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Hlavní téma:

Rozpočet pro rok 2018
Město výrazně investuje do lepší kvality života občanů



Blanka Spolková,  
vedoucí Odboru sociálních věcí  
a zdravotnictví MÚ Říčany

Vážení čtenáři,

jsme na prahu nového roku a já si nejdříve dovolím popřát vám pevné zdraví, štěstí, pohodu, lásku a po 
celý rok ať máte vedle sebe alespoň jednoho člověka, který vám bude nablízku.  

Při naší profesi se setkáváme s lidmi v těžkých životních situacích, kteří se na nás obracejí o radu nebo 
pomoc. Někdy jen stačí o problému s klientem hovořit, ale častěji musíme hledat nejvhodnější řešení, 
které nepříznivou situaci zmírní, nebo změní. Každý člověk je jiný, každý problém je jiný, a tak i každé 
poradenství a pomoc jsou jiné. Snažíme se o individuální přístup, který danému klientovi bude nejvíce 
vyhovovat. V těchto případech je moc důležité naslouchání, především empatické naslouchání, které 
znamená více, než je jen poslouchání. Je to především snaha o pochopení, jak se druhá strana cítí, co 
potřebuje a jaká pomoc pro ni bude ta nejvhodnější.

Pomáhat lidem je pro nás samozřejmostí, ale není vždy v našich silách zajistit a zabezpečit potřebnou 
pomoc. Proto se obracíme a odkazujeme klienty na instituce a organizace, které konkrétní pomoc po-
máhají zajistit. Jedná se o poskytovatele sociálních služeb (pečovatelské služby, odlehčovací služby, 
osobní asistence apod.), hospicovou péči (domácí nebo pobytovou), Dětské krizové centrum, Centrum 
krizové intervence a celá řada dalších. 

Důležitou oblastí naší práce je ochrana práv dětí – sociálně právní ochrana dětí (SPOD). Mnoho rodičů 
se s pracovnicemi SPOD potká v různých životních momentech a domnívám se, že řada z nich může po-
tvrdit, že sociálka není zlem, jak je často prezentováno v médiích. Bohužel média často ukazují sociální 
pracovnice jako „zubaté tety“, které odebírají děti z náručí svých rodičů. Tento mediální obraz se řadu 
let snažíme změnit, a to především naším přístupem k práci, k rodičům a hlavně k dětem. Sociální pra-
covnice se nemohou z důvodu mlčenlivosti k případům vyjadřovat, ani svou práci veřejně prezentovat. 
Naší prioritou je jednat vždy v zájmu dětí, nestranně a v souladu s platnými právními předpisy. Pokud 
rodiče mají problém s výchovou, nebo se nemohou na výchově svých dětí dohodnout, máme možnost 
i v této oblasti nabídnout odborné poradenství a zprostředkovat pomoc jak rodičům, tak dětem.  Priorit-
ně se pracovnice sociálně právní ochrany dětí věnují dětem týraným, zneužívaným nebo zanedbávaným 
(syndrom CAN). Nedílnou součástí sociálně právní ochrany dětí je i náhradní rodinná péče – pěstoun-
ská péče, pěstounská péče na přechodnou dobu a osvojení.

Naši pomoc směřujeme i do sociálně znevýhodněných rodin, kdy pro děti během roku pořádáme řadu 
akcí – zimní pobyt na horách, letní pobyt na kolech, dobročinné bazárky apod. Bez finanční podpory 
našeho města, ale i celé řady dobrovolných dárců, by nebylo možné tyto akce uspořádat. 

Vážím si toho, že v Říčanech a okolí je stále větší počet těch, kteří myslí na druhé a chtějí pomáhat. Vždyť 
nikdo nikdy neví, zda se člověk sám nedostane do těžké životní situace a nebude potřebovat pomoc 
druhých.

Slovo úvodem
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Příjmy města budou i nadále ovlivňovány zejména hospodářskou situací v České republice. 
Předpokládá se, že vysoký hospodářský růst bude pravděpodobně pokračovat i v roce 2018 a 
přinese významné navýšení příjmů města, které jsou z velké části závislé na daňových příjmech 
státu a jejich rozdělení směrem k obcím. Rozpočet města předpokládá z důvodu opatrnosti pouze 
střední odhad nárůstu příjmu z celostátních daní. Případné přebytky z přeplnění daňových příjmů 
by financovaly jako v minulých letech další opravy silnic, chodníků a městské infrastruktury, které 
nejsou zahrnuty do výdajů tento fiskální rok. 

Výše příjmů schválených městských rozpočtů v letech 2010 až 2018 

,  

,  

Klasifikace příjmů: 
• Příjmy z celostátního přerozdělení daní – alokace daní z příjmů a DPH ze státního rozpočtu převážně podle počtu 

obyvatel; daň z nemovitosti, jejíž výše je určována městem a její výběr plyne přímo do městského rozpočtu 
• Vlastní příjmy města – místní a správní poplatky, nájemné z nemovitostí a příjmy z prodeje městského majetku 
• Neinvestiční dotace a příspěvky – dotace na výkon státní správy, sociální dávky do r. 2011, dotace na volby – průběžné 

položky stejná výše je v mandatorních výdajích  
• Investiční dotace – vázané prostředky na veřejně prospěšné stavby – většinou kryjí 60 až 85% potřebných výdajů, zbytek 

je krytý z rozpočtu města 

Vlastní příjmy města počítají s nárůstem výběru pokut za instalovaná úseková měření v obcích 
spadajících pod říčanskou rozšířenou působnost, s pokutami za projíždějící přetížené kamiony 
(nově instalované váhy na silnici č.101), s vyššími příspěvky ze zásad výstavby a s vyšším 
výběrem daní z hazardních her. Zohledněn je nižší příjem za poplatky z odpadů od občanů kvůli 
slevě pro trvale přihlášené. 
Výrazný propad v neinvestičních dotacích a příspěvcích od roku 2012 je způsoben změnou ve 
vyplácení sociálních dávek, které jsou od 1. ledna 2012 v kompetenci úřadů práce a nejsou již 
položkou příjmů města. Vzhledem k tomu, že se jedná o průběžnou a zúčtovatelnou položku, 
nemá tato změna žádný dopad na vlastní rozpočet města. 

V získávání investičních dotací byly Říčany v posledních letech velmi úspěšné díky výborné práci 
vedení města a městského úřadu. Rozpracované dotační žádosti nejsou v příjmech rozpočtu z 
důvodu opatrnosti reflektovány a budou po případném schválení dodatečně do rozpočtu včleněny.  

Rozpočtové	příjmy	města	v	mKč 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Příjmy	z	celostátních	daní	 150	908 145	634 146	500 169	493 167	500 183	620 185	450 212	655 255	570
Vlastní	příjmy	města 84	592 70	298 69	203 73	081 90	897 89	276 106	685 98	470 148	634
Neinvestiční	dotace 112	890 105	126 47	719 42	368 40	013 41	856 42	047 49	339 60	983
Investiční	dotace 84	241 96	975 97	925 48	130 31	764 67	738 210 4	180 34	388
Příjmy	celkem 432	631 418	033 361	347 333	072 330	174 382	489 334	392 364	645 499	575
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Informace z radnice

Krátce z prosincového Zastupitelstva
u Zastupitelstvo schválilo návrh rozpočtu města na rok 
2018. Podrobnosti k rozpočtu čtěte v tomto čísle v článku 
Martina Gebauera.
u Zastupitelstvo vydalo obecně závaznou vyhlášku měs-
ta Říčany č. 7/2017 o stanovení systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování ko-
munálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem 
na území města Říčany, která nahradí původní vyhlášku  
č. 4/2013 z roku 2013.
u Zastupitelstvo města schválilo investiční záměr rekon-
strukce domu Na hradě č.p. 14 pro expozici Muzea Říča-
ny. Účelem je rekonstrukcí začlenit objekt do stávajícího 
prostoru a vytvořit odloučené důstojné pracoviště Muzea 
Říčany a rozšířit možnosti nových aktivit.
u Zastupitelstvo schválilo investiční záměr „Propojení 
dešťové kanalizace Voděradská“. Cílem je dobudování 
chybějící páteřní části systému dešťové kanalizace tak, 
aby mohl plnit svoji funkci a sloužit pro odvod dešťových 
vod z lokality Labská - Otavská. Oddělenou likvidací deš-
ťových vod bude snížen nátok balastních vod na ČOV Ří-
čany. Rovněž bude umožněn rozvoj dešťové kanalizace 
v celé lokalitě, která bude na tuto páteřní stoku napojena.
u Zastupitelstvo schválilo poskytnutí dočasné finanční 
výpomoci pro Olivovu dětskou léčebnu, o. p. s., jejímiž 
zakladateli jsou město Říčany a hl. m. Praha. Částka 2,5 
mil. Kč na finanční stabilizaci léčebny uvolňuje dočasně 
z rezervy Fondu rozvoje města.
u Zastupitelstvo schválilo uzavření Dohody o spolupráci 
při snižování zatížení Říčanského potoka fosforem s obcí 
Světice. Město Říčany, protože má zájem na snížení kon-
centrace Pcelk v rybnících na toku Říčanského potoka, se 
zavazuje v případě, že ČOV Světice dosáhne v ukazateli 
Pcelk alespoň hodnoty „p“ menší než 0,6 mg/l, uhradit 
polovinu zvýšených nákladů na srážedlo.
u Zastupitelstvo schválilo směrnici města č. 6/2017 – 
grantový fond.
u Zastupitelstvo vzalo na vědomí finální podobou doku-
mentu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro správní 
obvod obce s rozšířenou působností Říčany vytvořený 
v rámci projektu MAP I., který je povinným výstupem pro-
jektu. Souhlasilo též s podáním žádosti o dotaci na dru-
hou etapu MAP II / Implementace, s předfinancováním 
projektu a s participací města Říčany ve výši 5 %.

Zastupitelé projednali celkem 30 bodů.
Kompletní zápis ze ZMŘ je k dispozici na www.ricany.cz

Krátce z rady dne 14. 12. 2017
– rada přijala celkem 38 usnesení

u Rada doporučila Zastupitelstvu schválit návrh roz-
počtu města na rok 2018. 
 Hlasy pro: 5, zdrželi se: 2
  u Rada doporučila Zastupitelstvu schválit v souladu 
s nařízením vlády výši odměn členů zastupitelstev územ-
ních samosprávných celků s účinností do 1. 1. 2018.
 Hlasy pro: 6, zdrželi se: 1 

u Rada schválila Pravidla o motivačních opatřeních pro pe-
dagogické pracovníky ve školách zřizovaných městem Říča-
ny a zahrnout částku 4,3 mil. Kč do rozpočtu roku 2018.
 Hlasy pro: 6, zdrželi se: 1  

u Rada schválila operační plán zimní údržby komunikací 
města Říčany pro období 2017-2018.
 Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

u Rada vybrala ve věci veřejné zakázky č. 9/2017 IT 
dodavatele díla „Investiční mapa města, Říčany“ za 
cenu 836 715 Kč včetně DPH společnost Neit Consul-
ting, s.r.o.
 Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

u Rada vybrala dodavatele zakázky „Osobní portál občana“ 
spol. Techniserv IT, s.r.o. za cenu 1 945 075 Kč vč. DPH.
 Hlasy pro: 5, zdrželi se: 1, nepřítomno: 1

u Rada schválila uzavření darovací smlouvy s dárcem 
firmou HOPI s.r.o. na přijetí finančního daru ve výši  
200 000 Kč, který je určen na realizaci projektu „Cvičící prv-
ky pro seniory v Říčanech“.
 Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

Krátce z rady 19. 12. 2017
– rada  přijala celkem 14 usnesení

u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo s architek-
tonickou kanceláří UNIT architekti s.r.o., na zpracování 
strategie rozvoje prostoru přednádraží v Říčanech za cenu 
819 600 Kč bez DPH.
 Hlasy pro: 5, zdrželi se: 1 

u Rada doporučila Zastupitelstvu schválit uzavření do-
datku o úvěru s Českou spořitelnou a.s., o navýšení úvěro-
vého rámce na nákup nemovitostí o 10 mil. Kč a úroková 

Pozvánka 
pro říčanskou veřejnost na

řádné zasedání
Zastupitelstva města Říčany

14. února 2018 od 18 h.
v zasedací síni Městského úřadu Říčany, 

Masarykovo náměstí 53/40

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

   Vladimír Kořen 
starosta města
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Informace z radnice

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

Z  
OČí  
DO  
OČí

u  se starostou Vladimírem Kořenem  
každou třetí středu v měsíci, 17–18 h. 
Tento měsíc bude 21. 2.

u  s místostarostkou Hanou Špačkovou 
každou čtvrtou středu v měsíci, 17–18 h. 
Tento měsíc bude 28. 2. 

u  s místostarostou Zdeňkem Hrabou  
kdykoli po předchozí dohodě

dopravního značení začátku a konce obce Voděrádky k hra-
nici současné výstavby č. 25 /2017 – instalace dopravního zr-
cadla při komunikaci Široká proti výjezdu z ul. Podskalí č. 29 
/2017 – instalace dynamických informativních tabulí při ko-
munikaci Široká a 17. listopadu v rámci projektu „Inteligent-
ní parkovací systém Říčany“ č. 30 /2017 – instalace zrcadla 
v křižovatce ul. Mírová a Na Dědince, k.ú. Říčany Pacov  
č. 31 /2017 – instalace dodatkových tabulí (povolující vjezd 
bus + zásobování) ke stávajícímu DZ omezující vjezd vozidel 
do celé městské části Říčany Jažlovice č. 34 /2017 – instalace 
DZ označující zónu s placeným stáním na ul. Olivova v úseku 
mezi Masarykovým nám. a ul. Rýdlovou č. 35/2017 – umís-
tění dopravního značení IP 22 (POZOR, A22, VYBRANÉ 
ÚSEKY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ vymezené nařízením 
Města Říčany č. 1/2011 SE V ZIMĚ NEUDRŽUJÍ) na všech 
vjezdech do města Říčany č. 36/2017 – instalaci dopravního 
značení č.IP 13e (K+R) a V 10e před mateřskou školou Sr-
díčko v ul. Edvarda Beneše č. 37/2017 – instalaci pevné pře-
kážky na chodníku při průchodu z ul. U Vodojemu směrem 
k přechodu pro chodce přes ul. Olivova. 
 Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

u Rada souhlasila s postupem při zahájení schvalovací-
ho řízení jednotlivých dopravních opatření spočívajícím 
v předložení všech návrhů dopravních opatření nejprve 
k projednání RmŘ, před zahájením jiných úkonů přísluš-
ných k tomuto druhu řízení.
 Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

u Rada souhlasila se zahájením zadávacího řízení na 
veřejnou zakázku č. 1/2018 Vodovod Říčany – přiváděcí 
a rozvodné řady Strašín, Pacov, Radošovice včetně veřej-
né části přípojek, v režimu zjednodušeného podlimitního 
řízení a jmenovala hodnotící komisi.
 Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

u Rada souhlasila s nákupem kancelářských židlí pro MěÚ 
od společnosti AJAX CZ s.r.o. za cenu 721 801 Kč vč. DPH.

 Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2
u Rada vzala na vědomí rezignaci MUDr. Michala Mráz-
ka na funkci ředitele příspěvkové organizace Nemocnice 
Říčany. Do funkce jmenovala Ing. Miroslava Vacka a to 
bez nároku na odměnu za výkon této funkce.
 Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

sazba pro tranši II, tj. pro čerpání úvěru ve výši 10 mil. Kč, 
se sjednává ve výši 1,04 % ročně.
 Hlasy pro: 5, proti: 1, nepřítomno: 1

u Rada vybrala dodavatele „Projektová dokumentace, 
Základní škola, Komenského náměstí, Říčany“, kterým je 
Rusina Frei, s.r.o. za cenu 9 801 000 Kč vč. DPH včetně 
autorského dozoru.
 Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

Krátce z rady dne 07. 12. 2017
– rada  přijala celkem 39 usnesení

u Rada schválila rozpočty příspěvkových organizací 
města na rok 2018 a střednědobé výhledy rozpočtů pří-
spěvkových organizací města na roky 2019-2020
 Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

Krátce z rady dne 4. 1. 2018
– rada  přijala celkem 5 usnesení

u Rada schválila uzavření dodatku na méněpráce v hod-
notě 74 802 Kč bez DPH na investiční akci Rekonstrukce 
komunikace Verdunská – I. Etapa. Konečná cena díla je 
289 961 bez DPH. 
 Hlasy pro: 7  

u Rada souhlasila s uvolněním částky 105 270 Kč vč. 
DPH z rezervy Rady města Říčany na vyprojektování par-
koviště před sportovištěm u Říčanského lesa. 
 Hlasy pro: 5, zdrželi se: 2
 
u Rada vybrala zhotovitele Hanu Slavíkovou ak. mal. na 
restaurování a rekonstrukci nástěnných maleb na stro-
pu, fabionech a pásu pod dekorativní římsou, vč. zlacení, 
v prostorech bývalé knihovny umístěné ve 2. NP objektu 
Masarykovo náměstí čp. 83 za cenu 2 645 000 Kč vč. DPH.
 Hlasy pro: 5,  proti: 2 

Krátce z rady dne 11. 1. 2018
– rada  přijala celkem 28 usnesení

u Rada vzala na vědomí již realizovaná a nerealizovatelná 
dopravní opatření v průběhu roku 2017.
 Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

u Rada souhlasila s realizací 13 dopravních opatření. Tímto 
není dotčeno rozhodování příslušných orgánů státní správy: 
č. 10/2017 – změna dopravního režimu v ul. Sovova spočí-
vající v zavedení jednosměrného provozu ve směru jízdy od 
ul. Bezručova k ul. Černokostelecká č. 12 /2017 – instalace 
dopravního značení označující parkovací místa v prostoru 
Komenského nám. (mezi ul. Družstevní a Melantrichovou). 
č. 20 /2017 – instalace dopravního značení zakazující parko-
vání na komunikaci Barákova (pod nádražím ČD) v rámci 
křižovatky s ul. 17. listopadu č. 21 /2017 – instalace doprav-
ního značení zamezující průjezdu nákladních vozidel měst-
skou částí Říčany Voděrádky č. 25 /2017 – posun stávajícího 
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Informace z radnice

V září přinesl Kurýr informaci o výběru dodavatele projek-
tové dokumentace na intenzifikaci ČOV v Říčanech. Doku-
mentaci zpracovala firma Sweco Hydroprojekt, a.s. a v led-
nu 2018 podalo město žádost o dotaci. Žádá ve výzvě č. 71 
OPŽP prioritní osa 1 specifický cíl 1.1. Pokud bude žádost 
úspěšná, znamenalo by to finanční pokrytí 85 % z celko-

vých způsobilých výdajů. Celkové náklady byly vyčísleny na 
145 932 728 Kč. Realizace stavby se uskuteční pouze v pří-
padě, že městu bude poskytnuta finanční podpora z evrop-
ských fondů. Případnou stavbou se tak rozšíří stávající ka-
pacita říčanské ČOV z 16 157 EO na 20 600 EO.

Kateřina Lauerová, Tisková zpráva města

Podání žádosti o dotaci na intenzifikaci čistírny 
odpadních vod Říčany
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Informace z radnice

Vážení občané města Říčany,
rád bych se jménem společnosti Marius  
Pedersen a.s. omluvil za způsobené 
komplikace na separačních stanoviš-
tích města dne 3. 1. 2018 (středa), kdy 
měl proběhnout pravidelný týdenní 
úklid separačních stanovišť od odpad-
ků uložených mimo kontejnery.
Tento úklid byl díky nedostatku perso-
nálního obsazení časově posunut až 
na dobu po svozu popelnic ve městě, 
přičemž jsme úklid nestihli dokončit 
včas a pokračovali jsme v něm hned 
od rána následujícího dne. Díky nedo-
statku pracovních sil na trhu práce má 
problémy drtivá většina společností 

a zaměstnavatelů, proto v případě, že 
znáte někoho, kdo shání zaměstnání, 
neváhejte dotyčného odkázat na nás, 
sháníme jak manipulační dělníky, tak 
i řidiče – můžete nám pomoci. 
Za způsobené komplikace se omlou-
váme a po domluvě s městem Říčany 
jsme navrhli řešení v podobě přesunu 
úklidového dne separačních stanovišť 
ze středy (kdy svážíme všemi prostřed-
ky odpady z popelnic od občanů) na 
úterý, kdy máme pracovníky k dispo-
zici. Věříme, že tímto opatřením přede-
jdeme opakování popsané situace.
Dále jsme, jako omluvu městu a vy-
lepšení služby pro občany, po do-

mluvě s vedením města navrhli jako 
kompenzaci za vzniklé potíže posílení 
separačních stanovišť o nádoby na 
drobný kovový odpad (šedé popelnice) 
a o kontejnery na papír (modré/zelené 
kontejnery) na separační místa, kam 
se ještě dají umístit. Změnu byste měli 
zaregistrovat postupně do konce ledna.
Věřím, že budete mít pro toto pochy-
bení pochopení a v novém roce přeji 
za naši společnost jen to nejlepší Vám 
i Vašim blízkým.

Za Marius Pedersen Petr Jindra,
 Vedoucí obchodního oddělení

Omluva firmy marius Pedersen

Zlepšení situace v pro-
storu stanovišť sepa-

rovaného odpadu můžete přispět i vy, 
kteří odpad na těchto stanovištích od-
kládáte. Nevhodným uložením („ne-
sešlapáním“ prázdných kartonových 
obalů či nápojových obalů z plastu, 
atd.) dochází k přeplnění nádoby jed-
nou či dvěma krabicemi. Další občané 
jsou pak nuceni, surovinu odkládat 
mimo nádoby, což čistotě a vzhledu 
okolí stanovišť určitě nepřispívá. 
V té souvislosti je také vhodné vždy 
zvážit, zda pro daný druh odpadu není 
vhodnější využít služeb sběrného dvo-
ra, kde občané Říčan mohou odpad 
odložit zdarma. Odkládání odpadu, 
pro který je výhradně určen sběrný 
dvůr, v prostoru stanovišť separované-
ho odpadu viz. foto (např. pneumatiky, 
staré matrace a jiný velkoobjemový 
odpad) je často předmětem kritiky. 
Další možností v těchto případech jsou 
velkoobjemové kontejnery, které jsou 
v průběhu roku rozmísťovány po měs-
tě a jejichž svoz je rovněž zajištěn pro 
občany bezplatně. O jejichž umístění 
město vždy informuje jak na svých 
webových stránkách, tak v Říčanském 
kurýru. Využitím těchto služeb nám 
pomůžete udržovat město čisté a vy-
hnete se případnému postihu při řešení  
přestupku proti veřejnému pořádku, 
který může být až ve výši 50 000 Kč.

Evžen Heyrovský 
Vedoucí odboru správy majetku

Pomozte nám město udržet čisté

VelkoobjemoVé kontejnery 
pro zájmové organizace působící na území Říčan

Město Říčany přichází s nabídkou pro zájmové organizace půso-
bící na území Říčan na likvidaci odpadu. Svozová firma bezplat-

ně přistaví kontejner a zdarma zlikviduje odpad.  
do těchto kontejnerů nepatří nebezpečný odpad.

