 364 644 688,00 427 534 419,32 378 066 330,70 88,43
Přebytek hospodaření za minulý rok 65 544 130,00 105 317 082,89 105 317 082,89 100,00

Úvěr na nákup nemovitostí 50 000 000,00 33 748 305,00 67,50
Příjmy celkem vč. přebytku hospodaření 430 188 818,00 582 851 502,21 517 131 718,59 88,72
VÝDAJE 
Běžné (provozní) výdaje 278 545 270,00 325 815 066,33 261 007 933,01 80,11

Rozpisové rezervy 3 750 000,00 1 203 273,16 0,00 0,00

Běžné výdaje celkem 282 295 270,00 327 018 339,49 261 007 933,01 79,81
Kapitálové (investiční) výdaje 112 975 859,00 227 125 160,67 95 139 265,18 41,89

Rezervy na investice 17 053 689,00 3 752 335,05 0,00 0,00

Investiční výdaje celkem 130 029 548,00 230 877 495,72 95 139 265,18 41,21
Rozpočtové výdaje běžného roku celkem 412 324 818,00 557 895 835,21 356 147 198,19 63,84
Splátky úvěru 17 864 000,00 24 955 667,00 20 377 679,84 81,66

Výdaje vč. splátky půjčky 430 188 818,00 582 851 502,21 376 524 878,03 64,60
rozdíl příjmy - výdaje 0,00 0,00 140 606 840,56

Podrobné čerpání rozpočtu najdete na www.ricany.cz - radnice - město a samospráva - finance a majetek města - aktuální informace o čerpání rozpočtu města
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1.  REFERENT ODDĚLENÍ TECHNICKÉ SPRÁVY  
– ODBOR SPRÁVY MAJETKU (OBSLUŽNOST MĚSTA)

POŽADUJEME: Střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyšší odborné vzdělání
LHŮTA PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK: 9.1.2018 do 14,30 hod.
TERMÍN VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: 10.1.2018 ve 14,00 hod. – účast na VŘ je závazná
podáním přihlášky včetně všech náležitostí – účastníci nebou k účasti vyzýváni.

2.  REFERENT ODDĚLENÍ PŘESTUPKOVÉHO – ODBOR PRÁVNÍ  
(PŘESTUPKY NA ÚSEKU BEZPEČNOSTI A PLYNULOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU)

POŽADUJEME: Vzdělání dle § 111 odst. 1 zákona č. 250/2016 sb. a dále dle § 112 odst. 9
LHŮTA PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK: 15. 1. 2018 do 17,30 hod.
TERMÍN VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: 16. 1. 2018 ve 13,00 hod. – účast na VŘ je závazná podáním 
přihlášky včetně všech náležitostí – účastníci nebou k účasti vyzýváni.

3.  REFERENT ODDĚLENÍ PŘESTUPKOVÉHO  
– ODBOR PRÁVNÍ (VYSOKORYCHLOSTNÍ VÁŽENÍ)

POŽADUJEME: Vzdělání dle § 111 odst. 1 zákona č. 250/2016 sb. a dále dle § 112 odst. 9
LHŮTA PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK: 15.1.2018 do 17,30 hod.
TERMÍN VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: 16.1.2018 ve 14,00 hod. – účast na VŘ je závazná podáním 
přihlášky včetně všech náležitostí – účastníci nebou k účasti vyzýváni.

4.   REFERENT ODDĚLENÍ TECHNICKÉ SPRÁVY  
– ODBOR SPRÁVY MAJETKU (KOMUNIKACE)

POŽADUJEME:  Vyšší odborné vzdělání nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním 
programu

LHŮTA PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK: 16.1.2018 do 14,30 hod.
TERMÍN VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: 17.1.2018 ve 14,00 hod. – účast na VŘ je závazná podáním 
přihlášky včetně všech náležitostí – účastníci nebou k účasti vyzýváni.

Informace z radnice

Město Říčany hledá 

schopné pracovníky do dobŘe zavedeného kolektivu  
na následující pracovní pozice:
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5.  REFERENT ODBORU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A REGIONÁLNÍHO 
ROZVOJE

POŽADUJEME:  VŠ vzdělání uznané pro autorizaci v oboru územní plánování nebo se 
stavebním zaměřením nebo VŠ v příbuzném oboru

LHŮTA PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK: 17.1.2018 do 17,30 hod.
TERMÍN VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: 18.1.2018 v 10,00 hod. – účast na VŘ je závazná podáním 
přihlášky včetně všech náležitostí – účastníci nebou k účasti vyzýváni.

6. DĚLNÍK ČIšTĚNÍ MĚSTA (více pozic)
POŽADUJEME: min. SŠ vzdělání s výučním listem
BLIŽŠÍ INFORMACE na tel. č. 606 779 635 Ing. dušan Suchý, vedoucí oddělení technické 
správy nebo 725 005 140 Mgr. Eva Šebková

MĚSTO ŘÍČANY SVÝM ZAMĚSTNANCŮM NABÍZÍ:
  zaměstnání u stabilního zaměstnavatele se zaručeným termínem výplaty

  5 týdnů dovolené ze zákona + 3 dny volna navíc

  Úprava pracovní doby (na pracovištích, kde je to možné)

  Příspěvek na mateřskou školu

  Stravenky 100 Kč a příspěvek na penzijní připojištění

  Příspěvky při životních a pracovních výročích

  Školení a příspěvek na zvyšování kvalifikace až 30.000 Kč

  Příspěvek na volnočasové aktivity

  Příspěvek na dětskou rekreaci organizovanou městem

  Příspěvek na kulturní akce organizované městem

  Možnost půjčky na bytové účely

  Možnost sociální výpomoci a půjčky

  dotovaná výuka jazyků

  rekreace v městských rekreačních objektech v Kořenově (horská chalupa) a Lutové 
(jihočeský statek)

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

Informace z radnice
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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

28. října, 20.12
Při běžné hlídkové činnosti byla zjištěna řidička motoro-
vého vozidla Škoda, která nedala znamení o změně směru 
jízdy v ulici Bezručova a její jízda je velmi nejistá. Strážní-
ci nabývají dojmu, že řidička je pod vlivem alkoholu nebo 
jiné návykové látky. Dochází tak ke kontrole, kdy řidička 
na signály k zastavení nereaguje a v jízdě pokračuje dál. 
Na vhodném místě strážníci vozidlo předjíždějí a blo-
kací služebním vozidlem řidičku přinucují zastavit. Ta 
je následně vyzvána k prokázání totožnosti a předložení 
dokladů nutných k řízení vozidla. Dále je provedena ori-
entační dechová zkouška na přítomnost alkoholu, která je 
pozitivní s výsledkem 1,27 promile. Jelikož je řidička dů-
vodně podezřelá ze spáchání trestného činu, je na místo 
přivolána strážníky hlídka Policie ČR k provedení dalších 
úkonů a opatření.

5. listopadu, 04.01
Při kontrole ulice Černokostelecká se zaměřením ze-
jména na dodržování veřejného pořádku si strážníci 
všímají muže, kterým svým chováním a jednáním vy-
hledává jakýkoliv spor a chová se agresivně ke svému 
okolí. Než strážníci stihnou přistoupit k řešení celé 
věci, muž fyzicky napadá jiného muže a sráží jej na 
zem. Zákonných výzev zakročujících strážníků si agre-
sor nevšímá a v napadání druhého muže pokračuje. 
Strážníci proti němu používají donucovací prostředky, 
kdy v tomto je jim následně nápomocna i hlídka Policie 
ČR která se na místo události též dostavila. Agresivní 
muž se zklidňuje až po nasazení služebních pout. Napa-
dený muž utrpěl zranění spodního rtu, úst, ze kterých 
silně krvácí. Napadenému muži byla poskytnuta první 
pomoc, avšak odborné lékařské ošetření na místě odmí-
tá. Celou událost si na místě k dalšímu šetření převzala 
přítomná hlídka Policie ČR.

18. listopadu, 14.00
Na základě telefonického oznámení pozorného občana, 
vyjíždí hlídka strážníků do ulice U zastávky a K Nádra-
ží, kde dochází dvěma mladíky k poškození majetku a to 
vytvořením tagů a graffiti. Oznamovatel sděluje i popis 
pachatelů a jejich počínání nadále pozoruje. Na místo 
události přijíždí hlídka strážníků, kdy na místě jsou zjiště-
ny dvě mladistvé osoby, které odpovídají popisu. Při roz-
hovoru je v místě silně cítit nástřik čerstvé barvy. Na místo 
se dostavuje i oznamovatel, který obě mladistvé osoby 

poznává a ukazuje strážníkům kde všude osoby nástřik 
graffiti a tagy vytvářely. Jednalo se o čerstvé nápisy, které 
ještě nestačily ani zaschnout. Obě mladistvé osoby se ke 
své protiprávní činnosti doznávají a následně strážníkům 
předávají pomůcky, které upotřebily při své činnosti - ace-
tonovou černou barvu ve spreji, dále barevné tagovací fixy 
a taktéž i teleskopický obušek. Jelikož jsou obě mladistvé 
osoby podezřelé ze spáchání trestného činu, je na místo 
přivolána hlídka Policie ČR. Strážníci provádějí další ne-
zbytné úkony, zejména zajišťují místo trestného činu proti 
vstupu nepovolaných osob, zjišťují totožnost obou chlap-
ců a kontakty na zákonné zástupce. Dále byl kontaktován 
i Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, výkon sociálně-
-právní ochrany dětí. Obě mladistvé osoby jsou následně 
převezeny na Policii ČR k provedení dalších úkonů a opat-
ření.  

26. listopadu, 03.50
Operátor městského kamerového dohlížecího systému si 
všímá rušení nočního klidu a narušování veřejného po-
řádku v ulici Černokostelecká, kterého se dopouští muž 
tím, že se snaží vyvolat konflikt s jinými osobami, které 
se v místě nacházejí, nebo místem procházejí. Na toto 
jednání reaguje přítomná hlídka Policie ČR, která pře-
stupkové jednání muže řeší. Operátorem je na místo vy-
slána i hlídka městské policie k součinnosti hlídce Policie 
ČR a zajištění svědků celé události. Při příjezdu na místo 
zde hlídka Policie ČR již provádí úkony vůči osobě muže, 
který se dopouštěl rušení nočního klidu.  Muž je agre-
sivní a nerespektuje výzvy policistů k tomu, aby se ztišil 
a prokázal svou totožnost. V rámci prováděných úkonů 
požádali přítomní policisté hlídku strážníků o součinnost 
a to zjištěním totožnosti dvojice označených mužů, kteří 
byli svědky celého přestupkového jednání. Při provádění 
úkonů ke zjištění totožnosti označených mužů, strážníci 
registrují, že hlídka policie již provádí zákrok proti muži 
podezřelému z přestupkového jednání, a to za použití do-
nucovacích prostředků. Muž hystericky křičí a vyhrožuje 
policistům fyzickou likvidací, požaduje právního zástupce 
a vyhrožuje policistům, že „tady skončili“. Mužovo jedná-
ní tak končí předvedením na služebnu Policie ČR, kdy ve 
věci je dále policisty šetřeno. 

Jindřich Joch
zástupce vedoucího Městské policie Říčany  
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Bezpečnost a infrastruktura

Nový rok u hasičů
Vážení čtenáři našich článků, rok se s rokem sešel a všich-
ni jsme o rok moudřejší. Věřím a doufám, že pro většinu 
z vás byl minulý rok úspěšný. Pro ty, kterým se na loňský 
rok vzpomíná hůře, nezbývá než dodat slova podpory 
a jasného optimismu – letos bude určitě lépe! A největší 
legrace nastává tehdy, když zjistíme, že této části života 
budeme za pár dalších let říkat „starý, dobrý časy“. Zkrát-
ka a dobře, v dnešní uspěchané době není nikdo s ničím 
spokojen, slova díků a ocenění něčí práce se také nenosí, 
proto zkusme být ohleduplní a vstřícní k ostatním. Za-
čněme v nastávajícím roce s novou chutí a energií cokoli 
měnit. Třeba aspoň malé změny u sebe sama pomohou 
rozveselit ostatní. 
Naši nejmenší hasiči pilně trénují a z chyb, které dělají, se 
snaží poučit. Naše mini přípravka se poctivě schází na ho-
dinku týdně v hasičárně. Poslední schůzku minulého roku 
je dokonce navštívil Ježíšek! Mladší žáci se scházejí v tělo-
cvičně, kde hrají míčové hry, učí se uzle, zkouší si osvojit 
vědomosti na znaky odbornosti. To starší žáci potí svou 
krev v garáži hasičárny, kde trénují požární útok, běhají 
a ani je uzle či vědomostní části neminou. V půlce prosince 
proběhla vánoční besídka. Maminky nebo možná i někteří 
tatínkové napekli cukroví, zabalili dětem dobroty a ty je pak 

společně ochutnaly v hasce. V programu byl každoroční ne-
konečný řetěz z papíru, zpívání koled a vystřihování vloček, 
které zdobí celou klubovnu. Pak najednou se ozvalo zazvo-
nění jako z pohádky a pod stromkem se zvrhly snad sáně 
o velikosti naší výjezdové TATRY 815. Každý našel dárek se 
svým jménem. Věřím, že jsme si každý ten den užili v nej-
lepší možném světle. Poděkování patří i vedoucím, kteří se 
o děti starají celoročně, a oni jsou právě ti, kdo se u Ježíška 
přimluvili. 
Jako každý rok prováděla naše výjezdová jednotka asis-
tence na žádost města na náměstí, při konání adventních 
nedělích, akci Čertovský rej a České Vánoce. Jsme rádi, 
že můžeme pomáhat aspoň touto dohlídkou a případně 
tak ukázat dětem i dospělým naši techniku. Taky se nám 
dostalo několik díků z úst našich spoluobčanů za pomoc 
při jakýchkoli neočekávaných situacích. Vždy tato slova 
potěší a pozdvihnou chuť dělat toto poslání dál a s radostí. 
Náš sbor a jednotka pořádá každý rok první sobotu v mě-
síci únoru hasičský bál a ani letošek nebude výjimkou! 
Datum 3. února 2018 si zapište do svých diářů a přijďte si 
užít vynikající zábavu. Bude připravená bohatá tombola, 
pro příznivce profesionálních tanečních kroků bude při-
pravena ukázka předtančení a potom třeba zbude i kou-
sek parketu pro nás „ostatní tanečníky“. Občerstvení 
bude zajišťovat místní restaurace a o hudbu se postará 
osvědčená skupina UNIGENA. Vše se koná v KC Labuť 
od 20 hodin. Předprodej lístků začne v termínu 29. ledna 
až 2. února 2018 v krámku EXTRAVÍNO U Labutě od 
10 do 20 hodin. Všechny srdečně zveme a těšíme se!
Prožití nového roku po svém a mnoho radosti z maličkostí 
přeje  Dominik Pokorný, jednatel SDH Říčany

Co nového u hasičů
www.sdhricany.cz

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

HASIČSKÝ BÁL
v sobotu 3. února 2018 ve 20 hodin

v KC Labuť Říčany

K poslechu a tanci hraje skupina Unigena 

Vstupné místenkové 180 Kč

Předtančení Dance EB, mažoretky, tombola

Občerstvení RESTAURACE U Labutě „Rancheras“

Předprodej vstupenek v prodejně „EXTRAVÍNO U Labutě“

Ve všední dny od 29.1. do 2.2. 10-20 hodin

ŘÍČANY
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Sekvojovec 
obrovský     
(Sequoiadendron giganteum)

Sekvojovec patří mezi nejvyšší, nej-
mohutnější a nejdéle žijící stromy 
na světě. Je vysazen i v Říčanech, ale 
jestli dosáhne těchto „nej“ posoudí 
naši potomci až za 40 generací.
V současnosti je sekvojovec obrovský 
jediným druhem svého rodu. Neby-
lo tomu tak vždy. Za dob dinosaurů, 
v druhohorách, patřily sekvojovce 
k široce rozšířené skupině dřevin.
Poslední zbytky porostů sekvojovce 
leží v horách Sierra Nevada ve střední 
Kalifornii. Před vytěžením je od roku 
1890 chrání národní park Sequoia. 
U nás rostou první stromy od roku 
1855.
Mladé stromy mají kuželovitou ko-
runu. Staří, až 100 m vysocí jedinci, 
kteří se dožívají věku kolem 2 000 let, 
mají korunu nepravidelnou. Kmen 
kryje rozbrázděná, měkká, až 50 cm 
tlustá borka červenohnědé barvy. Na 
větévkách spirálovitě vyrůstají při-
tisklé jehlice, které vytrvávají asi 4 
roky.

Kvete v březnu až dubnu, poprvé ve 
20 letech. Šištice vyrůstají na kon-
cích větévek. Samčí jsou hnědé a ne-

nápadné, samičí zelené a vejčité. Ze 
samičích šištic se vyvíjí šišky, které 
dozrávají druhým rokem. Za každou 
šupinou je 5 žlutohnědých semen se 
dvěma tenkými křídly.
Stromy na obrázku rostou v říčanské 
„dendrologické“ zahradě u Brdičků 
v Bezručově ulici.
Křehké a lámavé dřevo sekvojovce je 
odolné vůči trouchnivění. Používá se 
na výrobu šindelů a zápalek. Původní 
indiánské kmeny využívaly vykotlané 
stromy jako úkryt. Z doby před ochra-
nou sekvojovců byly v některých stro-
mech vyříznuty otvory, kterými dod-
nes může projet auto.

 Jakub Halaš
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Životní prostředí a zdraví
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Životní prostředí a zdravíŽivotní prostředí a zdraví

Jak v zimě přilepšit ptákům na krmítku?
Všimli jste si, kteří ptáci vám létají na krmítko? A víte už, 
jaké má který druh chutě? Můžete zkusit nasypat sluneč-
nici, ořechy, obiloviny, jablka, ovesné vločky nebo bobule, 
pokud jste je nasušili nebo zmrazili na podzim. Pokud kr-
mítko navštěvují vrabci, vyzkoušejte i strouhanku z neso-
leného pečiva. Do okolí můžete zavěsit kousek hovězího 
loje nebo tukové krmítko. 
Zvláště hmyzožravé ptáky (sýkory, strakapoudy, brh-
líky a podobně) potěšíte tukovým krmítkem. Vyrobíte 
ho snadno rozpuštěním 100% rostlinného tuku (např. 
Omega) a jeho smícháním s loupanými slunečnicovými 
semínky, rozinkami, krájenými křížalami, drobky nesla-
ného pečiva, ovesnými vločkami atd. Tuk a sypkou směs 
smíchejte, až když tuk začne tuhnout. Vzniklou hmotu 
vmáčkněte do malého květináče, půlky kokosového oře-
chu nebo mezi šupiny velkých borových šišek. Pokud 
seženete hovězí nebo skopový lůj, můžete jím nahradit 
rostlinný tuk.
Další zásady, jak správně přikrmovat ptáky, se dozvíte 
na webových stránkách České společnosti ornitologické. 

V Muzeu Říčany si můžete koupit stavebnici opravdového 
krmítka nebo plakát  „Ptáci u krmítka“ s krásnými obráz-
ky ptáků a užitečnými informacemi.
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Lidé z Říčan využívají naše služby již 9. rokem
Hospic Dobrého Pastýře v Čerčanech nabízí své služby 
od roku 2008. Pomáháme nevyléčitelně nemocným lidem 
důstojně prožít poslední období života na hospicovém 
lůžku nebo v domácím prostředí. Vedle specializované pa-
liativní péče nabízíme i řadu sociálních služeb: 
•	odlehčovací služby pobytové, v rámci které nabízíme 

i „odlehčovací den“ (pobyt, stravu, koupel ve vaně, ak-
tivizační program a individuálně domluvené služby za 
příplatek dle nabídky),

•	odlehčovací služby terénní, centrum denních služeb, 
odborné sociální poradenství, půjčovnu kompenzač-
ních pomůcek a asistenční auto (umožňuje převoz osob 
na vozíku). 

Od ledna letošního roku jsme přijali do lůžkového hospice 
22 klientů z Prahy – východ, z toho šest klientů z Říčan, 
a dojížděli jsme k 20 klientům z Prahy – východ, z toho 
k šesti klientům z Říčan v rámci domácí hospicové péče.  

Děkujeme Městu Říčany za dobrou spolupráci a poskyt-
nutou finanční podporu, které si velmi vážíme.  
www.hospic-cercany.cz

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

Pravidelné akce:
Cvičení na židlích – každé úterý v DPS Senior od 15:30 
do 16.30 hodin.
Zdravotní jógová cvičení – v DPS Senior každé úterý 
a čtvrtek 18:00 – 20:00 hodin.
Měření hladiny cukru a tuku v krvi –  každý třetí čtvrtek 
v měsíci 8:30 – 9:30 hodin (nutno přijít na lačno).
Kavárnička – každý třetí čtvrtek v měsíci od 15:00 hodin.

Akce:
n 8. ledna, pondělí – Novoroční setkání s hudbou
Místo: KC Labuť. Začátek: 14:00 h. Zveme vás na posezení 
plné hudby a tance. A kdo nám bude hrát? Tentokrát se můžete 
těšit na Club Praha s kapelníkem Josefem Šramem.
n 18. ledna, čtvrtek – Kavárnička

Místo: DPS Senior – jídelna. Začátek: od 14:30 h Zábavné 
hry, od 15:00 h Kavárnička. Velice rádi vás uvítáme nejen 
na posezení, ale také na aktivním a veselém hraní (hra není 
omezena věkem ani zdravotním stavem). Vstup zdarma.
n 25. ledna, čtvrtek – Něco za něco (divadelní představení)
Místo: Divadlo Palmovka. Začátek: 10:00 h. Shakespearova 
poslední, třináctá komedie o lidské existenci, morálce a de-
monstraci moci. Komedii režíroval vynikající polský režisér 
Jan Klata. Příspěvek: 100,- Kč.

Připravované akce:
UPoZoRNĚNí: do konce ledna je nutné se přihlásit 
a uhradit zálohu na rekondiční pobyt, který se uskuteční 
ve dnech 23. – 25. května 2018 na Kokořínsku. Ubytování je 
zajištěno uprostřed CHKO Kokořínsko – Máchův kraj. V rám-
ci rekondice navštívíme mj. také zámky Bělá pod Bezdězem 
a Doksy, hrady Bezděz a Michalovice a další přírodní a kulturní 
památky. Příspěvek účastníků: 1300 Kč (ubytování se snídaní, 
doprava, pojištění, tisk materiálu, vstupné. Záloha 650,- Kč).  

Kontakt (informace a přihlášky): 
Irena Moudrá, tel.: 732 383 424, seniorcentrumricany@
centrum.cz, kontaktní místo: DPS Senior, Komenského nám. 
1850, Říčany. Návštěvní den (ostatní dny a hodiny dle domlu-
vy) je třetí čtvrtek v měsíci od 10:30 do 12:00 h. 

Předem našeho článku bychom vám rádi 
popřáli všechno nejlepší v novém roce, 
hodně štěstí, zdraví a osobní pohody. 
Zástupce Seniorcentra se v prosinci zú-
častnil setkání poskytovatelů sociálních 

služeb na Krajském úřadu Středočeského kraje, které se 
týkalo seniorů. Tato setkání budou probíhat pravidelně, 

a tak bude určitě možnost se jednak dozvědět více o dění 
v kraji, a také prezentovat aktivity v Říčanech.
Pro rok 2018 je již program připraven, je k dispozici v kan-
celáři na Komenského nám. 1850. Také ho můžete najít na 
našich webových stránkách http://seniorcentrum-ricany.
webnode.cz a Facebooku. Budete-li mít jakékoli nápady 
na rozšíření našich aktivit, velice rádi přivítáme vaše ná-
měty. 

Irena Moudrá

seniorcentruM Říčany
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V DPKS se těšíme na nový rok
S koncem roku sta-
rého a s příchodem 
roku nového se snad 
každý člověk pozasta-

ví a lehce bilancuje, bez ohledu na věk 
či etapu svého života.  Stejně tak činí 
i obyvatelé říčanského Domova seni-
orů Pod Kavčí Skálou i lidé, kteří tam 
pracují. Rok v Domově utekl jako voda 
a přinesl mnoho zajímavého, část toho 
jsme s vámi, čtenáři Kurýru, sdíleli už 
v průběhu roku. Nyní, na prahu roku 
nového bychom chtěli trochu rekapi-
tulovat jeho druhou polovinu. Druhá 
polovina roku 2017 byla nabitá po-
znávacími i radostnými akcemi, které 
často vykouzlily na tvářích obyvatel 
domova úsměv. Rádi v Domově vzpo-
mínáme na letní grilování na zahradě 
i na sportovní hry, na které jsou zvány 
týmy seniorů i z ostatních domovů 
a které dopřejí našim obyvatelům na 
chvíli zapomenout na svůj skutečný 
věk a probudí v nich mladého ducha 
a potřebu týmového soupeření. Letos 
tým Domova Pod Kavčí Skálou skon-
čil na třetím místě, motivace trochu 
potrénovat a skončit příští rok ještě 
lépe je veliká. Rádi si připomeneme 
i podzim, kdy se babičky sešly jako 
za starých časů a vyráběly bylinkové 
sirupy, stejně tak jako v zimě perníčky 

a vánoční výzdobu v domově. Máme 
velkou radost, že můžeme říci, že na-
vzdory skutečnosti, že naši obyvatelé 
v domově tráví poslední etapy svého 
života, to u nás skutečně žije. I vánoč-
ní výzdoba, na které se naši senioři ak-
tivně podíleli, leccos napoví. Příchod 
nové ergoterapeutky rozvoji aktivního 
trávení času našimi seniory jen prospí-
vá, dokáže je skvěle vtáhnout „do hry“ 
a rozradostnět. Chodby domova zněly 
v předvánočním období koledami, 
když obyvatelé trénovali zpěv a chystali 
pásmo koled na vánoční besídku s pra-
covníky domova a s rodinnými přísluš-
níky.  Společenská místnost voněla po 
perníčkách, když babičky pekly. A také 
tam zněl smích a radost, když zaměst-
nanci Domova připravili pro obyva-

tele překvapení a navštívil je Mikuláš, 
Anděl a dva čertíci. Vedení Domova se 
snaží neustále hledat cesty, jak zkvalit-
nit nejen péči, ale i samotné prožívání 
našich seniorů. Dobrou zprávou určitě 
je i skutečnost, že vedení domova se po 
úspěchu Běhu pro Domov Pod Kavčí 
Skálou (17. 9. 2017), o kterém jsme 
vás také na stránkách Kurýru informo-
vali, dohodlo s organizujícím spolkem 
Báječných žen v běhu na uspořádání 
druhého ročníku a známe už i termín. 
Bude to 16. září 2018 a budete všich-
ni srdečně vítáni jak v roli závodníka, 
fanouška či dobrovolníka.  A máme 
před sebou velkou výzvu. V roce 2017 
se Během pro Domov Pod Kavčí Ská-
lou podařilo získat 16.969 Kč, které 
jsou použity na nákup prostředků či 
služeb přímo využitých našimi seni-
ory (aromaterapeutické pomůcky, 
potřeby pro aktivizaci, knihy, drobné 
dárky pro obyvatele, terapeutická pa-
nenka apod.). Výzva na rok 2018 zní: 
Podaří se nám překonat úspěch a vý-
těžek prvního ročníku? Ale to bude až 
v září. Do té doby se toho v Domově 
bude dít hodně a rádi vám o tom zase 
napíšeme. Prozatím všem říčanským 
i přespolním jménem Domova Pod 
Kavčí Skálou a jeho obyvatel přejeme 
do nového roku jen to nejlepší, hod-
ně zdraví, radosti, štěstí, lásky a chvil 
mezi svými blízkými.  

Petra Suchánková

2727



V Občanské poradně řešíme  
i péči o nezletilé děti po rozvodu
Rozvod manželství je životní změnou, která se může negativ-
ně dotknout celé rodiny a hlavně dětí. Před rozvodem man-
želství je vždy potřeba, aby soud rozhodl o péči o nezletilé 
děti a o výživném. Pokud se v životě rodičů nebo dítěte něco 
zásadně změní, může se změnit i rozhodnutí soudu. O péči 
o děti rozhoduje vždy pouze soud. Buď rozhodne sám, nebo 
schválí dohodu navrhnutou rodiči. Soud rozhoduje přede-
vším v zájmu dítěte a samozřejmě by měl zjišťovat také zájmy 
a názory samotných dětí. Dítě v soudním řízení vždy zastu-
puje OSPOD (orgán sociálně právní ochrany dětí).
 Při rozhodování má čtyři možnosti: 1) o dítě bude pečovat 
pouze jeden z rodičů, 2) rodiče budou mít dítě ve společné 
péči, 3) rodiče budou mít dítě ve střídavé péči, 4) soud svě-
ří dítě do péče jiné osoby.
Aby mohlo být dítě svěřeno do péče jednoho z rodičů, 
měl by být tento rodič způsobilý dítě vychovávat a měl 
by mít o péči o dítě zájem. Pro společnou nebo střídavou 
péči o děti by tyto podmínky měli splňovat oba rodiče. 
Soud může svěřit dítě do společné péče pouze tehdy, když 
s tím oba rodiče souhlasí. Střídavou péči o děti může ur-
čit soud. Střídavá nebo společná péče o děti nenastupuje 
automaticky. Pokud se na péči o dítě rodiče nedokážou 
dohodnout, podá jeden z rodičů návrh soudu, aby rozho-
dl o úpravě péče o dítě podle jeho představy. Soud sleduje 
především zájem dítěte.

střídavá péče o dítě je dnes velmi moderní ale názory 
odborníků z řad psychologů se liší. Vždy záleží na indi-
vidualitě dítěte i rodičů a na jejich majetkových a jiných 
poměrech, zda jsou schopni tuto situaci zvládat. Střídavá 
péče by vždy měla být nařízena hlavně v zájmu dítěte, tak 
aby podporovala jeho zdravý vývoj. Rodiče by měli být 
schopni spolu spolupracovat a v žádném případě neřešit 
svoje konflikty přes dítě, což se v praxi většinou moc neda-
ří. O střídavé péči může soud rozhodnout i bez souhlasu 
rodičů.

Při rozhodování o péči o dítě soud bere v úvahu např.: 
vztah dítěte ke každému z rodičů, vztah dítěte k sourozen-
cům, prarodičům a také k dalším příbuzným i nepříbuzným 
osobám. Pro soud je důležité i to, kdo z rodičů doposud 
o dítě pečoval a dbal o jeho citovou, rozumovou a mravní 
výchovu a kde jsou lepší předpoklady zdravého a úspěšné-
ho vývoje dítěte. Soud dokonce může dítě svěřit i do péče 
jiné osoby než rodiče, třeba do péče babičky, v případě, že 
rodiče nejsou schopni nebo nemohou plnit své rodičovské 
povinnosti. Přitom vždy upraví i to, jakým způsobem se 
bude dítě stýkat s rodičem, kterému do péče svěřeno neby-
lo, protože i tento má nárok na osobní styk s dítětem. 

společná péče rodičů je nejvolnější variantou v péči 
o dítě. Znamená to, že rodiče nebudou mít přesně dáno, 
kdy se kdo o dítě bude starat a jak. Vše záleží jen na do-
hodě a aktuálních potřebách dítěte a rodičů. V tomto 
případě je ale naprosto nezbytné, aby rodiče byli schopni 
spolupráce. 

V případě jakýchkoliv dotazů nás můžete navštívit osobně 
v Říčanech. Více informací včetně otevírací doby nalez-
nete na www.cestaintegrace.cz, popřípadě volejte či piště 
na: 312315284 či obcanskaporadna@cestaintegrace.cz. 
Služba je bezplatná.  Kolektiv Cesty integrace, o.p.s.

PF 2018
Mnoho úspěchů, radosti, zdraví v  roce 2018 a příběhy 

se šťastným koncem přeje všem svých klientům, 
spolupracovníkům a čtenářům kolektiv pracovníků 

obecně prospěšné společnosti cesta integrace. 

Poděkování
Děkujeme městu Říčany za poskytnutí finanční částky ve 
výši 240 850 Kč 
na úhradu nákladů spojených s pořízením dvou rehabili-
tačních van Madisson Aquadelicia.
Vodoléčba je V Olivově dětské léčebně velice důležitou 
součástí celého léčebného pobytu a 
Významně tak pomůže ke zkvalitnění léčby našich malých 
pacientů.   

 Vaše ODL 
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Mraveniště plnoleté
Věřte nebo nevěřte, děti z Říčan a okolí již 18 let mohou 
rozvíjet své záliby, koníčky nebo talent v našem centru 
volného času! Zakladateli tehdejšího občanského sdru-
žení byli manželé Špačkovi a dalších 6 učitelů Základní 
školy Bezručova. Prvními kroužky byla například kerami-
ka, paličkování, šití, vaření, sportovní kroužky jako flor-
bal, míčové hry, ale i hudební kroužky - hra na zobcovou 
flétnu nebo klavír. Neobvyklým byl tehdy kroužek práce 
se dřevem nebo letečtí modeláři, kroužek lukostřelby, 
jízda na koni, rybářský nebo chovatelský. Od počátku 
byla naším největším partnerem a spolupracovníkem 
základní škola, ještě pod vedením ředitele Pavla Špačka. 
Výborná spolupráce pokračuje i se současnou ředitelkou 
Marií Lejčkovou.  Město Říčany nás celá léta podporuje 
prostřednictvím grantového systému nebo pronájmem 
budovy dnešní keramické dílny a mateřského centra. Jeho 
zásluhou máme skvělé vybavení, jako jsou dvě keramické 
pece, nové vybavení celé dílny i mateřského centra, které 
se nám z evropských fondů podařilo zrekonstruovat. 
O několik tisíc dětí, které Mraveništěm prošly, se staralo 
celkem už přes dvě stovky lektorů. Zažili jsme společně 
množství dobrodružství a zážitků, jezdili jsme s dětmi 
mnoho let na letní zahraniční pobyty k moři do Chorvat-
ska nebo Itálie, stále pořádáme zimní lyžařské expedice 
v Rakousku. Uspořádali jsme několik desítek akcí pro ve-
řejnost – Indiánské loučení s létem, Čertovský rej, Dětské 
dny, Tátohraní, Dobrodružné hry na kole a další. Každé 
prázdniny mohou děti navštěvovat příměstské tábory. 
Několik let úspěšně provozujeme mateřské centrum nebo 
klub Mravenec – družinu pro děti. Prostě se nenudíme, 
snažíme se stále pro děti i jejich rodiče připravovat zají-
mavý program. 
A kam směřuje Mraveniště dnes? Již několik let se zamě-
řujeme díky dobrému vybavení na keramiku a výtvarné 
obory, během pracovního týdne i o víkendech. Velkou 
prioritou jsou všechny hudební obory, které již několik 
let navazují na hudební zaměření 2. základní školy Bez-
ručova. Nedílnou naší součástí je už řadu let Klub MTB 
& TRIAL Mraveniště, naši jezdci nejenže poctivě trénují, 

ale úspěšně nás reprezentují v domácích i zahraničních 
cyklistických soutěžích a každoročně pořádají celorepub-
likové trialové a MTB závody. Úspěšně se rozvíjí Mateřské 
centrum se zajímavým programem nejen pro „čekatele 
na mateřskou školku“, ale i pro maminky nebo tatínky na 
rodičovské dovolené.  Děláme toho opravdu mnoho, vše 
nejde vyjmenovat. 
Ráda bych při této příležitosti poděkovala všem našim 
bývalým i současným lektorům, spolupracovníkům, 
sponzorům, přátelům a kamarádům. Děkuji jim za jejich 
volný čas, který našemu spolku věnovali a doufám, že ješ-
tě budou věnovat, za celá léta skvělé spolupráce, nasazení 
a odvahu se před děti postavit a předávat jim svoje umění, 
svoje znalosti, dovednosti a vědomosti. Děkuji dětem, že 
kroužky s chutí navštěvují, některé již řadu let. A děkuji 
rodičům, které děti podporují v aktivním trávení volného 
času. Děkuji městu Říčany a 2. základní škole za průběž-
nou mnohaletou podporu.  
A vám všem, kdo čtete tyto řádky, přejeme do nového 
roku jen to nejlepší! Přijďte mezi nás, ať už do zajímavé-
ho kroužku si vyzkoušet něco nového, zpříjemnit si volný 
čas (sobotní keramické dílny pro každého) nebo se stát 
lektorem a nabídnout dětem svůj um a kumšt! Máme pro 
všechny celoročně náruč otevřenou! 

Příjemný, šťastný a zvídavý rok 2018 vám přeje 
Hana Špačková, koordinátor Mraveniště

VYBERTE sI Z NAŠí PEsTRé NABíDKY! Těšit se můžete na jednorázové tvořivé večerní i sobotní akce nejen pro 
dospělé, v budově keramické dílny a Mateřského centra na adrese Bezručova 441/23, Říčany 
Na kroužky i jednorázové je potřeba se hlásit přes rezervační systém Mraveniště: www.mraveniste.webooker.eu 

 
 

 

 

Vyberte si z naší pestré nabídky! Těšit se můžete na jednorázové tvořivé večerní i sobotní akce nejen 
pro dospělé, v budově keramické dílny a Mateřského centra na adrese Bezručova 441/23, Říčany  

Večerní keramika - čtvrtek 18:30 až 21:00h       
(tvořit můžete i dle vlastní fantazie) 

11.1. Romantická keramika 

25.1. Zahradní dekorace 

Sobotní keramika 9:00-11:30 (keram.dílna) 

200 Kč/osobu a každou lekci 

20.1. s Katkou Schnablovou 

6.1. se Štěpánkou Fialovou 

Deskové hry v Mraveništi (listopad-březen) 
cena 350,-Kč/ odpoledne 

21.1. od 14 do 18h 

 
Na kroužky i jednorázové je potřeba se hlásit přes rezervační systém Mraveniště: 
www.mraveniste.webooker.eu  
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Adventní akce střediska Lípa Říčany
V prosinci pořádali říčanští skauti dvě velké tradiční 
akce. První z nich byla Mikulášská besídka pro vlčata 
a světlušky, která proběhla v neděli 3. prosince v rado-
šovické sokolovně. Na všechny zúčastněné letos čekalo 
něco trochu jiného, než obvyklý příchod Mikuláše. Mi-
kuláš na místě zanechal zamčenou truhlici s odměna-
mi, a aby ji děti otevřely, musely projít řadou soutěží 
a zkoušek, za které postupně získaly číslice odemyka-
jící zámky na truhle. Záludné úkoly se povedlo překo-
nat a akci si všichni užili. Spokojeni byli i rodiče, kteří 
se přišli podívat na generální zkoušku vánoční scénky 
světlušek.

Kdo generálku prošvihl, mohl scénku vidět již „naostro“ 
na druhé předvánoční akci – 2. Adventní neděli konané 
10. prosince. Tu letos pořádali skauti společně s Řím-
skokatolickou farností, a kromě zmiňovaného divadla 
a muzikálu nacvičeného dětmi a dospělými z farnosti bylo 
možné vidět i hudební vystoupení skautek, které si připra-
vily méně známé vánoční písně. Aby vánoční atmosféry 
navozené hudbou, horkým čajem a svařeným vínem ne-
bylo málo, začal v průběhu večera padat sníh. Všichni se 
tak rozcházeli promrzlí, ale prodchnutí adventní náladou.
Děkujeme všem, kteří nám pomáhají s naší činností a pod-
porují nás. Přejeme vám mnoho zdraví a štěstí do nového 
roku. Za středisko Lípa Říčany Lukáš Pavelka

Pro děti a rodiče

Mikuláš na Strašíně
Řinčení řetězů, šustění plášťů, ve vzduchu napětí 
a vzdálená vůně ohňů, čaje a svařeného vína. Zatímco 
mladší si v duchu přepočítávají hříchy a opakují verše 
básní, starší se těší na večerní vycházku a „potlach“ se 
známými a sousedy...
Jen málokterý z občanů Strašína si dokáže podvečer 
5. prosince představit jinak. Ani letos se tak na tradice 
nezapomnělo a atmosféra na prostorném dvoře rodiny 
Losmanových byla takřka pohádková. Mikuláš s berlou 
se majestátně tyčil, třímaje svou knihu znalou všech 
hříchů i dobrých skutků, zatímco v bílém zářící anděl 
uklidňoval nervózní malé příchozí vlídným úsměvem 
zpod své svatozáře. Zato čerty se to kolem jen hemžilo, 
od menších (ale šikovných) až po statné pekelníky a snad 
jen zázrakem nebylo žádné z celkem 96 dítek odneseno 
v připraveném pytli. Právě naopak a k všeobecné spoko-
jenosti si každé z nich odneslo domů svůj díl - pochvalu 
i výtku, tu více a tam méně a balíček sladkých dobrot na 
cestu. Ani typicky prosincový chlad tak nedokázal uhasit 
úsměvy na tvářích dětí i rodičů a dobrá nálada se nesla 
celým večerem.
Skupina nadšených organizátorů s potěšením hodnotí le-
tošní ročník jako opět o něco vydařenější. Velký dík patří 
Osadnímu výboru za spolupráci a finanční podporu a dále 

všem, co se podíleli na realizaci. Zejména rodině Losma-
nových za poskytnutí prostor a vybavení a také panu Janu 
Steiningerovi za znamenitý hudební doprovod. Laťka pro 
nadcházející ročník byla znovu nastavena o něco výše 
a věříme, že tradice a duch Vánoc zůstanou na Strašíně 
přítomny ještě po dlouhou dobu.

Sepsal Čert Vlasta Hrozek 
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Pro děti a rodiče

Město Říčany navázalo na oblíbenou tradiční čertovskou 
akci. Původní organizátor ji z technických důvodů nemohl 
realizovat. Pekelné mocnosti i nebeské bytosti zaplnily ná-
městí a užily si veselý večer jako obvykle. 

Na náměstí se rojili čerti,  
ale přišel i Mikuláš

 Nechyběli ani andělé.

 V Mikulášově pytli se našla odměna pro každého.

 Malé čertíky pobavila agentura Klauníci.

Na pódiu se objevilo  
víc čertů než v samotném pekle.

dětské publikum bylo velmi aktivní

 Pekelníci byli laskaví a nikoho si neodnesli.
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Pro děti a rodiče

Vítání občánků
Ve dnech 12. 12. a 14. 12. 2017  se uskutečnilo v obřadní síni 
na Staré radnici slavnostní vítání občánků. Radní pan Michal 
Mrázek a radní pan David Michalička přivítali 40 nových  
občánků. Zazpívat nám přišly děti z mateřské školky Srdíčko 
a děti ze školky U Slunečních hodin.. Všem moc děkujeme 
a těšíme na další setkání, které se uskuteční na jaře.

Jana Šimková, Lucie Nováková, matrikářky

Po ukončení sběru dárků si vás dovoluji zahrnout čísly, 
abyste měli představu, jak to letos dopadlo.
Během 14 dnů se na sběrném místě v Říčanech sešlo 
neuvěřitelných 534 krásně zabalených dárků! Část jsme 
předali sociálnímu odboru MÚ Říčany, organizaci Ho-
meStart, Cestě integrace a DC Strančice, ostatní putovaly 
na centrální sběrné místo Krabice od bot do Prahy. Věřím, 
že všichni, kteří se zapojili, si to moc užili, pro nás to byly 
2 týdny setkávání se zapálenými lidmi. Zapojily se krom 
Sokola i školy, někdo krabice donesl až k nám, ostatní 

pomáhali nakládat. Můj dík patří pomocným rukám ka-
marádek, jež mi krabice pomohly naložit, těm, co zapůjčili 
Ikea tašky a panu Kopalovi za zapůjčení dodávky, bez níž 
bych dárky stěhovala celou noc. Více info na www.krabi-
ceodbot.cz.
Co se vyčíslit nedá je radost, kterou akce přinesla a přine-
se. Tak zase za rok na viděnou!

Eva Horáčková Jungmannová

ŠKOLIČKA ŘÍČÁNEK
HLEDáME POSILU DO NAŠEHO 

TÝMU NA ČáSTEČNÝ NEBO PLNÝ 
ÚVAZEK NEJLéPE IHNED

PEdagogIcKé VzdĚLáNÍ VÝhodou
PŘÍPadNĚ zaJISTÍME rEKVaLIFIKacI

KoNTaKT: JaNa BaČoVSKá 722 966 460
BacoVSKa.haNNa@SEzNaM.cz
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Mikuláš, anděl a čert v Pramínku

Lesní dopoledne od konce ledna

Lesní dopoledne pro ženy s malými dětmi začnou opět 
na konci ledna. Program a informace naleznete na našich 
webových stránkách www.lesniklubpraminek.cz. Těšíme 
se na setkání.

156 vánočních Krabic od bot
Krabice od bot aneb Děti darují dětem k Vánocům je krás-
ný projekt, který v Pramínku podporujeme již pátým ro-
kem. Letos jsme nově zřídili sběrné místo v novém komu-
nitním domě v Lesní ulici 47 ve Světicích. Smyslem toho 
bylo otevřít možnost darovat krabici od bot nejen rodičům 
a dětem z Pramínku, ale i lidem ze Světic a okolí. Setkání 
s lidmi z okolí při předávání vánočních krabic bylo velmi 
milé. Lidé často přivezli více krabic. Jedna paní z Kladna 
vybrala spoustu krabic a její rodiče ze Světic nám je pře-
dali. Přijížděli k nám lidé z Mrače, Kozojed nebo Čerčan. 
Dárci z Čerčan přivezli poslední možný den ráno ještě za 
tmy přes dvacet krabic. Jindy krabici předávaly děti a to 
bylo velmi dojemné. Krabic se nakonec nasbíralo neu-
věřitelných 156. Zájem byl ohromující a v adventní době 
potěšující. 
Děkujeme všem za darované krabice a přejeme vše 
dobré v novém roce 2018.  Olga Jarkovská

Konec roku v Landii
Sychravý listo-
pad nás ve školce 

inspiroval nejen k podzimnímu tvoření, ale především 
k péči o zdraví své a ostatních. S dětmi v mateřské škole 
jsme oslavili svátek svatého Martina. Sice nám nepřinesl 
sníh, ale upekli jsme výtečné martinské rohlíčky a vymo-
delovali Martinovi podkovu. Prostřednictvím příběhů 
jsme se seznámili s Barborkou, které jsme pomáhali pe-
čovat o zoubky, třídit zdravé a nezdravé jídlo a pomocí 
her jsme zjistili, jak funguje lidské tělo. S Martinkou jsme 
objevovali lidské tělo hlouběji – poznávali jsme kosti na 
rentgenových snímcích, zjistili, jak to chodí v nemocnici, 
jak tluče naše srdce a jak uvařit šípkový čaj, když je někdo 
nemocný. Nakonec nám Baciláci ukázali, proč je důležité 
si vždy mýt před jídlem ruce, což jsme i sami vyzkoušeli 
jednoduchými pokusy. Poznávání zdraví jsme zakonči-
li návštěvou říčanské zdravotní záchranné služby, které 
tímto děkujeme. Děti na vlastní oči viděly skutečný výjezd 
sanitky a číslo 155 zřejmě nikdy nezapomenou. Od zdraví 
jsme se přehoupli k tolik magickému období adventu, ra-
dostnému očekávání příchodu Ježíška. S dětmi na začátku 
prosince stopovali čerty a hledali jejich znamení, že už tu 
„hlídají“. Mikuláš s andělem věděl vše, co se dětem daří, 
i to, co ještě děti potřebují zlepšit. Stejně jako v legendě 
děti obdaroval jablkem, oříšky, perníky a obilím. A také 
třídním adventním kalendářem – každý den jsme nachá-
zeli v pytlíčku postavičku do Betléma a společný úkol. 
Také jsme s dětmi pro rodiče vyrobili keramické vánoční 

cukroví, které byste na první pohled nepoznali od skuteč-
ného. Atmosféra plná radosti, tajemství, touhy a očekává-
ní byla téměř hmatatelná. 
Mateřská škola Landie přeje všem v novém roce hodně 
zdraví, štěstí a vzájemné radosti. A pro nás si přejeme, ať 
je i nadále Landie tou kouzelnou fantazijní zemí, kterou si 
manželé Jirouškovi vysnili před 11 lety.