V případě zájmu kontaktujte pana lukáše Váňu na 
tel.:  323 618 130 nebo e-mailem lukas.vana@ricany.cz
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Vážení spoluobčané,
dovoluji si vás oslo-
vit a informovat  
o schváleném roz-
počtu města Říčany 
na rok 2018 a cel-

kové finanční situaci našeho města.  
Občanské hnutí Klidné město (KM) 
zvítězilo ve volbách 2010 a jedním 
z hlavních cílů bylo snížit vysoké 
zadlužení města, které dosahovalo 
cca 270 milionů Kč při zachování 
a růstu kvality života místních ob-
čanů. Byl to běh na dlouhou 
trať. Jelikož KM zvítězilo 
i v dalších volbách 2014 
mohlo pokračovat v zod-

povědném hospodaření i v dalších 
letech a nejen umořovat dluhy, ale 
i investovat a posilovat služby ob-
čanům. Po osmi letech se dá říci, že 
město takřka splatilo všechny staré 
dluhy a je ve skvělé finanční kondici 
právě díky fiskální disciplíně:  
l Město si nepůjčovalo až do loň-
ského roku žádné nové dlouhodobé 
úvěry
l Podrobné sledování a řízení příjmů 
a výdajů vedlo každý rok k přebytko-
vému hospodaření

l Přebytky rozpočtu jsou směrovány 
zpět do investic, na zlepšování infra-
struktury města.
l Došlo a dochází k efektivnímu vyu-
žívání peněžních prostředků na pro-
voz úřadu a městských služeb přes 
výběrová řízení a elektronické aukce

Zadluženost města starými  
úvěry klesla takřka na nulu...

Vývoj zadluženosti města ukazuje 
níže připravený graf.

Informace z radnice

Rozpočet města v roce 2018 výrazně 
investuje do kvality života občanů- 

infrastruktury, školství, sportovišť nebo 
městského životního prostoru

Finanční situace města Říčany je výborná, město zrealizo-
valo nákup strategických pozemků a budov jako bývalou 
nádražní budovu, pozemek u ulice Politických vězňů nebo 
dům u říčanského hradu, které umožní rozvíjet veřejnou in-
frastrukturu města a tím zvedat kvalitu života našich občanů. 

Výborná makroekonomická situace přináší 
více peněz do městské pokladny...

Příjmy města budou i nadále ovlivňovány zejména hos-
podářskou situací v České republice. Předpokládá se, že 

vysoký hospodářský růst bude pravděpodobně pokračovat 
i v roce 2018 a přinese významné navýšení příjmů města, 
které jsou z velké části závislé na daňových příjmech státu 
a jejich rozdělení směrem k obcím. Rozpočet města před-
pokládá z důvodu opatrnosti pouze střední odhad nárůstu 
příjmu z celostátních daní. Případné přebytky z přeplnění 
daňových příjmů by financovaly jako v minulých letech dal-
ší opravy silnic, chodníků a městské infrastruktury, které 
nejsou zahrnuty do výdajů tento fiskální rok.
Výše příjmů schválených městských rozpočtů v letech 
2010 až 2018

Rozpočet města v roce 2018 výrazně investuje do kvality života 
občanů- infrastruktury, školství, sportovišť nebo městského 

životního prostoru 

Vážení spoluobčané, 

dovoluji si Vás oslovit a informovat o schváleném rozpočtu města Říčany na rok 2018 a celkové 
finanční situaci našeho města.   

Občanské hnutí Klidné město (KM) zvítězilo ve volbách 2010 a jedním z hlavních cílů bylo snížit 
vysoké zadlužení města, které dosahovalo cca 270 milionů Kč při zachování a růstu kvality života 
místních občanů. Byl to běh na dlouhou trať. Jelikož KM zvítězilo i v dalších volbách 2014 mohlo 
pokračovat v zodpovědném hospodaření i v dalších letech a nejen umořovat dluhy, ale i investovat 
a posilovat služby občanům. Po osmi letech se dá říci, že město takřka splatilo všechny staré 
dluhy a je ve skvělé finanční kondici právě díky fiskální disciplíně:   

• Město si nepůjčovalo až do loňského roku žádné nové dlouhodobé úvěry 
• Podrobné sledování a řízení příjmů a výdajů vedlo každý rok k přebytkovému hospodaření 
• Přebytky rozpočtu jsou směrovány zpět do investic, na zlepšování infrastruktury města. 
• Došlo a dochází k efektivnímu využívání peněžních prostředků na provoz úřadu a 

městských služeb přes výběrová řízení a elektronické aukce 

Zadluženost města starými úvěry klesla takřka na nulu... 

Vývoj zadluženosti města ukazuje níže připravený graf. 

  

Graf ukazuje, jaká částka z výdajů na roční provoz města by musela být zaplacena, aby došlo k úplnému splacení 
všech úvěrů.  Zatímco v roce 2010 to byl skoro jeden a půl násobek roční částky na provoz města, v letošním roce 
klesla skoro na nulu. Nárůst úvěrů modrou barvou představuje nový úvěr na strategický nákup nemovitostí. 

Finanční situace města Říčany je výborná, město zrealizovalo nákup strategických pozemků a 
budov jako bývalou nádražní budovu, pozemek u ulice Politických vězňů nebo dům u říčanského 
hradu, které umožní rozvíjet veřejnou infrastrukturu města a tím zvedat kvalitu života našich 
občanů.  

Výborná makroekonomická situace přináší více peněž do městské pokladny... 

%	Zadlužení	Města		k	Ročním	Provozním	Výdajům
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   Graf ukazuje, jaká částka z 
výdajů na roční provoz města 
by musela být zaplacena, aby 
došlo k úplnému splacení všech 
úvěrů.  Zatímco v roce 2010 to 
byl skoro jeden a půl násobek 
roční částky na provoz města, 
v letošním roce klesla skoro 
na nulu. Nárůst úvěrů modrou 
barvou představuje nový úvěr na 
strategický nákup nemovitostí.

Rozpočtové příjmy města v  m. Kč 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Příjmy z celostátních daní 150 908 145 634 146 500 169 493 167 500 183 620 185 450  212 655 255 570
Vlastní příjmy města 84 592 70 298 69 203 73 081 90 897 89 276 106 685 98 470 148 634
Neinvestiční dotace 112 890 105 126 47 719 42 368 40 013 41 856 42 047 49 339 60 983
Investiční dotace 84 241 96 975 97 925 48 130 31 764 67 738 210 4 180 34 388
Příjmy celkem 432 631 418 033 361 347 333 072 330 174 382 489 334 392 364 645 499 575 

▲
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Informace z radnice

Vlastní příjmy města počítají s nárůstem výběru pokut za 
instalovaná úseková měření v obcích spadajících pod ří-
čanskou rozšířenou působnost, s pokutami za projíždějící 
přetížené kamiony (nově instalované váhy na silnici č.101), 
s vyššími příspěvky ze zásad výstavby a s vyšším výběrem 
daní z hazardních her. Zohledněn je nižší příjem za poplatky 
z odpadů od občanů kvůli slevě pro trvale přihlášené.
Výrazný propad v neinvestičních dotacích a příspěvcích od 
roku 2012 je způsoben změnou ve vyplácení sociálních dá-
vek, které jsou od 1. ledna 2012 v kompetenci úřadů práce 
a nejsou již položkou příjmů města. Vzhledem k tomu, že se 
jedná o průběžnou a zúčtovatelnou položku, nemá tato změ-
na žádný dopad na vlastní rozpočet města.

V získávání investičních dotací byly Říčany v posledních le-
tech velmi úspěšné díky výborné práci vedení města a měst-
ského úřadu. Rozpracované dotační žádosti nejsou v pří-
jmech rozpočtu z důvodu opatrnosti reflektovány a budou 
po případném schválení dodatečně do rozpočtu včleněny. 
Potvrzené dotace jako dotace na opravu mostu 5. května 
v hodnotě přes 23 mil. Kč nebo částka 5 mil. Kč na hasičské 
vybavení jsou součástí příjmů rozpočtu.

Díky splaceným dluhům můžeme zlepšovat 
služby občanům města, zvýšit prostředky pro 
školství a kulturu, zavedení školních autobusů 
nebo ještě více snížit poplatky za odpad 
občanům s trvalým pobytem v našem městě...

Dlouhodobým cílem je snižovat výdaje ať již přejednáváním 
stávajích smluv nebo změnou jejich rozsahu a naopak posilo-
vat výdaje s pozitivním vlivem na kvalitu služeb občanům. To 
znamená promyšleně šetřit na chodu městského úřadu a nao-
pak zajistit dostatečné prostředky na služby a údržbu města. 

Výše výdajů schválených městských rozpočtů v letech 
2010 až 2018

Příjmy města budou i nadále ovlivňovány zejména hospodářskou situací v České republice. 
Předpokládá se, že vysoký hospodářský růst bude pravděpodobně pokračovat i v roce 2018 a 
přinese významné navýšení příjmů města, které jsou z velké části závislé na daňových příjmech 
státu a jejich rozdělení směrem k obcím. Rozpočet města předpokládá z důvodu opatrnosti pouze 
střední odhad nárůstu příjmu z celostátních daní. Případné přebytky z přeplnění daňových příjmů 
by financovaly jako v minulých letech další opravy silnic, chodníků a městské infrastruktury, které 
nejsou zahrnuty do výdajů tento fiskální rok. 

Výše příjmů schválených městských rozpočtů v letech 2010 až 2018 

,  

,  

Klasifikace příjmů: 
• Příjmy z celostátního přerozdělení daní – alokace daní z příjmů a DPH ze státního rozpočtu převážně podle počtu 

obyvatel; daň z nemovitosti, jejíž výše je určována městem a její výběr plyne přímo do městského rozpočtu 
• Vlastní příjmy města – místní a správní poplatky, nájemné z nemovitostí a příjmy z prodeje městského majetku 
• Neinvestiční dotace a příspěvky – dotace na výkon státní správy, sociální dávky do r. 2011, dotace na volby – průběžné 

položky stejná výše je v mandatorních výdajích  
• Investiční dotace – vázané prostředky na veřejně prospěšné stavby – většinou kryjí 60 až 85% potřebných výdajů, zbytek 

je krytý z rozpočtu města 

Vlastní příjmy města počítají s nárůstem výběru pokut za instalovaná úseková měření v obcích 
spadajících pod říčanskou rozšířenou působnost, s pokutami za projíždějící přetížené kamiony 
(nově instalované váhy na silnici č.101), s vyššími příspěvky ze zásad výstavby a s vyšším 
výběrem daní z hazardních her. Zohledněn je nižší příjem za poplatky z odpadů od občanů kvůli 
slevě pro trvale přihlášené. 
Výrazný propad v neinvestičních dotacích a příspěvcích od roku 2012 je způsoben změnou ve 
vyplácení sociálních dávek, které jsou od 1. ledna 2012 v kompetenci úřadů práce a nejsou již 
položkou příjmů města. Vzhledem k tomu, že se jedná o průběžnou a zúčtovatelnou položku, 
nemá tato změna žádný dopad na vlastní rozpočet města. 

V získávání investičních dotací byly Říčany v posledních letech velmi úspěšné díky výborné práci 
vedení města a městského úřadu. Rozpracované dotační žádosti nejsou v příjmech rozpočtu z 
důvodu opatrnosti reflektovány a budou po případném schválení dodatečně do rozpočtu včleněny.  

Rozpočtové	příjmy	města	v	mKč 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Příjmy	z	celostátních	daní	 150	908 145	634 146	500 169	493 167	500 183	620 185	450 212	655 255	570
Vlastní	příjmy	města 84	592 70	298 69	203 73	081 90	897 89	276 106	685 98	470 148	634
Neinvestiční	dotace 112	890 105	126 47	719 42	368 40	013 41	856 42	047 49	339 60	983
Investiční	dotace 84	241 96	975 97	925 48	130 31	764 67	738 210 4	180 34	388
Příjmy	celkem 432	631 418	033 361	347 333	072 330	174 382	489 334	392 364	645 499	575
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Rozpočtové příjmy města v m. Kč 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Provoz úřadu 95 953 97 230 89 327 89 828 90 837 97 756 105 285 110 376 136 307
Provoz města 73 932 73 786 64 202 71 009 72 784 76 730 86 242 102 781 120 811
dluhová služba 38 864 51 690 50 689 49 082 44 474 35 820 21 402 19 393 30 247
dotace, příspěvky 36 968 34 097 32 803 37 063 38 330 46 023 47 099 46 248 58 650
Mandatorní výdaje 70 931 69 162 7 220 7 417 15 807 13 353 11 594 17 181 26 339
Rezerva 12 358 5 087 12 955 12 854 19 906 2 976 44 255 21 424 17 612
Provozní výdaje 329 005 331 052 257 197 267 253 282 138 272 658 315 877 317 403 389 966
Investice 236 832 134 434 132 172 96 719 97 474 136 447 55 561 112 786 221 801
Výdaje celkem 565 837 465 486 389 368 363 972 379 612 409 105 371 437 430 189 611 767

▲ Klasifikace příjmů:
• Příjmy z celostátního přerozdělení daní – alokace daní z pří-
jmů a DPH ze státního rozpočtu převážně podle počtu obyvatel; 
daň z nemovitosti, jejíž výše je určována městem a její výběr plyne 
přímo do městského rozpočtu
• Vlastní příjmy města – místní a správní poplatky, nájemné z ne-
movitostí a příjmy z prodeje městského majetku
• Neinvestiční dotace a příspěvky – dotace na výkon státní 
správy, sociální dávky do r. 2011, dotace na volby – průběžné 
položky stejná výše je v mandatorních výdajích 
• Investiční dotace – vázané prostředky na veřejně prospěšné 
stavby – většinou kryjí 60 až 85 % potřebných výdajů, zbytek je 
krytý z rozpočtu města

9



Informace z radnice

Vzhledem k nařízení vlády ČR došlo 
v minulých letech a dochází i v letoš-
ním roce k nárůstu tarifních mezd 
zaměstnanců o 10 %. Novou polož-
kou letošního rozpočtu jsou výdaje 
na vznik a provozní náklady tzv. 
malých technických služeb, které 
budou mít na starosti údržbu zele-
ně, drobných oprav a úklidu města, 
aby se zlepšila kvalita služeb v této 
oblasti dosud zajišťované externě. 
Dochází dále k malému rozšíření 
počtu úředníků starajících se o vý-
běr pokut z rozšířeného úsekového 
měření, což přinese výraznou částku 
do městského rozpočtu.
Rozpočtovým cílem v oblastech pro-
vozu a údržby města je najít optimální 
poměr ceny, kvality a rozsahu služeb. 
V letošním roce jsou opět silnou ka-
pitolou opravy a údržba silnic a chod-
níků, rozšíření zelených a přírodních 
ploch. 
Dále dochází ke snižování poplatku 
za odvoz odpadu pro trvale přihlá-
šené obyvatele Říčan, takže nově 
budou platit pouze 25 % z plné ceny, 
což bude znamenat vyšší náklady na 
straně města.
Výrazně stoupají příspěvky pří-
spěvkovým organizacím (školy, 
školky, muzeum, kulturní dům La-
buť, stacionář pro seniory a další), 
aby zajistily potřebné zvyšování 
standardu ve službách občanům. 
Vedení města přišlo také s inicia-
tivou ohledně stabilizace učitel-
ských sborů na území města, kdy 
budou vypláceny stabilizační pří-
spěvky z důvodů zajištění dlouho-
době kvalitní výuky. Dále budou 
zavedeny linky školního autobusu, 
což by mělo přinést větší komfort 
rodičům dětí a možná také zklid-

nění dopravy v ranní špičce. Pro 
seniory bude zavedena služba se-
nior taxi.
Dále bylo vyčleněno 6 mil. Kč na měst-
ské granty a humanitární fond. Město 
také výrazně podpořilo a dále podporu-
je Olivovu dětskou nadaci.

Důraz na investice vede 
ke zlepšování kvality 
života říčanských občanů 
s maximální snahou 
o získání dotační podpory 
všech projektů... 

Rozpočet města počítá s vlastními in-
vesticemi v částce vyšší než 233 mil. 
Kč, což je maximum za posledních  
7 let započítávající probíhající inves-
tice ve výši 81 mil. Kč (převody z roku 
2017). 
Mezi největší investiční akce minulé-
ho roku patří dokončení rekonstrukce 
ulice Olivová, chodníky podél ulic Ří-
čanské, 17. listopadu a Labské, opra-
va kmenové stoky B, rekonstrukce ulic 
a inženýrských sítí v lokalitě na Hradě, 
rekonstrukce ulice Nerudova a mnohé 
další akce.
Z nejvýznamnějších investic v letoš-
ním roce to bude další výstavba a do-
končení sportoviště u 3. ZŠ U lesa 
(20 mil Kč), začne první etapa gene-
rální opravy ulice Politických vězňů 
(21,3 mil Kč), založení a vysázení 
relaxačního parku Kozinova (10,5 
mil Kč) a další projektové práce na 
nové škole na Komenského náměs-
tí. Je v plánu investovat do obnovy 
vodohospodářského majetku a také 
do nákupu pozemků a nemovitostí 
se strategickým významem pro roz-
voj města nebo s cílem zkulturnění 

našeho životního prostoru. Je toho 
opravdu hodně a doufáme, že se to 
pozitivně projeví v kvalitě života v na-
šem městě.
Vedení města a zaměstnanci měst-
ského úřadu trvale pracují na zís-
kávání dotací z nejrůznějších výzev 
a programů, aby se co nejvíce uplat-
nil multiplikační efekt vlastních pro-
středků města. 

Pečlivé finanční  
řízení je nutností...

Vzhledem k velmi náročnému řízení 
peněžních toků, a to hlavně kvůli těžko 
předvídatelné časové návaznosti dotač-
ních plateb, má město vyjednáno velmi 
výhodné překlenovací financování tak, 
aby nedošlo k dočasnému nedostatku 
hotovosti.
Plnění rozpočtu bude vedením města 
i finančním výborem bedlivě sledová-
no, aby byla stabilita rozpočtu zacho-
vána po celé fiskální období tak jako 
v minulosti. 

Martin Gebauer
zastupitel za KM a předseda 

finančního výboru

    Klasifikace výdajů:
• Výdaje na chod městského úřadu 
– obsahuje zejména mzdy a příslušné 
sociální a zdravotní pojištění všech 
zaměstnanců, provozní náklady 
kanceláří a dalších nákladů nezbytných 
k zajištění chodu úřadu.
• Výdaje na provoz města – patří sem 
služby nezbytné k údržbě města, mezi 
jinými odpadové hospodářství, úklid 
a údržba komunikací, zeleně a veřejného 
prostoru, veřejné osvětlení, opravy 
silnic, chodníků a městského majetku, 
městská policie apod.
• Dluhová služba – splátky úroků 
a jistiny úvěrů; největší část je za úvěr na 
novou školu.
• Neinvestiční dotace a příspěvky – 
účelově vázané prostředky, které jsou 
vypláceny příspěvkovým a dalším orga-
nizacím, jejichž je město zřizovatelem 
jako školky, školy, knihovna, muzeum 
a další. Tyto prostředky převážně slou-
ží k úhradě provozních výdajů a údržby, 
v některých případech i mzdových vý-
dajů. 
• Mandatorní výdaje – povinné výdaje, 
které musí město hradit ze zákona, 
zdaleka největší položkou jsou sociální 
dávky různých typů, tento výdaj je plně 
hrazen státním rozpočtem a z pohledu 
města je to pouze průběžná položka.

Potvrzené dotace jako dotace na opravu mostu 5. května v hodnotě přes 23 mil. Kč. nebo částka 5 
mil Kč na hasičské vybavení jsou součástí příjmů rozpočtu. 

Díky splaceným dluhům můžeme zlepšovat služby občanům města, zvýšit prostředky pro 
školství a kulturu, zavedení školních autobusů nebo ještě více snížit poplatky za odpad 
občanům s trvalým pobytem v našem městě... 

Dlouhodobým cílem je snižovat výdaje ať již přejednáváním stávajích smluv nebo změnou jejich 
rozsahu a naopak posilovat výdaje s pozitivním vlivem na kvalitu služeb občanům. To znamená 
promyšleně šetřit na chodu městského úřadu a naopak zajistit dostatečné prostředky na služby a 
údržbu města.  

Výše výdajů schválených městských rozpočtů v letech 2010 až 2018 

,  

,  
Klasifikace výdajů: 

• Výdaje na chod městského úřadu – obsahuje zejména mzdy a příslušné sociální a zdravotní pojištění všech 
zaměstnanců, provozní náklady kanceláří a dalších nákladů nezbytných k zajištění chodu úřadu. 

• Výdaje na provoz města – patří sem služby nezbytné k údržbě města mezi jinými odpadové hospodářství, úklid a údržba 
komunikací, zeleně a veřejného prostoru, veřejné osvětlení, opravy silnic, chodníků a městského majetku, městská policie 
apod. 

• Dluhová služba – splátky úroků a jistiny úvěrů; největší část je za úvěr na novou školu. 
• Neinvestiční dotace a příspěvky – účelově vázané prostředky, které jsou vypláceny příspěvkovým a dalším organizacím, 

jejichž je město zřizovatelem jako školky, školy, knihovna, muzeum a další. Tyto prostředky převážně slouží k úhradě 
provozních výdajů a údržby, v některých případech i mzdových výdajů.  

• Mandatorní výdaje – povinné výdaje, které musí město hradit ze zákona, zdaleka největší položkou jsou sociální dávky 
různých typů, tento výdaj je plně hrazen státním rozpočtem a z pohledu města je to pouze průběžná položka; 

Vzhledem k nařízení vlády ČR došlo v minulých letech a dochází i v letošním roce k nárůstu 
tarifních mezd zaměstnanců o 10%. Novou položkou letošního rozpočtu jsou výdaje na vznik a 
provozní náklady tvz. malých technických služeb, které budou mít na starosti údržbu zeleně, 

Rozpočtové	výdaje	města	v	mKč 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Provoz	úřadu 95	953 97	230 89	327 89	828 90	837 97	756 105	285 110	376 136	307
Provoz	města 73	932 73	786 64	202 71	009 72	784 76	730 86	242 102	781 120	811
Dluhová	služba	 38	864 51	690 50	689 49	082 44	474 35	820 21	402 19	393 30	247
Dotace,	příspěvky 36	968 34	097 32	803 37	063 38	330 46	023 47	099 46	248 58	650
Mandatorní	výdaje 70	931 69	162 7	220 7	417 15	807 13	353 11	594 17	181 26	339
Rezerva 12	358 5	087 12	955 12	854 19	906 2	976 44	255 21	424 17	612
Provozní	výdaje 329	005 331	052 257	197 267	253 282	138 272	658 315	877 317	403 389	966
Investice	 236	832 134	434 132	172 96	719 97	474 136	447 55	561 112	786 221	801
Výdaje	celkem 565	837 465	486 389	368 363	972 379	612 409	105 371	437 430	189 611	767

▲
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Česká republika má staronového prezidenta
Historicky druhá přímá volba pre-
zidenta ČR nepřinesla po pěti letech 
změnu. S poměrně malým rozdílem 
152 tisíc hlasů znovu obhájil nejvyšší 
post v zemi Miloš Zeman. Volební 
účast byla celorepublikově nejvyšší 
za 20 let. K volbám dorazilo 5 569 665 
voličů. Výsledky voleb ukázaly, že 
země je názorově rozdělena takřka 
na polovinu.

Jak se volilo v Říčanech?
Voliči v Říčanech výrazně preferovali 
změnu na Hradě a favoritem obou kol 
byl Jiří Drahoš. Následován Milošem 
Zemanem a v prvním kole Pavlem 
Fischerem. Přes 72 % voličů se dostavi-
lo ve dnech 12. 1. – 13. 1. 2018 do pat-
nácti volebních místností. Za čtrnáct 
dní přišlo na druhé kolo dokonce přes 
75 % voličů.

Pokud porovnáme letošní volbu pre-
zidenta s výsledky z roku 2013, bylo 
odevzdáno o 1 151 platných hlasů 
více. Volební účast v Říčanech tehdy 
byla přes 67 % a Miloš Zeman získal 

v druhém kole 2 231 hlasů oproti le-
tošním 2 436 (nárůst o 205).
Tehdejšího protikandidáta ve dru-
hém kole Karla Schwarzenberga 
volilo 5 052 voličů. Oproti němu Dra-

hošovi vhodilo hlas o 946 voličů více 
a s 5 998 hlasy se stal v Říčanech vítě-
zem.  V demokratických volbách byl 
však celorepublikový výsledek jiný.