Za kolektiv MŠ Landie Lucie Šůchová,  
zástupkyně ředitelky

ze života škol(ek)
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Advent v Zahrádce
Stejně jako loni se děti v naší mateřské 
škole připravovaly na Vánoce nejen se 
spolužáky a učitelkami, ale i s rodiči. Na 

vánoční dílničky přišli rodiče v hojném počtu a spolu se 
svými dětmi si vyrobili různé vánoční dekorace, které se 
jim moc podařily. Ve všech třídách panovala pohodová 
nálada a tvoření si všichni užili. 
Pochopitelně nechyběla ani návštěva čerta a Mikuláše. 
Děti jim zazpívaly nebo přednesly básničku a odměnou za 
to jim byl balíček s dobrotami. Mikulášské nadílce před-
cházela pohádka „Jak čert zlobivou Káču do pekla odne-
sl“, do které byly zapojeny i děti. Následně na to se děti 

ještě vydováděly při čertovském reji, na který přišly v mas-
kách čertů, andělů a dokonce i Mikuláše. V celé škole bylo 
veselo při diskotéce a soutěžích. 
Co by to bylo za advent bez pečení perníčků. I letos se v Za-
hrádce peklo – děti ze Švestiček si pečení perníčků spolu s p. 
učitelkami užily. Celé předvánoční období jsme zakončili 
vánočními besídkami pro rodiče. Besídky byly většinou ne-
tradiční – hrála se různá představení, zpívalo se, recitovalo. 
Děti, p. učitelky i rodiče měli z vystoupení radost. Za všechnu 
snahu a píli ještě čekala děti vánoční nadílka pod stromeč-
kem, pod kterým děti našly nejen nové hračky do tříd.
Radost všem však udělal i úspěch dětí ve výtvarné soutěži 
pro děti ke 130. výročí narození Josefa Lady. Dětem ze tří-
dy Švestiček byla udělena cena starosty Hrusic za 1. místo. 
Mimo této soutěže se děti ze třídy Švestiček a Jablíček za-
pojily i do výtvarné soutěže „Breke keke ke“. Poděkování 
patří nejen dětem, ale i p. učitelkám, které s dětmi na vý-
tvarných pracích do soutěží pracovaly.
Kromě předvánočního vyrábění, nacvičování na besídky 
a soutěžení se děti vyřádily i na ledě na bruslení, které 
Městský úřad Říčany pro děti ze základních a mateřských 
škol zajistilo. O bruslení je velký zájem a děti baví, takže se 
už těší na další lekce v novém roce. 
Děkujeme.  Kolektiv MŠ Zahrádka

ŠKOLKA KOLOVRáTEK
Prosinec v naší školce byl velmi na-
bitý zážitky. Měli jsme Mikulášský 

karneval, při kterém nás navštívil anděl i čert, ale jelikož 
máme samé hodné dětičky, nikoho si neodnesl a naopak 
pro ně přinesl balíčky s překvapením. Užili jsme si krás-
nou vánoční besídku s pohoštěním, kde děti předvedly 
rodičům krásné vystoupení.  
Ale co naši školku nejvíce těší, je pomoc rodičů ve sbírce 
pro KLOKÁNEK Štěrboholy a útulek pro pejsky AGÁTA. 
Tímto chceme moc a moc poděkovat, protože jak je vidět, 
osudy jiných nám i rodičům nejsou lhostejné. Veliké díky 
všem!
Nové kamarády a kamarádky přijímáme do školky během 
celého školního roku.
Do nového roku 2018 všem hodně štěstí,  
zdraví, lásky a radosti přejí  tety z Kolovrátku.

Více informací najdete:  www.skolka-kolovratek.eu
www.facebook.com/skolka-kolovratek
tel.: 605 555 009  MŠ  Kolovrátek
602 484 921  p. Jonáková – majitelka MŠ
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Akce Dopplerův MaFin
Dne 16. listopadu 2017 se vybraní žáci osmých a devá-
tých tříd mohli zúčastnit akce Dopplerův Mafin v Praze 
na Gymnáziu Christiana Dopplera. Jednalo se o sérii 
deseti velmi zajímavých přednášek týkajících se ma-
tematiky, fyziky a informatiky, které pořádali studenti 
gymnázia a vše si připravili ve svém volném čase. Témata 
byla volena taková, o kterých se na základní škole nedo-
zvíte - např. čtvrtá dimenze, řadící algoritmy či počítačo-
vé sítě. Přednášky byly pojaty zábavnou formou, včetně 
různých soutěží, pokusů nebo ukázek ze života. Bylo to 
něco nového, co v normálních hodinách ve škole neza-
žijeme. Mezi přednáškami byly krátké přestávky, které 
jsme mohli vyplnit prohlídkou školy. Akce se velmi líbila 
a určitě bychom ji navštívili znovu. 

Lucie Kratochvílová (9.C) a kluci z 8.C

Naše sportovní úspěchy
V říjnu proběhlo v Čelákovicích okresní kolo družstev 
ve stolním tenisu.

Naše škola vyslala 4 družstva, která před přebory po-
ctivě trénovala. V kategorii mladších dívek jsme získa-
li zlatou medaili - na úspěchu se podílely Adéla Peřino-
vá a Kristýna Michková. Na prvním místě se umístilo 
i družstvo mladších chlapců ve složení David Dědič, 
Miki Pros, Jan Matoška a Vojta Kupka.
Družstvo starších chlapců obsadilo 2. příčku v rám-
ci okresu Praha - východ. Starší dívky sice na stupně 
vítězů nedosáhly, ale přesto úspěchy našich žáků na 
přeborech byly vynikající a nepřehlédnutelné.
V prosinci 2017 se žáci naší školy dobrovolně zapojili 
do akce „Krabice od bot aneb Děti darují dětem k Vá-
nocům“. Shromáždilo se neuvěřitelné množství dár-
ků. Akce má své kořeny v USA a rozšířila se do celého 
světa. V České republice akci koordinují Diakonie 
ČCE a Českobratrská církev evangelická.

ze života škol(ek)
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ZáKLADNÍ ŠKOLA u ŘÍČANSKéHO LESA

HNUSáCI A PODIVŇáCI  
ANEB PRAZVLáŠTNÍ CESTY EVOLUCE
V úterý 7. 11. 2017 se na naší škole uskutečnila další 
z přednášek pod záštitou Klubu zvídavého žáka, a to na 
téma Hnusáci a podivňáci aneb prazvláštní cesty evolu-
ce, již vedl pan učitel Václav Černý. Během hodinového 
vyprávění a projekce měli žáci možnost vidět a blíže po-
znat nejroztodivnější živočichy ať už z říše savců, plazů, 
ptáků nebo měkkýšů, kteří obývají naši planetu, a po-
chopit, jaké cesty vedly k jejich vzniku. Seznámili se tak 
s evolučními mechanismy, jako jsou přírodní či pohlavní 
výběr. I přesto, že případné dotazy byly v plánu až na kon-
ci přednášky, žáci zasypávali učitele otázkami již v jejím 
průběhu a rozvinula se tak velmi zajímavá a přínosná 
diskuze. Vzhledem k tomu, že čas byl omezen na pouhou 
jednu hodinu na šíři daného tématu, je pravděpodobné, že 
se v blízké budoucnosti dočkáme pokračování a budeme 
žasnout nad dalšími ze zázraků, které příroda v průběhu 
věků vytvořila.  Václav Černý 

MINERALOGICKÝ SEMINáŘ  
NA SLOVENSKé LOKALITY II.
Dne 23. 11. proběhl pod záštitou KZŽ pod vedením 
pana učitele Havránka další mineralogický seminář - 
pokračování předchozího semináře na mineralogické 
zajímavosti slovenských lokalit. V předchozím setkání 
bylo dětem promítnuto prvních 10 mineralogických 
lokalit. Nyní bylo 23 žáků, kteří na seminář přišli, se-
známeno se zbylými 8 lokalitami (Šiatorská Bukovin-
ka u Lučence, Špania Dolina a Tajov u Banské Byst-
rice, Ľubietová – Podlipa a Reiner u Banské Bystrice, 
Rejdová a Rožňavské Bystré – Rakovnica u Rožňavy 
a posledním byla Gemerská Ves u Revúcy). Děti zhlédly 
sbírkové nálezy autora z těchto lokalit. Na samém závě-
ru bylo pro děti připraveno k rozebrání 82 vzorků, které 
osobně nasbíral sám autor semináře pro žáky, přičemž 
nezbyl ani jeden vzorek. 

Petr Havránek

MIKULáŠ A ČERTOVSKÝ REJ
I letos se žáci 9. ročníku na jeden den změnili v bytosti 
nebeské a pekelné a jali se zjistit, jak je to se zásluhami 
a hříchy v jednotlivých kolektivech 1. stupně. Všechny 
třídy dostaly koše dárků za své školní snažení; nicméně 
z každé třídy nesli čerti jednoho, ba i více žáčků v pytli 
pryč. Na přímluvu andělů, spolužáků i třídních učitelů 
byly všechny děti navráceny zpět. Děkujeme deváťákům 
za super přípravu a realizaci akce.
Ve čtvrtek navazovala akce Čertovský rej pořádaná druži-
nou. Děti v maskách Mikulášů, čertů a andělů tancovali 
na své oblíbené písničky, hráli hry a dostávaly sladké od-
měny. Za přípravu zábavného odpoledne patří dík našim 
družinářkám. Zuzana Pokorná

KLUB ZVÍDAVÝCH žáKů  
– NáVŠTěVA ŘÍČANSKÝCH VARHAN
Dne 7. 12. jsme v rámci Klubu zvídavých žáků podnikli dal-
ší poznávací výpravu našich žáků a tentokrát jsme navštívili 
varhany v říčanském farním kostele. Cílem exkurze bylo po-
chopit názorně v praxi technické řešení a fungování nástro-
je, ale také správně zařadit stylové provedení výtvarné části 
varhanní skříně a v neposlední řadě nás zajímal velkolepý, 
majestátní a zároveň vznešený zvuk našich varhan. Co nej-
více žáky upoutalo? Zjistili jsme, že varhany mají rejstříky 
(hlasy) jak tiché, jemné, tak vysoké, lesklé či hluboké - baso-
vé, které je možné navzájem kombinovat a podle liturgických 
či koncertních potřeb v kostele využít. Žáky rovněž upoutal 
autentický živý, nereprodukovaný a „sluchátkový“ zvuk 
našich varhan, který ve spojení s akustikou kostela vytvářel 
tajemnou kombinaci. Žáci měli možnost si na nástroj zahrát 
a vyzkoušet si. Po ochutnávce říčanských varhan plánujeme 
navštívit ty největší v Praze.  Pavol Jánoš
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ZŠ Bezručovka
ZáPIS DO PRVNÍHO ROČNÍKU PRO 
ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Vážení rodiče, i když zápis do prvních tříd je ještě „da-
leko“, již nyní se na mě začínají rodiče obracet s přáním 
o informace. Uvedené informace by vám mohly pomoci 
při prvotních úvahách o zápisu, důležitých termínech 
a organizaci některých kroků, které byste měli učinit před 
tím, než přijdete se svým dítětem k zápisu.
Ucelené informace naleznete na webu školy: 
www.2zsricany.cz Termíny spojené se zápisem

Dny otevřených dveří 01. 03. a 02. 03. 2018 10:00 – 16:00

Prezentace vzdělávacího programu Ped Academy 02. 03. 2018 16:30 

Zápis do hudební třídy – talentové zkoušky
zjištění základních předpokladů dítěte pro zařazení do hudební třídy 

07. 03. 2018 
15:00 – 18:00

Podání zápisového lístku elektronicky od 06. 3. 2018 do 05. 04. 2018  
nebo přímo při zápisu 06. 4. 2018

Podání předběžné přihlášky do bilingvní třídy od 01. 3. 2018 do 05. 04. 2018

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2017/2018 
(v případě nemoci dítěte se dostaví zákonný zástupce k vyplnění a podpisu 
žádosti o přijetí, a to v den zápisu – jde o důležitý správní akt dle zákona)

06. 04. 2018
09:00 - 17:00

Náhradní termín zápisu - pro děti, které budou v době řádného termínu zápisu 
nemocné

20. 04. 2018 14:00 - 16:00

Kritéria pro přijetí do 1. ročníku

2. základní škola  
Bezručova Říčany,  
příspěvková organizace

Bezručova 94/19
– hudební třída

Sokolská 1376
– bilingvní a běžné třídy

ředitelka školy
Marie Lejčková

e-mail: reditel@2zs.ricany.cz

webové stránky: www.2zsricany.cz  

telefon: 323 602 217, 775 101 151

Otvírané třídy 1. ročníku pro školní rok 2018/2019 3 třídy – maximálně 75 žáků (třídy se naplňují do 25 žáků)
z toho:   • 1 třída s bilingvní programem
               • 1 třída s hudebním zaměřením
               • 1  třída s výukou bez spec. zaměření

Při přijímacím řízení budou děti přijímány podle stanovených postupových kritérií v tomto pořadí:

1. děti s trvalým pobytem v Říčanech, které bydlí ve školském spádovém obvodu školy       
2. v případě volné kapacity školy ostatní děti z jiných spádových oblastí města Říčan

3. v případě volné kapacity školy, děti z nespádových oblastí

Školské spádové obvody jednotlivých škol jsou stanoveny obecně závaznou vyhláškou města Říčany   č. 5/2009 
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

Školní družina Sokolská zavítala již dvakrát 
na pracovní dílny do Muzea Říčany.
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ZŠ NERUDOVA
Recyklohraní, EVVO - co to vlastně je?
Projekt, cizí slovo, program, škola, vzdělávání…

V rámci programu „Recyklohraní“, který prohlubuje zna-
losti našich žáků v oblasti recyklace a ochrany životního 
prostředí, žáci sběrem elektronických hraček a drobných 
elektrozařízení přispívají k ochraně životního prostředí. 
O jednoznačně pozitivních dopadech programu vypovídá 
certifikát environmentálního vyúčtování z kterého  vyplý-
vá, že žáci naší školy v loňském roce vytřídili 2 monitory 
a 37,00 kg drobných spotřebičů. Tím uspořili 1,26 MWh 
elektřiny, 70,43 litrů ropy, 1 m3 vody a 0,04 tun primárních 
surovin. Navíc snížili emise skleníkových plynů o 0,26 tun 
CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 1,04 tun.
Dalším krokem správným směrem je zavedení třídění 
obalů od mléka, nápojových kartonů a využití  biopopel-
nice. Dlouhodobě s žáky usilujeme o šetrný provoz školy.
Do oblasti environmentální výchovy a vzdělávání patří 
i oblast stravování. Škola je zapojena i v letošním školním 
roce do projektu „ Ovoce do škol“ a „Mléko do škol“. Pra-
videlně jsou pořádány i Dny správné výživy.
Škola je zapojena i v rámci partnerských smluv do dalších 
projektů, jako např. do projektu ,,Učíme v přírodě“, realizo-
vaném Muzeem Říčany. Při realizaci tohoto projektu vznikl 
tým pedagogů, který získané poznatky z workshopů a ex-
kurzí přizpůsobuje podmínkám školy a tvoří plány výuky 
v zahradě školy a terénu v okolí školy a následně realizuje. Je 
prokázáno, že kontakt dětí s přírodou posiluje jejich fyzické 
i psychické zdraví, zvyšuje motivaci k učení a tím i zlepšuje 
vzdělávací výsledky. Pravidelný kontakt s přírodou poskytuje 
nezbytnou protiváhu světu učebnic, moderních médií a digi-
tálních technologií. Na základě poznatků z tohoto projektu 
připravujeme podání projektové žádosti pro nové dotační 
řízení, které vyhlašuje Státní fond životního prostředí ČR 
podle podmínek Národního programu Životní prostředí. Cí-
lem by měla být revitalizace školního pozemku. 
Tímto bychom chtěli poděkovat i rodičům našich žáků za 
dary, které nám věnovali v rámci této akce.

Olga Maláková- koordinátor EVVO

13. listopad a žáci naší školy
Naše škola se v letošním školním roce zapojila do Svě-
tového dne laskavosti, v rámci nadace Karla Janečka, do 

1. ročníku „ Jsem laskavec“. Tento den připadl právě na 
13. listopad.
Naše děti připravovaly nejen své vystoupení, ale i dárky. 
Do přípravy dárečků se zapojily nejen děti ze školní druži-
ny, ale i žákyně 2. stupně. V rámci této akce jsme navázali 
spolupráci s nově otevřeným Domovem seniorů v Říča-
nech Voděrádkách. 
Tento den vystoupili nejen žáci přípravné třídy se svým 
kulturním pásmem básniček a písniček, ale zazpívala 
i naše žákyně Světlana Kurkova. Klienti tohoto domova 
obdrželi ještě od dětí drobné dárečky, které jim mohou 
zpestřit jejich současný domov.
Děkujeme tímto vedení tohoto domova za vlídné a pří-
jemné přijetí a těšíme se na další spolupráci mezi našimi 
dětmi a klienty domova.

Jitka Macháčková

Adventní čas
Ve dvou posledních měsících kalendářního roku nás vždy 
čeká mnoho akcí, na kterých se podílí všichni žáci školy. Tak 
tomu bylo i v závěru listopadu a v prosinci. Dne 30. 11., před 
první adventní nedělí, proběhl tradiční Den otevřených dve-
ří, spojený s prodejní výstavkou prací našich žáků. Vánoční 
ozdoby, přání, svícny, adventní  a drobné dárečky se všem 
líbily a jejich prodejem jsme si vydělali na nákup cen za různé 
soutěže, které budeme v příštích měsících pořádat.  
Další tradiční akcí byla Mikulášská nadílka, kterou nám 
pomáhájí zajišťovat pracovnice OSPOD Říčany a pracov-
ník Městské policie Říčany, za což jim touto cestou moc 
děkujeme.  

Byl ukončen projekt minimální prevence „Budu chytřejší 
II.“, který byl financován z prostředků KÚ Středočeského 
kraje v rámci dotačního řízení v oblasti minimální preven-
ce a sportu. Cílem projektu bylo seznámit žáky školy s ak-
tuálními tématy v oblasti minimální prevence. Druhým 
cílem bylo seznámit pracovníky školy v průběhu jedno-
denního semináře s touto problematikou.
 A co nás ještě čekalo do konce roku? Projektový den na vý-
robu vánočních ozdob a keramiky, třídní besídky. Věřím, že 
i v novém roce 2018 budeme pokračovat v pořádání dalších 
akcí, které přinesou zábavu a poučení pro všechny žáky školy. 

Čtenářům Říčanského kurýru přejeme klidné prožití 
vánočních svátků, do nového roku 2018 hlavně hodně 
zdraví a pohody. 
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Spolupráce s městem 
Říčany – žákovské 
zastupitelstvo 
V listopadu se konalo v budově MěÚ 
v Říčanech za přítomnosti pana sta-
rosty V. Kořena druhé setkání 21 zá-
stupců říčanských škol Žákovského 
zastupitelstva města Říčany. Zvo-
lené zastupitele starosta seznámil 
s programem, s významem a pravo-

mocemi. Hlavním programem byla 
volba starosty a dvou místostarostů, 
schválení zjednodušeného jednacího 
řádu a stanov. Velmi nás potěšilo, 
že starostkou byla zvolena Eliška 
Řezáčová, studentka septimy a mís-
tostarostou opětovně student třetího 
ročníku Tomáš Mondschein. 

Eliško a Tomáši, blahopřejeme!
dř

Posezení před gymnáziem  
aneb studenti v akci
Město Říčany připravilo na čtvrtek 
23. 11. 2017 pro studenty gymnázia 
netradiční akci, do které se mohli žáci 
aktivně zapojit. Během tohoto dne 
byly instalovány na pozemku školy 
před hlavním vchodem do gymná-
zia mobilní dřevěné umělecké prvky 
k posezení. Aktivní spolupráci a za-
pálení žáků do projektu města Říčany 
„Nahá vesnice a město Říčany“, do-
kladuje fotografie. dř

Budoucí architekti?
Ve čtvrtek 23. 11. 2017 navštívili 
studenti V6 a C2 v rámci předmětu 
deskriptivní geometrie Národní tech-
nické muzeum v Praze. Hlavním cí-
lem byla expozice architektury, stavi-
telství a designu věnovaná převážně 
modernímu umění. Studenti zde čer-
pali inspiraci pro své projekty, jejichž 
cílem je příprava malého průvodce 
Prahou. A kdoví, možná se někdo 
inspiroval i pro svou profesní dráhu.
Na dočasné výstavě Klamárium se 
pak mohli všichni také interaktivně 
přesvědčit, jak lze náš mozek ošálit 
a vytvořit optické iluze.
Všem můžeme návštěvu jen doporu-
čit. D.Koukolová

pIšQworkaření
Ve středu 22. listopadu jsme se se-
šli jako členové tradičního týmu Zelí 
i nováčci dalších dvou týmů, abychom 
reprezentovali naši školu v tak jedno-
duché a přesto náročné hře. Navzdory 
brzkému vstávání jsme cestou na ob-
lastní kolo v Kralupech nad Vltavou 
vymýšleli všemožné taktiky a strategie, 
jak překvapit a vyhrát nad soupeřem. 
Náš kouč, paní profesorka D. Koukolo-

 
 
 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
 

 
 
 
 

 
 
Zveme zájemce o studium a jejich rodiče 
 

na den otevřených dveří, který se uskuteční v úterý 30. ledna 2018 v době od               
8:20 h do 17:00 h na gymnáziu Komenského náměstí 1280/1, Říčany. 
 
Program dne otevřených dveří: 
● od   8:20 h do 12:00 h možnost podívat se na vyučovací hodinu 
● od 12:00 h do 15:00 h prohlídka školy a ukázkové činnosti žáků 
● od 15:00 h do 17:00 h v každou celou hodinu bude v aule ředitelka školy informovat               

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

učebních materiálů 
● volitelné semináře ve vyšších ročnících,     

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

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

● elektronický systém pro klasifikaci a     
omlouvání absencí přístupný rodičům 

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

na vysoké školy ve výroční zprávě 
 

V následujícím školním roce otevřeme: 
● čtyřletý obor vzdělání 79-41-K/41 s 30 žáky, studium je určeno pro uchazeče z 9. tříd 
● osmiletý obor vzdělání 79-41-K/81 s 30 žáky, studium je určeno pro uchazeče z 5.              

tříd 
● jsme fakultní školou Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze 

 
Informace vám rády sdělí:  
● ředitelka školy: PaedDr. Anna Stočesová Martinková, Ph.D.  
● zástupkyně ředitelky: RNDr. Marcela Beránková 
● kontaktujte nás na telefonním čísle 323 603 096 
● e-mail: rs@gyri.cz  
● e-mail. zrs@gyri.cz  
● webové stránky školy http://www.gyri.cz 
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Masarykovo 
klasické 
gymnázium 
Říčany

V novém roce 2018 přeji 
našim studentům a všem 
zaměstnancům gymná-
zia hodně štěstí, pohody 
a zdraví. V tomto roce nás 

také čekají povinnosti maturitní zkouš-
ky a přijímacího řízení. Zájemci o stu-
dium podávají přihlášky do 1. března 
2018. Jednotné přijímací zkoušky se 
konají 13. 4. a 17. 4. 2018. Navazující 
přípravné kurzy k jednotným přijíma-
cím zkouškám začínají 15. 1. 2018. 
Veškeré informace k maturitě 2018 
a k jednotné přijímací zkoušce 2018 na-
jdete na stránkách školy www.mkg.cz.

Helena Mrůzková, 
ředitelka gymnázia

vá, nám předala další instrukce a rady 
a povzbudila nás do prvního zápasu.
Křížek! Kolečko! Během pár minut byl 
zápas dohrán. Remizovali jsme. V tuto 
chvíli bylo jasné, že pokud příští zápas 
nevyhrajeme s bodovým náskokem, 
může nás to stát postup. Zápas se na-
štěstí vyvedl s celkovým skórem v náš 
prospěch 14:6. Po této výhře se náš 
tým stal neporazitelným až do velkého 
finále. Tam jsme, bohužel, zazmatko-
vali a pohár si nechali vzít. I přes tento 
nezdar jsme postoupili do krajského 
kola. I když jsme si neodvezli trofej, 
získali jsme obrovský bonus v podobě 
zkušeností a krásných zážitků. 

Dominik Střeštík, C3

Oznámení  
– změna údajů školy
Vážení, vezměte prosím na vědomí 
změnu údajů školy: 
•	změna příjmení ředitelky školy: 

PaedDr. Anna Stočesová  
Martinková, Ph. D

•	změna v názvu školy: „Gymnázium 
Říčany, příspěvková organizace“

•	změna v sídle školy: „se sídlem 
Komenského náměstí 1280/1, 251 
01 Říčany“
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RADIUS Øíèany s.r.o.

danì, finance
ekonomické poradenství

zpracování úèetnictví

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

POVINNé ODVODY NA SOCIáLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTěNÍ OSVČ 
Každý rok připravuji do Kurýru článek s touto tématikou. Je 
to záležitost opravdu důležitá, a výše povinných odvodů se 
každý rok mění. Podotýkám, že pod pojmem sociální pojištění 
(SP) je zde myšleno povinné důchodové pojištění a příspěvek 
na státní politiku zaměstnanosti, a termín SP zde používám 
proto, že je mezi veřejností obecně zažitý. Stejně tak pro zdra-
votní pojištění zde budu používat zkratku ZP. Upozorňuji, že 
termíny pro placení nejsou stále sjednocené, na ZP je termín 
stanoven nejpozději na 8. den po uplynutí daného měsíce, na 
SP je to nejpozději 20. den po uplynutí měsíce. Tedy záloha 
ZP na leden je splatná nejpozději 8. 2., záloha SP na leden je 
splatná nejpozději 20. 2. V tento den musí být platba připsána 

již na účet příjemce. Pro příklad zvolím situaci, kdy podnika-
telská činnost bude tzv. hlavní činností, tedy OSVČ není vedle 
svého podnikání zaměstnána.  Jakmile OSVČ zahájí svou eko-
nomickou činnost, přihlásí se na své ZP a ČSSZ a nastane pro 
ni povinnost platit minimální zálohu, stanovenou pro daný 
kalendářní rok. Výše záloh se odvíjí od průměrné mzdy stano-
vené MPSV. V roce 2017 činila minimální záloha ZP 1.906 Kč, 
minimální záloha SP byla 2.061 Kč. Pro rok 2018 je minimál-
ní záloha ZP 2.024 Kč a minimální záloha SP 2.189 Kč. Bývá 
obecně deklarováno, že zálohy platí OSVČ až do okamžiku 
podání Přehledu o příjmech a výdajích za uplynulý kalendářní 
rok. V podaném přehledu se provede výpočet skutečné plateb-
ní povinnosti, odpočet dosud zaplacených záloh a konečné 
vyúčtování, a stanovení zálohy nové pro další rok. Nová záloha 
musí být alespoň ve výši minimální zálohy stanovené MPSV 
pro daný rok, nebo vyšší (podle zisku z podnikání za uplynulý 
rok). Toto ale není úplně správný výklad, toto platí bez omezení 
pouze u záloh na SP. Upozorňuji na velmi častou chybu, které 
se OSVČ dopouštějí při placení záloh na ZP, a sice tu, že zálohu 
na leden a další měsíce platí podle výše stanovené pro minu-
lý rok až do okamžiku podání Přehledu. Nejlépe vysvětlím na 
konkrétním případě takto: pokud OSVČ platila v roce 2017 zá-
lohy v minimální výši a nejpozdějších možných termínech, pak 
do 8. 1. 2018 zaplatila zálohu na 12/2017 na ZP ve výši 1.906 
Kč, a do 20. 1. 2018 zálohu na SP ve výši 2.061 Kč. U záloh na 
leden 2018 musí OSVČ navýšit zálohu na ZP na výši minimál-
ní zálohy platné pro rok 2018, takže do  8. 2. 2018 bude platit 
zálohu ZP na leden 2018 ve výši 2.024 Kč, a do 20. 2. 2018 
zálohu na SP na leden stále ve výši 2.061 Kč. Stejně budou 
platby nastaveny až do okamžiku podání Přehledu. Závěrem 
bych chtěla zdůraznit, že s ohledem na omezený prostor jsem 
se zde věnovala těm nejzákladnějším situacím, neřešila jsem 
například nemocenské pojištění, souběh podnikání a závislé 
činnosti, nebo otázky související s penzijním připojištěním. 
Dnešní článek tedy uzavřu upozorněním – zkontrolujte si výši 
zálohy na povinné ZP, kterou jste platili, nebo budete platit na 
leden 2018, abyste se vyhnuli případné penalizaci. 
V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat RADI-
US Říčany s.r.o., rádi se Vám budeme věnovat. 

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

ÚČETNÍ A DAŇOVá PORADNA PRO PODNIKATELE in
ze

rc
e

NOVINKA PRO ROK 2018:  
RADIUS Říčany představuje své zákazníky
Vážení čtenáři, pro tento rok jsem si pro Vás připravila 
jednu novinku: kromě pravidelné poradenské rubriky budu 
v každém čísle představovat některé naše zákazníky. 
Sleduji tím dva základní cíle. zaprvé bych chtěla vyslat jasný 
signál, že portfolio našich zákazníků je opravdu široké, od 
drobných živnostníků až po velké a zavedené společnosti. 
Mým druhým cílem je pak pomoc našim zákazníkům 
v jejich prezentaci na veřejnosti, neboť zastávám názor, že 
místní firmy by měly primárně obchodovat mezi sebou, aby 
tím vzájemně posilovaly svůj byznys.  
Jako prvního z našich klientů představím společnost 
PraToL s.r.o., která provozuje HOTEL PRATOL na 
Černokostelecké 422/5 v Říčanech. důvod, proč 
představuji jako první právě tuto firmu, je prostý. V prosinci 
2017 měl radIuS už podruhé v jejich restauraci vánoční 
večírek. a já mám stále v živé paměti, že vše proběhlo k naší 
100% spokojenosti. dopředu jsme si vybrali skladbu jídel 
i cenovou relaci, stůl byl perfektně prostřený, nechyběly 
vánoční dekorace, množství jídla bylo dostatečné, 
personál se nám trpělivě a ochotně věnoval po celou dobu 
akce. Vřele bych služby hotelu doporučila i k obchodním 
schůzkám. hotel má vlastní parkoviště (a čtenáři jistě 
dobře vědí, že zaparkovat v Říčanech bývá problém), a co 
mi přijde jako naprosto geniální, je fakt, že během pracovní 
schůzky Vám mohou například umýt i Vaše auta v jejich 
myčce. To je služba, kterou nikde jinde v Říčanech opravdu 
nedostanete. hotel poskytuje i pronájem konferenčních 
místností včetně potřebné techniky, nebo třeba relaxaci 
ve vlastním lázeňském centru s vnitřním bazénem, 
saunou a vířivkou. radIuS této společnosti poskytuje své 
účetní služby již od roku 2011, na spolupráci si majitelka 
hotelu paní Moskal cení nejvíce odbornost zaměstnanců 
radIuSu a schopnost poradit s jakýmkoliv problémem. 
Velmi ocenila pomoc a rady, které dostala na začátku 
roku 2016 v souvislosti se zavedením kontrolního hlášení. 
Mimochodem, na toto téma radIuS Říčany v lednu 2016 
uspořádal pro své klienty právě v hotelu PraToL seminář, 
kterého se zúčastnilo celkem 60 osob. 

Účetní a poradenská firma 

hledá do svého týmu nové kolegy na 
kombinovanou pozici  

Asistent účetní, recepční  
Své přihlášky do výběrového řízení zasílejte  

na mail vera.tauberova@radiusricany.cz

Mezi námi
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Pět set budoucích  
umělců
Malby, kresby, 

koláže, keramika, sošky z ponožek 
či papíru. Rozmanité techniky, tvary, 
velikosti děl, která budou v roce 2018 
putovat obcemi Ladova kraje a připo-
menou tvorbu Josefa Lady, který se 
narodil 17. prosince před 130 lety.
Svazek obcí Ladův kraj a obec Hru-
sice uspořádaly právě ke 130. výročí 
narození Josefa Lady Výtvarnou sou-
těž pro děti na motivy literární tvorby 
Josefa Lady. Autoři mohli tvořit od 
jara až do podzimu.
Snad proto se sešlo více než pět set 
prací od dětí z celé republiky. Díla 
zaslaly mateřské školy, základní ško-
ly, umělecké školy, domovy, dětské 
skupiny a kluby i jednotlivci. Sou-
těžní díla byla originální a opravdu 
velmi zdařilá. Odborná komise, které 
předsedal vnuk Josefa Lady, ve slo-
žení Zuzana Kovaříková – držitelka 
ocenění za přínos dětské literatuře, 

Zuzana Stanke – redaktorka Alba-
tros Média a Richard Khel nakonec 
vybrala 37 děl k ocenění. Slavnostní-
ho vyhlášení v hrusické sokolovně se 
zúčastnili autoři, jejich rodiče, pra-

rodiče, pedagogové i kamarádi. Děti 
potěšily pěkné knihy od Albatrosu, 
hračky věnované Alltoys i následná 
diskotéka. Téma dalšího ročníku bu-
dete moci nalézt před Velikonoci na 
www.laduv-kraj.cz. Až do Velikonoc 
lze navštívit výstavu Sedmičky Josefa 
Lady v Tančícím domě v Praze.

Jana Kolorosová, 
tajemník LK

Střípky  
z MASky

•	 Vyhlášené výzvy MAS z Integro-
vaného regionálního operačního 
programu byly uzavřeny, seznam 
projektů naleznete na webu MAS. 
S velkým zájmem se setkalo opat-
ření zaměřené na nákup techniky 
a vybudování zázemí Jednotek 
sborů dobrovolných hasičů. Pro-
jekty na rozvoj sociálních služeb 
také vyčerpají nastavenou alokaci 

na výzvu. Naopak výzva v oblas-
ti školství zůstává nenaplněna 
a MAS požádá prostřednictvím 
změny integrované strategie 
o přesun části financí na jiné opat-
ření. Pravděpodobně na projekty 
JSDH, kde chce podpořit všechny 
zaregistrované projekty, ale nemá 
schválené dostatečné financo-
vání. Předpokládáme, že věcné 
hodnocení projektů přijatých 
do IROP proběhne na přelomu 
února března. MAS musí dodržet 
termíny stanovené Interními po-
stupy ohledně kontrol formální 

náležitostí a umožnit žadatelům 
případnou žádost o přezkum. 

•	 Do výzvy OP Zaměstnanost na 
Rozvoj a podporu sociálních slu-
žeb a sociálního začleňování bylo 
podáno šest projektových záměrů 
dohromady za 5,5 mil. Kč. Na se-
znam projektů a žadatelů se mů-
žete podívat na stránkách MAS. 
Věcné hodnocení přijatých pro-
jektů musí ze strany MAS proběh-
nout v první polovině ledna 2018.

•	  Jednání PLÉNA MAS se uskuteč-
nilo ve čtvrtek 14. 12. 2017 v 18,00 
hodin v hotelu Pavilon v Říčanech. 
Na programu bylo především 
schválení časového harmonogra-
mu dalších výzev a také nominace 
dalších zástupců partnerů do výbě-
rové komise MAS. 

 

 

 

Rozvoj sociálních služeb na Říčansku 
Zajímá Vás, jak se budou vyvíjet sociální služby ve Vašem 
okolí? Chcete se podílet na jejich rozvoji? Máte příležitost!  

MAS Říčansko realizuje Projekt komunitního plánování 
sociálních služeb na Říčansku a hledá do pracovních skupin 
zaměřené na seniory, zdravotně postižené, děti, rodinu a 
mládež dobrovolníky, kteří se o danou oblast zajímají. 
 

 

Přijďte mezi nás. Těšíme se na spolupráci s Vámi. 
 
 

Pro další informace kontaktujte  
Veroniku Vítkovskou, 
email: socialni.planovani@ricansko.eu  
 
 
 
 
 

Vzpomínka
dne 27. 1. 2015  

nás navždy opustila 
paní JIŘINA BRáZDOVá z Říčan.

Vzpomíná dcera Jitka s manželem 
a vnučka Tereza s rodinou.
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Ještě k říčanskému gymnáziu…
Na moje dva vzpomínkové články k jedenáctiletce, 
dvanáctiletce či gymnáziu v Říčanech zareagoval bý-
valý (v textu zmíněný) profesor fyziky Alexej Bezděk. 
Domluvili jsme se, že se pokusíme vzpomínky doplnit 
ještě o další zajímavé podrobnosti.
Jak již bylo uvedeno, na říčanském gymnáziu začátkem 
padesátých let působil velmi vzdělaný profesor Julius Pro-
cházka, kterého studenti všech generací nazývali Faust. 
Ovládal nejen přírodovědné obory matematika, fyzika 
a astronomie, ale byl erudovaný i jazykově (latina, řečtina, 
němčina). Kromě toho se zabýval také hudbou (zejména 
hrou na klavír). Byl hluboce věřící. Při jedné z inspektor-
ských návštěv byl dotazován: „Vy prý nevyučujete v souladu 
s materialistickým, vědeckým světovým názorem! Jak je 
to při vašem exaktním vzdělání možné?“ Na to profesor 
klidně odpověděl: „Tomu byste, pane inspektore, rozumět 
nemohl.“ Brzo potom, nehledě na školní rok v plném 
proudu, byl ze dne na den přeložen, a to na základní školu 
v malém městečku.
K uctění památky pana profesora Procházky nechal Alexej 
Bezděk do budovy gymnázia vytvořit pamětní destičku, 
která byla slavnostně odhalena zároveň se spuštěním de-
monstračního Foucaultova kyvadla. Slavnostní přednáš-
ku tehdy – 30. října 1986 – proslovil Vladimír Stejskal,   
profesor ČVUT v Praze.
Technicky orientovaní studenti se prosadili už v době před 
listopadem 1989. Přístroje, které sestrojili, vystavovali na 
soutěžích a přehlídkách v krajských i okresních městech. 
Edelmannův dilatometr Jana Zámyslického (1965), hluko-
měr Milana Pračky (1966) a Teslův transformátor sestrojený 
Oldřichem Tréglem (1975) po uzavření Soutěže tvořivosti 

mládeže obohatily fyzikální sbírky ve školním kabinetu, staly 
se součástí vyučování a inspirací pro soutěžící v dalších roč-
nících.
Zejména po roce 1989 vzrostla studentská činnost gym-
nazistů v různých oblastech. V rámci různých soutěží, 
studentských prací a výstav z oboru fyziky studenti do-
sáhli velmi dobrých výsledků. Téměř každý rok byla je-
jich činnost prezentována na různých místech, např. na 
katedře fyziky Západočeské univerzity v Plzni, na katedře 
didaktiky fyziky na MFF UK v Praze a jinde. Prezentovali 
se předváděním fyzikálních pokusů vhodných pro práci ve 
fyzikálních laboratořích v rámci výuky. Byly to často velmi 
zajímavé, a někdy i náročné pokusy (hysterezní křivka, 
měření součinitele teplotní délkové roztažnosti Edelman-
novým dilatometrem aj.). Po pádu železné opony mohli 
i studenti říčanského gymnázia vystupovat na mezinárod-

Někdejší profesor říčanského gymnázia alexej Bezděk s oce-
něnými studenty ve studentských soutěžích, Janem Jeřábkem 
a Františkem Kovaříkem. INVEX Brno, říjen 1998

Slavnostní spuštění Foucaltova kyvadla (závaží o hmotnosti  
20 kg) v budově gymnázia provedl přepálením fixačního závěsu 
Josef zicha
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Foucaultovo kyvadlo
pojmenované po francouzském fyzikovi J. B. Léonu 
Foucaultovi, představuje důležitý experiment 
potvrzující otáčení planety země kolem své 
osy. Původní pokus byl proveden v roce 1851 
v pařížském Pantheónu, kde bylo v kupoli zavěšeno 
závaží o hmotnosti 28 kilogramů na 68 metrů 
dlouhém laně. doba kmitu kyvadla byla 16 sekund. 
Na závaží kyvadla byl hrot, kterým se do písku na 
podlaze zakresloval pohyb kyvadla. Pozorovatelé 
tak mohli vidět, jak se postupně mění rovina kyvu. 
Foucaultovo kyvadlo je konstrukčně velmi náročné, 
protože i malá nepřesnost může způsobit další 
odchylky roviny kyvu, které pak převládnou nad 
vlivem zemské rotace. Kritické je také samotné 
spuštění kyvadla. To se provádí přepálením lanka, 
které drží kyvadlo ve výchozí poloze, čímž se zabrání 
nechtěným pohybům kyvadla do stran. 

(zdroj: Wikipedie)
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říležitost prozkoumat smysl života.říležitost prozkoumat smysl života.

Kurz Alfa
Příležitost prozkoumat smysl života.

Kurzy Alfa jsou praktickým vysvětlením křesťanství a pochází 
z Anglie. Nyní běží víc než 60 tisíc kurzů ve 167 zemích světa, 
zúčastnilo se jich již více než 18 milionů účastníků. Kurzy jsou 
určeny pro každého, kdo chce přemýšlet a diskutovat nad 
základy křesťanské víry v domácím a přátelském prostředí. 
Každý večer začíná v 19:00 čajem a kávou, pokračuje 
promluvou na dané téma a následně diskusí, v níž hosté 
mohou téma večera dále rozvinout, či se podělit o své 
zkušenosti. Celý kurz, který je zdarma, je tvořen sérií třinácti 
setkání.

kdy: vždy ve středu v 19.00, od 24. ledna 2018
kde: Roklanská 805/25 Říčany
přihlášení: Karel Fáber, tel.: 608258685, ricany@cb.cz

pořádá Sbor Církve bratrské v Říčanech

ních fyzikálních soutěžích a zúčast-
ňovat se přehlídek fyzikálních stu-
dentských prací v rámci Studentské 
odborné činnosti (SOČ) i v zahraničí. 
Jako příklad je možno uvést několik 
mezinárodních úspěchů:
1. „Zrcadlový dalekohled“ – Jan Zi-
cha. Vítěz krajského kola SOČ, de-
legován na mezinárodní soutěž do 
Francie.
2. „Model HELIOSTATU s použitím 
He–Ne laseru TGK 205“ – Marek 
Suk. Předvedení, rozbor řešení a vy-
světlení funkce, výstava Expo Science 
International 1995 v Kuvajtu. 
3. „Zařízení pro demonstraci plat-
nosti Planckova vyzařovacího a Wie-
nova posunovacího zákona“ – Martin 
Sládeček pod vedením J. Honsy z on-
dřejovské hvězdárny, která zapůjčila 
i příslušné přístrojové části. Uspěl 
v soutěži SOČ 1993 a byl vybrán na 
přehlídku soutěžních zařízení do 
USA (Amarillo, Texas), kde jej úspěš-
ně předvedl.
4. „Model pro demonstraci účinků 
Coriolisovy síly a za vysvětlení užití 
Foucaultova kyvadla“ – František Ko-

vařík. Za mimořádné aktivity ve fyzice 
a matematice převzal 15. května 2000 
z rukou předsedy Učené společnosti 
ČR, profesora Josefa Kouteckého, 
cenu pro středoškolské studenty pro 
rok 2000. Komise ocenila i pokusy 
s Teslovým transformátorem, které 
předváděl na MFF UK při plnění pro-
gramu „VELETRH NÁPADŮ učitelů 
fyziky“.
Z dalších studentů, kteří si ve stu-
dentských soutěžích výborně počí-
nali, zmiňme Jana Hoftu (pokusy 
z magnetismu) nebo Ondřeje Tůmu 
se soupravou ISES – pokusy řízené 
a vyhodnocované počítačem. Bývalý 
student říčanského gymnázia Josef 
Zicha zprostředkoval darování laseru 

TKG 203 z ondřejovské hvězdárny 
pro pokusy z optiky. Pomohl gym-
náziu zařídit laboratoř se zatemně-
ním a po dobu dvou měsíců se pak 
věnoval studentům Petru Honsovi 
a Lukáši Macháčkovi a vedení jejich 
ročníkové práce, zaměřené na inter-
ferenci světla a základy holografie.
I z tohoto neúplného historického 
přehledu je patrné, že minulé aktivity 
učitelů i žáků říčanského gymnázia 
byly bohaté a rozvinuté. Věřme, že 
i současná činnost této školy bude Ří-
čany nadále úspěšně reprezentovat.

Z vlastních vzpomínek a podkladů 
Alexeje Bezděka zpracoval  

Jaroslav Svoboda

Tradiční 
dětský 
karneval 
Římskokatolická farnost Říčany spo-
lečně s T.J. Sokol Říčany a Radošovi-
ce pořádají tradiční dětský karneval. 
Zveme všechny děti a jejich rodiče na 
každoroční milé karnevalové setkání, 
které se bude konat v radošovické so-
kolovně v neděli 28. ledna 2018 od 
14.30 hodin. Ukončení plánujeme 
na 16.30 hod. Můžete se těšit na růz-
né soutěže, taneční rej, předtančení 
sokolek a na další překvapení. Při-
pravíme pro vás limonádu, čaj i kávu. 
Prosíme vezměte si přezutí s sebou, 
k dispozici budou v omezeném množ-
ství návleky na boty. Jako každý rok, 
tak i letos se těšíme na vaše důmyslné 
a krásné masky.
Srdečně všechny zveme – přijďte. Tě-
šíme se na vás.

Za organizátory Míla Pangrácová   
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Říčany a vznik první republiky/ 1
Letošní rok se v celé zemi ponese v duchu oslav 100. 
výročí vzniku Československa. V Kurýru bychom k to-
muto jubileu rádi přispěli seriálem, který připomene 
situaci kolem roku 1918 přímo v Říčanech. K dispozi-
ci máme unikátní pramen, kroniku vedenou od roku 
1914 při místním muzeu jeho zakladatelem a správ-
cem Aloisem Mudruňkou.
Kronika je dnes uložena ve Státním okresním archivu pro 
Prahu-východ. Dříve, než z ní ocitujeme výňatky, které se 
vážou k říčanským událostem ledna 1918, si přibližme 
situaci v našem městečku na konci existence Rakouska-
-Uherska. Říčany měly v té době necelé tři tisíce obyvatel, 
kteří žili ve zhruba 380 domech (v Radošovicích bydlelo 
přes 500 obyvatel, domů se zde nacházelo něco málo přes 
sto). Město již od poloviny 19. století získávalo důležité po-
stavení díky zřizování sídel úřadů. Za Rakouska-Uherska 
zde úřadoval okresní soud, berní úřad, oddělení finanční 
stráže, okresní zastupitelstvo. Ve městě bychom našli tři 
lékaře, jednoho veterináře, čtyři porodní báby, dva advo-
káty, tři četníky. Od roku 1868 působila v Říčanech Čte-
nářská beseda, další spolky rychle přibývaly (1874 hasiči, 
1881 zpěvácký spolek Jablonský, 1896 – nakrátko založen 
poprvé už 1870 – Sokol a mnohé další).
Důležitou roli hrála železnice postavená na počátku se-
dmdesátých let 19. století. První nádraží bylo zřízeno roku 
1874. Nacházelo se více na západ (blíž ke Kolovratům). 
Současná nádražní budova vyrostla roku 1894. Před kon-
cem Rakouska-Uherska došlo také ke vzniku některých 
významných budov, které sloužily veřejnosti. Roku 1896 
byla postavena vychovatelna pro opuštěnou a zanedba-

nou mládež Olivovna, v roce 1908 nová školní budova 
na náměstí, vročení 1900 má přestavba kostela sv. Petra 
a Pavla do dnešní podoby, v roce 1913 byla zahájena vý-
stavba Okresního domu jakožto chystaného sídla okres-
ního úřadu (dnes nová radnice). V starostenském křesle 
seděl roku 1918 Josef Kohout.
Po klidu zbraní o Vánocích pokračovaly v lednu boje první 
světové války. Dotýkají se toho i zápisy ve zmíněné kroni-
ce. Alois Mudruňka jednotlivé zápisy nadepsal vždy da-
tem, kdy se chápal pera (většinou v neděli).

6. ledna 1918
Vyhláškou na rozích se povolávají domobranci rozeni roku 
1900 k odvodům. Tyto se budou konati 21. – 24. téhož mě-
síce v Žižkově. Minulý týden přišel vagon uhlí. Místo do ško-
ly polovina toho uhlí rozprodána lidem po 30 kg na lístky. 
Pošta od listopadu opět má zkrácené úřadování. Největší 
potíže měli vojáci, kteří jeli na dovolenou. Syn mně vypra-
voval: „Na nádraží v Linci mě nechtěli pustit do vlaku, ani 
na peron. Pomocí zřízenců železničních jsem proběhl mezi 
projíždějícími vlaky. Dostal jsem se dozadu,  kde stál ukryt 
vlak ku Praze. Ostatní vojáci kromě jednoho, vzdor dovole-
né, nedostali se do vlaku.“

13. ledna 1918
Včera a dnes pořádá „Dramatický odbor Čtenářské bese-
dy“ za spoluúčinkování učitelského sboru hru divadelní se 
školními dítkami i dospělými „Medvěd a víla“ od Krásno-
horské ve prospěch Polévkového ústavu a Okresní komise 
o péči o mládež.

reprodukce pohlednice zaslané blíže neznámým Josefem během první světové války na adresu Josef Karásek, Říčany
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21. ledna 1918
V mlékárně u Červenků, kde se mléko dávno už neprodává, 
protože venkovští rolníci prohlásili, že nemají pro nedosta-
tek krmiva mléka, je sběrna tuku…, z odvedeného sádla do-
staly Říčany stanovený podíl, jež pak rozprodán místnímu 
obyvatelstvu na lístky.
Dne 15. odpoledne při sněhové vánici se náhle zablesklo, 
zahřmělo. Od těch dob změnilo se počasí a sníh rychle zmi-
zel z polí, že jest počasí jako na jaře. Tyto dny jsou opět zdra-
ženy, a to od počátku války po třetí, tabákové výrobky. Na-
řízením válečného ústavu snížena dávka mouky k vaření na 
250 g týdně. Následkem toho vypukly veliké stávky dělnictva 
ve Vídni, Brně, Dolních Rakousích, Štýrsku, Pešti. Jestli 
v Praze, není mi dosud známo. V noci ze dne 20. na 21. to-
hoto měsíce zavedený nouzový jízdní řád: Praha – Říčany 
6.32 (v Říčanech 7.39), 12.15 (1.24), 3.12 (4.12), 6.18 
(7.23), 6.50 (7.51) a Říčany – Praha 3.22 (v Praze 4.16), 
6.04 (6.50), 7.36 (8.30), 11.05 (11.55), 5.02 (5.53).
Jezdí většinou vlaky volněji, vším právem, neboť když teď 
o tolik je doprava osobní zdražena, tedy se nahradí cestu-
jícím, že déle se vezou.