Kateřina Lauerová

Říčany - výsledky - Volba prezidenta republiky:

 okrsky Voliči Vydané Volební odevzdané Platné % platných
 počet  zprac. v % v seznamu obálky účast v % obálky hlasy hlasů

   1. kolo 15 15 100,00 11 194 8 119 72,53 8 111 8 079 99,61 
   2. kolo 15 15 100,00 11 240 8 453 75,20 8 451 8 434 99,80

 
 

 Kandidát Navrhující Politická 1. kolo 2. kolo
číslo  strana příslušnost
 příjmení, jméno, tituly   hlasy % hlasy %

	 1	 Topolánek	Mirek	Ing.	 Senátoři	 BEZPP	 505	 6,25	 X	 X

	 2	 Horáček	Michal	Mgr.	Ph.D.	 Občan	 BEZPP	 959	 11,87	 X	 X

	 3	 Fischer	Pavel	Mgr.	 Senátoři	 BEZPP	 1	050	 12,99	 X	 X

	 4	 Hynek	Jiří	RNDr.	 Poslanci	 REAL	 95	 1,17	 X	 X

	 5	 Hannig	Petr	Mgr.	 Poslanci	 Rozumní	 52	 0,64	 X	 X

	 6	 Kulhánek	Vratislav	Ing.	Dr.	h.	c.	 Poslanci	 ODA	 35	 0,43	 X	 X

 +7 Zeman miloš Ing. Občan SPO 1 597 19,76 2436 28,88

	 8	 Hilšer	Marek	MUDr.	Bc.	Ph.D.	 Senátoři	 BEZPP	 750	 9,28	 X	 X

 +9 Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c. Občan beZPP 3 036 37,57 5 998 71,11
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Rozpočet otevřel dveře několika velkým 
investicím i podpoře učitelů

Říčanské zastupitelstvo na konci roku schválilo návrh 
rozpočtu na rok 2018. Radnice tak může realizovat 
několik významných investic - rekonstrukci ulice Po-
litických vězňů, opravu mostu 5. května nebo výsadbu 
nového parku v centru města. Bude dokončen volnoča-
sový sportovní areál nedaleko 3. ZŠ U Říčanského lesa. 
Město Říčany také finančně podpoří učitele základ-
ních a mateřských škol, návrh rozpočtu počítá také se 
zahájením provozu městské hromadné dopravy nebo 
malých technických služeb města.
„Rozpočet města poprvé přesáhl objem 600 milionů korun 
a Říčany nabírají na síle. Rok 2018 bude opět živý. V pří-
pravě nebo realizaci je kolem stovky větších či menších in-
vestic,“ komentuje rozpočet starosta města Vladimír Ko-
řen (Klidné město). Jaké jsou zásadní projekty roku 2018:

Rekonstrukce ulice Politických vězňů
Město již zná vítěznou firmu na celkovou rekonstruk-
ci této klíčové městské tepny. Ulice se bude opravovat 
v několika etapách. V té první půjde o úsek od železnič-
ního mostu až k Cestě Svobody – tedy k pěší komunikaci 
k železniční stanici. Oprava začne na jaře letošního roku, 
součástí bude oprava kanalizace a vybudování kanalizace 
dešťové, rekonstruovat se budou i chodníky. Pro řidiče 
přinese výrazné omezení provozu, o uzavírkách budeme 
v předstihu informovat.

Oprava mostu 5. května
Most přes železniční trať na ulici 5. května se nachází v ne-
uspokojivém stavu. Město před několika lety nechalo vy-
pracovat posouzení technického stavu a připravilo rekon-
strukci. Projekt se nyní nachází ve fázi výběru firmy, která 
bude opravu realizovat. V létě v souvislosti s opravou bude 

docházet k výlukám železniční dopravy, protože stavební 
firma bude muset odpojit trakční vedení. 

 Výsadba parku v centru města
Na konci ledna byla vypsána soutěž na firmu, která 
vybuduje mezi ulicí Pod Lihovarem a ulicí Kozinova 
nový městský park. V centrální části města v místech, 
kde se opravovala stoka A, vznikne výsadbou zelené 
místo pro oddych s květinovými záhony, výsadbou 
mnoha stromů, dětským hřištěm, ale také malou vodní 
plochou a svahem na sáňkování. Odhadovaná cena má 
být 8 milionů korun. Park chce radnice otevřít 27. října 
u příležitosti jubilea 100. výročí založení samostatného 
Československa.

Volnočasový sportovní areál  
u 3. ZŠ U Říčanského lesa

Výstavba areálu byla původně plánována do několika 
etap až do roku 2019. Nicméně schválením rozpočtu bylo 
rozhodnuto, že všechny etapy budou dokončeny už letos 
v prvním pololetí. Otevření se připravuje na červen, aby si 
děti užily nového skateparku, dráhy pro kola, horolezecké 
stěny či několika hřišť. 

Podpora učitelů
Říčanští učitelé, stávající i ti noví, dostanou v roce 
2018 a dalších letech mimořádnou finanční podporu 
města. Platy pedagogů jsou ze strany státu stále nedo-
statečné a zastupitelé odsouhlasili návrh vedení města 
na uvolnění částky téměř 5 milionů korun, která bude 
použita jako motivační složka platu pro říčanské uči-
tele. Ředitelé tak dostanou do ruky nástroj, díky kte-

ul. Poltických vězňů
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rému můžou dát pedagogickým pracovníkům mimo-
řádné odměny, nebo mohou přilákat nové učitele na 
uvolněná místa. 

městská hromadná doprava
Těsně před vyhlášením veřejné soutěže je příprava měst-
ské hromadné dopravy. Připraveny jsou nové linky auto-
busů, které budou obsluhovat výhradně potřeby obyvatel 
města. Pomohou třeba s dopravou od vzdálenějších míst 
ke školám či nádraží. Tato doprava by mohla být pro oby-

vatele dokonce bezplatná. Nové linky by mohly začít ulice-
mi města jezdit od pololetí.
„Rozpočet na rok 2018 je vyrovnaný a ukazuje, že město 
svým obyvatelům může nabídnout kromě zlevněných cen za 
popelnice i další výhodné služby. Finanční stabilita se tak 
přímo promítá do kvality života obyvatel. Chtěl bych podě-
kovat zastupitelům a zvláště finančnímu výboru za přípra-
vu a odsouhlasení tohoto zásadního dokumentu města,“ 
dokončuje starosta Vladimír Kořen. 
 Tisková zpráva města

Most 5. května

Projednávání etapizace územního 
plánu v plném proudu

Předložením prvního výkresu etapizace ÚP se napl-
no rozjela veřejná diskuze k územnímu plánu. Přišlo 
zhruba 150 námitek či podnětů. Nad návrhem disku-
tují také členové příslušného výboru zastupitelstva či 
osadní výbory.  Podle připomínek se nyní návrh upra-
vuje a v průběhu února bude představen výsledný vý-
kres, ke kterému se budou moci vyjádřit občané či ma-
jitelé pozemků na veřejném projednání. To se plánuje 
na březen. Tento postup vychází ze stavebního zákona 
a příslušných prováděcích vyhlášek. 
Etapizace brání Říčany před rychlou nekoordinovanou vý-
stavbou, která by mohla město dostat během několika let do 
ekonomické nestability. Základním mottem etapizace je: Nej-
dříve infrastruktura a potom výstavba. Změna přístupu spo-
čívá v tom, že nejdříve musí být postaveny komunikace, vodo-
vodní a kanalizační infrastruktura či zajištěna místa ve školách 
a školkách a až poté se v některých rozvojových částech města 
budou moci stavět rodinné nebo bytové domy. Drtivou většinu 
již zastavěného území etapizace vůbec nepostihne. 
Do druhé etapy jsou zařazeny větší stavební celky – rozvo-
jové plochy. Podmínkou je dokončení investic, na nichž už 
město intenzivně pracuje.

Rozšíření čistírny odpadních vod má vydané územní po-
volení a podanou žádost o dotaci.
Nová základní škola má za sebou architektonickou soutěž 
a během letošního roku bude vyprojektovaná.
V případě MŠ v Kuří má město stavební povolení 
a čeká se na informaci, zda bude přidělena evropská 
dotace. MŠ Větrník má vydané územní rozhodnutí, 
stavební řízení běží a také byla podána žádost o evrop-
skou dotaci.
 Co se týká parkoviště u nádraží, tam je podepsána smlou-
va s architektonickou kanceláří, která má za úkol navrh-
nout a projednat se všemi vlastníky, obyvateli a městem 
studii celé oblasti. Z ní vzejde i návrh umístění parkoviště. 
Pracuje se i na obnovení říčanské úpravny vody. 
Naproti tomu oblasti, kde jsou dlouhodobě stavební uzá-
věry, návrh podmiňuje dalšími zásadními stavbami, je-
jichž realizace spadá zcela určitě za horizont roku 2025. 
K návrhu je potřeba ještě dodat, že územní plán je živým 
dokumentem, který je možné v průběhu času měnit, do-
plňovat podle toho, jak se budou zpřesňovat jednotlivé 
investice a potřeby města. 

Vladimír Kořen, starosta města
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Výsadby zeleně v okolí Říčan podporují 
evropské dotace i soukromí investoři

Projekt výsadby izolační zeleně na okraji Říčan byl dokončen. Zelenou clonu k budoucímu Pražskému okruhu tvoří na 610 stromů a 30 271 keřů.  
Přibližně sedm hektarů orné půdy se tak změní v průběhu let na živý filtr hluku a prachu. Vznikne tak nový krajinný prvek plný života.

oplocenka bude nově vysazené dřeviny chránit ještě pět let. Projekt zahrnuje kromě výsadby i rozvojovou a následnou péči. 
80 % způsobilých výdajů uhradí dotace z Ministerstva životního prostředí, kde jsme reagovali na výzvu 29 operačního programu Životního prostředí.
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Výsadby zeleně v okolí Říčan podporují 
evropské dotace i soukromí investoři

umístění pozemků na mapě

ovocný sad u rybníku srnčí zafinancovaný společností Billa spol. s r.o.

Město připravuje k realizaci i další projekty podporující návrat remí-
zů do krajiny. Nové ostrůvky života přispějí k různorodosti biotopů 
a následně i ke zvýšení biodiverzity. Všechny výsadby budou mít 
charakter stromo-keřového remízu, které ke krajině neodmyslitelně 
patřily před intenzifikací zemědělství. Konkrétně se jedná celkem  
o šest lokalit v katastru Říčan, Jažlovic a Voděrádek (viz mapa). Vy-
sazeno by mělo být ještě letos na podzim 145 stromů a 11 236 keřů. 
Samotný remíz bude vysazen ze směsi dubu, buku, javoru a jilmu. 
V pásu kolem remízu budou vysazeny sazenice keřů brslen evrop-
ský, trnka obecná, kalina obecná, hloh obecný, růže šípková a líska 
obecná. Dotace na tuto akci byla přislíbena Ministerstvem životního 
prostředí na základě výzvy č. 59 OPŽP na kterou město reagovalo. 
Jedná se o celkovou investici přes 4 miliony korun, z čehož by dotace 
měla pokrýt 80 % způsobilých výdajů projektu.

Návrat k půvabu krajiny před érou intenzivního hos-
podaření. Více stromů a květinové louky místo hojně 
hnojených a chemicky ošetřovaných polí. To je jedna 
z idejí, se kterou byl v blízkosti rybníku Srnčí vysazen 
ovocný sad a alej. Volně naváže na nedalekou Alej Ří-
čaňáků a ponese motivy souznějící s Ladovým kra-
jem. 54 odrůd, z toho 22 vzácných historických druhů 
ovocných stromů, které se již běžně nevysazují, lemuje 
trasu plánované cyklostezky z Říčan do Světic. Celkem 
zde bylo vysazeno 259 stromů. Za pár let si tak budou 
moci návštěvníci utrhnout plody jabloní, hrušní, třešní, 
višní a švestek. Zasazeny jsou i méně časté druhy, tře-
ba mišpule, kdouloň, jeřáb, aronie, moruše. Sad není 
oplocen a zastavit se zde nebo relaxovat na květinové 
louce tak bude moci každý návštěvník. Interaktivní hra-
cí prvky a informační tabule doplní relaxační charakter 
lokality o zábavně vzdělávací aktivity. Odpočinková 
zóna s posezením, dřevěným přístřeškem, ohništěm, 
dřevěnou prolézačkou vznikne v další etapě. 
Projekt Ovocný sad je realizován z finančního daru 
společnosti Billa. Tímto město Říčany děkuje společ-
nosti Billa spol. s r.o. za štědrý dar ve výši 1 500 000 
milionu.

Kateřina Lauerová, tisková zpráva města
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Index participace  
2015-2016

Index participace evaluuje aktivity municipalit ve vztahu k zapojování
veřejnosti, komunikaci a transparentnosti. Výzkum byl vytvořen ve spolupráci
s akademickou obcí a konzultován s experty z Brookings Institution a
Ženevské Univerzity. Index hodnotí situaci pro roky 2015-2016 v největších
municipalitách České republiky (Praha + 100 největších měst + 50 městských
částí nad 10 tisíc obyvatel). Výsledná hodnota indexu je součtem hodnocení
21 indikátorů. Ty jsou mezi sebou propojeny a pokrývají 6 kategorií
(“transparentnost”, “komunikace”, “zapojení”, “inkluze”, “implementace”,
“evaluace”) v rámci 3 dimenzí (“otevřenost”, “deliberace”, “realizace”).

Ze sledovaných municipalit získala nejúspěšnější 71 bodů a nejhůře
hodnocená municipalita 11 bodů. Průměrná hodnota byla 36 bodů. Nejlépe
hodnocená byla Praha 10 (71 bodů), následovaly Říčany (68 bodů), Praha 8 a
Poruba (66 bodů), Jihlava a Praha 20 (65 bodů), Litoměřice (64 bodů) a
Valašské Meziříčí (61bodů).

Tento Index je v první řadě poděkováním a určitým oceněním veškeré snahy
a energie, kterou volení zastupitelé a zaměstnanci obecních úřadů jsou
ochotni věnovat nejen základním zákonným povinnostem měst, ale i všem
aktivitám nad rámec těchto povinností, bez kterých by efektivní zapojení
občanů nebylo možné. Smyslem Indexu participace 21 je také ukázat škálu
participativních procesů, které municipality uvádějí v praxi, být inspirací
městům a městským částem, které se na participativní dráhu teprve chystají,
a umožnit jim zhodnotit své úsilí a realizace v porovnání s jinými
municipalitami.

Pomyslný žebříček měst a městských částí ukazuje, že nemalé procento
municipalit již zavedlo relativně pokročilou participaci a vaše město, se
ziskem 68 bodů, je mezi nimi. Gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v
zapojování veřejnosti i v následujících letech!

v žebříčku 101 největších měst České republiky a městských částí nad 
10 tisíc obyvatel dle zapojení veřejnosti do participativních procesů

2. místo

Říčany

151 největších měst a městských částí České republiky se 
zapojilo do výzkumu, který hodnotil stav a kvalitu partici-
pace neboli zapojení občanů do utváření vlastního města. 
Dotazník vytvořili experti z D21 ve spolupráci s akade-
miky a odbornými pracovišti. Na sběru dat se podíleli 
studenti Masarykovy Univerzity Brno. Hodnocena byla 
situace od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2016. Výsled-
ky indexu mají ukázat škálu participativních procesů, 
které municipality již uvádějí v praxi. Radnicím slouží 
jako odborný informační materiál, umožní jim zhodnotit 
své úsilí a realizaci v porovnání s jinými municipalitami.  
Více informací se můžete dozvědět v podrobné analýze 
zveřejněné na webu města (v sekci život ve městě).

   Za účasti společnosti D21 proběhlo 17. ledna setká-
ní účastníků prvního ročníku pébéčka. Zástupci z řad 
navrhovatelů, úřadu, veřejnosti i koordinátorka hodno-
tili metodou focus group průběh premiéry projektu Pře-
kvapte Říčany. Odpovědi pečlivě sledovala i paní Amizan 
z univerzity Brunel v Londýně, která je expertkou na  
e-government a veřejnou správu. Podílela se na výzkumu 
pro projekt EMPATIA. Předběžný závěr focusu krátce 
shrnul Bohumír Krampera, projektový manažer D21 tak-
to: „Jako největší přednost projektu vidí jak představitelé 
města, tak občané zapojení občanů a možnost nových pod-
nětů od někoho zvenčí/vhled občanů do chodu města. Vše-
obecně byla dobře hodnocena organizace, ale představitelé 
města poukazovali na náročnost evaluační fáze, na druhé 
straně občané nebyli zcela spokojeni s rychlostí realizace 
a dlouhou dobou od podání návrhu k hlasování a zejména 
pak k realizaci projektu. Mezi priority se také dostala sro-
zumitelnost hlasování a používaných e-platforem, zejmé-
na jejich sjednocení. Hlasování bylo hodnoceno pozitivně, 
avšak fakt, že se používá více webů, které slouží k informo-

vání občanů o participativních projektech, byl hodnocen 
jako slabina projektu.“
I když byla organizace hodnocena kladně, stále je co zlep-
šovat. Děkujeme všem, kteří si udělali čas a přišli se podělit 
o své postřehy, připomínky a náměty.

Kateřina Lauerová, koordinátorka PB

Říčany se ziskem 68 bodů umístily  
na 2. místě v Indexu Participace 

16 texty.kuryr@ricany.cz



Informace z radnice

České Vánoce stále lákají
Předvánoční setkání 
na Masarykově ná-

městí připravilo město Říčany již po 
čtrnácté. Sešlo se víc než tisíc účastní-
ků. Všichni si užili večer plný sváteční 
atmosféry, tradičních dobrot i vánoční 
hudby. Děkujeme všem pomocníkům, 
účinkujícím a sponzorům, zejména 
za výborné pochoutky panu Davidu 

Frydrychovi a Lahůdkám paní Evy 
Čiháčkové.  Neobešli bychom se ani 
bez výborné spolupráce tanečníků TS 
Fuego, zaměstnanců restaurace U La-
butě, členů žákovského zastupitelstva 
a říčanských dobrovolných hasičů. 
Kouzlo večera by nebylo úplné bez zví-
řátek, která opět zcela zdarma zapůjčil 
majitel firmy Inplem s.r.o. pan Zajíček. 

Manželé Součkovi, majitelé hotelu Pa-
vilon, věnovali celou tržbu za řízečky 
a punč na veřejnou sbírku pro sociálně 
znevýhodněné děti. Pozadu nezůstali 
ani jednotliví dárci. V kasičkách skon-
čil značný obnos a tak byl celkový výtě-
žek sbírky rekordní – 41 623 Kč. Všem 
štědrým dárcům děkujeme. 
 Jitka Bahenská

slavnostní fanfáry v podání Kt Kvartetu chodov

Ženský pěvecký sbor sirény

dětský pěvecký sbor 
Elišky Erlichové

České koledy v podání Venkovské dudácké kapely Bedrník 

Víno dodala vinotéka Venuše, připravila 
restaurace u Jermařů a restaurace u labutě

Betlémské světlo roz-
dávali říčanští skauti 
ze střediska lípa

Říčany se ziskem 68 bodů umístily  
na 2. místě v Indexu Participace 
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Do letošního ročníku byli nominováni tři sportovci v kategorii 
dospělí, jedenáct úspěšných juniorů a čtyři týmy. V průběhu pro-
since 2017 se nám mohli pochlubit sportovními úspěchy sami 
sportovci, jejich trenéři, kamarádi či blízcí.
Město Říčany v pátém ročníku ankety udělí stejně jako loni ceny 
ve třech kategoriích: dospělí, mládež a týmy. Podpořit svého fa-
vorita v elektronickém hlasování můžete od 1. 2. 2018, na 
www.ridimricany.cz. Hlasování odstartuje ve 12 h. a skončí 
14. 2. 2018 ve 14 hod. Udělit budete moci pouze kladné body  
a hlasování proběhne bez nutnosti ověřování trvalého bydliště. Již 
teď prosíme nominované sportovce, aby si ve svých diářích rezer-
vovali termín 24. února od 20 h. Tři nejlepší v každé kategorii bu-
dou pozváni na slavnostní vyhlášení cen, které se uskuteční v rámci  
7. reprezentačního plesu města Říčany.

Anketa Říčanský 
sportovec roku 2017 
představuje nominované

1 jonáš Vojtěch 
Ac Sparta Praha 
cycling, věk 28,
cyklistika
1. místo Sparkasse 
kriterium zwickau

2 jAkub kAlAš
ÚAmk cyklo-trIAl 
klub Střední Čechy 
věk 10, cyklotrial
1.místo v kategorii 
poussin seriálu 
YouthGames 2017

7 joSefínA 
VojtěchoVá
Pk olymp Praha
věk 16, plavání
1. místo letní MČr  
50 m prsa, mladší 
dorost, Praha Podolí
1. místo zimní MČr 
50 m prsa, mladší 
dorost, Plzeň

8 terezA 
láchoVá
Sokol Říčany   
+ jAc brno, věk 11, 
lehká atletika
1. místo  Evropské 
atletické hry mládeže   
-  skok vysoký - 140 
cm

3 mIloš SmrČkA
běžecký klub Říčany,
věk 64, atletika - běh
MS vet. v běhu do 
vrchu (SVK, Pruské) - 
1. místo, MČr vet.  
v běhu do vrchu 
(zadov) - 1. místo

1 nInA 
mAchálkoVá
Sk Slavia Praha,
věk 12, 
fotbal 
Mistři Čr 2017

4 ondŘej hrAbA
ÚAmk cyklo-trIAl 
klub Střední Čechy 
věk 8, cyklotrial
Vicemistr Čr v 
kategorii promesa, 
1. místo v poháru 
YouthGames v 
kategorii promesa za 
rok 2017

5 AnežkA 
hAnzálkoVá
tj tourist, z. s. - 
sportovní gymnastika 
věk 9, sportovní 
gymnastika
Přebory Stř. kraje 
ČaSPV - 1.místo, 
MČr ČaSPV - 1.místo - 
jednotlivkyně

6 julIe VIlímoVá 
klub šachistů Říčany 
1925, věk 15, 
šachy
2. místo na 
Mistrovství Čr 
45. místo na 
Mistrovství Evropy

2 bArborA 
VyhnálkoVá
ob Říčany, věk 19,
orientační běh
mistryně Čr v nočním 
OB, mistryně Čr na 
krátké trati

3 Vojtěch kAlAš
ÚAmk cyklo-trIAl 
klub Střední Čechy, 
věk 12, cyklotrial
vicemistr Čr, 1. místo 
v kategorii benjamin 
seriálu YouthGames 
2017

mláDeŽ

DOSPĚlí

18 texty.kuryr@ricany.cz



Informace z radnice

NoViNKa při krátkodobé 
rezervaci sportovišť 
zřizovaných městem.  
Platit můžete nyní pohodlně 
online platební kartou 
prostřednictvím platební 
brány. seznam sportovišť 
včetně rozvrhů a ceníků 
najdete na webu města:  
www.sportoviste.ricany.cz

9 mArkétA 
nádVorníkoVá
SK Slunéčko z.s.,  
věk 14, košíková
širší reprezentační 
výběr Čr U 14, 
finalová účast na 
MČr U 14 za družstvo 
Basket Slovanka

10 SAmuel  
leon mAn
aC Sparta Praha,  
věk 8, fotbal, celkové 
vítězství týmu na 
turnaji Ondrášovka Cup 
- největší mládežnický 
turnaji v Čr (celkem 
421 týmů!)

11 jAkub VrbA
Sokol Říčany, 
věk 12, tenis,
9. místo celostátní 
žebříček mladšího 
žactva Česká 
republika, mistr 
republiky družstev

Týmy

4 Šachové druž-
stvo starších žáků
Klub šachistů Říčany 
1925, věk 12 až 15 
let, šachy, 5. místo 
na Mistrovství Čr 
družstev starších žáků 
(55. zaječice)

1 HC MERKUR 
Říčany
HC MErKUr Říčany,
věk 5 až 9 let, 
lední hokej,
začali na vzdory tomu, 
že nedostali příspěvky 
od hokejoveho svazu.
senior, 4. na MČr

2 Tým cyklotria-
listů Říčany 
ÚaMK CYKLO-TrIaL 
klub Střední Čechy, 
věk 8 - 12 let, 
cyklotrial, 
nejúspěšnějším 
cyklotrialový tým v Čr

3 Šachové druž-
stvo mládeže
Klub šachistů Říčany 
1925, věk 14 až 18 
let, šachy, 5. místo v 
EXTraLIzE mládeže 
- historický úspěch 
klubu
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1.  dělníK čiŠTění MěsTa (více pozic)

PožAdujeme: min. střední s výučním listem  

blIžší InformAce:  323 618 126 dušan Suchý, vedoucí oddělení technické správy, 
323 618 153 Eva Šebková, referentka oddělení technické správy

2.  dělníK čiŠTění MěsTa (péče o zeleň)

PožAdujeme:  min. střední s výučním listem (obor péče o zeleň, zahradník, apod.)

blIžší InformAce: 323 618 126 dušan Suchý, vedoucí oddělení technické správy, 
323 618 153 Eva Šebková, referentka oddělení technické správy

3.  vEdoUCí pRaCovní čETy údRžby zElEně

PožAdujeme: min. střední s výučním listem

blIžší InformAce:  323 618 126 dušan Suchý, vedoucí oddělení technické správy, 
323 618 153 Eva Šebková, referentka oddělení technické správy

4.   REfEREnT oddělEní invEsTiC  
– odboR spRávy MajETKU

PožAdujeme: Vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo Vyšší 
odborné vzdělání 

lhŮtA Pro Podání PŘIhlášek: 9.2.2018 do 10,30 hod. 

termín VÝběroVého Řízení: 12.2.2018 v 10,00 hod. – účast na VŘ je závazná podáním 
přihlášky včetně všech náležitostí – účastníci nebou k účasti vyzýváni.

5.  REfEREnT oddělEní HospodáŘsKé spRávy 
– TECHniK na odboRU spRávy MajETKU

PožAdujeme: Střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyšší odborné vzdělání 

lhŮtA Pro Podání PŘIhlášek: 23.2. do 10,30 hod.

termín VÝběroVého Řízení: 26.2.2018 v 16,00 hod. – účast na VŘ je závazná podáním 
přihlášky včetně všech náležitostí – účastníci nebou k účasti vyzýváni. 

Město Říčany hledá 

schopné pracovníky do dobŘe zavedeného kolektivu  

na následující pracovní pozice:
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6.  REfEREnT oddělEní dopRavy  
– REgisTR vozidEl

PožAdujeme: Vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné 
vzdělání  

lhŮtA Pro Podání PŘIhlášek: 19.2.2018 do 17,30 hod. 

termín VÝběroVého Řízení: 20.2.2018 ve 13,00 hod. – účast na VŘ je závazná podáním 
přihlášky včetně všech náležitostí – účastníci nebou k účasti vyzýváni.

7.  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 

bližší informace na www.ricany.cz/radnice/volná pracovní místa

8.  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 

bližší informace na www.ricany.cz/radnice/volná pracovní místa

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
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Agendu stížností, petic a ostatních 
podání podle organizačního řádu 
Městského úřadu v Říčanech zajiš-
ťuje útvar interního auditu v souladu 
s platnými  právními a vnitřními před-
pisy. Útvar vede centrální evidenci této 
agendy, sleduje dodržování lhůt pro 
vyřízení a v případě potřeby organizu-
je koordinační schůzky ke zpracování 
odpovědi či místní šetření. Každo-
ročně předkládá Radě města Říčany 
a kontrolnímu výboru Zastupitelstva 
města Říčany zprávu (dále ZMŘ) 
o stížnostech, peticích a ostatních po-
dáních za příslušný kalendářní rok. 

Zpráva o stížnostech, peticích  
a ostatních podáních za rok 2017 

Počet stížností podaných dle § 175 
správního řádu proti nevhodnému 
chování úředních osob nebo proti po-
stupu správního orgánu se pohybo-
val na stejné úrovni jako v roce 2016.  
Počet podaných petic v porovnání 
s rokem 2016 vzrostl o dvě a počet 
ostatních podání a podnětů poklesl. 
Občané závěrem loňského roku za-
čali pro hlášení různých závad a ne-
dostatků používat mobilní aplikaci 
Říčany v mobilu, která umožňuje 
zjištěné nedostatky poslat přes apli-
kaci přímo odpovědné osobě na MěÚ 
a zároveň umožňuje i sledovat vyříze-
ní jejich podnětů. 
Největší počet stížností stejně jako 
v minulých letech směřoval na prá-

ci přestupkového oddělení odboru 
právního. Počet stížností se odvíjí 
od charakteru agendy, kterou pře-
stupkové oddělení vyřizuje – trestá 
účastníky řízení, kteří spáchali pře-
stupek. Jedním z prostředků obrany, 
který účastníci používají, je i podání 
stížnosti na práci referenta, případně 
námitky podjatosti. V případech, kdy 
byly stížnosti po prověření shledány 
částečně důvodnými či důvodnými, 
byla přijata nápravná opatření. 
Petice podané v roce 2017 obsahovaly 
požadavky na zlepšení životního pro-
středí (Voděrádky), řešení dopravní 
situace (oblast Mozartova, Bílá, Bla-
touchová, Šrámkova - Halasova stav-
ba parkoviště), nesouhlas s obecně zá-

vaznými vyhláškami – OZV č.3/2016 
místní poplatek za zhodnocení staveb-
ního pozemku byla i s přihlédnutím 
k petici ZMŘ zrušena. ZMŘ naopak 
nevyhovělo požadavku petentů na 
úpravu OZV  č. 2/2016 o pravidlech 
pohybů psů ve městě. 
Ostatní podání a podněty k výkonu 
samosprávy poukazovaly na stav 
komunikací, chodníků a probíhají-
cích staveb na území města. Další 
podněty tradičně směřovaly ke zlep-
šení bezpečnosti silničního provozu, 
údržby městské zeleně nebo se týkaly 
sousedských vztahů, chovu zvířat 
a obtěžování hlukem. Podání zamě-
řená na výkon státní správy nejčastěji 
kritizovala organizaci práce na ně-
kterých pracovištích MěÚ. 
Vedení města, MěÚ a odpovědní za-
městnanci se všemi stížnostmi, peti-
cemi a podáními v roce 2017 zabýva-
li. Snažili se je řešit co nejlépe v rámci 
finančních možností schváleného 
rozpočtu města a personálních ka-
pacit MěÚ. Mobilní aplikace Říčany 
v mobilu je příkladem toho, že vede-
ní města s podněty občanů aktivně 
pracuje a využívá je pro zkvalitnění 
zejména chodu samosprávy. Všech-
ny stížnosti, petice a ostatní podání 
doručené na útvar interního auditu 
v roce 2017 byly vyřízeny v zákonné 
lhůtě.

Věra Likešová
vedoucí útvar interního auditu

Souhrnný přehled stížností, petic a ostatních podání za rok 2017
Stížnosti Petice ostatní podání  

a podněty
Šetření VoP

Přijato za rok 2017 celkem,
z toho 2 stížnosti byly na organizace, 
jejichž zřizovatelem či zakladatelem 
je město Říčany

33 8 36 0

 Z toho:  důvodné 2

              částečně důvodné 5

              bezdůvodné 23

              nevyřízené v roce  2017 3

přehled za rok 2015-2017

22 texty.kuryr@ricany.cz



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
Nezapomeňte objednat cestu TAm i ZPĚT!  
(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 částech města  
 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

KaM?   kam budete potřebovat. Například na poštu, k lékaři, do lékárny, 
 na nákup, na návštěvu, ke kadeřnici... 

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 tAm
 (cesta zPĚT je další jízda za 15 Kč)

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.

 
P r o v ozo v a t e l 
služby:

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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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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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

4. ledna, 22.10
Při běžné hlídkové činnosti byl hlídkou strážníků zjištěn 
dopravní přestupek v souvislosti s provozem motorového 
osobního vozidla v ulici Smiřických. Řidič vozidla nemá roz-
svíceno žádné osvětlení na vozidle. Strážníci řidiče zastavují 
a provádějí jeho kontrolu. Řidič se chová neobvykle, proto 
strážníci nabývají podezření, že by mohl být pod vlivem alko-
holu nebo jiné návykové látky. Provedená orientační dechová 
zkouška na přítomnost alkoholu je pozitivní a to v hodnotě 
0,67 promile. Řidič vozidla strážníkům přiznává požití alko-
holických nápojů před jízdou. Na místo je tak přivolána hlídka 
Policie ČR, která řidiči zakazuje další jízdu a přebírá si jej k pro-
vedení dalších úkonů a opatření.  

6. ledna, 01.05
Nedaleko zábavního podniku v ulici Černokostelecká si hlíd-
ka strážníků všímá zaparkovaného vozidla, které z místní 
znalosti patří osobě, která byla již několikrát řešena pro jízdu 
pod vlivem alkoholu. Na vozidlo je upozorněn operátor měst-
ského kamerového dohlížecího systému, který následně mo-
nitoruje osobu zjevně pod vlivem alkoholu, jak nastupuje do 
tohoto vozidla a odjíždí směrem na Prahu. Tyto skutečnosti 
operátor předává všem dostupným hlídkám strážníků a Poli-
cie ČR. Strážníci se po domluvě přesouvají do místa bydliště 
osoby řidiče, kde vyčkávají. Hlídky Policie ČR se snaží řidi-
če a jeho vozidlo po odjezdu lokalizovat. Po necelých deseti 
minutách čekání, řidič přijíždí ke strážníkům do místa svého 
bydliště. Strážníky je zastaven a vyzván k předložení dokladů 
potřebných k řízení motorového vozidla a dále k provede-
ní orientační dechové zkoušky na přítomnost alkoholu. Již 
na první pohled je řidič značně pod jeho vlivem. Dechovou 
zkoušku odmítá a tvrdí, že 
vozidlo vůbec neřídil. Na 
argumentaci strážníků, že 
se v místě nikdo jiný ne-
nachází a ve vozidle sedí 
sám, se začíná řidič chovat 
neurvale a dosti nevhodně. 
Celá událost byla předána 
k dořešení Policii ČR.

12. ledna, 15.27
Městská policie Říčany 
přijímá telefonické ozná-
mení o nálezu neznámého 
předmětu při práci s detek-

torem kovů. Předmět nálezci připomíná starý vojenský mate-
riál - munici. K nálezu došlo v obci Světice, která není v místní 
působnosti strážníků. Oznamovatel je vytěžen tak, aby co 
nejpřesněji popsal místo nálezu. Následně strážníkům zaslal 
fotografii nalezeného vojenského materiálu a svou přesnou 
polohu. Celá událost byla předána Policii ČR k dořešení.

13. ledna, 03:08
Operátor městského kamerového dohlížecího systému si 
všímá v ulici 17. listopadu zaparkovaného vozidla, které 
stojí celé na chodníku, kde toto není povoleno a navíc pří-
mo ve vchodu před provozovnou. Do vozidla nastupují dvě 
osoby, kdy se jedná o řidiče a spolujezdce. Obě osoby jsou již 
na první pohled pod vlivem alkoholu. Zaparkované vozidlo 
se zprvu vlivem špatných nekoordinovaných pohybů nedaří 
řidiči nastartovat. Nakonec se mu toto daří a s vozidlem se 
rozjíždí směrem ke kruhovému objezdu do ulice Pod Lihova-
rem. Zjištěné informace jsou operátorem předány autohlíd-
ce strážníků, která se nachází nedaleko a s vozidlem se míjí. 
Strážníci otáčejí své služební vozidlo za řidičem a následně 
jej zastavují v ulici Říčanská. Při zastavování vozidlo ještě asi 
půl minuty popojíždí vpřed, až po uvedené době bylo zřej-
mé, že řidič opravdu zastavil. Strážníci tak mohou bezpečně 
přistoupit k zastavenému vozidlu. Vyzvali řidiče, aby vypnul 
motor, zajistil vozidlo proti pohybu a předložil doklady po-
třebné k řízení motorového vozidla. Z jednání řidiče bylo pa-
trné, že je pod vlivem alkoholu. Velmi obtížně, zmateně a ne-
koordinovaně strážníkům předkládal doklady, při zajišťování 
vozidla proti pohybu toto popojelo o několik decimetrů doza-
du a ovládání běžných zařízení ve vozidle činilo řidiči potíže 
a trvalo mu nepřiměřenou dobu. Strážníci jej proto vyzývají 
k podrobení se orientační dechové zkoušce, které potvrzuje 
přítomnost alkoholu v dechu a to ve výši 2.12 promile. Řidič 
je omezen na osobní svobodě, jelikož je podezřelý ze spáchá-
ní trestného činu a na místo je strážníky přivolána Policie ČR, 
která si celou událost převzala k dalšímu šetření.

Jindřich Joch
zástupce vedoucího Městské policie Říčany  
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Vážení čtenáři našich příspěvků, 
rok 2018 začal bez zaváhání a první měsíc máme za sebou. 
Rád bych se ještě vrátil k posledním dnům roku 2017. Naše 
jednotka byla povolána dne 14.12. k požáru trávy u Prů-
honic, cestou k zásahu jsme ovšem byli informováni ope-
račním střediskem, že se jedná o planý poplach a byli jsme 
vráceni na základnu. Ten samý den v odpoledních hodinách 
jsme jeli zálohovat profesionální kolegy z HZS stanice Ří-
čany. Další událost byla 18.12., kdy se jednalo opět o zálohu 
profíků. Poslední výjezd loňského roku byl přesně na štědrý 
den čili 24.12. po 19. hod., jednalo se o požár vánočního 
stromku, ovšem díky duchapřítomnosti a správné rozvaze 
majitele domu, který ho vynesl - vyhodil ven, se zabránilo 
větším škodám, i když Vánoce 2017 se tím poznamena-
ly. Jak je vidět oheň si nevybírá a jak bývá zvykem, špatné 
věci přichází v tu nejhorší možnou chvíli. V letošním roce 
na první výjezd ještě stále ,,čekáme“. Jak jsem zmiňoval 
o pár řádků výše, bohužel se nám stává, že při cestě k vý-
jezdu dostaneme zprávu přes vysílačku, že se jedná o planý 
poplach nebo již nejsme třeba na místě události, v tu chvíli 
jsme povinni vypnout veškeré výstražné zařízení, což jsou 
majáky i siréna a vrátit se zpět na základnu. Tato situace 
občas vyvolává negativní názory, že hasiči svévolně použí-
vají výstražné zařízení k vynucení si přednosti a zdá se, že 
jen tak, ale opak je pravdou. Tolik jen na vysvětlení. Co se 
vlastně děje, když se někdo dovolá buď na linku 150, 155, 
158 či 112? Ve všech případech se tato čísla používají jen 
v ohrožení! Nikdy jako zábava či informační linka. Mylné 
telefonáty mnohdy prodlužují a blokují tísňové linky pro ty, 
kteří to opravdu potřebují. Základní telefonní čísla zná asi 
každý, i evropské číslo 112 se nám dostává do podvědomí, 
málokdo ale ví to, že když na něj zavoláte, tak se dovoláte 
na operační středisko HZS stanici v Kladně, kde telefonáty 
vyřizují operátoři-hasiči. Stodvanáctku je nejlepší volat teh-
dy, kdy si nejsme jisti jakou ze složek záchranného systému 
volat. Důležité je za-
chovat chladnou 
hlavu a spolupra-
covat s operátory, 
kteří nám poradí 
a pomůžou zjistit, 
co potřebují vědět. 
Po přijetí telefoná-
tu operátoři dávají 
příkaz k výjezdu 
a podle závažnos-
ti, velikosti a místa 
takzvaně zvedá jen 
profesionální hasi-
če či případně i nás 
dobrovolné. Profíci 

slouží na stanici nepřetržitě a mají povinnost vyjíždět do 
dvou minut, my dobráci máme sice na vyjetí deseti minu-
tovou toleranci, ale když vezmeme v potaz, že máme každý 
své zaměstnání, není to moc času na dopravu do hasičárny, 
převléknutí se a výjezd. Po příjezdu na místo události velitel 
zásahu komunikuje s operačním střediskem a případnými 
dalšími složkami, například policií, záchrankou a jsou-
-li třeba s plynaři, energetiky apod. Dle rozsahu, stupně 
ohrožení či problematiky dostupnosti může povolat nebo 
naopak odvolat další jednotky. Doufám, že tento zjedno-
dušený popis postačí na vysvětlení. Víte, kolik bylo v roce 
2017 zaznamenáno zásahů? Pro zajímavost můžeme říct, 
že každé 2 minuty a 55 vteřin vyjížděla nějaká jednotka po 
celé české republice. Dobrý počtář má už určitě spočítáno, 
že loni se vyjelo k 126 089 výjezdům! Téměř jednu třetinu 
tvořily požáry a zbývající dvě třetiny technické zásahy, po-
moci, dopravní nehody apod. Je vidět, že hasiči jsou prostě 
potřeba a různorodost jejich práce se stále rozšiřuje. Opro-
ti roku 2016 se výjezdy znásobily o 20 procent. (Podklady 
a čísla čerpány ze serveru požáry.cz.)
Jak jsem v minulém čísle psal, začátkem února čeká náš 
sbor tradiční bál. Tuto událost by nebylo možné uspořádat, 
kdybychom neměli pár důležitých složek. Všem, kteří se 
na přípravě i průběhu plesu jakkoliv podílí, patří obrovský 
dík. Jmenovitě členům sboru, kteří dlouho dopředu řeší 
a zajišťují vše potřebné, aby ples vůbec byl. Kapele, proto-
že bez hudby to nejde, dále obsluze, tanečnicím, šatnářům 
a hlavně sponzorům, kteří každoročně věnují spoustu cen 
do tomboly, která k tomu neodmyslitelně patří. A největší 
dík musí být zmíněn i Vám hostům - návštěvníkům bálu za 
to, že se s námi přicházíte každoročně bavit! Nezbývá než 
se na Vás těšit 3.2.2018 od 20hod. v KC Labuť.
Jako každý rok vyrážíme na zimní soustředění, ani letošek 
není výjimkou. Vyrazili jsme již v půlce ledna a to do Krko-
noš. Celý týden jsme vyplnili sportovním vyžitím v podobě 
lyžování, snowboardingu, sáňkování, ale i pěší turistikou. 
Večery patřily přípravě na nadcházející rok, probrání te-
oretické i praktické přípravy na rok 2018, které každý rok 
vypisuje generální ředitelství HZS ČR. Všichni se již určitě 
těší na další ročník.
Krásnou zimu za okny a teplo ve vyčištěných kamnech přeje
 Dominik Pokorný, jednatel SDH Říčany

Co nového u hasičů
www.sdhricany.cz
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Kdoulovec 
japonský
Chaenomeles japonica

Kdoulovec tak trochu připomíná 
podivný druh hrušně, jabloně nebo 
kdouloně. Přesně tak uvažovali bota-
nici začátkem 19. století, kdy kdoulo-
vec postupně přeřazovali mezi těmito 
rody. Nakonec se ukázalo, že se jedná 
o samostatný rod se svými druhy.
Ve východní Asii rostou čtyři zá-
stupci. U nás se častěji pěstuje ještě 
kdoulovec ozdobný (Chaenomeles 
speciosa), který je většího vzrůstu. 
Kdoulovec japonský pochází z Ja-
ponska, kde se už po staletí šlechtí. 
K nám byl dovezen roku 1865.
Keřík dorůstá výšky kolem jednoho 
metru. Trnité větévky, které kryje 
hnědá borka, nesou opadavé vejčité 
listy s pilovitým okrajem.
Květy cihlově červené barvy vykvé-
tají v dubnu až květnu, po olistění. 
Bývají po dvou až čtyřech ve sva-
zečcích. Plodem je nepravidelně 
kulatá, asi 5 cm velká malvice, kte-
rá silně voní. Pod zprvu zeleným, ve 

zralosti žlutým povrchem je tuhá 
dužnina. V jejím středu jsou ukryta 
hnědá lesklá semena.
V říčanských zahradách bývají kdou-
lovce vysazovány hlavně jednotlivě 
nebo v menších skupinách. Pěstovat 
se dají také jako neproniknutelné živé 
plůtky. Vyšlechtěna byla řada kultiva-
rů s různou barvou květů a také kří-
ženci s kdoulovcem ozdobným.
Kromě využití jako okrasné rostliny 
lze zpracovávat plody kdoulovce. 

Syrové mají kysele svíravou chuť, 
proto se přidávají do sirupů a mar-
melád jako doplněk k dalšímu ovo-
ci. Možné je vkládat plody do skříní 
k jejich provonění.
Kdoulovce se pěstují také jako zají-
mavé, pěkně kvetoucí bonsaje.

 Jakub Halaš
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Napadlo vás někdy, jak to vypadá na 
poli, kde vyrostla brokolice, kterou 
máte na talíři? Bylo to vůbec pole 
nebo pustina zabalená do kilomet-
rů plastové fólie pravidelně stříkaná 
hnojivy a pesticidy? Většina zeleniny, 
kterou jíme, se na naše talíře dostává 
z anonymních velkofarem a cestou na 
váš talíř urazí velkou vzdálenost.
Zkuste si nyní představit zeleninu, která 
necestovala přes půl světa, ale vyrostla 
„teď a tady“ a ještě k tomu přímo pro 
váš stůl. Jedná se o koncept úzké spolu-
práce mezi zemědělcem a námi spotře-
biteli, který je využíván ve světě od 70. 
let 20. století. U nás se čísla pohybují 
v desítkách. Umožňuje nám získat čes-

ké, zdravé, ekologicky šetrně pěstované 
potraviny.  Drobným sedlákům pomůže 
v zajištění odbytu pro vypěstovanou ze-
leninu a ovoce.
Přesně tohoto chceme nyní dosáhnout 
prostřednictvím založení spolku - ko-
munitou podporovaného zemědělství 
(tzv. KPZ) v Říčanech, kdy budeme 
v úzké spolupráci s Biofarmou Olešná 
(u Písku) a Biofarmou Skřeněř (u No-
vého Bydžova). Dohromady budou pro 
nás pěstovat téměř 30 druhů zeleniny, 

které nám budou pravidelně dodávat. 
Máme možnost si předplatit dodávky 
zeleniny na celou sezónu (od května do 
listopadu), pravidelně 1x týdně či 1x za 
14 dní – podle vašeho výběru. 
Již nyní máme přes 20 zájemců. 
Připojte se k nám! Zapojení účastníci 
budou mít možnost farmy společně 
navštívit a přesvědčit se, jak to na po-
lích, sadech a ve sklenících bují a kvete. 
Zásilky budou předávány pravidelně 
v odpoledních až večerních hodinách na 
Dvorku naproti budově Muzea Říčany 
v Rýdlově ulici. Těšíme se na společné 
setkávání u slepic a králíků.
Více se můžete dočíst na webových 
stránkách www.ekoricany.org, kde též 
najdete formulář pro projevení před-
běžného zájmu.
Pro Ekocentrum Říčany se jedná o ne-
ziskový projekt.