26. ledna 1918
V úterý, dne 22. 1. uspořádána v Praze generální stávka. 
Stávkující, dle Národních listů 70.000, táhli od Musea ku 
Staroměstskému náměstí. Jak mi jeden očitý pozorovatel vy-
pravoval, ubírali se v 8mistupech ve vzorném pořádku a klidu 
a vyslali deputaci ku místodržiteli, aby protestovali proti sníže-
né dávce mouky. Podobné stávky téhož dne byly v Pardubicích, 
v Plzni, na Kladně a jiných průmyslových místech, ve Vídni aj. 
Naproti tomu lid sám se shlukl v Praze a na předměstích, v pá-
tek večer (25.) vytloukl okna v kavárnách, vyrabovali obchody 
potravinářské. Nejvíce spoust bylo na Vinohradech.

27. ledna 1918
Noviny odpolední dostáváme druhý den. Potvrzují tuto zprá-
vu o nepokojích. Policejní ředitelství proto nařídilo, že veške-
ré hostince a kavárny musí býti zavírány o deváté, obchody 
a vrata domovní o šesté hodině. V pondělí 21. tohoto měsíce 
odvedli ze 20 mladíků rozených roku 1900, tedy 17tiletých 
zde bydlících 3 k branné službě. Poštovní doprava jest ome-
zena. Přijímají denně pouze 18 balíčků na zdejší poště.
Vypravovali mi, že před měsícem prodal „H.“ z blízkých 
„Vše.“ 1 metrák pšenice za 500 korun neznámému člověku, 
kterému dodal na 1.000 K bankovku 500 K. Bankovka byla 
falešná.
Cena piva stoupá. Zde ½ litr za 1 K, budějovické a třeboň-
ské prý za 1 K 30 h. Kuřiva čím dál méně, v Praze prodávají 
1 kg sušeného listí až za 6 K. Vypravovali mi ti, co jsou ve 
vojenské službě v alpských zemích, nyní na několik dní na 
dovolené, že mezi nimi náruživí kuřáci platí za balíček, dří-
ve 8 h., dle nyní to smetí lesní omaštěné troškou spravedlivé-
ho tabáku, za který se nyní v trafice platí 14 h., až 2 K!! Za 
cigarety „Mempfisky“ až 1 K.

Pokračování příště.
Renata Skalošová – Martin Hůrka

Muzeum Říčany prosí o pomoc  

při shromažďování fotografií, dokumentů  
i trojrozměrných předmětů 

týkajících se konce  
Rakouska-Uherska i nově vzniklé  

Československé republiky.
Telefon: 323 603 161

E-mail: muzeum@muzeum.ricany.cz
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Pohřeb Karla ročka, c. k. setníka pěšího pluku  
č. 42, který zemřel 8. září 1916 ve věku 32 let
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Divadelní teoretik a praktik Václav Figar 
Jméno v titulku článku upomíná na známé Mozar-
tovo dílo – také osobnost, které se tentokrát budeme 
věnovat, spojila svůj život s jevištěm, i když jen s ama-
térským. Dne 15. ledna si připomínáme jednapadesáté 
výročí úmrtí Václava Figara.
Narodil se 22. září 1879 na Malé Straně v Praze a měl 
o pět let starší sestru Boženku. V sedmi letech se rodina 
přestěhovala kvůli novému otcovu místu na Nové Město 
pražské, kde, jak uvádí Figar v rukopisných vzpomínkách, 
se tatínek „stal inspektorem u jeptišek Uršulinek,“ lépe 
řečeno „…vrchním inženýrem u magistrátu a zastupoval 
jeptišky u úřadu. A také spravoval jejich budovy.“ Po absol-
vování obecné školy a reálného gymnázia ve Spálené ulici 
se z něj stal vrchní účetní hlavního města Prahy. Oženil se 
s Marií Jarošovou.  
Kladný vztah k divadlu získal Václav Figar díky rodin-
nému prostředí, ve kterém vyrůstal. V pražských ochot-
nických začátcích, to mu bylo dvacet let, spolupracoval 
s tehdy věhlasnými režiséry Wiesnerem, Budilem nebo 
Kavkou. V korespondenci vzpomínal na to, že ochotní-
ci si velice neradi připouštěli svůj věk, a tak bylo běžnou 
záležitostí hrát ve dvaceti letech starého výměnkáře a mít 
dvakrát tak starého syna.
O divadlo se ale zajímal ve všech aspektech, tedy i teoretic-
ky. Nabyté vědomosti, které pak předával dál, získával na 
přednáškách Otakara Hostinského a Václava Tilleho na 
půdě Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. V dopise Janu 
Petříčkovi, říčanskému ochotnickému režisérovi a ento-
mologovi, se zmiňuje o tom, jak trávil soboty a neděle na 
cestách, aby účastníky režisérských kurzů seznámil s histo-
rií divadla, estetikou, mimikou nebo režií. Tuto aktivitu činil 
pouze za jízdné a dvacetikorunový příspěvek na ubytování 
a stravu. Jeho znalosti si posluchači mohli vyposlechnout 
po celých Čechách, na Moravě, Slovensku, dvakrát ve Víd-
ni či Záhřebu. Dokonce se je odhodlal z podnětu Ústřední 
matice divadelních ochotníků českoslovanských vydat 
v roce 1930 tiskem s názvem Divadelní praktik a inves-
toval do toho projektu své peníze (18 000 Kčs). Vložené 
finance se mu ale nevrátily, a tak se příručka pokračování 
nedočkala. 
V Říčanech koupil Figarův otec, už jako penzista, vilu 
v Mlýnské ulici č. p. 264. Divadelník sem pak pravidelně 
přijížděl na letní byt (od konce března do poloviny října). 
Na tomto místě oceňoval venkovský ráz a vzduch, který 
byl podle jeho slov opojný jako víno. I přes tyto klady byly 
pro něj večery dlouhé. Jak zaznamenal ve vzpomínkách, 
do hospody nechodil, karty nehrál, na hudební nástroj 
neuměl a zpěv také neovládal. Dny si krátil tenisem v Ra-
došovicích, četbou knih vypůjčených z Čtenářské besedy 
nebo jízdou na kole. Do zdejšího divadelního ochotniče-
ní se zapojil v roce 1915 jako herec v aktovkách „Pařížští 
apači“ a „Princ Brk a princezna Džinarsta.“ Zdejší neu-
těšený stav divadelních aktivit různých spolků se rozhodl 
změnit. S podporou tehdejšího starosty Eduarda Čížka 
spojil dosavadní ochotníky do jednoho spolku a v roce 

1921 vzniklo Divadelní sdružení ochotníků. Jak píše ve 
svých pamětech, nebylo to vůbec jednoduché, ale podaři-
lo se. Zaměřil se hlavně na praktickou stránku věci a za-
stával pozici režiséra. Tedy toho, který obstarával vlastně 
vše – od zajištění místnosti, kulis, osvětlení, povolení ke 
hře, a hlavně samotné nazkoušení představení. Role her-
ce a režiséra nekombinoval. Později se uplatnil také v Dra-
matickém a vzdělávacím spolku Tyl, který se od Divadel-
ního sdružení ochotníků odtrhl v roce 1926 a od té doby 
funguje dodnes. Od roku 1950 se jeho aktivity rozšířily, 
věnoval se totiž i loutkovému divadlu, kde se podílel na 
devětatřiceti inscenacích. S manželkou přispívali k dob-
rému jménu ochotnického divadla, což doložilo uznání 
za zásluhy ze strany Pražského okrsku Ústřední mati-
ce divadelních ochotníků českoslovanských „…o rozvoj 
dramatického umění“.  Ke svým padesátým narozeninám 
a zároveň třiceti rokům u divadla se dočkal slov uznání 
v Říčanských listech. Dožil se požehnaného věku 87 let.

Šárka Vydrařová
s využitím pramenů Muzea Říčany a textu  

J. Černohorského Václav Figar a ti druzí  
(Říčanský kurýr č. 11/2003)

Václav Figar (1879 – 1967)
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Aquapalace Praha  
v lednu

Leden – ideální období na zimní sportování, po kterém je 
potřeba se pořádně prohřát. Kde jinde, než v sauně nebo 
v teplých bazénech v Aquapalace Praha! A zahřát se můžete 
také cvičením a pohybem nejen venku, ale ve fitness. Tím 
zároveň pomůžete organismu vyrovnat se s vánočním lenošením 
a hodováním. A dětem sotva skončily vánoční prázdniny a už 
zde mají pololetní. Také pro ně máme překvapení a mohou si 
za pěkné vysvědčení užít dovádění ve vlnách i na tobogánech. 
Celý leden na vás čekáme v Aquapalace Praha!  

Saunový svět
Každý den vás v saunách čekají tři ceremoniály v sauno-
vém světě ve znamení vybraných vůní. Kromě nich můžete 
navštívit v listopadu premiéru saunového ceremoniálu:
sAUNoVý CEREMoNIáL „KRáLoVsTVí ZIMY“ 
Příběh, kdy se s příchodem zimní královny příroda mění 
v jedno velké sněhové království. Speciálním ceremoniá-
lem vás provede saunerka Martina.

Vodní svět
6. 1. – KŘEsT KNížKY PRINC MAMáNEK. Těší se, 
až se stane králem, jenže ostatní se toho dne obávají. Při-
jďte na křest originální pohádky od herce, režiséra a hu-
debníka Jana Budaře.
13. – 14. 1. – LEGo NINJAGo FILM. Zažijte dobrodruž-
ství se zeleným Nindžou a jeho přáteli, tajnými bojovníky.

20. – 21. 1. – VíKEND s FILMEM CoCo. Čím byste 
chtěli být právě vy, až budete velcí? Buďte jako Miguel 
a staňte se hudebníkem. O lístky na film Coco budeme 
soutěžit tento víkend.
27. – 28. 1. – PoLoLETNí PRáZDNINY. Nekoneč-
né dobrodružství, spousta zábavy a dárků o pololetních 
prázdninách v Aquapalace Praha.

Spa – wellness
DETox Procedura uvolní vaše svaly a klouby. Osvěžující 
peeling a detoxikační zábal z mořských řas zmírní přízna-
ky ekzémů či lupénky. Závěrečná aplikace hydratačního 
séra podtrhne prožitek dokonalé relaxace. Pouze v lednu 
k ošetření získáte zvýhodněnou cenu na produkt COACH 
– 10ti denní kúra proti celulitidě.
sPA& WELLNEss VIP RELAx KARTA Připravili 
jsme pro vás půlroční Spa & Wellness VIP RELAX kartu, 
která obsahuje masáže, Privátní Spa, saunový svět, fyzi-
oterapii, to vše za jedinečnou cenu! Více na Spa recepci.
Rezervujte si svůj termín na tel.: 739 341 082.

Fitness
sHoď KILA Po VáNoCíCH! Přijďte k nám shodit po-
vánoční kila s našim fitness týmem – u nás vám s nadby-
tečnými kily pomůžeme (vstup do fitness, osobní trénink, 
skupinové lekce, výživové poradenství, výživové doplňky, 
diagnostika těla a další). 
Zasoutěžte si o ceny! Stačí se zaregistrovat a být úspěšní 
v redukci váhy a centimetrů. Na konci února vás přeměří-
me a odměna může být vaše. www.fitnessaquapalace.cz.  

  Více na www.aquapalace.cz

aquapalace.cz

MÁŠ 
ŠPEK?
První trénink 
s osobním 
trenérem 
ZDARMA!*

f i t n e s s

PRODUKTOVÝ PARTNER

*Při nákupu 4 osobních tréninků

f i t n e s s

aquapalace.cz

aquapalace.cz

spa & wellness

premiéra ceremoniálu
KRÁLOVSTVÍ ZIMY

28. 1. 2018
20:00

Příběh, kdy se s 
příchodem zimní 
královny příroda 

mění v jedno velké 
sněhové království.
V podání saunérky

Martiny.

aquapalace.cz

spa & wellness
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O pravidlech slušné diskuse
Když jsem publikoval v minulém čísle po-
děkování voličům a uvedl jsem kritickou 
věcnou výhradu k procesu schvalování 
jednoho materiálu v radě města, netušil 
jsem, jak může být případná reakce zneu-
žita. Reakce pana starosty byla totiž (pře-

kvapivě?) nevěcná, osobní a obsahově hanebná. Je zbabě-
lé někoho osobně napadnout, obvinit a psát lži, když 
napadený nemá možnost reagovat a bránit se ve stejném 
čísle Kurýru. Je tak více než zjevné, že pro publikování 

v Kurýru neexistují rovné podmínky pro všechny. O takto 
„řízenou“ diskusi  opravdu nemám zájem a nechci se jí 
účastnit. Diskutovat s vámi, Říčaňáci, proto budu jen pří-
mo. A to osobně nebo na mém facebookovém profilu. 
Ostatně tam jsem se k „reakci“ pana starosty z minulého 
Kurýru už vyjádřil. Budu také publikovat na diskusním 
fóru na www.ricany.cz. Tam to (zatím, byť omezeně) ještě 
jde. Děkuji za pochopení a přeji vám úspěšný rok 2018.

Zdeněk Hraba, 
místostarosta (Klidné město/STAN)

Za své názory se nestydím
V posledním Kurýru, v jednom článku 
starosty Vladimíra Kořena se psalo 
o třech zastupitelích Klidného města, 
kteří se vymezují údajně proti němu 
a proti zbytku Klidného města. V jiné 
jeho reakci zase píše o někom, kdo patří 

do jakéhosi tábora Zdeňka Hraby. Nevím, zda se mě tyto 
„zlé větičky“ týkaly, ale rozhodně se nestydím za to, že se 
v mnohém mé názory v Radě města shodují třeba se Z. 
Hrabou, ale ani za to, že co se týká detailů cyklostezky, 
mám řadu shodných názorů s Petrem Bartošem. Ale 
shodnu se v řadě věcí třeba i s Martinem Gebauerem, 

s názory Davida Frydrycha nebo s Pavlem Novákem 
a dalšími. O tom ale demokracie je, nebo by být měla. Mít 
možnost zastávat i jiné názory než jsou názory třeba 
i starosty. Rozhodně ale odmítám naznačené opovržení 
nad kýmkoli, kdo si dovolí mít jiný názor a ještě si za ním 
stát. Stejně jako se absolutně distancuji od nepřijatel-
ných praktik „třikrát a dost“. V novém roce vám všem 
přeji hlavně hodně zdraví, spokojenosti, ale i odvahy mít 
vlastní názor a stát si za ním. Slibuji, že ze svých názorů 
neslevím a vám přeji pro rok 2018 pevné zdraví a hodně 
štěstí.

Michal Mrázek, radní (Klidné město)

Cyklostezka aneb za lepší Říčany
Vážení Říčaňáci, je mi líto, že vás v no-
vém roce 2018 musím zatěžovat nesho-
dami na radnici, ale situace je bohužel 
dlouhodobě neúnosná. Tvrzení, že se tři 
zastupitelé oddělují od Klidného města, 
je LEŽ. Pravdou je, že se více a více zastu-

pitelů distancuje od chování starosty V. Kořena a radního 
D. Michaličky.
V omezeném prostoru (na rozdíl od starosty, který má asi 
samozvané právo na delší příspěvky) se vám pokusím od-
povědět na několik minule otevřených otázek.
1) Osvětlení cyklostezky - zde je nesporné, že starostou 
uváděné lampy „na komfort“ v ÚSES vycházejícího z na-
šeho územního plánu tam prostě být nesmí. Tam se ani 
diskuse vést nedá. Prostě nesmí tam být, a přesto byly D. 
Michaličkou navrženy.
2) Informace - jako neuvolnění zastupitelé, kteří mají své 
zaměstnání, jsme oproti starostovi v nevýhodě, protože 
vše děláme po práci ve svém volném čase, takže je nefér 
argument, že si vše máme zjišťovat. Jinak řečeno, časem 
se praxe zúžila na to, že jsou nám poskytovány pouze in-
formace, které jsou pro jediné dva uvolněné zastupitele 
(V. K. a D. M.) vyhovující, a ty ostatní si musíme pracně 
‚,zjistit“ - viz kauza Mozartova atd. (bylo nám sděleno, že 
máme sledovat vývěsku úřední desky).

3) Projekt Olivova - krátce k „houževnatě tlačené soukro-
mé investici“ v Olivově ulici. Jedná se o projekt směny po-
zemků, o které město Říčany vede jednání více jak 5 let. 
Tento projekt již byl před lety představen v Kurýru. Město 
by poskytlo pozemky o velikosti cca 2000 m2 a za to by 
získalo cca 5 ha u Marvánku. Stabilizace území u Marván-
ku je jedna z hlavních priorit našeho spolku Pro Říčany, 
kde jsem předsedou. Byl jsem u toho, kdy v červenci 2010 
při sestavování kandidátky a priorit KM, Vladimír Kořen 
před svědky prohlásil, že jemu a jiným plánovaná zastáv-
ka JIH vyhovuje a že by ji rád realizoval a to při jednání 
několikrát prosazoval a houževnatě tlačil. Na to jsme ne-
přistoupili. A dnes se objevuje tento tlak znovu. 
Nejvíce vypovídá o charakteru pana Kořena zmínka 
o soudním sporu s městem, který vedu ohledně regulační-
ho plánu na pozemku naší rodiny, která žije v Říčanech již 
několik století. Jsem zesměšňován za to, že jsem hlasoval 
po dohodě většiny Klidného města loajálně pro územní 
plán a nezohledňoval svůj osobní zájem! Toto by mělo 
být samozřejmostí pro každého zastupitele! Svůj osobní 
zájem si hájím sám, jako občan a je to moje soukromá zá-
ležitost. Co se týká soudu s městem, tak ten jsem vyhrál.
Závěrem bych rád popřál všem klidné svátky a hodně 
zdraví do nového roku.  

Petr Bartoš, zastupitel (Klidné město)

Názory
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Vážený pane Blažku,
Protože několikrát zmiňujete mé jméno, 
dovoluji si reagovat. Pokud Váš příspě-
vek chápu správně, jste zastáncem ome-
zování aut v centru na úkor pěších a ve 
prospěch bezpečného a kultivovaného 

veřejného prostoru „pro lidi“.

Zcela upřímně – já také. Politickou odvahu bych i měl 
a myslím, že jsem to několikrát ukázal. O věcech ve měs-
tě se však rozhoduje v širším zastoupení a některé kroky 
jsou obtížně prosaditelné. Česká veřejnost, a možná ješ-
tě více místní říčanská, je na auta velice zvyklá a jakéko-
liv omezení průjezdu či parkování vyvolává velké emoce. 
Nejsme bohužel zatím tak daleko jako v Německu, Švéd-

Doprava a parkování
Pan David Michalička, projektový manažer, příspěvkem 
„Přehlednější parkování v centru Říčan“ nás seznamuje 
s problematikou aut, která parkují v rozporu s předpisy, 
zřizování jednosměrek pro potřeby parkování aut, tvor-
bu vyhrazených míst pro návštěvníky polikliniky a inva-
lidy. Závěrem děkuje všem, kteří pochopí, že zaváděná 
opatření přinesou všem občanům vyšší standard dopravy 
a obecně života ve městě. Jediné, v čem lze souhlasit, je 
shrnutí, že každé nové parkoviště se rychle zaplní a do-
statek volných míst v centru nebude nikdy. Ale opravdu se 
nám bude lépe žít ve městě s vyšším standardem dopravy? 
Radní, řešící problematiku automobilového provozu v ev-
ropských městech, se shodují v omezování provozu v cen-
tru a zřizování okrajových parkovišť. Nedlouho před zve-
řejněním příspěvku paní Renaty Kristianové „Parkovací 
dům“- Kurýr červenec-srpen 2017, str. 58-59, probíhala 
v Praze mezinárodní konference RESTITE o městě a ur-
banismu, s účastí předních světových architektů a zástup-
ců komunální politiky. Jedním bodem jednání byl „Veřejný 
prostor a automobily“. Místostarosta Paříže Jean Missika 
vystoupil s návrhem, který se již v Paříži uskutečňuje. Na 
snížení autodopravy existuje jediný recept. Omezení vjez-
du aut do centra města a hledat následné řešení pro využití 
míst, která auta uvolní. 

Pan Josef Trojánek - Kurýr říjen 2017, str. 72, vzpomíná na 
doby bez aut a poukazuje na chyby v nedostatečném odhadu 
rozvoje automobilismu, ale nenavrhuje řešení pro součas-
nost. Pan radní Michalička odpovídá. „Pokrok asi nezasta-
víme. Vedení města se samozřejmě snaží omezit a zkvalitnit 
dopravu ve městě.“ Ale tady něco nehraje. Vedení města 
navrhuje výstavbu parkovacího domu, který navýší množ-
ství aut v ulicích. Radní Michalička to vysvětluje jako řešení 
pro omezení a zkvalitnění dopravy ve městě. Narážíme na 
využití veřejného prostoru, kde brzdí neprůhledné střety zá-
jmů a houštiny předpisů, odrazující zájemce návrhů o jeho 
smysluplné využití. Ukázka, že pro osobní pohodlí upřed-
nostňujeme auta, je přetahovaná o parkování u nádraží ČD. 
V přeplněných ulicích neparkují jen auta z okolních obcí, ale 
i místní, kteří se vozí auty z Říčan do Říčan. Máme na vybra-
nou. Buď se rozhodnout pro bolestivější řešení, které zvolila 
Paříž a i jiná města - postupně vylučovat automobily z centra 
a uvolněný prostor využít na pěší zóny, dětská hřiště, místa 
pro odpočinek a pohybovou aktivitu. Pro toto rozhodnutí - 
omezit lidi v zažitém používání aut a donutit je šlapat pěšky 
nebo na kole, je třeba politické odvahy, vyúsťující do budou-
cího vývoje města, a nebo se dál držet většinového zaběh-
nutého zvyku - posouvat se v autech přeplněným centrem 
v hluku, prachu mezi chodci a parkujícími automobily. Je na 
vedení města, pro kterou cestu se rozhodne a kterou bude 
prosazovat. 