Alžběta Macková

Podporuj svého 
zemědělce

V původním smyslu jde o ,,opuštění 
masa‘‘ (slovo karneval pochází nej-
spíš z italského carne levare, ,,dát pryč 
maso‘‘.
V současném slova smyslu je však vý-
znam karnevalu obecný a nevázaný na 
určité období. Masopust, tedy spíše ně-
kolik posledních dní tohoto období, byl 
pro lidi v minulosti oficiálním svátkem 
hodování, během kterého bylo třeba se 
dosyta najíst. Pak následoval dlouhý čty-
řicetidenní půst. 
Masopust končil v noci v úterý, kdy po-
nocný zatroubil na roh a rychtář všechny 
vyzval k rozchodu. Druhý den (na Pope-
leční středu) se naposledy konzumovaly 
mastné rohlíky s kávou a mlékem, dopo-
ledne ještě byla povolena kořalka.  Oběd 
už však byl přísně postní, což většinou 
bývala čočka s vajíčkem, sýr, chléb, vaře-
ná krupice, pečené brambory. 

Správné držení masopustu je vynechat 
z jídelníčku maso, což vyplývá už z názvu 
Masopust. Záleží jen na vás, kolik ho ze 
svého jídelníčku jste schopni vynechat. 
Další zásadou je vyhýbat se tukům. 
Omezte smažení, tučná jídla a jídla 
v rychlých občerstveních. Nezapomínej-
te však i na skrytý tuk v potravinách.
Postní pokrmy jsou součástí i dnešního 
tzv. zdravého stravování. Ovoce, zele-
nina, luštěniny, vejce a spousta dalších 
potravin, by měly v našem jídelníčku 
být obsaženy každý den v přiměřeném 
množství. Základem masopustního jí-
delníčku by měly být vařené obiloviny na 
různé způsoby (kaše, knedlíky, placky, 
těstoviny i mouka). Další důležitá složka 
je zelenina (dušená, napařovaná, vaře-
ná ve vodě a v neposlední řadě čerstvá). 
V jídelníčku by se měly také objevit luš-
těniny.
Ne každý se však může pustit do půstu. 
V mnoha případech není zdravé a ani 
bezpečné období půstu dodržovat.  
Zejména u lidí trpících onemocněním 
diabetes mellitus, kdy jejich zdravotní 
stav vyžaduje speciální stravovací re-
žim. Rovněž také u těhotných žen, u 

lidí s chronickým onemocněním ledvin  
a žaludku a zejména u dětí.
Děti ve svém jídelníčku potřebují dosta-
tek živin. Jako jsou bílkoviny, převážně 
živočišného původu, jejichž zdrojem je 
právě maso. Tuky v dostatečné míře, ale 
i sacharidy, vitamíny a minerální látky. 
Období půstu nám nemůže zaručit, že 
příjem těchto živin bude pro dětský or-
ganismus dostatečný.
Někteří lidé k očistě svého organismu 
a doplnění vitamínů po zimním obdo-
bí volí detoxikační (očistné) ovocno-
-zeleninové šťávy, kdy základem drin-
ku je ovoce nebo zelenina obohacena 
o nějaké koření (skořice, zázvor). Pro-
blémem je, že příjem energie se sníží 
na minimum a tělo může strádat. 
Pokud volíte očistné dny jako formu, 
jak shodit přebytečné kilogramy, tak 
musíte počítat i s jo-jo efektem. Stejně 
tak jako masopustu tak i těchto očist-
ných dní by se měli zúčastnit jen zdra-
ví jedinci, nikoliv děti, těhotné a kojící 
matky, chronicky nemocní a senioři.

Jaroslava Petříčková
Nutriční terapeutka  

Olivova dětská léčebna

masopust 
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Program

Letošní rok jsme 
přivítali na No-
voročním setká-
ní s hudbou v KC 
Labuť. K poslechu 

i tanci nám hrála hudební skupina 
Club Praha v čele s kapelníkem p. 
Šramem. Další setkání proběhne 
12. března 2018. A i přes to, že 
máme stále chladné zimní dny, tak 

i v únoru nás čeká několik akcí. 
Velice ráda zveřejňuji informaci 
o obnoveném povídání o historii, 
kterou pro nás zajišťuje paní Jiři-
na Kutláková a za to jí patří velký 
dík. Co nás také těší je pozitivní 
ohlas ze strany seniorů na provoz 
seniorského taxi ve městě. Budete-
-li mít další nápady na zlepšení ži-
vota našich starších spoluobčanů, 
přijďte na setkání Rady starších, 
nebo nám své poznatky můžete 
sdělit osobně na některém setkání. 
Plánované akce na letošní rok jsme 
ještě rozšířili o nabídku třídenního 
pobytu na Šumavě – viz „Připravo-
vané akce“. Přejeme vám krásné 
a pohodové dny nového roku.

Irena Moudrá

seniorcentruM Říčany

Aktivity Klubu Senior zabezpečuje Seniorcentrum 
Říčany od června 2011 a jsou určeny všem seniorům 
a zdravotně postiženým občanům (není nezbytná re-
gistrace za člena Klubu). Stačí se jen přihlásit na kon-
krétní akci nebo se dostavit dle aktuálního programu. 
Seniorcentrum Říčany je registrovaným poskytovate-
lem 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 14. února, středa – Povídání o historii – Soukromý 
život Marie Terezie – Místo: DPS Senior – společenská 
místnost. Začátek: 16:00 h. Vstup zdarma. Na setkání se 
těší Jiřina Kutláková.

n 15. února, čtvrtek – Společenské hry – trénování pa-
měti (nejen pro seniory) – Místo: DPS Senior – jídel-
na. Začátek: 14:00 h. Karetní, společenské a stolní hry. 
Setkání je určeno pro všechny věkové kategorie. Občer-
stvení a vstup zdarma. 

n 15. února, čtvrtek – Kavárnička – Místo: DPS Senior 
– jídelna.  Začátek: 15:00 h. Příjemné posezení při kávě,
čaji a něčeho dobrého k tomu. Vstup zdarma. 

n 22. února, čtvrtek – Něco za něco (divadelní před-
stavení) – Místo: Divadlo Palmovka. Začátek: 10:00h. 
Shakespearova poslední, třináctá komedie o lidské exis-
tenci, morálce a demonstraci moci. Komedii režíroval
vynikající polský režisér Jan Klata. Příspěvek: 100,- Kč.

připravované akce 
– možnost přihlášení:

n 24. března, sobota – Sázavský klášter a Centrum sklář-
ského umění (Sázava): – jednodenní autobusový zájezd. 
Přihlášení do 10. 3. 2018. Příspěvek účastníků: 240,- Kč 
(zahrnuje dopravu, pojištění, vstupné, tištěný materiál).

n 22. – 24. 6. 2018 – Šumava:  – třídenní autobusový zá-
jezd. Trasa zájezdu se odbývá v jedné z nejhezčích částí 
Národního parku Šumava. Na programu bude prohlíd-
ka hradu Rabí, města Sušice, Kvildy, Modravy, Antýglu, 
Čeňkovy pily, Srní, městečka Kašperské Hory, památného 
místa Královský kámen a mnoho dalších zajímavých míst. 
Příspěvek účastníků: 1300,- Kč (zahrnuje dopravu, pojiš-
tění, místní výlety, ubytování s polopenzí).

Kontakt (informace a přihlášky):
Irena Moudrá, tel.: 732 383 424,  
e-mail: seniorcentrumricany@centrum.cz, kontaktní 
místo: DPS Senior, Komenského nám. 1850, Říčany.
Návštěvní den (ostatní dny a hodiny dle domluvy): 
čtvrtek 16. června 2016 od 10.30 do 12.00 h.
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Komunitní centrum Říčany se věnu-
je pomoci naším spoluobčanům, kteří 
ze zdravotních důvodů nebo z důvodu 
omezení věkem již nemohou zvlád-
nout běžné úkony každodenního živo-
ta. Činnost pracovníků Komunitního 
centra jim umožňuje zůstat v přiroze-
ném domácím prostředí, se zachová-
ním všech nezbytných úkonů, které 
s domácí péčí souvisí. V naší práci je 
pro nás velkým oceněním neustále se 
zvyšující se počet klientů využívajících 
naše služby. V roce 2017 jsme v rámci 
služby Osobní asistence pomohli se 
zachováním důstojného života cel-
kem padesáti klientům se zdravotním 
postižením a seniorům z celého říčan-
ského regionu. Celkem naši zaměst-
nanci věnovali přes 4 000 hodin přímé 
péče potřebným. Našimi klienty jsou 
jak děti s různými typy postižení, tak 
občané v produktivním věku, např. 
po propuštění z hospitalizace nebo 
s poúrazovými stavy a samozřejmě 
senioři, kteří chtějí zůstat ve svých do-
mácnostech, ale již potřebují pomoci 
s mnoha běžnými činnostmi. 
Komunitní centrum rovněž posky-
tuje pomoc rodinám s dětmi v rámci 
programu SPOLU DOMA, kterou 
využilo v roce 2017 celkem 59 osob 
z 23 rodin, sociální práce zaměstnan-
ců Komunitního centra je věnována 
celistvé péči, jak rodičům, tak i dě-
tem, kterých bylo v roce 2017 celkem 
32 ve věku do 15 let. Tato služba je 
určena jak říčanským rodinám, tak 
i širšímu regionu Středočeského kra-
je. Služba pomáhá zdarma rodinám 
v krizových situacích, jako jsou ne-
funkční vztahy, nepříznivý vývoj dětí, 
dopady probíhajícího rozvodového 
řízení, zatížení dluhy, hrozba ztráty 
bydlení apod. Hlavním cílem je tedy 

umožnit dětem setrvat a vyrůstat ve 
fungující rodině. 
Poslední poskytovanou službu, ak-
tivizační službu pro seniory, využilo 
v roce 2017 pět klientů. V této službě 
dochází zdarma ke klientům sociální 
pracovnice a pracuje s nimi různými 
technikami na zlepšování paměti, 
skrze vzpomínky mapuje s klienty 
jejich život či jednoduše pomáhá udr-
žovat sociální kontakt. Díky této služ-
bě lze trénovat sebeobsluhu, nebo 
mít v pracovnici oporu při vyřizování 
nejrůznějších úředních záležitostí. 
V roce 2017 skončila ve funkci dosavad-
ní ředitelka Komunitního centra Říčany 
slečna Eva Čeřovská, které děkujeme 
za její dlouholetou práci v organizaci. 
V roce 2018 má Komunitní centrum 
celkem devět zaměstnanců. Pět pracov-
níků služby osobní asistence, tři pracov-
nice služby pro rodiny s dětmi a jednu 
pracovnici pro aktivizační službu pro se-
niory a osoby se zdravotním postižením. 
Komunitní centrum Říčany své zmí-

něné služby nabízí aktuálně všem, 
kteří popsanou péči potřebují, pro 
bližší informace nás kontaktujte na 
tel. čísle 737 587 130, případně mai-
lem – kcricany@seznam.cz.
Rádi bychom rovněž poděkovali správ-
ní radě za její činnost pro organizaci.
V neposlední řadě patří ocenění i jed-
notlivcům, firmám a organizacím, 
kteří Komunitní centrum v minulém 
roce finančně podpořili a bez jejichž 
příspěvků by činnost sociálních slu-
žeb nebyla možná. 
Jsme velmi zavázáni za jakýkoli pří-
spěvek na chod organizace. Veškeré 
informace o naší organizaci i návod, 
jak nás podpořit, naleznete na našich 
internetových stránkách www.kcri-
cany.cz. Děkujeme všem klientům 
a jejich rodinám za důvěru vlože-
nou v naše služby a všem donáto-
rům za podporu naší činnosti.

Martin Machaň 
ředitel Komunitního centra Říčany

tel. 737 587 130

Komunitní centrum 
Říčany v roce 2017

hlavní sponzoři komunitního centra v roce 2017
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Pro děti a rodiče

Aktuální dění  
v Klubu Cesta
 V průběhu roku nás čekají za-
běhnuté akce, jako je přespá-
vání na klubu, tematické měsí-
ce věnované oblasti prevence a 
mnoho soutěží a výzev v rámci 
jednotlivých klubů. Pravidelně 
jsme také vidět v terénu i v ně-
kterých základních školách. 
Také připravujeme nejrůznější 
akce pro veřejnost – třetí roč-
ník „Klubu i v ulicích“, akce 
na sportovních hřištích, dále 
budeme vidět i na Dětském 
dni.
Mimo těchto tradičních akcí 
nás čeká také předělání vstu-
pu do Klubu Cesta. Díky pro-
gramu SmartUp od Nadace 
O2, která projekt vypsaný naší 
pracovnicí podpořila, před 
vstupem do klubu zmizí ple-
vel a naopak přidáme truhlíky 
s květinami a sezení včetně 
zahradní houpačky, kde bu-
dou moci děti trávit čas před 
otevřením klubu. Do akce za-
pojíme i děti, které tak budou 
schopny ovlivnit konečnou 
podobu všech úprav.

Dopravní výchova  
pro 4. ročníky ZŠ

V roce 2017 jsme završili 
10 let dopravní výchovy v Ří-
čanech, která probíhá v Klubu 
Cesta a na dopravním hřišti. 
Zatímco v prvním roce 2007 
jsme se věnovali 330 žákům ze  
13 základních škol, v roce 2017 už 
se jednalo o 1414 žáků z 22 základ-
ních škol z Říčan a okolních obcí 
na Říčansku. Výuka je pro žáky 
škol bezplatná, finanční prostředky 
musíme zajišťovat z dotací a darů. 
Jelikož nároky na zajištění výuky 
stále stoupají, uvítáme pomoc i vás, 
občanů, rodičů dětí. Pokud se roz-
hodnete nás podpořit, kontaktujte 

nás na emailu: info@cestaintegra-
ce.cz. Vděčni jsme za jakoukoliv 
podporu. Aktuálně, kromě zajištění 
činnosti výuky, sháníme i funkční 
dětská jízdní kola. 
S klienty nejčastěji řešíme finanční 
záležitosti a dluhy, trestní právo a 
problematiku domácího násilí, ob-
last rodiny, dědictví, majetkopráv-
ních záležitostí, pracovního práva, 
sociální oblasti, dávek apod. 

ProVozní dobA 
obČAnSké PorAdny
bezplatné sociálně právní 
poradenství
Masarykovo nám. 6/17, Říčany, 
tel.: 312 315 284
email: poradnaricany@cestaintegrace.cz
pondělí, středa 9:00 – 12:00, 13:00- 17:00
doporučujeme předchozí 
objednání. 
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Pro děti a rodiče

S úsměvem na tváři vzpomínáme na adventní kon-
cert, který jsme spolu s naší patronkou, oper-
ní pěvkyní Markétou Fassati Mátlovou, uspořádali  
9. 12. pro všechny naše pěstounské rodiny, pro naše milé 
spolupracovníky, ale také pro občany Říčan. Za doprovodu 
pěveckého sboru a harfového kvarteta kostelem zněly tóny, 
při kterých až běhal mráz po těle a mnozí dospěláci se při-
znali k dojetí. Na koncertu měly možnost zazpívat si i děti 
z pěstounských rodin. Milým slovem koncert moderoval 
pan Alexandr Hemala. Děkujeme touto cestou všem spon-
zorům,  zejména firmě Radius, jednatelce a ředitelce paní 
ing. Věře Tauberové za významný finanční dar, díky němuž 
mohl být tento úžasný předvánoční zážitek realizován. Též 
děkujeme všem lidem, že si v tak hojném počtu v předvá-
nočním shonu našli čas sdílet s námi příjemnou atmosféru 
adventu. Výtěžek z koncertu byl použit na vánoční besídku 
pro děti z pěstounských rodin.  Vám všem patří velký dík.

Kolektiv pracovníků Poradenského centra  
pro rodinu a děti „Úsměv“, z.s.

Poděkování všem dobrým lidem

Kroužek Roboti v lednu 
ukončil letošní první semestr 
a přijímá (10 – 15 let) nové zá-
jemce do navazujícího kurzu 
v druhém pololetí.
„Přijď si postavit a naprogra-
movat svého robota! Co třeba 
soutěž, zda složíš Rubikovu 
kostku dřív než tvůj robot! 
Kroužek ROBOTI 2 zahaju-
je svou činnost 8. února t.r. 
(pokračování vždy ve čtvrtek 
od 16:00 hod) v ZŠ u Říčan-
ského lesa. Svým programem 
navazuje na znalosti získané 
v kroužku ROBOTI 1 a dále je pro-
hlubuje při stavbě a programování 
složitějších strojů.
Stavba a programování robotů rozví-
jí dovednosti nezbytné pro digitální 
budoucnost, dovednosti tvořivosti, 
komunikace a týmové spolupráce. 
Přihlášení prostřednictvím rezervač-
ního systému Mraveniště.
A pro menší děti - MALÝ LOGIK.  
Mraveniště ve spolupráci s Centrem 
nadání otevírá od 6. února klub pro 
podporu nadaných dětí a rozvoj je-
jich studijních předpokladů Malý 

logik. Klub je vhodný pro předškoláky 
a mladší děti v domácím vzdělávání.
Je nabízena zábavná forma učení, 
v programu jsou připraveny hádanky, 
kvízy, pracovní listy, pokusy i deskové 
hry. K rozvoji sociálních dovedností 
využíváme hry, děti učíme spolupráci 
i samostatnému jednání.  Úterý 8,30 
– 15,00 hodin, Mraveniště, v ulici 
Bezručova 441/23. Přijďte se podívat 
i s dětmi, rádi Vás poznáme. 
Pozor – zpráva pro všechny krouž-
ky Mraveniště. Přihlašování do 
kroužků na druhé pololetí zahájí-

me v pondělí 29. 1. 2018. Děti, 
které chodily do kroužků v mi-
nulém pololetí, mají přednost 
a jsou automaticky zařazeny i do 
dalšího pololetí. Případná volná 
místa budou nabídnuta dalším 
zájemcům.

Klub Trial & mTb 
mraveniště – výzva pro 
sportovní nadšence
Bikeři, bikerky, cyklisté z Říčan 
a okolí – přijďte mezi nás - po-
mozte nám se stavbou Cross 

Country tratě v Říčanech v lokalitě 
na Marvánku a okolí. Připravujeme 
další „Říčanské šlapačky“, jejichž 
součástí bude mimo trialové soutěže 
i atraktivní závod Pražského poháru. 
Nápady, kreativita a zkušenosti vítá-
ny. Kontaktujte nás kdykoliv (přípra-
va již probíhá). 
Volejte na tel. 608 966 362, mailujte 
na petr.bedrnik@tiscali.cz. Udělej-
me společně trať pražského poháru 
v Říčanech. 

Hana Špačková,  
koordinátor Mraveniště

Hurá do mraveniště – od února nové 
aktivity – Roboti a malý logik! 
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Dny otevřených dveří a zápisy do Pramínku 
Srdečně vás zveme na dny otevřených dveří, které se usku-
teční 13. února, 13. března a 10. dubna 2018. Den ote-
vřených dveří je po celý den od 8 do 16 hodin, informační 
setkání s prostorem na dotazy je v 9 hodin a ve 14 hodin. 
Děti odchází s průvodci do lesa kolem 10. hodiny, na oběd 

se vrací kolem 12:30 hodin. Na den otevřených dveří se 
nemusíte registrovat.
Zápisy pro školní rok 2018/2019 proběhnou ve středu 
25. dubna a 2. května od 14 do 18 hodin v Pramínku. 
Máte-li zájem o docházku do Pramínku, vyplňte přihlašo-
vací formulář na našich stránkách. 
Další informace o přijímání nových dětí a dnech otevře-
ných dveří u Olgy Jarkovské (tel.: 731 523 025) nebo na 
e-mailu: olga.jarkovska@lesniklubpraminek.cz.

lesní dopoledne opět od února 
Od února se budou opět konat lesní dopoledne pro ženy 
s malými dětmi pravidelně každý čtvrtek od 10 do 12 ho-
din. Setkání se koná v komunitním domě ve Světicích, 
v teplých měsících pak na zahradě domu nebo na louce 
u Pramínku. Program a přihlašovací formulář naleznete 
na našem webu.

letní příměstské tábory 2018 
Chcete, aby vaše děti trávily prázdninový čas v lese, na 
louce či u potoka? Naše příměstské tábory jsou tematicky 
i věkově různě zaměřené a vedou je lektoři Pramínku. Té-
mata, termíny a přihlášky na příměstský tábor najdete na 
našem webu www.lesniklubpraminek.cz. 
 Olga Jarkovská

 

žádost o spolupráci
Vážení spoluobčané, bývalí žáci, učitelé a příznivci 1. 
základní školy na Masarykově náměstí. V příštím roce 
oslaví naše škola 110 let od otevření hlavní budovy na ná-
městí. U příležitosti této události vás žádám o zapůjčení 
fotografií či jiných dokumentů k oskenování nebo jejich 
darování.  Prosím, aby veškeré materiály byly datovány 
či komentovány. Fotografie též můžete zaslat e-mailem 
na 1zs@1zs.ricany.cz.  Vaše fotografie budou součástí 
výstavy a slavnosti plánované na září 2018. 
Mnohokrát Vám děkuji za spolupráci, 

Pavel Bednář, ředitel školy

Ve školním roce 2018/2019
otevíráme 6. třídu s rozšířenou 
výukou matematiky
Písemná přijímací zkouška (zařazovací řízení) se koná 
ve středu 30. května 2018 v 8.10 v  budově 1. ZŠ, Ma-
sarykovo náměstí  71 (budova za kostelem). Zkoušky 
probíhají formou matematického testu. Testu se neú-
častní žáci, kteří již byli přijati na osmiletá gymnázia a 
odevzdali tam zápisový lístek. Žáci si přinesou psací a 
rýsovací potřeby.

Přihlášky s kopií vysvědčení za 1. pololetí pátého 
ročníku musí být dodány nejpozději 25. 5. 2018 do 
14.00 hodin do budovy školy.
Budou přijímáni pouze žáci, kteří mají jako cizí jazyk an-
gličtinu. Přihlášku lze vyzvednout v hlavní budově školy 
nebo stáhnout ze stránek školy (www.zs-ricany.cz).
O zařazení žáka do této třídy rozhoduje ředitel školy 
na základě výsledků zařazovacího testu, hodnocení 
v 5. ročníku (vysvědčení) a kapacitních možností 
školy. Náhradní termín nevypisujeme.
Další informace na tel. čísle 323 602 794.
 Pavel Bednář, ředitel školy

Přednáška o pasivních domech
Pro žáky 9. ročníků byla připravena zajímavá přednáš-
ka o pasivních domech. Nejprve jsme se dozvěděli, co to 
pasivní domy vlastně jsou a jaké mají vlastnosti. Všichni 
jsme od začátku byli aktivně zapojeni a ve dvojicích jsme 
vymýšleli, jaká kritéria jsou pro nás důležitá při stavbě 
domu, a to nejdůležitější jsme pak sdělovali ostatním. 
Zjistili jsme, že každý klade důraz na něco jiného a bylo 
těžké se na jedné věci shodnout. To ale nebylo ani potře-
ba, protože v druhé části přednášky měla každá dvojice 

Pokračování na straně 33
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příležitost si navrhnout svůj vlastní dům pomocí apli-
kace SketchUp. Tam naší fantazii nebyly kladeny žád-
né meze, ale snažili jsme se dodržet formát pasivního 
domu, čili co nejkompaktnější tvar. Důležitým fakto-
rem také bylo, aby případné solární panely a strana s 
nejvíce okny směřovaly na jih. Tím zachytí panely nej-
více světla a byt je maximálně prosvětlen, což znamená 
úsporu energie. Nakonec jsme si naše práce navzájem 
prezentovali a tím se inspirovali nápady druhých.
Projekt byl pro všechny velice poučný, ale hlavně dal 
důležitou zkušenost těm, kteří se o architekturu a stavi-
telství zajímají a uvažují o střední škole zaměřené právě 
na tento obor.