Dobrý den, 
budu reagovat na všechny příspěvky 
najednou a zkusím to krátce, neútočně 
a smířlivě. K demokracii patří bezesporu 
právo kritizovat i právo se kritice bránit. 
Tohle právo by měl mít i starosta.  Je nás 

v zastupitelstvu 21 lidí, jsme různí, máme různé priority. 
Jedni chtějí parkovat u nádraží, druzí jezdit na kole.  
Oceňuji každé dosažení shody v rámci jednání zastupitel-
stva. Klidné město pod mým vedením má za sebou tři roky 
koaliční práce s Unií pro sport a zdraví Davida Frydrycha 
a všichni vidí naše společné výsledky v oblasti rozvoje spor-
tu, investice do sportu jsou nebývalé. Před tím Klidné měs-
to čtyři roky pracovalo v koalici s  ODS a dokázal jsem se 
s Mílou Šmolíkem a jeho lidmi domluvit na mnoha městu 
prospěšných věcech. Dokázal jsem jako starosta ustoupit 
i trvat na svém. Nejsem ideál, dělám chyby, ale rozhodně 
nekradu, nejsem líný, s lidmi komunikuji a nestrkám hlavu 
do písku před těžkými problémy, jako je tranzitní doprava či 
regulace výstavby. A nelžu! 
Pravdu mít nemusím, pravdu hledám, pravdu v něčem mů-
žete mít Vy, ale také ji mít nemusíte. Obyvatelé města věří, že 

se dokážeme dohodnout a nebudeme je zbytečně obtěžovat 
politikařením a hádanicemi. Společně jsme Michale, Zdeňku 
odhlasovali tisíce materiálů v městské radě. Některé jste ze 
svého úhlu pohledu připomínkovali a výsledek byl i díky Vám 
lepší než, jak jej předložil úřad či já. Mnohokrát můj záměr 
neprošel, někdy jste neuspěli se svým nápadem Vy. Myslím, že 
bychom měli víc mluvit mezi sebou a míň psát, obviňovat se 
a špinit. Ale je to na Vás. Já kritiku nepíši jako první. Je škoda 
se přít ve chvíli, kdy nás čeká schvalování etapizace územního 
plánu – alespoň nějakého zpomalení chaotické výstavby, která 
může Říčany dostat do neřešitelných a nevratných potíží. 
K zastávce Říčany - Jih, jak ji zmiňuje P. Bartoš. Jako sta-
rosta a jako zastupitel pověřený přípravou územního plánu 
jsem navrhl a prosadil vypuštění této zastávky z územního 
plánu. Nikdy jsem nepřišel s návrhem na její opětovné za-
řazení či výstavbu. Nikdy. Zmiňované polnosti u Marvánku 
nyní navrhuji spíše koupit za cenu znaleckého posudku, 
než směňovat za cenné pozemky v centru města s přísli-
bem výstavby velkého bytového domu se supermarketem. 
U Marvánku aktivně připravujeme krajinný park. To všich-
ni vědí. Další už nechám bez komentáře.

 Vladimír Kořen, starosta (Klidné město)
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Nejen o parkování – o síle, koncepci a naději
Dovoluji si připojit dovětek k plánu parkovacího domu 
u nádraží v residenční zóně u Cesty Svobody. Děkujeme 
panu starostovi za vyjádření, že nebude prosazovat záměr 
silou proti vůli občanů. To je dobře, protože síla vyvolává 
reakci a bojovat je kontraproduktivní. Cítíme úlevu, jeli-
kož pan starosta doposud zastával opačný názor. Poslední 
rok jsme více sledovali místní politiku, abychom se mohli 
bránit. Účastnili jsme se zasedáních zastupitelstva a ve-
řejného projednání, sledovali posun nebo rezistenci za-
stupitelů či úředníků.
Nyní je nám jasné, že neexistuje žádná koncepce udržitel-
né dopravy v návaznosti na původně plánovaný parkovací 
dům, natož ucelená strategie dopravy v celém městě. Po-
slední Strategický plán města je z roku 2005, píše se tam 
o P+R s 500 auty severně od nádraží. Dle schváleného 
ÚP (12/2016) v oblasti FÚ je možnost vzniku P+R s 500 
auty. U nádraží nyní parkuje 230 aut, nový P+R měl mít 
200 míst. Čert, aby se v tom vyznal a neměl obavy z bu-

doucnosti, že se rezidenční centrum města stane velkým 
parkovištěm pro mimoříčanské.
Máme-li hodnotit naši zkušenost s místní politikou. To 
dobré, co stávající radnice pro Říčany vykonala, je v po-
sledních letech překryto zastíracími manévry. Hrají se 
šachy, neříká se pravda. Ztrácí se selský rozum, smyl pro 
realitu, politikaří se. Jak podobné nejvyšší politice v ČR. 
Dvě poznámky na závěr. Minulý příspěvek měl nadpis 
„Parkování u nádraží – pro 200, 400 nebo 900 aut?“. 
Nadpis nám byl změněn na „Parkování u nádraží – pro 
kolik aut?“. Asi cenzurní šotek. Končit se však má pozi-
tivně. 6. prosince jsme navštívili koncert Anety Langero-
vé v KC Labuť. Aneta na nás posílala neuvěřitelnou vlnu 
pozitivní energie, bylo to úžasné. V sále jsme cítili hrdost 
na tuto obyvatelku Říčan. Vyjadřuji naději a přál bych si, 
aby i z vedení radnice byla v budoucnu opět cítit pozitivní 
energie a mohli jsme být na ni hrdí. S přáním všeho dobré-
ho v roce 2018.  Tomáš Krebs, Spolek pro klidné Říčany

Titulek v předchozím vydání Kurýru byl krácen vyda-
vatelem z důvodu zcela zaplněné rubriky, kam by se již 
původně dlouhý titulek čítající dva řádky nevešel, respek-

tive musel by být kvůli němu odstraněn jiný text. Věříme 
nicméně, že zkrácení titulku nezměnilo nijak význam ce-
lého příspěvku. Redakční rada

sku či jiných vyspělých zemích. Tam již lidé pochopili, že 
primárně chtějí ve svém městě „příjemně žít“, potkávat 
své známé, bezpečně se pohybovat. Jejich prioritou není 
pouze maximální kapacita ulic a průjezdnost města, ale 
i bezpečí, klid či kulturní a zdravé prostředí. Prostě měs-
to pro život, nejen pro přespání a cestu do práce. Centra 
měst se postupně otevírají lidem, rostou zde pěší zóny, 
letní zahrádky, dětská hřiště. Kupodivu, místní podnika-
telé na tom profitují, protože jejich klienti tráví v centru 
více času a není to pro ně jen rychlá zastávka „na poš-
tě“. Ale pozor, i tito podnikatelé se obávali jakýchkoliv 
změn a omezení aut ve prospěch pěších. Ale jsou prostě 
již o pár let dál.
Je třeba samozřejmě dodat, že je žádoucí též budovat 
vhodnou infrastrukturu v podobě záchytných parkovišť 
poblíž centra, podzemních garáží aneb alespoň dosta-
tečného počtu stání na vlastních pozemcích. Další al-

ternativou je veřejná doprava. I proto město činí kroky 
k zásadnímu rozšíření parkoviště v Olivově ulici „za 
Anežkou“, zavádí Senior Taxi a plánuje v roce 2018 
zahájení provozu školních autobusů a říčanské MHD 
typu „pendl k nádraží“. Vámi zmiňovaný prostor před-
nádraží (mezi tratí a Fialkou), který je velmi citlivý, 
bychom rádi řešili komplexně se zkušenými urbanisty 
a architekty, ale také s lidmi, kteří zde žijí. Před týdnem 
jsem se účastnil konference Citychangers, kde bylo pre-
zentováno několik podobných projektů, které byly též 
připravovány participativně pod vedením architektů. 
Přál bych Vám vidět výsledky, kéž by se nám to povedlo 
podobně.
Děkuji Vám za příspěvek a těším se, že i v Říčanech se po-
stupně propracujeme k příjemnému prostoru, který nebu-
de jen pro auta, ale hlavně pro lidi a život.

David Michalička, radní 

Vážený pane Krebsi, 
rozumím Vaší nejistotě. Několikrát jsem 
se s Vámi sešel a snažil se vysvětlit svou 
osobní pozici. Jsem proti tomu, abychom 
do Říčan přitáhli k nádraží mezi rodinné 
a bytové domy tisíce aut z široka daleka. 

Oblast je potřeba zklidnit, zorganizovat stávající chaos, 
parkující auta navést do jednoho místa, nejlépe přímo u ko-
lejí s napojením na kapacitní komunikaci 17. listopadu. Je 
to ale můj osobní názor. V rámci říčanské veřejnosti je ale 
široké spektrum pohledů – od lidí, kteří vyžadují vytvoře-
ní maximálního množství míst pro parkování, po lidi, kteří 
žádné řešení nemají a hledat ho nechtějí. Pohledy říčan-

ské veřejnosti se odrážejí i v názorech zastupitelů.  Z pro-
tichůdných pohledů se rodí velký neklid, jednání města je 
nekonkrétní, nezřetelné, nedůvěryhodné… Pro mě jako 
starostu je to stejně chaotické. Zlomit názory druhých ne-
můžu a vlastně ani nechci. Je to demokracie, která má ale 
jednu výhodu –  rozhodnutí není na nikom jiném než na 
nás, obyvatelích Říčan. V radě jsem hlasoval pro vyhoto-
vení urbanistické studie přednádražního prostoru, přinese 
nejen návrh dopravního řešení, součástí bude také projed-
nání se všemi, kdo mají v území nějaký zájem, ať vlastnický, 
sousedský či uživatelský. Snad to přinese pro dané území 
koncepčnější přístup. 

 Vladimír Kořen, starosta (Klidné město)
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My v Říčanech jsme grandi!
Když jsme pane starosto nedávno spolu mluvili před 
Labutí a já se pozastavil nad tím, že náš tajemník Mařík 
má k dispozici služební auto, tak jste na to s tím svým 
poctivým a upřímným výrazem tváře odvětil, že někde 
má i řidiče. Tak pane starosto, já jsem si obtelefonoval 
8 tajemníků MěÚ srovnatelných měst (15-17 tis. ob.), 
kteréá vykonávají státní správu v přenesené působnos-
ti a ve svém ranku mají až 78 obcí, tj. více nežli Říčany. 
Ani v jednom tajemník nemá přidělené auto ke svému 
používání. Ve čtyřech z nich jej nemá ani starosta. Tyto 
MěÚ mají vozový park několika aut a jednotlivým úřed-
níkům jsou auta dle potřeby služebních jízd přidělována. 
V jednom městě mají jednoho řidiče pro úředníky, kteří 
nevlastní ŘP. Pouze dvěma tajemníkům jsem svěřil, že 
náš tajemník má služební auto i na cesty do zaměstná-
ní a zpět do domova vzdáleného necelých 20 km. Oba se 
nezakrytě uchechtli a jeden dodal, „na co si to hrají, na 
papaláše?“.
Tak za takové teplé místečko, které mu pane starosto na 
účet města vytváříte, musí být samozřejmě patřičně vděč-
ný, a proto také není ani tak státním úředníkem, jako po-

slušným slouhou samosprávného starosty. Nevím, odkud 
jste si tohoto tajemníka přivedl, ale zasvěcení tvrdí, že 
úřad neřídí právě nejlépe. To ale asi pro vás není příliš dů-
ležité, důležité je, že zapadl do té vaší malé radniční ma-
fie a velmi rád jí také slouží. Podle vašeho vzoru také rád 
klame.
Ptám se pane starosto, kdo zaplatí Říčanům těch cca 400 
tis. Kč, které za uplynulá léta náš tajemník projezdil jenom 
na cestách z domova a zpět, nepočítaje v to, kolik toho jis-
tě ještě soukromě najezdil jaksi vedle? Ostatní úředníci 
musí jezdit do práce i z práce za své (tak, jak je to běžné) 
a  někteří z nich mají nepochybně mnohem větší potřebu 
služebních jízd po rajonu říčanského MěÚ, nežli pan ta-
jemník. Nechcete to za něj tak říkajíc zatáhnout? Granda 
za cizí umí dělat každý. Plýtváte peníze města na všechny 
strany a pořád si tleskáte.

P. S.  Je škoda, že DF Říčany je málo navštěvované: 
www.ricany.cz - Město Říčany - Život ve městě - Diskuzní 
fórum

Václav Macinauer

Pan Václav Macinauer se opět netrefil… 
(ostatně jako i v jiných příspěvcích) 
Protože ve výše uvedeném příspěvku pan Václav Ma-
cinauer polemizuje o nákladech za provoz služebního 
auta pro tajemníka úřadu, odpovím právě z pozice ta-
jemníka úřadu v Říčanech. Panu Macinauerovi stačilo 
zavolat na úřad a ověřit si informace dříve, než „obtele-
fonoval 8 tajemníků“ a pak zveřejnil něco, co nejen že 
není pravda, ale cosi vypovídá i o samotném autorovi. 
Systém provozu služebních aut na MěÚ v Říčanech 
odpovídá modernímu přístupu po vzoru progresivních 
firem. Každé auto je vybaveno systémem Car Control, 
který vyhodnocuje využití automobilu. Přepínač na pa-
lubní desce u manažerských aut pak slouží k rozlišení 
soukromých a služebních cest. Samozřejmě, že cesta 
do práce a z práce je jízdou soukromou a v rámci mě-
síčního vyúčtování se tyto náklady strhávají z platu. 
Systém navíc umožňuje kdykoliv zkontrolovat, kde se 
momentálně služební auto nachází, případně kdy a kde 
se pohybovalo. Odpadá tak zbytečné papírování s jízd-
ními příkazy a zaměstnanci se mohou plně věnovat své 
práci. Zároveň je možno i zpětně dohledat, zda služební 
auto bylo tam, kde mělo být při plnění pracovních úko-
lů, což jsem na základě stížností občana také už řešil. 

Navíc v rámci pracovní skupiny benchmarkingové ini-
ciativy, kde se porovnávají náklady a výkony srovnatel-
ných měst (ne neprokazatelným „obtelefonováním“, 
ale na základě tvrdých dat), mají Říčany právě díky 
Car Controlu nejnižší provozní náklady a ostatní města 
tento systém po vzoru Říčan už zavádějí také. Takže, 
pane Macinauere, „papaláši“ jsou tak jen ve vaší hlavě 
a souvisí spíš s režimem, na který asi vzpomínáte, když 
podobné příspěvky píšete. A pro upřesnění, odkud si 
mne pan starosta vlastně přivedl? Z tříkolového výbě-
rového řízení, kam jste se pane Macinauere také mohl 
přihlásit, kdybyste splňoval podmínky vysokoškolské-
ho vzdělání, dlouholeté manažerské praxe, prošel testy, 
včetně grafologického rozboru, měl relevantní refe-
rence od minulých zaměstnavatelů a uspěl u pohovoru 
před výběrovou komisí… A na závěr: Pokud je pravda, 
že jste pane Macinauere obtelefonoval 8 tajemníků 
a sdělil jim vámi popsané nepravdivé údaje, tak jste 
tím nejen hodně poškodil důvěryhodnost své osoby, 
ale hlavně jste poškodil město Říčany a všechny slušné 
a poctivé občany.   

Tomáš Mařík, tajemník města

Zklidnění dopravy na ulici Černokostelecké
Vážený pane starosto,
děkujeme  za zklidnění dopravy na ulici Černokostelecké, 
které nastalo po instalaci zákazu tranzitu vozidel.  Podě-

kujte i všem těm, kteří se na  této náročné a dlouhé akci 
podíleli.   Přejeme si, aby to   nějaký ten rok vydrželo. 

Petr Kubeš s rodinou
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Příprava na novou sezonu 2018  
v FK Říčany!

Podzimní sezona je již za námi.  
Mladí říčanští fotbalisté nás repre-
zentovali hned v několika soutěžích. 
Nejmladší benjamínci z fotbalové 
školičky poprvé ochutnávali atmo-
sféru zápasů a získávali první zku-
šenosti s fotbalovou hrou v soutěži 
MiniStar či v nesoutěžních přátel-
ských turnajích Babyfoot.  Medailí 
si vysloužili dost. V této kategorii 
ale nejde o výsledky. Trenéři chtějí 
v dětech podporovat hlavně radost 
z pohybu a fotbalové hry. Mladší 
a starší přípravky soutěžily v rámci 
Okresní fotbalové soutěže Prahy – 
východ (OFS-PV). Mladší, starší 

žáci a dorostenci pak v soutěži kraj-
ského přeboru Středočeského kraje.  
Některým se dařilo, některým méně. 
Například starší přípravka se v rám-
ci OFS-PV umístila na 6. místě z cel-
kového počtu 44 týmů, zvláště pak se 
jim vydařil úplný závěr soutěže, kde 
ve finálním kole ve Škvorci skončili 
na krásném 3. místě. Ještě lépe do-
padl mladší dorost, který skončil 
společně s Povltavskou fotbalovou 
akademií dokonce na prvním mís-
tě!  Přes zimu, ale fotbalová mládež 
odpočívat určitě nebude. Z fotbalo-
vých trávníků se přestěhují do hal, 
tělocvičen či na umělou trávu. Čeká 

je příprava na jarní sezonu, během 
které sehrají ti nejmladší sérii ha-
lových turnajů, žáci a dorostenci 
pak řadu zápasů v rámci zimní ligy. 
Takto připraveni na jarní sezonu 
2018 budou svými výsledky a s chutí 
ze hry a pohybu hrdě reprezentovat 
naše město. Chceš se k nim přidat 
i ty? Rádi tě přivítáme mezi námi. 
Další informace a kontakty na trené-
ry všech věkových kategorií najdete 
na www.fkricany.cz . 

Závěrem bych rád poděkoval městu 
Říčany, sponzorům, rodičům a všem, 
kteří nás doposud jakoukoli formou 
podporovali a věříme, že nám svojí 
přízeň budou věnovat i nadále. Od-
měnou vám bude radost dětí a naše 
výsledky!

Jan Vojta FK Říčany              

Sokolové přejí sobě i vám
Výbor Tělocvičné jed- 
noty Sokol Říčany 

a Radošovice hodnotil na sklonku roku 
2017 činnost Sokola – odboru vše-
strannosti a sportovních oddílů. Zda-
leka ne všichni, kteří v našich oddílech 
cvičí nebo sportují – natož pak veřej-
nost – vědí, kolik úsilí stojí řídit spolek 
o tisíci členech. Určitě nejsme jediná 
nezisková organizace, která má problé-
my: na jednu stranu máme nemovitý 
majetek, ale jeho opravy a údržba stojí 
nemalé prostředky. O nové sokolovně 
si opravdu bohužel můžeme zatím ne-
chat jen zdát. A že by právě ona byla 
potřeba! Máme totiž několik oddílů 
cvičení rodičů s dětmi, předškoláků, 
mladšího žactva, dorostu, rekreační 

volejbal, dvě družstva florbalu, oddíl 
tance, čtyři oddíly cvičení žen a jeden 
cvičení mužů. Potřebovali bychom 
prostory i pro zimní tréninky několika 
velmi úspěšných závodních mládežnic-
kých družstev lehké atletiky, tří druž-
stev závodního tenisu mládeže a dvou 
družstev tenisu dospělých. A to nemlu-
vím o dvou družstvech aktivních teni-
sových seniorů – ti všichni by nepohrdli 
mít vlastní prostory bez placení nájmů 
v cizích halách. Ale dost stesků. Máme 
krásný víceúčelový areál – sokolské cvi-
čiště pro letní období, máme  „zrcadlo-
vý sál“ pro menší celky, pěkné tenisové 
dvorce. Máme pracovité a obětavé čle-
ny jak ve výboru jednoty,  tak v samot-
ných oddílech. Za činnost funkcionářů 

i vedoucích oddílů, cvičitelek, trenérek 
a trenérů i spolupracujících rodičů dětí 
můžeme jen vřele poděkovat. Práce ve 
spolku je pak i radostí. V roce 2018 nás 
čeká XVI. všesokolský slet, svátek veš-
kerého sokolstva v naší zemi i v zahra-
ničí. Už dnes vás na něj zveme! 
Dovolte mi, abych všem, nejen čle-
nům naší jednoty, ale i všem ostatním 
sportovcům a dalším spolkům touto 
cestou popřál hodně zdraví, elánu, 
sportovních i osobních úspěchů. Po-
děkování a přání všeho dobrého přejí 
do roku 2018 sokolové také Městu 
Říčany a říčanským spoluobčanům 
za jejich zájem o náš spolek Sokol.

Robert Bělohlávek, starosta 
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Závěr roku – medailové  
žně na přeborech kraje

Den 17. listopad byl ve znamení 
Krajských přeborů – naše gymnast-
ky plnily výkonnostní stupně a po 
několika letech jsme nastoupily i do 
soutěže družstev – ve IV. a III. lize. 
Nadšení nás provázelo celý den, ve 
všech kategoriích a výsledky předčily 
naše očekávání. Jako první nastoupi-

ly do plnění Základního stupně V. a S. 
Zvadovy, Sára obsadila druhé místo 
a jen těsně pod stupínky zůstala Viky. 
Dále v ktg.VS1 nastoupila tři děvčát-
ka, která tento stupeň s přehledem 
splnila, navíc se Kája Šebestová stala 
přebornicí kraje, bronzová skončila 
Kája Rašková a 6. místo patřilo Anič-
ce Rampulkové.
Ve III. lize jsme měly zastoupení 
družstva ve složení M. Škardová, 
E. Pospíšilová a L. Gaždová, holky 
tentokrát zacvičily své maximum 
a stříbrné medaile byly opravdu za-
sloužené. Ve IV. lize, kde nastoupilo 
nejvíce startujících družstev, nastou-
pilo říčanské družstvo ve složení – A. 
Žvejkalová, A. Jechová, A. Bernardo-
vá a A. Baranová – a slavilo titul „pře-
bornice Středočeského kraje“. 
Poslední listopadový víkend byl opět 
ve znamení závodů – v sobotu se zá-
vodilo v Plzni, v neděli v Praze. Na 

„Předvánoční ceně Plzně“ zvítězila 
v nejmladší kategorii J. Holdsworth, 
v ktg. 2010 se nejlépe vedlo B. Štěpá-
níkové, která obsadila nepopulární 
4. příčku,  ktg.2009 byla medailová - 
stříbrná pro A. Jechovou, 4. skončila 
T. Hrušková. V ktg. 2008-7 přidala 
zlatou medaili T. Šubrtová, stříbrnou 
V. Kroupová a bronzovou ještě v od-
poledním závodu M. Škardová.
Nedělní Klokánkovy kapsy na Bo-
hemce se zúčastnila děvčátka roč. 
2010, ve velmi kvalitně obsazeném 
závodu nejlepších oddílů z celé ČR 
se rozhodně neztratila. Díky drobné-
mu zaváhání na bradlech utekla jen 
o fous bronzová příčka A. Žvejkalo-
vé, 6. místo obsadila K. Rašková, 8. 
K. Šebestová a 11. A. Rampulková. 
Děkujeme za krásnou reprezentaci!
V prosinci (po uzávěrce tohoto čísla) 
nás čekají poslední dvoje závody to-
hoto roku. 
Vám – našim příznivcům bychom 
do nového roku rády popřály hodně 
zdraví, štěstí a úspěchů.

Jitka Jechová  
a Barbora Bernardová

Leden – do tělocvičny vlezem!
Minnies, Babies, 
Twisties, Koťata, 
Madonna, Czech 
Ladies, Twister, 
Retro, Dynamit 
Boogie, Queen, 

Iris, Stars, Jungles, Queen, Goldies, 
Cats, přípravky, páry dětské a žákov-
ské, páry akrobatické. To je výčet na-
šich loňských tréninkových skupin. 
Až na přípravky pro nejmenší (od 4 
let) všechny týmy soutěžily na do-
mácích i mezinárodních soutěžích.   
Ano, je nás hodně a jsme veleúspěšní!
A máme mezi sebou i reprezentační 
skupiny – vloni na MS a ME star-
tovaly následující skupiny, které si 
vytančily nominaci za ČR. TŠ Twist 
Říčany reprezentovala ČR hned ve 
třech kategoriích! Párová formace 
Dynamit Boogie (7. místo na MS 
ve Francii), dívčí formace juniorek 
Queen (5.místo na MS v Chorvatsku 
i ME v Praze), Madonna (6. místo na 
ME v Praze a 7. na MS v Chorvatsku). 
V dívčích formacích nad 14 let pro 

změnu Czech Ladies (8. místo na ME 
v Německu a 9. na ME v Maďarsku). 
Celkem sedm startů na titulárních 
soutěžích! To samozřejmě vyžaduje 
kromě spousty tréninkových hodin 
velké organizační manévry – zajistit 
přihlášky, antidopingové formuláře, 
dopravu, stravu, ubytování, zajistit 
schválení hudby, kostýmy, dopředu 
naplánovat i soustředění. A hlavně 
všechno zkoordinovat a zaplatit. 
Děkujeme tímto za podporu měs-
tu Říčany, a to za finanční dotaci na 
provoz i reprezentaci! Avšak stejně 
největší finanční zátěž pocítili rodiče 
reprezentantů.
Abychom ale mohli i nadále udržovat 
vysoko nasazenou výsledkovou laťku, 
musíme se především zaměřit na tvr-
dou práci na tréninku. Nestačí už jen 
trénovat během pracovního týdne, 
nutné jsou i víkendové tréninky, po-
kud se budeme chtít udržet ve špičce 
na mezinárodním poli. A tak i nyní 
v lednu „okupujeme“ tělocvičny na 
mimořádných trénincích a pilně pra-

cujeme na přípravě nových choreo-
grafií do nové sezóny. 
Zkrátka – jak napsáno v úvodu – le-
den, do tělocvičny vlezem!