Franziska Balkhausenová, 9.C

bethany z minnesoty
Už pátým měsícem si v naší škole užíváme zpestření naší 
klasické výuky angličtiny tandemovou výukou s rodilou 
mluvčí. Zeptáme se Bethany na pár otázek:
l Proč ses rozhodla pracovat v zahraničí?

V USA jsem pracovala s místními imigranty, které jsem 
učila angličtinu. Práce se mi moc líbila, a tak jsem chtě-
la zkusit učit na plný úvazek v zahraničí. 
l Je to tvůj první pobyt v Evropě? 
V červenci jsem byla na Islandu, ale na kontinentu jsem 
poprvé. Kromě své práce si tu moc užívám i cestování.
l Jak sis vybrala zrovna Českou republiku? 
Chtěla jsem práci v Evropě a narazila jsem zrovna 
na zprostředkující organizaci v ČR. Kromě toho mi 
spousta mých známých, kteří již byli v Praze, Českou 
republiku doporučovala jako skvělé místo jak k pobytu, 
tak jako výchozí bod pro cestování do ostatních států 
Evropy. Na spoustě míst už jsem byla a je to tu úžasné.
l Co nebo kdo ti tu nejvíce chybí? 
Samozřejmě moje rodina. Nejvíce asi moje sestra, která 
zrovna čeká první miminko, mého budoucího synovce. 
Jinak skoro nic, jen možná pár obchodů a restaurací, 
do kterých jsem ráda chodila.
Přejeme Bethany, aby se jí u nás líbilo!

Za odpovědi Bethany děkuje Jitka Fáberová

Pokračování ze strany 32

I v letošním roce začal na naší škole pracovat žákovský 
parlament. Prvním úkolem, který parlamentáři řešili, 
bylo hlasování o tom, do čeho chtějí žáci naší školy in-
vestovat 20 000,- Kč, které dostali od města. Nejprve 
vzešlo z jednotlivých tříd několik návrhů, které byly 
na půdě parlamentu předneseny a okomentovány. 
Mezi nimi byly například organizace školního plesu, 
posezení na chodbách, trampolíny na školní zahradu, 
hvězdářský dalekohled, stolní hry na chodby, pol-
štářky na židle ve třídách apod. Během posledního 
listopadového týdne děti postupně dávaly své hlasy 
jednotlivým nápadům. Po vyhodnocení nakonec vyšlo 
najevo, že velká většina dětí si přeje zakoupit sedačky 
na chodby. Tato varianta nakonec získala 124 hlasů, 
zatímco pro druhou věc v pořadí – pořádání školního 
plesu – hlasovalo 69 dětí. Na třetím místě pak byly 
trampolíny na školní zahradu. V současné době již 
žáci hlavní budovy o přestávkách barevné trojsedáky 
každou přestávku beze zbytku zaplňují.
Další akcí parlamentu je každoroční pořádání Mi-
kulášské nadílky, které se jako každoročně ujali 
žáci osmých a devátých ročníků. Celá mikulášská 
skupina v úterý 5. prosince postupně zavítala do 
všech tříd prvního stupně. Všechny děti dostaly od 
Mikuláše a andělů sladkou odměnu, čerti se tradič-
ně více věnovali těm jedincům, kteří měli za loňský 

rok nějaký ten zápis v „knize hříchů“. Přes počáteč-
ní obavy některých dětí každá návštěva Mikulášovy 
družiny ve třídě končila vždy smírně a v mnoha dě-
tech zažehla vánoční náladu.
Parlament také naplánoval tradiční „DNY V...“ – mimo 
jiné se můžeme těšit na pyžamový den, barevný týden 
apod. Letos poprvé děti vymyslely a na začátku února 
také zorganizují první „kulinářský den“.  Dobrovolníci 
doma připraví jakýkoli studený pokrm (rolády, jedno-
hubky, pečivo,…), během první hodiny je nazdobené 
vystaví na chodbě hlavní budovy. Od hlavní přestávky po 
druhé vyučovací hodině pak budeme všichni obcházet, 
ochutnávat a hlasovat o nejchutnější pokrm. Pro vybrané 
kuchaře budou připraveny pěkné ceny.
Začala také organizace tradičních akcí (TP FEST, roz-
lučka s deváťáky apod.).
Novou věcí, do které se letos chtějí děti naší školy pustit 
a kterou bude parlament zaštiťovat, bude tvorba škol-
ního časopisu. První prosincový týden se sešli všichni 
zájemci, kteří se chtějí na vzniku časopisu podílet, byla 
vytvořena redakční rada a jednotlivé sekce. V současnos-
ti tvoříme první číslo.
Přejme všem, aby dětem nadšení a chuť do společné 
práce vydržely po celý rok.

L. Prchalová 
(koordinátorka žákovského parlamentu)

zprávy ze žákovského parlamentu
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ZŠ bezručovka
INFORmACe K ZáPISU – II. část - 
Odklad školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-
-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k 
povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy 
začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. 
Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením pří-
slušného školského poradenského zařízení a odborného 
lékaře nebo klinického psychologa. 
Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do za-
hájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. 
Diagnostiku dětí, u kterých zákonní zástupci žádají udě-
lení odkladu školní docházky, provádí školské poradenské 
zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně 

pedagogické centrum) a odborný lékař nebo klinický psy-
cholog. 
Ředitel následně rozhoduje o udělení odkladu povinné školní 
docházky podle § 36 odst. 4 školského zákona, jsou-li zákon-
ným zástupcem předloženy oba doporučující posudky. 

Druhá adventní neděle 10. prosin-
ce, Rytířský sál zámku v Kostelci 
nad Černými lesy a kapela Junior 
Stars Band. 
Sál doslova praskal ve švech a ná-
vštěvníci si užívali předvánoční 
koncert. Kapela Junior Stars Band  
(31 dětí!), sbor dětí z hudebních 

tříd 3. a 5. ročníku Bezručovky  
a černokosteleckého Kosáčku a vý-
pomoc z Bandu Pečky nám zahráli 
skladby nikoli vánoční, ale o to mi-
lejší. Jako hosté na koncertu bandu 
se představili pánové Robert Bárta 
- člen  Divadla Járy Cimrmana a Mi-
lan Novák - profesionální hudebník 
a pedagog ZUŠ Český Brod. Nefor-
mální moderování Petry Kobrové 
bylo jako vždy velmi milé. Celý odpo-
lední koncert měl úžasnou atmosfé-
ru a píle a nadšení dětí a především 
jejich učitelů sklidilo velký úspěch.
Kapela Junior Stars Band je vel-
mi mladá kapela, hrají necelé dva 
roky. Za tu dobu však děti stihly 

celou řadu vystoupení: Vánoč-
ní koncert s hudební současnou  
5. třídou, Keramické trhy Kostelec, 
Ples Bezručovky, Zahradní slavnost 
Bezručovky i Zahradní slavnost MŠ 
Čtyřlístek.

Letos vystoupilo všech 9 hudebních tříd poprvé. Ano, je to 
právě 9 let od založení první hudební třídy na ZŠ Bezručova 
v Říčanech. Vánoční koncert zahájili tradičně naši nejmenší, 
prvňáčci, pro které byl tento koncert premiérou. Prvňáčky 
vystřídali žáci z druhé hudební třídy, kteří netradičně zahráli 
instrumentální skladbu na sopránové flétny. Třeťáci zvlád-
li zazpívat a capella a za doprovodu kytary zvládli i skladbu 
Ave Maria. Čtvrtá třída hudební zaujala netradičním zpra-
cováním vánoční písně Hoj, zase jede a dvojhlasně zazpívala 
píseň Čas vánoční. Nejstarší žáci prvního stupně, tedy páťáci 
vyrazili dech trojhlasou skladbou Parvulus nobis nascitur 
z dílny Spirituál kvintetu. Také zazněly společné písně a kole-
dy. Za zmínku stojí, že u některých písní se žáci  sami dopro-
vázeli a o to jim patří větší obdiv. Jejich úsilí, snaha a téměř 
až profesionální výkon při vystoupení byly odměněny vřelým 
potleskem. 

Na vystoupení žáků prvního stupně se podíleli vyučující 
hudební výchovy Jaroslava Šindelářová a  Jana Mrázková 
Fingerová. Nasbírané zkušenosti na prvním stupni žáci 
uplatňují ve vyšších ročnících, kde mohou nacvičovat 
i  náročnější skladby.  
Vánoční koncert Bezručovky byl živým důkazem. Žáci 
druhého stupně vystoupili ve dvou společných seskupe-
ních (7. a 8., 6. a 9. hudební třída) s vyučujícími Martinem 
Mužíkem a Ludmilou Mužíkovou. Během celého večera 
vánoční koncert doprovázela i školní kapela Troufalost. 
Pestrost výběru písní a skladeb už sama o sobě napovídá, 
že se nejednalo o běžný vánoční koncert, ale o koncert vý-
jimečný a netradiční.
Již teď se těšíme na další koncerty, které Bezručovka plánuje.

Za pedagogy Bezručovky 
Zuzana Blechová

„Profesionálové“ z bezručovky

Vánoční koncert v KC labuť Říčany 22. prosince  

34 texty.kuryr@ricany.cz



ze života škol(ek)

ZáKlADNí ŠKOlA u ŘíČANSKÉHO leSA

SemINáŘ O KybeRŠIKANĚ
Zástupci centra PRVoK / E-Bezpečí 
při Pedagogické fakultě Univerzity 
Palackého v Olomouci přijeli na 2. 
stupeň naší školy s besedou zamě-
řenou na prevenci v oblasti rizikové 
komunikace na internetu a mobil-
ních telefonech. Tématy vzdělávací 
akce byly kyberšikana a kybergro-
oming. V první části besedy se žáci 
dozvěděli, co je to kyberšikana, jaké 
má projevy, čím se liší od tradiční 
šikany, jak se proti ní chránit a brá-
nit, jak postupovat v krizových situ-
acích. Tématem druhé hodiny byla 
problematika nebezpečné interneto-
vé manipulace, tzv. kybergroomin-
gu, ve které se internetoví útočníci 
snaží získat důvěru oběti, kterou pak 
přimějí k osobní schůzce. Žáci po-

chopí, jaké strategie a manipulativní 
techniky útočníci používají, prožijí 
si také sami internetovou manipula-
ci a vydírání. Lektoři ukazují nebez-
pečí kybergroomingu na kauzách 
z celého světa (také z ČR). Představí 
také případy, ke kterým došlo v sou-
vislosti se zneužitím sociální sítě Fa-
cebook. Na závěr besedy obdrží žáci 
tematickou „skládačku“ s probraný-
mi tématy a kontakty na intervenční 
instituce.
 Zuzana Pokorná

KlUb ZVíDAVÉHO ŽáKA  
– FeNOmÉN mASARyK.
Dne 17. ledna 
spojil Klub zví-
davého žáka síly 
s Klubem čte-
nářů a společně 
jsme vyrazili do Národního muzea 
na výstavu Fenomén Masaryk.

Výstava se zabývala všemi dů-
ležitými etapami života prvního 
československého prezidenta. 
Žáci dostali možnost podívat se 
na dobové artefakty z Masarykova 
mládí, z období jeho profesorské 
kariéry; dokonce byl k vidění i ori-
ginál prezidentovy vycházkové 
uniformy.
Dále měli žáci možnost se seznámit 
s dobovými kauzami, do nichž byl 
profesor Masaryk zapleten, jako 
jsou hilsneriáda a boj o pravost ru-
kopisů, dále pak se strastmi nově 
rodící se republiky po roce 1918. 
Výstavu doprovázela spousta dobo-
vých fotografií i autentických audi-
onahrávek.
Pevně věříme, že se žákům návště-
va expozice líbila a byla jim dob-
rým edukačním prologem do roku, 
v němž republika slaví sto let od 
svého založení. 

Vojtěch Vytiska

První vlaštovka přicházejícího vánoč-
ního času byla akce družiny – každo-
roční vánoční dílny. Rodiče a děti si 
společně vytvořili jeden z pěti výrobků 
s vánoční tématikou, který ozdobil je-
jich domácnosti. 
Paní učitelky tělocviku zorganizovaly 
druhý ročník Vánoční laťky pro 6. – 9. 
třídu. Závodili zvlášť chlapci a dívky. Ve 
mnoha kategoriích a především v těch 
vyšších padaly rekordy. Vítězství za 6. 
ročník slavili Ondřej Šátek a Kristýna 
Mikolášková, za 7. ročník Adam Hladík 
a Aneta Kučerová s Nelou Vašíčkovou, 
za 8. ročník Šimon Lauer a Julie Dole-

žilová s Natálií Slámovou a za 9. ročník 
Dominik Popelka a Bára Ptáčková.
Další předvánoční akcí byl šachový tur-
naj. Z 1. stupně se zúčastnilo 18 dětí,  
1. místo získal Patrik Fiala, 2. Filip Zíta, 
3. Lukáš Novotný. Z 2. stupně a 5. třídy 
zápolilo 15 žáků, 1. místo vyhrál Adam 
Tyrpekl, 2. Robert Žák, 3. Gleb Genauer.
Největší vánoční akcí byl tradiční Jar-
mark, kde se sešli žáci, rodiče a učitelé 
celé školy. Především prvostupňoví 
žáčci nadšeně tvořili vánoční výrobky 
a dobroty, které na jarmarku nabízeli. 
Novinkou bylo vánoční zpívání. 4.C 
nám zazpívala v češtině píseň Václava 

Neckáře Půlnoční a píseň 
Jaromíra Nohavici Ladov-
ská zima, starší děti zazpí-
valy, zatančily, ba i přehrály 
vánoční písně v angličtině 
a němčině. Vánoční zpívá-
ní jsme si zopakovali ještě 
v tělocvičně a těšíme se, že 
se příští rok přidají i další 
třídy a společné předvánoč-
ní setkání tříd se stane další 
školní tradicí.
 Zuzana Pokorná

Ohlédnutí za vánočním časem a čertovský rej

3. ZŠ u Říčanského lesa 
v Říčanech přijme 

uČItele 1. StuPně. 
Nabízíme stabilizační příspěvek 

14.000,-, dále náborový příspěvek 
24.000,- Kč vyplácený po dobu tří let 
a příspěvek na dopravu do zaměst-
nání; přátelské a vstřícné prostředí 

mladého kolektivu. 
Kontakt: Dalibor Dudek, 

dalibor.dudek@zs.ricany.cz, 
tel.: 739 610 085.
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Vánoční koncert 
 Ve čtvrtek 14. prosince se v prostorách 
našeho gymnázia odehrál již každoroč-
ní předvánoční Koncert na schodech. 
Účinkoval na něm pěvecký sbor našeho 
gymnázia pod vedením nenahraditelné 
paní profesorky Ivany Remkové. Vtip-
nými výstupy doplnili sbor talentovaní 
herci z dramatického kroužku, ostatně 
jako už každý rok. Tentokrát si nepři-
pravili žádné divadelní představení, ale 
krátké humorné vsuvky, které obohatily 
atmosféru už tak skvělého večera. 
Reflektory zapnuty, svíčky zapále-
ny, texty (snad) naučeny a šlo se na 
to. Koncert odstartovala vícehlasá 
píseň Hallellujah, kterou jsme si ná-
ramně užili, stejně jako ostatní písně. 
Hostovali nám dokonce i dva nadaní 
zpěváci (kteří ale do sboru chodit ne-
mohou) - Matyáš Fořt z primy a Jan 
Zenkl z 2. ročníku. 
  Koncert se opravdu vydařil a atmosféra 
byla naprosto jedinečná. Chtěla bych 
vám proto za celý sbor a dramatický 
kroužek poděkovat za to, že jste na kon-
cert přišli a učinili náš koncert zážitkem, 
který jen tak znovu neprožijeme.

 Kateřina Pokorná, V4

Vánoční dobročinný bazárek

Již po několik let v předvánočním čase 
se na naší škole pořádá bazárek na pod-
poru zvířat v nouzi. I v tomto školním 
roce se poslední dva dny před Vánoce-
mi objevily na chodbě gymnázia stolky 
s domácím pečivem, knížkami, bižuterií 
a různými drobnostmi, které studenti či 
profesoři donesli. Prodejem těchto před-
mětů a různých dobrot se získaly peníze 
pro několik zvířecích útulků. Sešlo se 

i několik věcí přímo pro zvířata – granu-
le, pamlsky a obojky. Hlavními organi-
zátory byli studenti a studentky ze sexty, 
jimž patří velký dík od podpořených 
útulků a ten samozřejmě patří i všem 
dárcům dd

Člověk v náhradách 
a emotivní mořský svět
Před vánočními prázdninami jsme se, 
septima a třetí ročník, vydali s třídní-
mi profesorkami do Mořského světa 
a Národního technického muzea. 
V Mořském světě jsme vyslechli před-
nášku o nejzajímavějších druzích 
ryb chovaných v prostorách výstavy 
a jiných mořských potvorách. Poz-
ději jsme měli možnost prohlédnout 
si akvária sami a dokonce i nakrmit 
ryby v jednom z akvárií. Exkurze kon-
čila krátkým dokumentárním filmem 
o žralocích a nebezpečných setkáních 
s jinými zvířaty. Svoje znalosti jsme 
si ověřili vypracováním pracovního 
listu. Následovala návštěva NTM na 
Letné. Hlavní náplní prohlídky byla 
výstava protetiky, která nás seznámi-
la s historií i současností protetiky, 
perspektivami náhrad lidského těla 
a poukázala na propojení medicíny 

s vědou a technikou. Výstava vznikla 
ve spolupráci s Univerzitou Karlovou 
a Národní lékařskou knihovnou. Od 
naslouchadel přes prsní implantáty, 
až ke složitým kyčelním endoproté-
zám. Koho by takováto výstava neza-
jímala. NTM skrývá i další edukační 
programy a interaktivní výstavy. 
Někteří z nás se po výstavě protetiky 
přesunuli do druhého patra na výsta-
vu očních klamů, kde si mohl každý 
interaktivně vyzkoušet svou pozor-
nost i trochu motoriky.
Výstavu jsme si všichni velmi užili, 
děkujeme našim paním profesor-
kám, a těšíme se na další společné 
exkurze. Hlavně před prázdnina-
mi!

Anežka Rohlíčková, V7, Anna  
Křivánková a Lucie Langerová, C3

Proč se říká PlATIT?
9. ledna navštívili žáci sekundy 
v rámci předmětů matematika 
a výchova k občanství výstavu 
Příběh peněz v říčanském muzeu. 
V komentované prohlídce se do-
zvěděli o  historii platidel, mohli 
si prohlédnout velmi staré mince 
nebo bankovky, které se v našich 
zemích používaly, a při návštěvě 
jeskyně se mohli zamyslet nad tím, 
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zda jsou peníze opravdu na 
prvním místě.
Na závěr se někteří možná 
poprvé dostali k sestavování 
rozpočtu a zjistili, že rozum-
ně hospodařit není úplně jed-
noduché.
Výstavu postupně navštíví 
i žáci dalších tříd. A jestli ne-
znáte odpověď na otázku z ti-
tulku, zajděte do muzea i vy. 

 D.  Koukolová

Volby
Dne 12. 12. 2017 se na naší 
škole konaly ,,parlamentní“ 
volby, na které jsme se připra-
vovali od začátku září v rámci 
hodin SVP. Kandidovalo cel-
kem 6 fiktivních stran s po-
měrně originálními volebními 
programy. Celková volební 

účast byla 51 %, nejvyšší ve 
V2 a V4 (kolem 85 %), nejniž-
ší v C3 (11 %) a u učitelů (29 
%). Ve volbách zvítězila strana 
NE-(ne)bude hůř s 34 % hla-
sů, která studenty lákala přísli-
bem maximálně 1 testu denně 
a učitelům slibovala vyšší pla-
ty. Na druhém místě se s 24 
% umístila strana TOP 0 DO-
NUT, která zřejmě upoutala 
voliče volebním slibem “ke 
každému obědu donut zdar-
ma”. Další čtyři strany se zú-
častnily voleb s následujícími 
výsledky: OSD 15 %, Růžoví  
12 %, DPS 8 %, NE 2017  
7 %. Projekt byl pro nás pouč-
ný i velmi zábavný, dal prostor 
naší kreativitě a samostatné 
práci.  
 V2- skupina 1, SVP

Zájemci o studium na osmiletém 
oboru vzdělávání odevzdají při-
hlášky ke studiu do 1. března 2018 
k jednotné přijímací zkoušce, která 
se koná 13. 4. 2018 nebo 17. 4. 2018.  
Pro školní rok 2018/2019 se bude 
přijímat 30 uchazečů, denní forma 
studia, kód studia 79-41-K/81. 

Naše gymnázium nabízí:
l kvalitní studium gymnaziálního 
typu, které je dokladatelné nejen 
úspěšností studentů u maturitních 
zkoušek, ale také 95% úspěšností 
našich absolventů v přijetí na VŠ 
(1. lékařská fakulta UK, Právnická 
fakulta UK, Přírodovědecká fakulta 
UK, Pedagogická fakulta UK),
l klidné a příjemné klima na škole, 
l genderově vyvážený pedagogic-
ký sbor, který je plně kvalifikovaný 
(12 mužů a 11 žen),
l dělení tříd na jazyky (anglický, 
německý, francouzský) a na výpo-
četní techniku, 
l volitelné semináře od septimy 

(M, Čj, OSZ, D, Z, B, Ch, Du, 
Aj, Fj, Nj, Fy, IKT), 
l volitelné kroužky (Aj, Fj, Ch 
– práce s laboratorní technikou, 
dramatický kroužek, kroužek 
deskových her, klub mladého 
diváka, robotický kroužek),
l každoročně pořádané 
ozdravné pobyty na horách, 
vzdělávací exkurze a přednáš-
ky, studijní i poznávací zájezdy 
do zahraničí, adaptační kurzy 
pro nové žáky a žákyně primy, 
třídní výlety.

Podrobnější informace získáte:
- na telefonním čísle 323 632 590 
(sekretariát školy - paní Brouka-
lová, zástupkyně ředitelky Božena 
Vojtěchová, ředitelka Helena Mrůz-
ková), - na e-mailové adrese:
mkg@seznam.cz,  
helena.mruzkova@mkg.cz, 
- na webových stránkách školy: 
www.mkg.cz.
Všem zájemcům o studium na na-
šem gymnáziu přeji hodně štěstí  
a těším se, že se s mnohými setkáme 
v novém školním roce 2018/2019.

Helena Mrůzková, 
ředitelka gymnázia 

masarykovo klasické gymnázium Říčany

dEn oTEvŘEnÝCH dvEŘí 
je dle individuální domluvy s ředi-
telkou školy:
telefonní číslo: 323 632 590 (se-
kretariát gymnázia)
e-mail: mkg@seznam.cz, 
helena.mruzkova@mkg.cz
Upřednostňujeme individuální kon-
zultace se zájemci a jejich rodiči. 
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VI. ročník soutěžní pěvecké přehlídky 
„Pěvecké mládí“
Již VI. ročník soutěžní pěvecké přehlídky žáků říčan-
ských škol „Pěvecké mládí“ pořádá ZUŠ Říčany ve 
spolupráci s městem Říčany a KC Labuť. Přehlídka 
proběhne 13. března 2018 od 9.00 v KC Labuť. Začá-

ZÚŠ Říčany tek soutěže je sice v 9.00 hodin, ale od 8.00 je možné se 
v Labuti rozezpívat a případně domluvit se zvukařem.
Korepetice s panem učitelem Petrem Malínkem budou 
probíhat opět v ZUŠ, jako vždy v termínech, které bu-
dou včas oznámeny.
V porotě zasednou pedagogové z říčanských škol. Role 
předsedkyně poroty se ujme paní Jana Nováková z Ná-
rodního institutu dalšího vzdělávání v Praze a profesorka 
zpěvu.
Veškeré další informace naleznete na www.zusricany.cz. 
Zveme k účasti všechny děti ze škol, školek a školiček v Ří-
čanech, které rády zpívají, a těšíme se na vaše krásné výko-
ny. Za realizační tým

Hana Javorská
zástupkyně ředitele ZUŠ Říčany

0. kategorie: do 7 let, 1. kategorie: 7 - 9 let, 2. kategorie:  10 - 12 let, 3. kategorie: 13 - 16 let 

dramaturgie soutěžního vystoupení by měla odpovídat příslušné věkové kategorii a hlasové dispozici soutěžícího. 
Žádný soutěžící nesmí ke dni soutěže překročit stanovený věk

Propozice pro pěveckou soutěž

Stanovený soutěžní repertoár:
0. kategorie: lidová píseň s živým doprovodem (klavír, kytara) časový  limit 1 - 3 min
 lidová nebo umělá píseň (doprovod živý, Cd) 

1. kategorie: lidová píseň s živým doprovodem (klavír, kytara) časový  limit 2 - 4 min
  lidová nebo umělá píseň (doprovod živý, Cd)

2. kategorie: lidová píseň s živým doprovodem (klavír, kytara) časový  limit 3 - 5 min
 lidová nebo umělá píseň (doprovod živý, Cd)

3. kategorie: lidová píseň s živým doprovodem (klavír, kytara) časový  limit 4 - 6 min
 lidová nebo umělá píseň (doprovod živý, Cd)
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Překvapte Říčany II 
Psí hřiště

Psí hřiště, někdy nazývané také psí park, je vymezený prostor 
určený pro psy k venčení, hraní bez vodítka a jen okrajově 
k výcviku. Bývá jedním z vstřícných kroků světových měst 
vůči pejskařům na jedné straně a kritikům psích exkremen-
tů na ulicích na straně druhé. Typické psí hřiště se vyznačuje 
nízkým plůtkem, dvojitým vchodem a východem, lavičkami 
pro majitele psů, zajištěným stínem pro horké dny (stromy, 
stojany a nářadím na psí exkrementy, různými prolézačkami 
a také pravidelnou údržbou a čištěním pozemku. Je určeno 
pro širokou veřejnost a je to vítané místo pro volný pohyb, 
výcvik, výchovu a socializaci psů. Slouží rovněž jako místo 
pro setkávání pejskařů.  Hřiště je určeno pro psy všech ple-
men – není žádné plemeno, pro které by pohyb po hřišti byl 
problém (od těch nejmenších, po největší). Výhodou těchto 

hřišť je i to, že ho mohou využívat všechny věkové kategorie 
pejskařů – od dětí po seniory. Překážky zvládnou všichni a je 
možné si je vybrat podle obtížnosti. Psí hřiště nemusí být vel-
ké. Výhodou je, že se dá prakticky umístit na jakýkoli poze-
mek. Předpokládám, že by se jednalo o pozemek v majetku 
města, dá se tedy najít vhodný pozemek, pro které není jiné 
využití. Náklady na vytvoření odhaduji na 200 tis. Kč, záleží 
na velikosti hřiště a jeho vybavení. Dalšími náklady potom 
budou roční náklady na provoz (sekání trávy, údržba majet-
ku, vysypávání košů na exkrementy). Zde lze samozřejmě 
uvažovat i o tom, že by si patronát nad psím hřištěm vzala 
osoba či nezisková organizace. A co říci závěrem? Použijeme 
citát Axela Muntheho – „Pes není zvíře, pes je přítel.“
 Irena Moudrá

Projekty Překvapte Říčany / Mezi námi

Politické změny v únoru 1948 
nadlouho změnily atmosféru i v na-
šem městě. To, že si komunisté 
(v českých zemích vítězná politická 
strana už ve volbách v květnu 1946) 
dělali dlouhodobě nárok na důleži-
té průmyslové podniky v Říčanech, 
dokládá i dopis uložený v archivu 
místního muzea. Okresní národo-
hospodářská komise KSČ v Říča-
nech se 13. února 1948 na své schůzi 
usnesla, aby u automatického mlýna 
– známého jako Bartošův mlýn – 
byla zavedena státní správa. Komise 
si uvědomovala významné postavení 
mlýna ve městě i okolí. V dokumen-
tu adresovaném Okresnímu národ-
nímu výboru v Říčanech se píše: 
„Automatický mlýn v Říčanech má 
na říčanském okrese nejvýstavnější 

a nejprostornější budovy a nejvýhod-
nější polohu, neboť leží u hlavní dláž-
děné silnice v okresním městě v Říča-
nech, v zemědělském kraji…“
Původní název podniku z konce 19. 
století zněl „Umělecký parní válcový 
mlýn Karla Bartoše“. V meziválečném 

období semlel ročně šest stovek vagonů 
obilí, v roce 1948 už měl za sebou dva 
požáry (v letech 1932 a 1945). Komu-
nistický režim majitele vystěhoval a do 
podniku umístil sklady velkoobchodu. 
V roce 1988 byly objekty odstřeleny.  
 Renata Skalošová

Střípek historie: neblahé 70. výročí
fo
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Bartošův mlýn stával v lokalitě pod nádražím mezi dnešními ulicemi 17. listopadu, Politických vězňů a ces-
tou svobody. snímek prosperujícího podniku pochází z třicátých let 20. století. Po válce už bylo vše jinak…
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Mezi námi

Chodíte na procházky sami nebo 
se psem? Běháte? Jezdíte na kole? 
Pomozte nám s kontrolou značení, 
vytipováním zajímavostí, upozor-
něním na nevhodné úseky.
Ladův kraj je protkán stezkami. Tu-
ristickými, naučnými, cyklistický-
mi. Značené trasy spojují obce, za-
jímavosti, pamětihodnosti. Vedou 
přes místa s výhledy. Členské obce 
Ladova kraje budují stezky nové, 
upravují a spravují stezky a trasy 
stávající. 
Jednou ze značených tras v našem 
regionu je trasa Krajem Josefa Lady, 
dlouhá 76 km s převýšením 222 m, 
spojující 22 obcí. Trasa byla vyzna-
čena již v roce 2010 z dotace fondu 
Nadace partnerství. Označena je 
červenou kytičkou. Na příští měsíce 
je naplánována oprava tohoto znače-
ní. Zvyšující se automobilová dopra-
va má vliv na bezpečnost některých 
úseků. Svazek proto bude tuto trasu 

upravovat tak, aby byla bezpečnější. 
Pro turisty a cykloturisty přibudou 
i odkazy na další zajímavá místa, 
body setkávání, gastro a servisní 
místa. Vítáme vaši pomoc. Děkuje-

me za zasílání upozornění a námětů 
na: css.laduv.kraj@seznam.cz

Jana Kolorosová, 
tajemník svazku obcí Ladův kraj,

 www.laduv-kraj.cz

MiKRoREgion

lAdŮV krAj
Sportujete a zároveň pomáháte?! 
Dnes na trase Krajem Josefa lady

Během letošní Tříkrálové sbírky, kte-
rá probíhala od 1. do 14. ledna, poča-
sí koledníkům přálo, žádný nepříjem-
ný mráz ani sníh jako v minulém roce 
je nečekal, a proto odhodlaně všichni 
vyšli do říčanských ulic a také do ně-
kterých okolních obcí. Vykoledovali 
úžasných 93 243 Kč, což je nejvyšší 
částka za celou dobu trvání sbírky. Za 
tento výsledek zaslouží koledníci ve-

liké uznání a poděkování. Moc si vá-
žíme toho, že sbírka oslovila i dárce, 
kteří bohatě přispěli do tříkrálových 
pokladniček. 
Ať dobrý Bůh štědře odpla-
tí všem koledníkům, dárcům  
a dobrovolníkům, kteří se na Tříkrá-
lové sbírce podíleli.

Marie Junková
Farní Charita Říčany

Tříkrálová sbírka 2018 - poděkování

Poděkování
dobrý den, chtěla bych vaším 
prostřednictvím poděkovat 
neznámým manželům, kteří mě 
1. listopadu kolem půl osmé 
hodiny ranní dopravili k ošetření 
do říčanské nemocnice. Cestou 
autem do zaměstnání se mi 
udělalo velice slabo a špatně, 
až jsem vypnula zapalování 
uprostřed křižovatky U anežky. 
Ihned se mě ujali a i auto 
dopravili mimo křižovatku a mě 
do nemocnice. Prosím případné 
svědky, kdybyste manžele znali, 
vyřiďte jim můj velký dík! 
 Alexandra dekojová, 
� rtg�asistentka�říčanské�
� nemocnice.
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Zdravíme čtenáře Říčanského kurý-
ru. Srdečně vás zveme na přednášku, 
kterou už vidělo mnoho lidí. A my si 
konečně zapřednášíme i v našem do-

movském městě! Poslechnout si nás 
můžete v kině Fialka, ve středu 21. 
února ve 20:00. Lístky můžete pořídit 
v předprodeji na www.kino.nafialce.cz.
 V roce 2016 jste si mohli přečíst 
o přípravách naší výpravy do střed-
ní Asie, při které jsme navštívili  
15 zemí a ujeli 16 500 km. Putovali 
jsme naším automobilem Škodou 
100 Barčou. A pokud chcete vědět, 
jaké to je být uprostřed Íránu bez 
peněz, koukat se do hlavně samopa-
lu nebo jak se hledá cesta v poušti, 
nesmíte si náš výklad nechat ujít. 
A máme tady pro dva nejrychlejší 

z vás po dvou vstupenkách. Podmín-
kou je vaše trvalé bydliště v Říčanech 
a musíte mi napsat SMS ,,chci lístky 
dokola kilem“ na můj mobil. Dva 
nejrychlejší berou lístky. A vzhledem 
k tomu, že jsme cestou neustále něco 
hledali, musíte si i vy najít můj telefon 
(v redakci ho nemají), budete muset 
pátrat po „internetech.“  
p.s. Na místě budeme soutěžit o náš 
kalendář na rok 2018. Ti méně šťastní 
si ho budou moci zakoupit, v prodeji 
bude také naše kniha. A nezapomeň-
te, bude to jízda!
 Daniel Urban

Přednáška Dokola kilem! Soutěž o lístky

Vážení, přidej-
te se do našeho 
týmu, který re-
alizuje projekt 
„ K o m u n i t n í 

plánování sociálních služeb na Ří-
čansku“. Jste uživatelem sociál-
ních služeb? Nebo sociální služby 
využívá někdo z Vašich blízkých a 
Vy s nimi máte osobní zkušenost? 
Nebo se prostě jen o sociální služ-
by zajímáte a není Vám jedno, ja-
kým směrem se bude ubírat rozvoj 
služeb v našem regionu? Právě 
pro Vás organizujeme veřejná se-
tkání po celém regionu Říčanska.
Pokud budete mít zájem o další 
spolupráci na projektu, nabízíme 
účast v pracovních skupinách se-

nioři, zdravotně postižení, rodina, 
děti a mládež a ohrožení sociálním 
vyloučením. Pracovní skupiny bu-
dou mít následně za úkol stanovit 
priority a cíle zvolených cílových 
skupin a definovat problematické 
okruhy a zdroje. Bližší informace 
na veřejném setkání, popř. na so-
c i a l n i . p l a n o v a n i @ r i c a n s k o .
eu, tel. číslo 727 886 653. Rádi 
Vám poskytneme bližší informace  
o projektu. 

Přijďte se s námi podělit o své 
zkušenosti, rady a návrhy. Bude-
me diskutovat v pondělí 5. února 
od 17:00 v zasedací místnosti 
MAS Říčansko, Olivova 224, Ří-
čany.

SOCIálNí PláNOVáNí NA ŘíČANSKU
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RADIUS Øíèany s.r.o.

danì, finance
ekonomické poradenství

zpracování úèetnictví

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

TÉmA NA ÚNOR: ZmĚNy V eleKTRONICKÉ eVIDeNCI TRŽeb  
– TŘeTí A ČTVRTá VlNA Se ODKláDAJí

ÚČeTNí A DAňOVá PORADNA PRO PODNIKATele

Vážení čtenáři, v minulém čísle jsem 
Vás na tomto místě poprvé seznámila 
s jedním z našich zákazníků. Musím 
konstatovat, že ohlasy byly hodně 
pozitivní, a proto budu pokračovat po celý 
rok 2018.  Opakuji, že tímto projektem 
sleduji dva základní cíle. za prvé 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.  
dnes tedy představím společnost 
tonI cAr trAnSPort s.r.o. a jejího 
majitele pana antonína Šaška, který 
zde v Říčanech podniká už více než 25 
let, což je dle mého soudu tím nejlepším 
důkazem o kvalitě a poctivosti práce celé 
firmy. Pan Šašek zpočátku podnikal jako 
fyzická osoba, v roce 2001 pak převedl 

své aktivity do s.r.o. a jako právnická 
osoba funguje dodnes. Oborem jeho 
činnosti je silniční nákladní doprava, 
spediční a logistické služby a skladování, 
a v neposlední řadě je to prodej a 
půjčovna přívěsných vozíků a nákladních 
přívěsů. TONI Car TraNSPOrT je rodinná 
firma, která při své práci ctí tyto zásady: 
poctivý a seriózní přístup k zákazníkovi, 
spolehlivě provedená práce a budování 
dlouhodobých vztahů se zákazníky 
i zaměstnanci. Přátelská a rodinná 
atmosféra ve firmě je základnou, na 
které majitel postavil svou personální 
politiku a měřítko času potvrzuje, že tento 
jeho přístup je skutečně ten správný. 
Spolupráce TONI Car TraNSPOrTu a 
radIUSu spočívá ve zpracování mezd pro 
všechny zaměstnance, neboť finanční 
účetnictví má TONI Car TraNSPOrT 
zajištěno svými kmenovými zaměstnanci. 
Vše začalo tím, že náhle (ze dne na den) 
musel pan Šašek zajistit zpracování mezd 
a proto oslovil radIUS jako místní firmu. 

První mzdy byly zpracovány sice v krizovém 
režimu, ale profesionálně, včas a ve 100% 
kvalitě. Já sama jsem velmi potěšena, že 
nyní - s odstupem několika málo měsíců – 
pan Šašek konstatuje, že jeho rozhodnutí 
spolupracovat s radIUSEM bylo dobrým 
rozhodnutím, a že v této spolupráci 
určitě hodlá pokračovat i nadále, že je 
s naší prací spokojen. Protože situace 
kolem převzetí agendy v případě této 
firmy opravdu nebyla jednoduchá, 
dovolím si na tomto místě poděkovat 
naší specialistce na mzdové účetnictví, 
paní Evě Vackové, protože vedle aktivní 
součinnosti TONI Caru je to právě ona, 
kdo stojí za úspěchem celého převzetí 
mzdové agendy tohoto našeho zákazníka. 
závěrem bych chtěla všem čtenářům 
vyslat signál, že modrožluté plachty nebo 
vozíky s popisem TONI Car TraNSPOSrT 
patří k Říčanům, a pro mne osobně jsou 
synonymem pro označení spolehlivé 
místní firmy a solidního obchodního 
partnera.

Podle původního znění Zákona č. 112/2016 Sb. o elektronické 
evidenci tržeb (dále už jen EET) měla od 1.3.2018 startovat tzv.  
třetí vlna a od 1.6.2018 pak tzv. čtvrtá vlna, nebo chcete-li fáze, 
EET. V prosinci 2017 Ústavní soud projednal návrh skupiny 
poslanců a částečně jim vyhověl tím, že svým usnesením zrušil 
platnost některých částí zákona o EET. Co to znamená v praxi 
pro nejbližší dny a týdny? Celá podstata se dá shrnout do těch-
to bodů: Za prvé start třetí a čtvrté vlny se odkládá. Odkládá se 
do doby, než bude schválena novela zákona o EET. Jinak řeče-
no: Ti, kdo měli začít evidovat své tržby od 1.3.2018, respektive 
1.6.2018, mohou prozatím zůstat v klidu.  Konkrétně to jsou na-
příklad účetní, lékaři, právníci, prodejci na farmářských trzích, 
stánkoví prodejci kteří prodávají občerstvení bez stolů a židlí, 
nebo třeba vybraní řemeslníci.  Druhou významnou změnou 
je to, že byla zrušena povinnost evidovat v systému EET bez-
hotovostní platby provedené platební kartou, prostřednictvím 
platební brány a jiným podobným způsobem. Tato změna se 
týká kromě obchodníků v tzv.“kamenných provozovnách“ 
(tedy v obchodech a restauracích) také velmi významné skupiny 
prodejců na internetu, tzv. e-shopů.  Třetí změna se týká údajů, 
které povinně musí obsahovat účtenka. Konkrétně: je zrušena 
povinnost uvádět na účtence DIČ prodávajícího, které obsahuje 
rodné číslo. Jak tomu rozumět? Pokud je prodávající právnickou 
osobou, pak jeho DIČ se skládá z předpony CZ a jeho IČA (IČO 

je veřejně dostupný údaj, o tom není sporu). Pokud však prodá-
vající je fyzickou osobou, pak jeho DIČ se skládá z předpony CZ 
a jeho rodného čísla, takže toto opatření sleduje posílení ochrany 
osobních údajů. Ústavní soud řešil i například výjimku pro pro-
dej vánočních kaprů v období mezi 14. a 24. prosincem, ale toto 
téma si ponecháme na předvánoční čas. Závěrem bych téma 
EET shrnula asi takto: upozorňuji všechny čtenáře, že zákon 
o EET nebyl zrušen. Tento zákon jako celek před Ústavním sou-
dem obstál, elektronická evidence tržeb byla vyhodnocena jako 
legitimní nástroj pro výběr daní a narovnání podnikatelského 
prostředí. Třetí a čtvrtá fáze EET nebyla zrušena, ale odložena. 
Všichni, kdo tzv. „spadli“ do první a druhé vlny EET, evidují své 
tržby i nadále. V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontakto-
vat RADIUS Říčany s.r.o., rádi se Vám budeme věnovat.   

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

RADIUS ŘíČANy PŘeDSTAVUJe SVÉ ZáKAZNíKy

aktuální informace: Konec poplatků za platby kartou
V sobotu 13.ledna 2018 vstoupila v platnost Evropská směrnice o platebních 
službách Psd2, která je v právním prostředí České republiky aplikována 
zákonem o platebním styku. tato směrnice zakazuje účtovat poplatky za 
platbu kartou typu Mastercard a VIsa. Případné porušení tohoto zákazu 
obchodníkem by mohlo být kvalifikováno jako bezdůvodné obohacení 
obchodníka na úkor spotřebitele, nebo nekalá obchodní praktika. sankce za 
takovéto jednání mohou dosáhnout až 5 milionů korun.
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Známé výletní místo v údolí Rokytky, jehož historie 
sahá do období první republiky, se mohlo klidně jme-
novat „U Rybky.“ Možná by to i lépe korespondovalo 
s cílem mnohých výletníků-rybářů. Než se koupaliště 
ujal Antonín Jureček, v pořadí třetí pronajímatel kom-
plexu restaurace a koupaliště, vedl ho totiž Karel Ryb-
ka. Letos uplyne 140 let od jeho narození.
Karel Rybka má zásluhy už na vybudování tohoto místa, 
které pouze utvrdilo pozici Radošovic (které se staly sou-
částí Říčan v roce 1953) jako letoviska. Obec se tak zařadila 
mezi výletní místa na železnici Františka Josefa I., vedoucí 
z Prahy do Českých Velenic –mezi Mnichovice, Mirošovice, 
Senohraby nebo Čerčany. Směřovalo sem mnoho známých 
i méně známých lidí, aby si na léto pronajali byt nebo posta-
vili vlastní vilu a trávili zde volný čas. Patřil k nim i v minu-
lém Kurýru zmiňovaný divadelník Václav Figar.
Rybka se narodil 13. listopadu 1878 v Dlouhé Třebové v okre-
se Lanškroun. Vyučil se krejčím. Budoucí ženu našel v Josefě 
Frýdlové, ta pracovala jako prodavačka ve Vídni. Společně 
později odjeli do Ameriky. Procestovali spolu značnou část 
Spojených států a v roce 1910 tam začali žít. To víme od Ryb-
kova vnuka Jaroslava Kabeláka, který o svém dědečkovi také 
řekl, že to byl „strašně chytrej člověk a vynikající organizátor“. 
Svůj talent uplatnil v Chicagu, kde pracoval v Českém národ-
ním spolku ve vyšší blíže nespecifikované funkci.
Do Evropy se s manželkou vrátili ve dvacátých letech. Na za-
čátku roku 1922 si v Radošovicích koupili vilu Maruška č. p. 
104. Dosavadní byt v Praze-Holešovicích tak vyměnili za pří-
rodu, lesy a zimní kolorit, který Radošovice tehdy nabízely. 
Shodou okolností se stejně jako vila jmenovala i adoptovaná 
dcera Rybkových. Tento schopný člověk nezůstával stranou 
dění v obci. Nejprve se stal členem Okrašlovacího spolku, 
jehož kořeny sahají až do počátku 20. století. Velkou měrou 
se podílel na zlepšení zdejších komunikací, rád osobně při-
dal ruku k dílu. Uplatnil se i v komunální politice, konkrétně 

zastupoval program Československé sociálně-demokratické 
strany. Od roku 1927 zastával funkci starosty, výrazně se tedy 
zasloužil o proměnu Radošovic v rekreační oblast. Souvise-
la s ní i značná investice obce do vodní nádrže kolaudované 
v roce 1929. Při slavnostním otevření místní ochotníci ode-
hráli představení hry Na přestavlckém mlýně od Václava 
Budínského. Restaurace byla postavena v roce 1934. Karel 
Rybka byl velmi zaměstnaný muž, ale dokázal i odpočívat. 
Jeho velkou zálibou byla zahrada, na níž nejen pracoval, ale 
také se zde setkával s přáteli, mj. z řad podnikatelů a továr-
níků, a hostil je.
Přesné důvody, proč se vzdal v listopadu 1935 svých funkcí 
ve prospěch převzetí koupaliště na Rokytce, dnešního Ju-
rečku, nejsou známy. Pravděpodobně chtěl investovat své 
schopnosti, dovednosti a energii do díla, které bude hmata-
telné a přetrvá i v budoucnosti. Jeho předpoklady potvrdil  
v dopise i velitel radošovického četnictva Přibyl, který na žá-
dost Okresního úřadu v Říčanech provedl zjištění a následně 
úřad informoval o tom, že je Karel Rybka „zachovalý a úplně 
pro živnost hostinskou spolehlivý. Proti (…) nesvědčí žádné 
skutky, které opravňujíc k domněnce že by živnosti hostinské 
bylo zneužíváno…“
Než se mohl ujmout pronájmu tohoto místa, musel se 
zúčastnit výběrového řízení. Jeho vítězství bylo poměrně 
výrazné a svého posledního soupeře (původně jich bylo 
osm) porazil v poměru hlasů 10 : 4. Pro uplatnění v nové 
roli bohužel neměl moc času. Obecní komplex spravoval 
od ledna 1936; ještě téhož roku, 30. srpna, zamřel na zá-
pal plic. Bylo mu necelých osmapadesát let. Josefa Ryb-
ková se snažila vést podnik sama, ale zakrátko usoudila, 
že bude lepší se této nesnadné úlohy vzdát. Restauraci 
s koupalištěm pak v říjnu 1936 převzal Antonín Jureček.

Šárka Vydrařová

Hlavním zdrojem informací mi byla má bakalářská práce 
„Vyhlášené výletní místo: Jureček a jeho kouzlo se zaměřením 

na stejnojmenný hostinec od počátku do roku 1958“ z roku 
2011 (kapitola Nájemci s podkapitolou Karel Rybka).

Radošovický starosta Karel Rybka
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Karel Rybka (1878–1936) s rodinou na zahradě radošovické vily

Manželé Rybkovi s dcerou před vchodem do restaurace,  
dnes známé jako Jureček. Rok 1936
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Říčany a vznik první republiky/ 2
V seriálu věnovaném roku vzniku Československa spolu 
sledujeme události přelomové doby za pomoci kroniky, 
kterou při říčanském muzeu vedl jeho správce Alois Mu-
druňka. V zimních měsících se nejvíce projevoval válečný 
nedostatek – chyběla už nejen aktuální úroda, ale během 
mrazů se zvyšovala spotřeba paliva. Říčanům pomáhalo, 
že byly přece jen ještě z části zemědělským městečkem.
Bylo obvyklé, že rodiny mívaly menší hospodářství. Zásoby 
paliva lidé doplňovali z blízkých rozsáhlých lesů. Počátkem 
roku 1918 byla ovšem situace dost svízelná. Po čtyřech vá-
lečných letech byli obyvatelé nejen zdejšího kraje vyčerpáni 
dlouhodobou nouzí. Ceny stoupaly do značných výšek. Zbo-
ží se často prodávalo „pod pultem“.
Během války byli lidé omezováni i v jiném směru. Hned od je-
jího počátku roku 1914 docházelo k oklešťování spolkového, 
shromažďovacího, listovního a tiskového práva. Sokol úřady 
sice hned nezakázaly, ale jeho činnost byla utlumena, mimo 
jiné i tím, že značná část mužských členů musela na frontu. 
Počátkem roku 1916 byl místní Sokol přece jen zakázán 
a zcela rozpuštěn. Také obecní samospráva přišla o některé 
své pravomoci a fungovala pod neustálým dozorem. Už roku 
1915 došlo k zavedení přídělových lístků na potraviny.
Zábava, jak se zdá z níže uvedených postřehů učitele Aloise 
Mudruňky, však přesto (nebo právě proto) neutichala, ba 
naopak. Taneční sály praskaly ve švech. Posledních deset let 
před válkou došlo navíc k bouřlivému rozvoji „turistické“ 
vybavenosti. Byly vystavěny výletní hostince (později hotely) 
Monopol, Amerika, sáňkařská dráha s lesní čajovnou, kou-
paliště v Olšánkách, staré koupaliště v Radošovicích. O pěk-
ný vzhled města se od roku 1901 staral Okrašlovací spolek.
3. února 1918
Nemáme čím topit. Přivalila se studená vlna od zápa-
du a opět mrzne, ač nejsou mrazy již tak silné jako loni. 
Protože není sněhu, trpí ozimy. K tomu všemu stále větší 
nedostatek jídla a všeho ostatního. Vajíčka se prodávají 
zde po 1 K až 1 K 1 h [po jedné koruně až po jedné koru-
ně, jednom haléři]. Mléko není k dostání. Když sháníme 
po vesnicích mléko, říkají hospodyně: „Nemám“. Pražá-
ci za něj nabízejí za litr už 80 h i 2 K. Nechají-li Ti 1 litr za  

1 K, domnívají se, že činí kupujícímu velikou milost. Když jsou 
vejce tak drahé, není divu, že jsme platili za slepici 16-20 K. 
Také husu 9 kg živé váhy koupila v Pardubicích v lednu jedna 
paní s nimi známá za 162 K, zde jsou ale ještě dražší. Špulka 
nití harlémských 950 m za 33 K. V Praze se prodávají nitě na 
metry. Invalidi prodávají také toto zboží. Sice o něco zdánlivě 
levněji, ale ve skutečnosti mnohem dráže, protože na cívku 
vespod nabalí papír a na ten navinou trochu nití. Průmysl pi-
vovarnický rozmáhá se na venkově. Mnozí si vaří doma pivo. 
Jakost jeho záleží na dovednosti vařiče. Zákazy finančního 
úřadu nejsou pranic platny. Také mnozí loni dosti tabáku si na 
svých zahrádkách vypěstovali. Protože v Praze jest opět klid, 
zavedena zase dosavadní policejní hodina do 10 hodin [úřed-
ně stanovená zavírací doba pohostinských zařízení]. Minulý 
týden byly v Německu veliké stávky.
V sobotu byl pořádán u Kašpárků agrární věneček. Vstupné 
pán 5, rodina 10 K. Návštěva byla dosud v Říčanech nevídaná. 
Ačkoliv jen polovička pánů střídavě směla tančit, mnozí doved-
li si oba odznaky opatřit. Nebylo hnutí a prý někteří raději šli 
do jiného hostince na pivo. Ale tanečníci to jistě nebyli. Ti vydr-
želi tančiti do 7mi hodin ráno. Vstupného vybráno přes 2300 
K. Pak, že je zle! Zítra začneme opět učiti. Jest na čase.
10. února 1918
Vyučování jest v obvyklých kolejích a doufejme, že do prázd-
nin nebude již přerušeno. Jak jsem se dozvěděl, byly při 
nedělní zábavě agrárního dorostu zároveň i v okolních mís-
tech v Uhříněvsi, v Babicích i jinde taneční zábavy a všude 
prý plno. Podle všeho mladí staří si nahradili, co zameškali 
v předešlých letech válečných...
... Při přehlížení poznámek přišel jsem na stránku nezanese-
nou do této knihy. Podle této hrozil se zdejší krejčí ceny nití kon-
cem roku 1915 a naříkal, že špulka nití, která počátkem války 
byla za 36-40 h, stojí dnes (31/12 1915) 1 K 30 h a plátno  
1 m [zdražilo] ze 48 h na 2 K 20 h. O nynějších cenách jsem se 
zmínil na straně vedlejší...
... V sobotu (9. tohoto měsíce) byl zde varhanář, který pro vá-
lečnou úřadovnu přijímal cínové píšťaly zdejšího i tehovského 
kostela. Platí za 1 kg cínu 15 K (v obchodě dávají až 50 K). 
[Staré píšťaly] budou nahrazeny zinkovými. Jenže zinkové 

Pohlednice zaslaná vojákem Václavem roku 1917 do Říčan strýci františku Pacinovi
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píšťaly budou nyní dražší než cínové. Od počátku tohoto mě-
síce zase mrazy nás obšťastnily. Štěstí, že u Říčan jsou lesy. 
Od rána opět chodí lidé do lesa na dříví. Obci přiděleno bylo 
hejtmanstvím mnoho set m3 dříví. Zdejší válečná kuchyně od 
Nového roku zavedená, prospívá docela dobře.
24. února 1918
Ode dneška za týden bude děkovná mše svatá za uzavření 
míru s Ukrajinou, od kteréž se očekává, že nám dodá své pře-
bytky obilní. Jenže dle novinářských zpráv zaplatíme zde za  
1 kg mouky nejméně 13 K, což jest trochu moc... Také s Ru-
munskem se vyjednává mír. Abych se přiznal, nedělám si žád-
ných nadějí příliš velikých v stálost míru.
Nedostatek uhlí stále trvá. Ve středu uhelných dolů, na Kladně, 
se již kolik dní pro nedostatek uhlí nevyučuje. Vzdor tomu, že 

dnes prší, zima trvá dále, ale ze zprávy, že zákonem [byly] sta-
noveny pro Uhry nové maximální ceny, jest mi zase až horko...

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

Čtenářská beseda hraje divadelní představení na radnici, rok 1916
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ReAlITNí PORADNA

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

Chcete také poradit při 
prodeji, koupi nebo proná-
jmu nemovitosti? Pošlete 
mi svůj dotaz k problému, 
který řešíte. 

OTáZKA: Dobrý den. Po rozvodu jsme se dohodli že zů-
stanu bydlet v družstevním bytu který byl manžela. Po 
dvou letech se byt převedl do osobního vlastnictví bývalé-
ho manžela. Dohodli jsme se že mi ho zdarma přenechá. 
Můžete mi poradit jak postupovat? Jde byt darovat a musí 
být smlouva od právníka nebo lze jen převést na katastru?  
A platí se nějaká daň? Děkuji za odpověď. Radka P.

ODPOVĚď: Dobrý den, bytovou jednotku s příslušným 
spoluvlastnickým podílem na domě, popř. pozemku, je 
samozřejmě možné darovat na základě darovací smlou-
vy. Smlouva by měla mít veškeré náležitosti požadované 

zákonem k tomu, aby došlo k bezúplatnému převodu 
vlastnictví a zároveň, aby mohla sloužit jako podklad pro 
návrh na zápis změny v katastru nemovitostí. Z tohoto 
důvodu doporučuji obrátit se např. na advokátní kance-
lář, která vám příslušné dokumenty zpracuje. Co se týká 
daně, pokud se jedná o bývalé manžele, nedá se uplatnit 
daňové osvobození.

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

ODPOVĚď: Dobrý den, fond oprav je složka samotné-
ho nájemného, nikoli služba, nelze ji tedy přeúčtovávat 
nájemci spolu s dalšími poplatky a zálohami. Tzv. fond 
oprav slouží k opravám a zvelebování domu, s čímž nemá 
nájemce nic společného.

Vaše dotazy k realitní problematice můžete posílat na 
e-mail: 
jana.karlachova@re-max.cz 
nebo přes webový formulář zde: 
www.janakarlachova.cz
/realitni-poradna
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Chytré město Kolín
Můj kolega v hnutí STAN (první místopřed-
seda), starosta Kolína a poslanec Parlamen-
tu ČR Vít Rakušan přijal mé pozvání do Ří-
čan, kde by dopoledne 12. února 2018 strávil 
svůj poslanecký den (tedy říčanské dopoled-
ne) v regionu, aby i říčanští měli možnost s 

ním probrat aktuální zajímavá témata a třeba přinést i inspira-
ci. Inspiraci pro Víta Rakušana, na co by se měl STAN soustře-
dit ve své parlamentní činnosti, ale i inspiraci od Víta Rakuša-
na z jeho zkušeností ze sedmiletého starostování v Kolíně.
Kolín je bezesporu chytré město. Kolín (totiž) sbírá jednu 
trofej za druhou v oblasti inovací. Ať už chytrou klíčenkou 

(přístupová i platební karta pro děti všude tam, kam děti 
během dne mohou přijít - vstup do školy, na sportoviště, do 
autobusu, do knihovny, do jídelny, včetně unikátu vysoce 
zabezpečené zdravotní karty), nebo „chytrými odpady“, 
nebo propracovaným systémem placení parkovného, atd.
Spousta podnětů, abychom i my měli „Chytré město Říčany“.
Mezi devátou až jedenáctou hodinou můžete Víta Raku-
šana navštívit v mé kanceláři v Kamlerově ulici, č.p. 795 
(ulice ze Široké, za cukrárnou z náměstí směrem na Svě-
tice), nebo se s námi potkat během jeho návštěvy radnice 
(cca v 11 hodin).

Zdeněk Hraba, místostarosta (Klidné město/STAN)

Polaďme i Říčany
Vážený pane místostarosto Hrabo,
oslovuji Vás jako radního města zodpovědného za dopra-
vu a chtěla bych Vás požádat o zaštítění dlouhodobé kon-
cepce dopravy v našem městě a okolí. Nejprve ještě jednou 
díky za omezení tranzitní dopravy, která bezdůvodně zatě-
žovala životní prostředí. 
Jistě jste seznámen s našimi názory a nesouhlasem 
s výstavbou parkovacího domu v residenční zóně 
pod nádražím, který je součástí Investičního záměru 
Přednádražní prostor, prezentovaný panem starostou 
v Kurýru 7/8/2017 s náklady 105 mil. Kč. Nám jde však 
o mnohem více než o nalezení vhodné lokality pro par-
kování u nádraží.
Do Prahy cestuje každý den 150 000 lidí a hlavní město 
si je vědomo neudržitelnosti stavu automobilové dopravy. 
Buduje parkovací zóny a vytlačuje auta ze širšího centra 
města na jeho okraje a velkou měrou také do Říčan. 
V Praze běží již 3 roky projekt „Strategie udržitelné dopra-
vy do roku 2030“ se zapojením dopravních expertů a ve-
řejnosti. Ambicí je nastavit dopravu tak, aby se více ne-
zhoršovalo životní prostředí (hluk, znečištění vzduchu…) 
a byl nalezen kompromis mezi všemi druhy dopravy. Více 
na  www.poladprahu.cz.
Totožný přístup probíhá také v Brně, Ostravě, Mostě, Jab-
lonci, ale i v Litoměřicích, které jsou svojí velikostí podob-
né Říčanům.
Inspirujme se a nestaňme se nárazníkovým pásmem do-
pravy pro Prahu. Vytvořme společně vlastní vizi udržitel-
né dopravy v Říčanech a okolí. Bude-li řádně prodisku-
továno s odborníky a veřejností pak věříme, že koncepce 
bude natolik zásadní, že „přežije“ více voleb do místní 
radnice. Je to jediná možnost, jak dlouhodobě hájit zájmy 
obyvatel Říčan v oblasti dopravy a uchránit podobu klid-
ného města. 
Navrhujeme také, aby do schválení koncepce dopravy nebyla 
podepsána smlouva na Architektonickou studii přednádraží 
za více než 800 tis. Kč s UNIT architekti, která má dle nás 
pouze potvrdit nekoncepční IZ Přednádražní prostor.
Předem děkujeme za Váš názor.

Renata Kristianová, za Spolek pro klidné Říčany

 Vážená paní Kristianová, 
především děkuji za slova pochvaly 
za omezení tranzitu. Pokles obtěžující 
dopravy je markantní. Město ale zjevně 
čeká ještě další „právní boj“ o alespoň 
udržení současného stavu. Tlak na zru-

šení nebo významné prolomení zákazu tranzitu je z růz-
ných stran obrovský.
Co se týká Vašeho hlavního tématu dopravní koncepce: 
je pravdou, že město pořídilo pozemek pod nádražím 
jako důležitou plochu, která bude vedle odlehčení pro-
storu zelení využita i pro parkování. Ovšem dominantně 
pro parkování určené pro centrum města. Pro všechny, 
kdo chtějí jít do kina, zaplavat si v bazénu, jít do diva-
dla, zasportovat si v hale nebo na atletickém oválu, do-
jít na finanční úřad atd. Z tohoto důvodu jsem hlasoval 
pro koupi tohoto pozemku. Mělo by se podle mě jednat 
výlučně o krátkodobé parkování. Rozhodně nikoli pro 
celodenní stání pro další cestu vlakem. Domnívám se, že 
pro tyto účely by měl sloužit pozemek přímo u nádraží, 
mimo residenční zóny, kde by byl stanoven jasně defi-
novaný počet aut, bez nutnosti budování velkého parko-
vacího domu (který by zřejmě přivedl na už teď ucpané 
říčanské ulice nová auta spíše jen z širšího okolí.)
Vždy ze své podstaty omezený počet parkovacích míst 
se aktuálně snažíme kompenzovat zavedením bezplat-
né místní autobusové dopravy, kde tři trasy by měly 
svůj uzel právě u nádraží a zdarma dovezly Říčaňáky 
k nádraží bez nutnosti použít a parkovat auto někde u 
nádraží.
Koncepce, kterou považuji stejně jako Vy za zásadní 
dokument, by ale měla dát i odpověď na to, jak třeba lidi 
mířící do Říčan z okolních vesnic a městeček motivovat 
nechat svá auta doma nebo na parkovištích mimo Říča-
ny. Na ucelené koncepci všech typů dopravy je potřeba 
začít pracovat. Projekt „Polaď Prahu“ se mi líbí. Pojď-
me to zkusit i v Říčanech.

Zdeněk Hraba, 
místostarosta (Klidné město/STAN)

Názory
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Reakce na reakci
Svou reakcí na mé pojednání pod názvem ,,My v Říčanech 
jsme grandi“ jste, pane Maříku, ve mně vzbudil podezření, že 
mluvíte mimo mísu. Tak říkajíc, já o voze, vy o koze. Používáte 
taktiku jako pan starosta. Zamluvit hlavní téma vším mož-
ným, aby se na to hlavní zapomnělo. Snažte se mne prosím 
sledovat. Pan starosta mně řekl, když jsem se pozastavil nad 
tím, že náš tajemník má přidělené auto, že jinde má tajemník 
i řidiče. Protože našemu starostovi nelze věřit skoro nic, tak 
jsem si zjišťoval, jak je to jinde. A zjistil jsem, že ani v jednom 
z osmi  mnou oslovených srovnatelných měst nemá tajemník 
tzv. manažerské auto, natož řidiče. Pouze v polovině oslo-
vených měst má auto starosta, v druhé polovině ani ten ne. 
Z toho přirozeně odvozuji, že jsme grandi (také se to dá nazvat 
plýtváním veřejnými prostředky).
Ani tím, že jsem dvěma osloveným tajemníkům svěřil, že 
náš tajemník má k dispozici auto i na cesty do a ze zaměst-
nání jsem nelhal. Nebo to snad není pravda? 
Hloupé poznámky o tom, jestli mám v hlavě „papaláše“ 
(nebyl to můj výraz) a na jaký režim asi vzpomínám, si ne-
chte pro sebe. To i vaše občasné jedovaté sliny, které pak 
ani na výzvu, po které se z vás stane mrtvý brouk, nedoká-
žete doložit, nesvědčí zrovna o rovném charakteru.
Vaše zmínka o tříkolovém výběrovém řízení, na jehož zá-
kladě si vás pan starosta přivedl jako tajemníka, je skoro 
úsměvná. Možná že i vy máte povědomost o tom, že pro-
bíhají výběrová řízení, i když už je předem vybráno. Vaše 
údajná dlouholetá manažerská praxe vás také příliš výraz-
ně nepoznamenala v kladném slova smyslu.
O tom přepínači na palubní desce, rozlišujícím soukromé 
a služební jízdy a obsluhovaném právě tím „manažerem“, 
jste snad raději neměl ani psát.
Ale to nejlepší na konec. Vy jste svým manažerským vo-
zem v říjnu 2017 ujel 102 km služebně a 1407 km soukro-
mě. Za ten soukromý km jste zaplatil městu cca 2,40 Kč. 
Ale město ten váš v říjnu služební km stál okolo 60,- Kč. 
Možná, že to byl extremní měsíc, pak lze ale směle tvrdit, 
že při zprůměrování lepších parametrů to vychází v nej-
lepším případě na cca 22,- Kč/km.
Obdobně to bude u auta pana starosty, neuvolněné mís-
tostarostky (proč ta má manažerské auto?) a radního Mi-
chaličky (o kterém mně již několikrát lidé donesli, že má 

v autě trvale dětskou sedačku a často střešní nosič na kola). 
Tak kdo se, pane Tomáši Maříku, netrefil? Ta vaše radniční 
mafie si z toho udělala docela dobrý džob, ale na náš účet. 

Václav Macinauer

Vážení čtenáři, 
předem vás upozorňuji, že tuto odpověď 
na příspěvek pana Macinauera formuluji 
podle obvyklého postupu tohoto pravi-
delného přispěvovatele Kurýra a „říčan-
ského glosátora“: 

Pane Macinauere, ve mně jste nevzbudil podezření, že mlu-
víte mimo mísu (používám vaši terminologii), mne o tom 
svými příspěvky neustále utvrzujete. Nejen, že jste „mimo 
mísu“, ale záměrně informace zamlčujete, zkreslujete 
a překrucujete. Hlavní téma vašeho příspěvku v minulém 
čísle Kurýru jste přeci jasně formuloval v otázce: „Kdo za-
platí Říčanům těch cca 400 tisíc Kč, které za uplynulá léta 
náš tajemník projezdil jenom na cestách z domova a zpět, 
nepočítaje v to, kolik toho jistě ještě soukromě najezdil jak-
si vedle?“ Proto jsem ostatním čtenářům také odpovídal. 
A když jste zjistil, že si vše platím a Říčany využívají pro 
služební auta progresívní CarControl, tak jste to asi schvál-
ně zapomněl, že? Zapomněl jste to ve chvíli, kdy jsem upo-
zornil na to, že svým chováním zbytečně poškozujete nejen 
sebe, ale i město Říčany a všechny říčanské spoluobčany. 
A to, že na vysvětlení o výběrových řízeních reagujete tím, 
že „v řízeních je předem vybráno“, opět jenom vypovídá 
o vašem charakteru. Tak byste to asi dělal vy, kdybyste byl 
ve vedoucí pozici a mohl. U vás platí „podle sebe soudím 
tebe“, proto všichni ve vašem okolí lžou, podvádějí, kradou 
a jsou negativní, asi jako vy. Nechápete, že někdo může věci 
dělat správně. Naštěstí jste v Říčanech většinou výjimka. 
A to vaše nejlepší na konec… Náklady jízdného se měsíč-
ně stanoví podle počtu ujetých km, průměrné spotřeby dle 
TP a ceny na základě čerpání za 1 l paliva v daném období. 
Vím, že je to pro vás trochu složité, ale když jezdíte šetrně, 
tak jsou přímé náklady na 1 km mezi 2 až 3 Kč. Prostě to tak 
je a stejný výpočet pro náklady na 1 km pak platí samozřej-
mě i pro jízdy služební. Takže zase vedle.  

 Tomáš Mařík, tajemník města

Originální titulní strana
Dobrý den, už řadu měsíců se chystám napsat mail s 
poděkováním za nejoriginálnější měsíčník, co znám. 
Konkrétně za nejoriginálnější titulní stranu, kterou 
nám mohou ostatní vydavatelé jen závidět. Souvislost 
obrázků a hlavních titulků je pro mě vždy zdrojem 
očekávání a pobavení. Za jednu z nejlepších považuji 
slavnostní předání budovy bývalé věznice, doplněné 
obrázkem královského průvodu na náměstí. Listo-
padové číslo se vám ale také podařilo, protihlukové 
opatření v podobě mladé, jistě nadějné klavíristky? 
Skutečně originální myšlenka.

Děkuji a přeji hodně originálních nápadů a kombinací 
pro další vydání.

Gábina Pánková
Děkujeme čtenářce za všímavost a rádi doplňujeme vysvět-
lení. Fotografie na titulní straně Kurýru vždy buď akcentuje 
a připomíná akce, které se ve městě konaly, anebo přibližuje 
čtenářům město Říčany v aktuálním období. Upoutávka na 
hlavní téma záměrně nekoresponduje s fotografií na titulní 
straně, ale naopak upozorňuje na to, co nejdůležitějšího Kurýr 
v daném měsíci přináší. Doprovodný text k titulní fotce čtenáři 
vždy najdou v tiráži na straně tři. Redakční rada
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Únor bílý, pole sílí, ale každému se 
nechce být venku v zimě. Anebo po 

pořádné lyžovačce a sportovním výkonu v promrzlé 
přírodě potřebuje prohřát a zregenerovat svoje síly. 
Tělo je už unavené po dlouhém období temných večerů, 
energie ubývá a zima už se jeví jako nekonečná. Máme 
ale řešení – před zimou se dá utéct do teplých krajů, a 
přitom není nutno cestovat mnoho hodin letadlem. 
Tropický ráj, teplou vodu, vlnobití a vodopády najdete 
kousek do Prahy. A navíc se blíží jarní prázdniny! Tak 
pokud nejedete na hory, uhánějte si je užít do Aquapalace 
Praha!  

saunový svět
Každý den vás v saunách čekají tři ceremoniály v sauno-
vém světě ve znamení vybraných vůní. Kromě nich mů-
žete navštívit v únoru premiéru saunového ceremoniálu:
SAUNOVÝ CEREMONIáL  
„POBŘEžNí HLíDKA“
Je tu opět záchranář Mitch. Podaří se mu ochránit svou 
pláž a zachránit tonoucího? Příběhem vás provede mis-
tr saun Jakub, premiéra ceremoniálu vás čeká v neděli  
25. února ve 20 hodin.

vodní svět
OD 5. ÚNORA Až DO 18. BŘEZNA, tedy po celou 
dobu všech cyklů jarních prázdnin, plaveme s mořskými 
pannami a Poseidony.

14. 2. VALENTÝN SE SKUPINOU ČEZ
Valentýnská soutěž o celodenní vstup do