TŠ Twist Říčany
sledujte nás na 
www.facebook.com/tstwist
www.tstwist.cz, ts.twist@post.cz
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První rok bruslení  
BK Říčany
Chtěl být velký, známý a úspěšný. A takový také byl rok 
2017 Bruslařského Klubu Říčany. Našimi kurzy prošlo 
více než 300 dětí různých věkových kategorií. Mezi velmi 
oblíbené se zařadilo organizované bruslení rodičů s dětmi 
již od tří let, či kurz dospělých, na kterém se zdokonalili 
jak muži, tak i ženy. 
Prezentovali jsme náš klub, krásný sport a sportovně 
úspěšné město Říčany na veletrhu sportu Sporťáček, 
kde se nám podařilo i nabrat několik nových členů, kteří 
k nám do Říčan dojíždí. 
Ve spolupráci s městem Říčany jsme vedli kurzy bruslení 
pro naše školy a školky. Propagujeme pohyb dětí a mláde-
že a hodnotíme je velmi kladně. 
Naše kurzy se dělí do dvou semestrů a každý je obohacen 
svými akcemi. Halloweenské strašení na ledě, Mikuláš na 
ledě nebo Vánoční exhibice jsou úspěšné akce zimy, co za 
sebou mají premiérový ročník. Po Novém roce nás čeká 
Masopust na ledě, Dětský den, naše první velké vystoupe-
ní a mnoho dalších.
Už nyní klub odstartoval velký nábor na nový semestr. 
Přidat se k nám můžete kdykoliv během roku, až do napl-
nění kapacity. Největší odměnou je pro nás dětský úsměv, 
radost a nadšení.
Všem svým členům, fanouškům a městu Říčany děkuje-
me za důvěru a podporu v našem prvním roce a do dalšího 

roku chceme vkročit s novými projekty, které se plní nám 
i dětem právě díky vám! 

Děkujeme BK Team

Tituly mistrů ČR pro Říčany
Říčany opět hostily jednu z nejvýznamnějších sportovních 
událostí Taekwon-do v České republice. Dne 4. listopadu 
2017 se setkali bojovníci Taekwon-Do  v bojích o titul Mistra 
České republiky. Tato vrcholná soutěž je otevřená i sportov-
cům ze zahraničí, kteří právě zde sbírají své cenné body do 
mezinárodní ligy Taekwon-Do. Hostitelem Mistrovství bylo 
sportovní centrum Na Fialce v Říčanech. Šampionát zahájil 
starosta Města Říčany Vladimír Kořen a po české národní 
hymně, kterou zazpívala zpěvačka Andrea Kapounková, na-
stoupili do ringu ti nejmladší sportovci v kategoriích sestav 
žáků. Své úspěchy z otevřeného Mistrovství Slovinska, které 
proběhlo na přelomu září a října, znovu potvrdili i členové 
říčanské školy Taekwon-Do. Pohár Mistra České republi-
ky v kategorii žáků vybojovali sestry Bára a Rozárie Jílkovy 

a Alex Vištal. V juniorských kategoriích sestav a zápasů titul 
Mistrů ČR získali Marko Antonio Machota a Arso Ivoševič. 
Tato akce měla v uplynulých letech statut krajské soutěže 
s mezinárodní účastí. V letošním roce získala autorizaci od 
České a mezinárodní federace Taekwon-Do pro statut Mis-
trovství České republiky a v roce 2018 bude tato soutěž za-
hrnuta do mezinárodní ligy Taekwon-Do. Vítězství je tedy 
nejen na straně říčanských sportovců, ale i na straně orga-
nizačního týmu soutěží Taekwon-Do v našem městě. Tato 
prestižní soutěž by se nemohla konat bez pomoci a podpory 
partnerů a sponzorů pořádajícího oddílu v Říčanech a České 
federace Taekwon - Do. Poděkování tedy patří Městu Říčany, 
Uhříněveskému pivovaru, Autodopravě Jirásek, MV Grafik, 
Pekařství Frydrych, Pivovarské restauraci, časopisu Zápraží, 
Hundai Lenner, hotelu Pratol, hotelu Oáza, Cotton clubu Ří-
čany, firmě Braun – sportovní ceny, firmě Garko – sportovní 
ceny, časopisu Kurýr a Pneu Jásek.
Pro všechny, kteří s námi chtějí sdílet vítězství, sporto-
vání a cestování, pořádáme 12. ledna 2018 nábor a zá-
pis nových členů.
Informaci vám rádi podáme  na tel. 606 472 272
 www.facebook.com/MACHOTASPORT/
http://www.machota-sport.cz

Vladimír MachotaFo
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Úspěšně  
protančený rok

Rok se s rokem sešel a máme tu začá-
tek roku 2018 a spolu s ním opět za-
čala i plesová sezona. Do roku 2018 
bychom vám chtěli popřát hlavně 
zdraví a pevný taneční krok.
A protože je čas na rekapitulaci, 
máme už spočítané výsledky celé-
ho předchozího roku (bez jednoho 
soutěžního víkendu). Je nám milou 
povinností se pochlubit, že celkem 
12 párů si zvládlo vytančit vyšší třídu. 
O dvou párech jsme se ještě nezmí-
nili. O prvním prosincovém víkendu 

přivezl dvě zlaté medaile Tom Vla-
darz se Šárkou Saskovou a těmito 
vítězstvími tak stvrdili svůj postup do 
třídy B LAT. O týden později v Příbra-
mi vyhrál soutěž C STT Petr Pokorný 
s Anežkou Kabátovou a získali tak 
poslední nutné finále a nyní jsou dr-
žiteli třídy B STT.
A teď k výsledkům celkovým. Za rok 
2017 se nám podařilo nasbírat cel-
kem 177 medailí a 118 počítaných fi-
nále. Společnými silami jsme porazili 
přes 5000 párů. To vše při počtu 446 
soutěžních startů. Dvěma párům se 
podařila vybojovat účast na Mistrov-
ství ČR a jeden pár se dokonce stal 
vicemistrem republiky. Řeč nemůže 
být o nikom jiném než o našich trené-
rech Honzovi a Pavle Beránkových. 
Další vicemistryní republiky se stala 
Jana Vladarzová s půjčeným profi 
tanečníkem, v tomto případě s Hon-
zou Beránkem. Jde o novou katego-
rii, kdy amatérské tanečnice mohou 
jezdit na soutěže se svým trenérem 
profi tanečníkem a hodnotí se pouze 
výkon amatéra. Další novou katego-
rií, ve které se začíná soutěžit, je dívčí 
synchro dvojice. Vypisují se v katego-
riích do 16 a do 21 let. Účastnili jsme 
se i zahraničních soutěží, převážně 
v Německu, ale vyjeli jsme i na Slo-

vensko, do Itálie, Rakouska, Maďar-
ska a hlavně na MS seniorů do Miami 
v USA.
V únoru jsme uspořádali jubilejní 
40. ročník Říčanského poháru a ten 
41. již klepe na dveře. Uskuteční se 
v termínu 17. a 18. února a těšit se 
opět můžete na všechny výkonnostní 
i věkové kategorie a na sobotní gala-
večer s plesem. Poprvé se v Říčanech 
uskuteční i nejvyšší národní třída (1. 
liga) v kategorii dospělých. Lístky 
budou k dostání na Tanečním studiu 
Sokolská. Pro více info pište na email 
info@fuego.cz.
Těšíme se na vás!

Vaše Fuego

Kalendář vybraných sportovních akcí  
v Říčanech – leden 2018    

DATUM ČAS SPORT A KATEGORIE Program míSto
6.1. 8.00 - 16.00 nohejbal turnaj Sh Říčany
7.1. 8.30 - 15.30 kopaná turnaj Sh Říčany
13.1. 8.00. - 16.00 kopaná turnaj Sh Říčany
14.1. 10.00 šachy 2.liga - Tábor hotel Pratol

8.30 - 16.00 florbal turnaj Sh Říčany
20.1. 8.00 - 18.00 kopaná rychta cup Sh Říčany

10.00 šachy extra liga mládež - oáza Praha Kc Labuť
14.00 šachy extra liga mládež - Liberec Kc Labuť

21.1. 8.00 - 13.00 kopaná turnaj Sh Říčany
27.1. 8 00 - 16.00 kopaná turnaj Sh Říčany
28.1. 8 00 - 16.00 kopaná turnaj Sh Říčany

Prosím další sportovní kluby, které pořádají sportovní soutěže na území Říčan a Radošovic a mají zájem o uveřejnění 
programu, aby poslaly své rozpisy na následující mail: jmachova@skslunecko.cz

Tom a Šárka

Petr a anežka
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FK Radošovice
ŠKoLIČKA RADo
V listopadu jsme po-
řádali turnaj s účastí 

nejlepších fotbalových klubů v naší 
zemi. Byla to odměna našim dětem 
za jejich celoroční úsilí.  Přehled jed-

notlivých zápasů je následující - TJ 
Dubeč 0:0, SK Český Brod 0:0, SK 
Kostelec n. Č. l. 3:1, SK Dynamo Čes-

ké Budějovice 0:0, FC Viktoria Plzeň 
1:0, SK Slavia Praha 0:4, AC Sparta 
Praha 0:2. 

1 aC SParta PraHa
2 SK SLAVIA PRAHA
3 FK RADOSOVICE
4 SK ČESKÝ BROD
5 TJ DUBEČ
6 FK VIKTORIA PLZEŇ 
7 SK Dyn.ČES.BUDěJOVICE
8 SK Kostelec n.Č.L

Děkujeme za podporu našim part-
nerům – Harmony SZ, Střechy Ně-
meček, Pekařství Frydrych, EJOT, 
E-DKP, Elpoco, Prague Auctions, 
Centrum Na Fialce.

ze sportu

Poděkování
Město Říčany podpo-
řilo v rámci programu 

dotace - Reprezentace 2017 Karolínu 
Bedrníkovou částkou 30.000 Kč a  
Matěje Bedrníka částkou 30.000 Kč.

Poskytnutá dotace byla použita na 
pohonné hmoty na zahraničních zá-
vodech v Cross country a Triatlonu.
Velice děkujeme. 

Kateřina Bedrníková

sTARŠí PŘíPRAVKA RADo
V sobotu 2. 12. se starší přípravka FK 
Radošovice (ročník 2008 a mladší) 
zúčastnila halového turnaje v areálu 
Hamrsport Braník. V prvním zápase 
proti Viktorii Žižkov jsme se ani nesta-
čili rozehřát a už jsme prohrávali o tři 
góly, postupně jsme se ale rozehráli 
a zbytek utkání už byl bojovnější, výsle-
dek 0:4. Druhé utkání proti týmu Arit-
ma Praha bylo zpočátku vyrovnané, ale 
nakonec jsme ovládli hru a zaslouženě 
vyhráli 4:2. V posledním utkání jsme od 
počátku hru kontrolovali a i přes nepro-
měněné šance jsme zvítězili 2:0. Celko-
vě to znamenalo hezké druhé místo. 
Ročník 2007 bojoval na turnaji ve 
Zbuzanech a připravuje se po Novém 
roce na turnaj v německém Swabachu.

Tréninky v zimě
ÚT 16-17 ZŠ Bezručova 2011 a mladší
PÁ 17-18:30 Sportovní hala 2011 a mladší
ST 17-18:30 Hala Pacov 2009-10
PÁ 18:30-20 Sportovní hala 2009-10
ST 18:30-20 Hala Pacov 2007-8
PÁ 17:30-19 Strašínská 2007-8

Radek Egert
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ze sportu

Dvě bronzové na Mistrovství Čech
Na konci října se v Harrachově v hotelu Fit&Fun hrálo 
Mistrovství Čech v kategoriích 12-16 let. V listopadu je na 
stejném místě vystřídali jejich mladší kamarádi. Katego-
rie do 10 let se hrála v termínu 15. až 19. 11. a Říčany byly 
vidět! Jáchym Němec bojoval o nejvyšší možné umístění, 
ale remíza v posledním kole ho odsoudila na bronzovou 
medaili, což je krásný výsledek a věřím, že se mu podaří 
navázat na tento úspěch i na M ČR, které se bude hrát 
v Koutech v březnu 2018. Na M ČR nepostoupil ale jen 
Jáchym, ale skvělý výsledek zaznamenal i další zástupce 
našeho klubu, Tobias Pressler. Tobias měl skvělý start 
a dokonce chvilku turnaj vedl, ale nepovedené dvojkolo 
mu překazilo souboj o medaile, ovšem postup na MČR si 
utéct nenechal a skončil na 7. místě, také velká gratulace.
Dalším zástupcem byl Honza Síleš, který bude moci hrát 
tuto kategorii ještě za rok. Honzík nezačal dobře, ale 
v průběhu turnaje se vyšvihl a skončil na 14. místě, které 
bylo kousek od postupu, ale horší pomocné hodnocení mu 
dává motivaci na příští rok více pracovat a zkusit zabojo-
vat o třetí kov v řadě (2016 Šmolík stříbro).
V dívčí kategorii jsme zaznamenali další skvělý úspěch! 
Verča Myšková obsadila třetí místo a zaznamenala svůj 
nejlepší výsledek. Verunka podávala střídavé výsledky, 
uměla zabrat, dokonce porazila Emmu Dobsu, které do-
kázala vyhrát MČR ve své kategorii, ale také dokázala 
zahrát zbytečně rychle, a tak se občas něco nepovedlo. Ve-
runka mohla svou kategorii i vyhrát, ale také mohla skon-
čit třeba pátá. Gratulujeme a doufáme, že tento úspěch 
Verunku popožene dále. Vítězem dívčí kategorii se stala 
Adéla Janoušková z ŠK Líně a chlapce vyhrál David Bárta 
z Českých Budějovic.
Mladší kategorie do 8 let startovala v Harrachově s dvou-
denním zpožděním. Na rozdíl od U 10, kde postup si hráči 
musí vybojovat, tak v U 8 je start povolen všem přihláše-
ným. V 51 poli nás reprezentoval Mikuláš Něměc a obsa-
dil 25. místo. 

Mistrovství ČR juniorek, polofinále juniorů
V neděli 12. listopadu bylo zahájeno v krušnohorské obci 
Kovářská také Mistrovství ČR juniorek kat. D18 a D20 
a Polofinále MČR juniorů H18 a H20. Na startu se sešlo 
27 juniorek a 66 juniorů. Mezi startujícími jsme měli 3 že-
lízka v ohni. Nejlépe skončila Julie Vilímová na 12. místě. 
Tereza Novotná na 22. a Hanka Bartošová na 23. místě. 
Junioři musí nejdříve projít polofinálem, aby se dostali do 
velmi úzkého dvanáctičlenného finále M ČR. Do polofi-
nále se museli naši hráči probojovat z Krajského přeboru. 
Nejvíce nadějí jsme vkládali do Martina Vystrčila. Skon-
čil těsně u brány postupu, když obsadil 14. místo. Marek 
Otruba skončil 42. a Martin Novotný 57.
Všechny naše jmenované naděje můžete vidět v Říčanech na 
dvoukole Extraligy mládeže v sobotu 20. 1. V Říčanech přiví-
táme družstvo Liberce a Oázy Praha. Jaroslav Říha

63



Ať se Vám doma, na hřišti i v práci vydaří, 
na co sáhnete nebo zalehnete.

Rugby Club Mountfield Říčany děkuje všem partnerům,  
sponzorům, organizacím i jednotlivým osobám,  
kteří podporovali a podporují říčanské ragby. 

RugbyRiCany.Cz

Rugby_ricany_pf2018_inz_165x245.indd   1 14.12.2017   18:34:07



V galerii Kotelna do 18. 1. 2018 probíhá prodejní výsta-
va FINÁLE 2017. V lednu také proběhne první ze so-
botních programů – DEN V GALERII – kde se sezná-
míte se současnou výtvarnou scénou. Dozvíte se, jak si 
vybírat umění domů tak, aby vás to těšilo. Na téma „Od 
Kateřiny Veliké po Coco Chanel: Ženy jako sběratelky 
umění“ promluví Marcela Rusinko. Prohlédnete si roz-
sáhlý depoitář. Setkáte se s umělci, kteří moderní umě-
ní tvoří. Uvidíte i to, jak obraz vzniká. A pochopitelně 
při tom všem můžete ochutnávat dobrá vína a dobré 
jídlo.

A na závěr se zúčastníte umělecké aukce (aniž byste byli 
nuceni vydražené dílo skutečně koupit)

Na akci je potřeba se registrovat předem. Bližší informace 
se dozvíte na www.galeriekotelna.cz.

 Michaela Kočová

Pozvánka na reprízu hry ZLOMATKA
Divadelní spolek Tyl zve všechny příznivce divadla 
na reprízu hry italského dramatika Maria Geraldiho  
„ZLOMATKA“, která se koná dne 25. ledna 2018 od 
19.30 hod. v KC Labuť. Zároveň chceme poděkovat za 

bohatou účast diváků na premiéře této hry a dovolujeme si 
všem popřát v novém roce 2018 pevné zdraví, pracovní úspě-
chy, radost v rodinném životě  a věrnost letošnímu ročníku 
Šatopletova podzimu. Režisér představení ZLOMATKA

co se děje v kultuře
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ODDěLENÍ PRO DOSPěLé 
Masarykovo nám. 83 
Tel. 323 602 654 
Email: dospele.odd@knihovna.ricany.cz

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

www.KNIHOVNA.RICANY.CZ

Oddělení pro dospělé běží  
v provizorním režimu
Stručná úvodní informace pro nezasvěcené: Od léta 2017, 
kdy se v objektu na Masarykově náměstí zahájily práce na 
opravách střechy, byla knihovna uzavřena, neboť ve vět-
šině jejích prostor probíhaly stavební práce. Plánované 
znovuotevření po skončení prací v září se neuskutečnilo, 
neboť se na odkrytém stropě objevily historické malby. 
Ty zcela změnily plánovanou koncepci stavebních úprav 
v objektu. Rozhodlo se, že se malby v plném rozsahu 
restaurují a v objektu bude vybudován sál. Tím vznikla 
nutnost hledat pro knihovnu nové prostory, kam se pře-
stěhuje.
Stěhování knihovny však není stále ještě otázkou dnů, op-
timistický scénář počítá s únorem či březnem 2018. Tak 
dlouhé uzavření jsme nechtěli připustit a pokusili se vy-
zkoušet provoz knihovny alespoň ve zbylých prostorách, 
které nejsou zasaženy současnými stavebními a restaurá-
torskými pracemi.  4. prosince jsme tedy otevřeli.
Čtenáře jsme upozorňovali na značná omezení – menší 
výběr knih, celkově nízký uživatelský komfort. Vyplývá to 
především z toho, že zbylé prostory, které lze využít (ne-
zasažené stavbou), tvoří plošně necelou pětinu původní 
výměry knihovny. Vejde se do nich tedy jen zhruba pětina 
knih ve srovnání s dřívějším stavem. Často musíme dojít 
pro čtenářem vybranou knihu do skladu mimo objekt. 
K mnoha knihám, tvořícím základní fond knihovny, ne-
máme přístup vůbec, neboť při přípravě stavebních prací 
v objektu byly odvezeny do speciálního skladu a zabaleny 
tak, aby byly chráněny před vlhkostí a dalšími nepříznivý-
mi vlivy. Omezení se však téměř nedotkla půjčování časo-
pisů a audioknih.
Mnoho čtenářů vyhovělo našim prosbám a v létě, před 
plánovaným uzavřením, si půjčili knihy ve velkém rozsa-
hu, čímž nám tehdy usnadnili nutné stěhování knižního 
fondu. Apelovali jsme na ně, ale i na všechny ostatní, aby 
nyní vraceli pouze, nebo alespoň zejména tituly, které mají 
rezervovány další čtenáři (jde především o knižní novin-
ky či povinnou četbu). Pokud by všichni najednou vrátili 
všechny půjčené knihy, nebylo by kam je umístit. Lze tedy 
s trochou nadsázky hovořit o jakémsi dalším „skladu“, 
který pro naše knihy vytvořili naši skvělí čtenáři. 
Byli jsme velmi zvědaví a s obavami očekávali, jak přijmou 
provizorní provoz, kvalitativně nesrovnatelný s plnohod-
notnými službami, na které byli zvyklí. Již první den – 
pondělí 4.12. přišlo 82 lidí a v podobném počtu docházeli 
zájemci o naše služby i další dny, nejvíce ve čtvrtek – 101. 
(V době uzávěrky Kurýru jsme měli k dispozici jen údaje 

za první týden). Naše obavy z možných stížností se nepo-
tvrdily. Uvedené provizorní omezení služeb přijali čtená-
ři s pochopením. Vesměs ocenili, že se v těchto složitých 
podmínkách podařilo alespoň částečně obnovit provoz, 
na což dlouho a netrpělivě čekali.
Všeobecně musíme našim čtenářům poděkovat. Za zá-
jem, který neustále o knihovnu projevují, za vyjadřovanou 
podporu a za pochopení naší situace. O to více se těšíme, 
až budeme moci obnovit plnohodnotný provoz.
Výpůjční doba v oddělení pro dospělé na Masarykově 
náměstí: pondělí, úterý, středa, pátek od 8.30 do 16 ho-
din, čtvrtek od 8.30 do 18 hodin.
 Připomínáme také, že jsou podstatně rozšířené vý-
půjční hodiny v oddělení pro děti, které, jak jsme uváděli 
i minule, se dále utěšeně rozvíjí a přibývají noví čtenáři, 
pro které navíc připravujeme mnoho kulturních a vzdělá-
vacích akcí, zejména ve spolupráci se školami. V oddělení 
pro děti máme otevřeno v pondělí od 12 do 18 hodin, od 
úterka do pátku od 8.30 do 18 hodin.

   
OLIVOVA DĚTSKÁ LÉČEBNA, O.P.S.

SRDEČNĚ VÁS ZVEME 
NA DIVADÉLKO ROMANETO

HRAJEME:

O dvanácti 
měsíčkách

Neděle 28. ledna 2018
10.30 hodin v kapli 

Olivovy dětské léčebny

Tel: 723 564 383
Vstupné 80 Kč

Těšíme se na vás!

co se děje v kultuře
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01 leden
PRogRam 2018

PŘIPRAVU-
JEME

Humpolecký dixieland
 St 31 / 01 / 2018 – 20.00
   KonceRt z cyKlu  
   „Jazzové večery v ŘíčanecH”.  
 

Zdeněk IZer  
a autokolektIv
 St 07 / 02 / 2018 – 20.00
   zábavný Pořad.   

pískomil se vrací 
– dětský karneval
 na poli rodinné zábavy není kapela nováčkem. autoři písniček se od roku 2007 
podíleli na repertoáru i živých koncertech projektu Kašpárek v  rohlíku. v  roce 2012 
založili kapelu Pískomil se vrací a nahráli první album nazvané „a kdy už tam budem?“. 
od té doby Pískomil brázdí pódia od aše k bohumínu a odehraje ročně až 100 koncertů. 

kruH pŘátel Hudby 
– české filharmonické kvarteto
Koncert smyčcového kvarteta je neodmyslitelnou součástí každého ročníku říčanských 
cyklů Kruhu přátel hudby a tento žánr bývá silně zastoupen renomovanými ansámbly. 
výjimkou není ani tato sezóna. na programu bude koncert Českého filharmonického 
kvarteta. Soubor vznikl  v roce 2000 z iniciativy členů České filharmonie. vystupuje  
ve složení Štěpán Pražák 1. housle, viktor mazáček 2. housle, Jiří Poslední viola  
a Jakub dvořák violoncello. výborné individuální dispozice všech hráčů a jejich dlouholeté 
zkušenosti v komorní hře jsou velkým vkladem pro prvotřídní interpretaci skladeb. zvuk 
kvarteta, který je typický pro českou kvartetní školu, je vysoce ceněn odbornou kritikou. 
České filharmonické kvarteto účinkuje pravidelně v komorních cyklech České filharmonie, 
na festivalech a v koncertních řadách Kruhů přátel hudby po celé České republice  
a v zahraničí (velká británie, lucembursko, německo, Japonsko, Izrael, Čína, Slovensko). 
Hostem kvarteta na říčanském koncertu bude jejich kolega z České filharmonie, 
klarinetista a saxofonista Petr Sinkule, který spolupracuje s mnoha komorními 
orchestry a soubory. Pro svoji mnohostrannost je i vyhledávaným studiovým hráčem. 
Je také zakladatelem Pražského tria basetových rohů a klarinetistou v souboru Česká 
dechová harmonie.

ondŘeJ Havelka a JeHo melody makers 
– první křaplavky jazzové
 v roce 1917, tedy přesně před sto lety, byly pořízeny první křaplavky s hudbou 
jazzovou (rozuměj šelakové desky, jež – jak znalci a pamětníci potvrdí – byly velmi křehké: 
trochu neopatrnosti – křup! – a bylo po nich). Prostřednictvím gramofonových desek  
se tak jazz začal šířit z jižanského new orleans do celé ameriky a dál do celého světa. 
bylo to jako lavina, byla to omamná tsunami nového rytmu, radosti, krásy! zbrusu 
nová show ondřeje Havelky a jeho melody makers chce vzdát hold těm prvním deskám 
jazzovým, které odstartovaly novou éru populární hudby. ale dlouho u nich nezůstaneme, 
neboť doménou kapely je swing, a ten vstoupil do nejšťastnějšího období až o dvacet let 
později. takže jako obvykle – swingová smršť až budou střepy z křaplavek lítat!

Humpolecký dixieland 
– Jazzové večery v Říčanech
 vážení a milí přátelé, příznivci tradičního jazzu! dovolujeme si vám nabídnout 
něco, co v těchto končinách ještě nikdy nebylo – pravou dixielandovou kapelu! chceme  
se s vámi podělit o zážitek vychutnat si tuto krásnou muziku, která se na počátku 
minulého století stala základem jazzu. bude nám velikou ctí, když nás svojí náklonností 
v našem objevování podpoříte.

taneční 2018 
– pokračovací kurzy (pro absolventy zákl. tanečních kurzů)  
 taneční pokračovací kurzy začínají 7. ledna 2018 v 16.30 a 18.30 hodin.

– základní kurzy tance a společenského chování   
 základní  kurzy  tance  a společenského chování budou zahájeny v sobotu 15. září  
2018 v 17.00 a 20.00 hodin. 

– taneční pro dospělé       
taneční kurzy pro dospělé začínají v pátek  5. října 2018. Kurzy budou probíhat jednou 
za čtrnáct dní v pátek od 19.00 a 21.00 hodin

všechny taneční kurzy vede taneční mistr Ing. Ivan vít s partnerkou  
p. Janou vítovou.     
 

on-line přihlášku najdete na www.kclabut.cz v kartě „taneční”.

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

dětský karneval  
s kapelou pískomIl  
se vracíá
 ne 14 / 01 / 2018 – 14.00
   ve SPoluPRácI S JazKovým  
   StudIem Sylvy maříKové.   

ondřej Havelka  
a jeHo melody makers
 St 24 / 01 / 2018 – 20.00
   PRvní KřaPlavKy Jazzové. KonceRt oblíbené  
   KaPely, KteRá HRaJe muzIKu 20. – 30. let.   

 společnos t a ta nec 

novoroční setkání seniorů
Po Seniorcentrum říčany.

 společnos t a ta nec 

první Říčanská veŘeJná tančírna
Út

 diva dlo 

poJĎte s námi na půdu
St Strančické divadlo pro radost.

 společnos t a ta nec 

skautský ples
So

 dĚ ti 

dĚtský karneval s kapelou 
pískomil se vrací
ne ve spolupráci s Jazkovým studiem Sylvy maříkové.

 vá Žn á Hudba 

české filHarmonické kvarteto
St Smyčcové kvarteto složené z členů České filharmonie. vystupuje ve 
složení Štěpán Pražák 1. housle, viktor mazáček 2. housle, Jiří Poslední viola 
a Jakub dvořák violoncello. Hostem bude jejich kolega z ČF, klarinetista Petr 
Sinkule.

 společnos t a ta nec 

myslivecký ples
So

 společnos t a ta nec 

první Říčanská veŘeJná tančírna
Út

 koncert y 

ondŘeJ Havelka  
a JeHo melody makers
St První Křaplavky jazzové. Koncert oblíbené kapely, 
která hraje muziku 20. – 30. let.

 diva dlo 

zlomatka, komedie – repríza
Čt maria geraldi, dS tyl říčany.

 společnos t a ta nec 

ples roku
So  elektro Kadlec.

 koncert y 

pololetní koncert zuŠ Říčany
Po 

 koncert y 

Humpolecký dixieland a kateŘina 
kreJčí, alt. tomáŠ velínský
St Koncert z cyklu „Jazzové večery v Říčanech”. těšíme se na vaši návštěvu!

14.00
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19.30

10

19.00

09

20.00

13

19.30

17

info@kclabut.cz

nebuĎ labuť a  zaJdI na KultuRu!

20.00

20

asonance
 Čt 01 / 03 / 2018 – 20.00
   SKotSKé a IRSKé balady a PíSně. KonceRt  
  oblíbené KaPely.   

krausberry
 Pá 30 / 03 / 2018 – 20.00
   KonceRt.   

14.00

14

19.00

23

19.30

25

20.00

24

20.00

27

caveman
 Út 06 / 02 / 2018 – 20.00
   máte cHuť Se RozeSmát až K Slzám?  
   PřIJďte Se Podívat na Slavnou one man  
   SHow o tom, co dělá muže mužem  
   a ženu ženou, o RozdílecH mezI námI,  
   o láSce, PaRtneRStví a vtIPně utaJenýcH  
   KvalItácH obou PoHlaví.   

radůZa
 Út 13 / 02 / 2018 – 20.00
   KonceRt.   

neZmařI – 40 let!
 St 07 / 03 / 2018 – 20.00
   SPecIální KonceRt SKuPIny nezmařI,  
  Ke Svému 40. výRoČí. běHem vyStouPení zazní  
  PíSnIČKy od PoČátKů SKuPIny až Po SouČaSnoSt.  
  díKy vIdeoPRoJeKcI PoSlucHaČI uvIdí I SPouStu  
  FotogRaFIí SPoJenýcH S HIStoRIí nezmaRů.  

17.30

29

20.00

31



01 leden
PRogRam 2018

PŘIPRAVU-
JEME

Humpolecký dixieland
 St 31 / 01 / 2018 – 20.00
   KonceRt z cyKlu  
   „Jazzové večery v ŘíčanecH”.  
 

Zdeněk IZer  
a autokolektIv
 St 07 / 02 / 2018 – 20.00
   zábavný Pořad.   

pískomil se vrací 
– dětský karneval
 na poli rodinné zábavy není kapela nováčkem. autoři písniček se od roku 2007 
podíleli na repertoáru i živých koncertech projektu Kašpárek v  rohlíku. v  roce 2012 
založili kapelu Pískomil se vrací a nahráli první album nazvané „a kdy už tam budem?“. 
od té doby Pískomil brázdí pódia od aše k bohumínu a odehraje ročně až 100 koncertů. 

kruH pŘátel Hudby 
– české filharmonické kvarteto
Koncert smyčcového kvarteta je neodmyslitelnou součástí každého ročníku říčanských 
cyklů Kruhu přátel hudby a tento žánr bývá silně zastoupen renomovanými ansámbly. 
výjimkou není ani tato sezóna. na programu bude koncert Českého filharmonického 
kvarteta. Soubor vznikl  v roce 2000 z iniciativy členů České filharmonie. vystupuje  
ve složení Štěpán Pražák 1. housle, viktor mazáček 2. housle, Jiří Poslední viola  
a Jakub dvořák violoncello. výborné individuální dispozice všech hráčů a jejich dlouholeté 
zkušenosti v komorní hře jsou velkým vkladem pro prvotřídní interpretaci skladeb. zvuk 
kvarteta, který je typický pro českou kvartetní školu, je vysoce ceněn odbornou kritikou. 
České filharmonické kvarteto účinkuje pravidelně v komorních cyklech České filharmonie, 
na festivalech a v koncertních řadách Kruhů přátel hudby po celé České republice  
a v zahraničí (velká británie, lucembursko, německo, Japonsko, Izrael, Čína, Slovensko). 
Hostem kvarteta na říčanském koncertu bude jejich kolega z České filharmonie, 
klarinetista a saxofonista Petr Sinkule, který spolupracuje s mnoha komorními 
orchestry a soubory. Pro svoji mnohostrannost je i vyhledávaným studiovým hráčem. 
Je také zakladatelem Pražského tria basetových rohů a klarinetistou v souboru Česká 
dechová harmonie.

ondŘeJ Havelka a JeHo melody makers 
– první křaplavky jazzové
 v roce 1917, tedy přesně před sto lety, byly pořízeny první křaplavky s hudbou 
jazzovou (rozuměj šelakové desky, jež – jak znalci a pamětníci potvrdí – byly velmi křehké: 
trochu neopatrnosti – křup! – a bylo po nich). Prostřednictvím gramofonových desek  
se tak jazz začal šířit z jižanského new orleans do celé ameriky a dál do celého světa. 
bylo to jako lavina, byla to omamná tsunami nového rytmu, radosti, krásy! zbrusu 
nová show ondřeje Havelky a jeho melody makers chce vzdát hold těm prvním deskám 
jazzovým, které odstartovaly novou éru populární hudby. ale dlouho u nich nezůstaneme, 
neboť doménou kapely je swing, a ten vstoupil do nejšťastnějšího období až o dvacet let 
později. takže jako obvykle – swingová smršť až budou střepy z křaplavek lítat!

Humpolecký dixieland 
– Jazzové večery v Říčanech
 vážení a milí přátelé, příznivci tradičního jazzu! dovolujeme si vám nabídnout 
něco, co v těchto končinách ještě nikdy nebylo – pravou dixielandovou kapelu! chceme  
se s vámi podělit o zážitek vychutnat si tuto krásnou muziku, která se na počátku 
minulého století stala základem jazzu. bude nám velikou ctí, když nás svojí náklonností 
v našem objevování podpoříte.

taneční 2018 
– pokračovací kurzy (pro absolventy zákl. tanečních kurzů)  
 taneční pokračovací kurzy začínají 7. ledna 2018 v 16.30 a 18.30 hodin.

– základní kurzy tance a společenského chování   
 základní  kurzy  tance  a společenského chování budou zahájeny v sobotu 15. září  
2018 v 17.00 a 20.00 hodin. 

– taneční pro dospělé       
taneční kurzy pro dospělé začínají v pátek  5. října 2018. Kurzy budou probíhat jednou 
za čtrnáct dní v pátek od 19.00 a 21.00 hodin

všechny taneční kurzy vede taneční mistr Ing. Ivan vít s partnerkou  
p. Janou vítovou.     
 

on-line přihlášku najdete na www.kclabut.cz v kartě „taneční”.

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

dětský karneval  
s kapelou pískomIl  
se vracíá
 ne 14 / 01 / 2018 – 14.00
   ve SPoluPRácI S JazKovým  
   StudIem Sylvy maříKové.   

ondřej Havelka  
a jeHo melody makers
 St 24 / 01 / 2018 – 20.00
   PRvní KřaPlavKy Jazzové. KonceRt oblíbené  
   KaPely, KteRá HRaJe muzIKu 20. – 30. let.   

 společnos t a ta nec 

novoroční setkání seniorů
Po Seniorcentrum říčany.

 společnos t a ta nec 

první Říčanská veŘeJná tančírna
Út

 diva dlo 

poJĎte s námi na půdu
St Strančické divadlo pro radost.

 společnos t a ta nec 

skautský ples
So

 dĚ ti 

dĚtský karneval s kapelou 
pískomil se vrací
ne ve spolupráci s Jazkovým studiem Sylvy maříkové.

 vá Žn á Hudba 

české filHarmonické kvarteto
St Smyčcové kvarteto složené z členů České filharmonie. vystupuje ve 
složení Štěpán Pražák 1. housle, viktor mazáček 2. housle, Jiří Poslední viola 
a Jakub dvořák violoncello. Hostem bude jejich kolega z ČF, klarinetista Petr 
Sinkule.

 společnos t a ta nec 

myslivecký ples
So

 společnos t a ta nec 

první Říčanská veŘeJná tančírna
Út

 koncert y 

ondŘeJ Havelka  
a JeHo melody makers
St První Křaplavky jazzové. Koncert oblíbené kapely, 
která hraje muziku 20. – 30. let.

 diva dlo 

zlomatka, komedie – repríza
Čt maria geraldi, dS tyl říčany.

 společnos t a ta nec 

ples roku
So  elektro Kadlec.

 koncert y 

pololetní koncert zuŠ Říčany
Po 

 koncert y 

Humpolecký dixieland a kateŘina 
kreJčí, alt. tomáŠ velínský
St Koncert z cyklu „Jazzové večery v Říčanech”. těšíme se na vaši návštěvu!
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info@kclabut.cz

nebuĎ labuť a  zaJdI na KultuRu!

20.00

20

asonance
 Čt 01 / 03 / 2018 – 20.00
   SKotSKé a IRSKé balady a PíSně. KonceRt  
  oblíbené KaPely.   

krausberry
 Pá 30 / 03 / 2018 – 20.00
   KonceRt.   

14.00

14

19.00

23

19.30

25

20.00

24

20.00

27

caveman
 Út 06 / 02 / 2018 – 20.00
   máte cHuť Se RozeSmát až K Slzám?  
   PřIJďte Se Podívat na Slavnou one man  
   SHow o tom, co dělá muže mužem  
   a ženu ženou, o RozdílecH mezI námI,  
   o láSce, PaRtneRStví a vtIPně utaJenýcH  
   KvalItácH obou PoHlaví.   

radůZa
 Út 13 / 02 / 2018 – 20.00
   KonceRt.   

neZmařI – 40 let!
 St 07 / 03 / 2018 – 20.00
   SPecIální KonceRt SKuPIny nezmařI,  
  Ke Svému 40. výRoČí. běHem vyStouPení zazní  
  PíSnIČKy od PoČátKů SKuPIny až Po SouČaSnoSt.  
  díKy vIdeoPRoJeKcI PoSlucHaČI uvIdí I SPouStu  
  FotogRaFIí SPoJenýcH S HIStoRIí nezmaRů.  

17.30

29

20.00

31



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

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

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

VýStaVa 
Příběh peněz
od 13. prosince 2017  
do 18. března 2018

Přijďte se podívat na ori-
ginály nejstarších českých 
stříbrných denárů, grošů 
Václava IV., tolarů Rudolfa 
II., platidel v terezínském 
ghettu, obří bankovky car-
ského Ruska a mnoha dalších 
platidel.
Umíte si představit život bez 
peněz? Jak a čím platili naši 
prarodiče? Seznamte se s pří-
běhy peněz na pozadí říčanské 
historie. Stranou nezůstanou ani 
symboly na mincích a bankovkách. 
Nahlédneme i k prvopočátkům min-
cování a objevíme původ názvů dneš-
ní koruny, dolaru nebo libry.
Na výstavě budou děti moci plnit 
řadu úkolů vedoucích k vytvoření 
malé papírové „numismatické“ sbír-
ky. Vyzkoušíte si také, jak odhalit 
padělek nebo jak se slepci orientují ve 
své peněžence. 
Čeká vás i objevování opravdového 
pokladu.  

Vstupné 40 Kč, děti 20 Kč, rodinné 
100 Kč

co se děje v kultuře

Kurz
TVORBA RODOKMENU – 
poslední volná místa

Při tvorbě rodokmenu vás povedeme 
především individuálně, součástí 
budou další tři osobní konzultace 
nad prameny dle dohody, komunika-
ce e-mailem.
Během osobních konzultací si sdělí-
me dosavadní zkušenosti, rozšíříme 
si přehled o archivních fondech, digi-
talizaci archivních materiálů, ukáže-
me si, jak s nimi pracovat a domluví-
me se na dalším postupu.  Výsledkem 

našeho snažení by měl být základ pro 
několikastránkovou práci o vlastním 
rodu, základ pro další badání.

Cena kurzu: 1 300 Kč
Lektoruje Martin Hůrka
Rezervace: martin.hurka@muze-
um.ricany.cz, tel.: 604 237 175

Kurz: ČTENÍ STARÝCH TEXTů
Termíny:   16. 1., 30. 1., 13. 2., 27. 2., 
13. 3. a 27. 3. 2018 od 18 hodin

Kurz je vhodný pro laické zájemce 
o historii, obecní kronikáře či stu-

denty historických oborů. Doporuču-
jeme ho jako doplněk pro účastníky 
kurzu Tvorba rodokmenu. Seznámí-
me se s písmy 16. - 19. století. Důraz 
bude kladen také na jejich pramenný 
kontext a aplikaci znalostí při rodo-
pisném bádání.

Cena kurzu: 1 000 Kč
Lektoruje Martin Hůrka  
a Jan Andrle

Rezervace na oba kurzy: 
martin.hurka@muzeum.ricany.cz, 
tel.: 604 237 175     

DOPROVODNÝ PROGRAM  
K VÝSTAVě: 
Peníze – jak obíhají?:  
čtvrtek 11. ledna od 19:00

Jak ČNB řídí oběh peněz? Jaký je ži-
votní cyklus jedné stokoruny? Kolik je 
celkem peněz? Jsou peníze to, co mám 
v bance na účtu? Co je inflace a máme 
se jí bát? Jaká je budoucnost peněz? 
Na tyto a jiné otázky Vám odpoví Pavel 
Brejcha, který pracuje v České národ-
ní bance, v sekci dohledu nad finanč-
ním trhem.
Vstupné 50 Kč

Velká válka, rozpad 
Rakouska-Uherska a peníze
úterý 23. ledna od 18:00

1. světová válka způsobila zásadní 
přelom v životě našich předků. Stáva-
jící společenský a hospodářský systém 
se rozpadl a politická mapa Evropy se 
dramaticky změnila, vznikly nové stá-
ty a s nimi nové měny. Přednáška vás 
seznámí s tím, jak se tento překotný 
vývoj odrazil na dobových bankov-
kách a mincích. 

Program povede Jan Andrle
Vstupné 50 Kč

70 texty.kuryr@ricany.cz



Z PŘÍRůSTKů MUZEA: 
DŘEVěNé POTRUBÍ

co se děje v kultuře

V roce 2016 přijalo Muzeum Říčany oznámení o nále-
zu jednotlivých dílů dřevěného potrubí v rekonstruova-
né studni v Radošovicích v ulici Ke Koupališti. Nález 
byl po zevrubném očištění převezen do depozitáře mu-
zea, kde několik měsíců pozvolna vysychal. Rychlé vy-
sušení by totiž zapříčinilo rozpraskání předmětu, který 
se po několik desetiletí nacházel ve vodě. Celodřevěné 
potrubí i se zachovaným košem se sacím otvorem chrá-
něným dřevěnou mřížkou sloužilo studniční pumpě. 
Vzhledem k nálezovým okolnostem bylo potrubí vyro-
beno patrně ve druhé čtvrtině 20. století.
V právě vydané publikaci Neobyčejní občané aneb Po-
stavy z říčanských ulic a domů vzpomíná Dalibor Hofta 
na pana Vorla, kterého označuje za „výrobce dřevěných 
studničních pump“. Údajně dovedl vyskládat jednotli-
vé díly až do hloubky dvaceti metrů. Nejtěžším úkolem 
bylo provrtat podélný otvor tak, aby vrták na i více než 2 
metry dlouhých dílech vylezl na protilehlé straně přes-
ně uprostřed. Nevíme, zda radošovické potrubí zhoto-
voval pan Vorel, ale je to docela dobře možné.
Dřevěná, nebozezem vrtaná nejen studniční, ale i vo-

dovodní potrubí vedoucí i stovky metrů se v našem 
prostředí zhotovovala již ve středověku či raném no-
vověku.

Martin Hůrka



PŘÍBĚH........... 
............. PENĚZ
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Originály mincí a bankovek od roku 138 n.l.
Jak se nevidomí orientují v peněžence?

Vyrob si vlastní minci!
Objevíš ten pravý poklad? 

po–čt 14:00–18:00 
so a ne 13:00–18:00 
Rýdlova 271/14, Říčany
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co se děje v kultuře

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

do 18.1. Říčany Prodejní výstava v Galerii Kotelna – Předvánoční prodejní výstava obrazů.

do 18.3. Říčany
Příběh peněz – Výstava originálních mincí a nevšedních bankovek nejen z území Čech. 
Zajímavosti o bankovkách a mincích. Muzeum.

do 1.4. Praha  
sedmičky Josefa Lady – Výstava Josefa Lady k jeho výročí 130 let od narození a 60 let od úmrtí. 
Expozice bude obsahovat 400 děl. Tančící dům - 4 patra.

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

9.1. Kolovraty 19.00
Jižním Toskánskem – Povídání doplněné množstvím fotografií o jižním Toskánsku, jeho 
geologických zajímavostech, geotermálních lokalitách, etruských památkách a italském 
geocachingu. Beseduje Petr Bartoš, vstupné 25 Kč. Klub U Boudů.

10.1. Říčany 19.30
Pojďte s námi na půdu – Hra, která nás vrací do 60. let minulého století. Hraje Strančické divadlo 
Pro Radost. Kulturní centrum Labuť.

13.1. Uhříněves 10.30
Princezna na hrášku – Sobotní pohádka pro děti od tří let. Vstupné 100 Kč, rodinné vstupné 
20% sleva. Divadlo U22.

13.1. Říčany 20.00 skautský ples – Kulturní centrum Labuť

14.1. Říčany 14.00 Maškarní karneval s kapelou Pískomil – Dětský karneval v Kulturním centru Labuť.

14.1. Říčany 14.00 Cirkusácká pohádka – Volnočasové Centrum Na Fialce.

16.1. Říčany
18.00-
20.00

Čtení starých textů – Kurz vhodný pro laické zájemce o historii, obecní kronikáře či studenty 
historických oborů. Seznámíte se s písmy 16. - 19. století. Cena 1000 Kč, lektoruje Martin Hůrka 
a Jan Andrle. Další termíny setkání jsou 30. 1., 13. 2., 27. 2., 13. 3. a 27. 3. Muzeum.

20.1. Uhříněves 10.30
Princ Bajaja – Sobotní pohádka pro děti od tří let, vstupné 100 Kč, rodinné vstupné 20% sleva. 
Divadlo U22.

20.1. Říčany Myslivecký ples – Kulturní centrum Labuť

21.1. Štiřín 17.00 sukův hudební Štiřín – Josef Špaček - housle, Miroslav Sekera - klavír.

24.1. Říčany 20.00
ondřej Havelka & his Melody Makers – Koncert oblíbené kapely, která hraje muziku 20. - 30. 
let. Kulturní centrum Labuť.

25.1. Říčany 19.30 Zlomatka – Repríza komedie DS Tyl Říčany. Kulturní centrum Labuť.

27.1. Uhříněves 10.30
Kouzelné jablíčko – Sobotní pohádka o tom, jak zdravý selský rozum zvítězí nad hloupostí 
a vychytralostí. Pro děti od tří let, vstupné 100 Kč, rodinné vstupné 20% sleva. Divadlo U22.

27.1. Říčany 20.00 Ples Roku – Kulturní centrum Labuť

28.1. Říčany 10.30 o dvanácti měsíčkách – Představení divadélka Romaneto pro děti v kapli Olivovy dětské léčebny.

29.1. Říčany 17.30 Pololetní koncert ZUŠ Říčany – Koncert v Kulturním centru Labuť.

30.1. Říčany 19.00
Beseda se Šimonem Pánkem – Beseda s ředitelem organizace Člověk v tísni, politickým 
aktivistou a jedním ze studentských vůdců Sametové revoluce Šimonem Pánkem na téma Fake 
news a dezinformační média. Kino v Centru Na Fialce.

30.1. Uhříněves 19.30
Dasha a Pajky Pajk Quintet – Koncert naší nejobsazovanější muzikálové zpěvačky a herečky. 
Vstupné 390 Kč. Divadlo U22.

30.1. Kolovraty 20.00 Přednáška cyklu Mystéria – Přednáška Roberta Nevy, Klub U Boudů.

ladŮv kraj a okolí...
KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ 
www.laduv–kraj.cz
změna programu vyhrazena
Vstupenky na veškeré akce získají zájemci u pořadatelů
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historie v obrázcích

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

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

Přispějete tak k dokum
entaci podoby m

ěsta a okolí.. 
Foto: archiv M

uzea Říčany

horní snímek na pohlednici z doby kolem roku 1913 ukazuje netradiční pohled na Černokosteleckou 
ulici s dnešní restaurací Sport (vpravo uprostřed).  Fotografie byla patrně pořízena z dnes již 
neexistujícího větrníku, který stával mezi Černokosteleckou ulicí a ulicí za Větrníkem. Na dolním 
snímku hledíme od Černokostelecké ulice do ulice Tyrše a Fügnera. 


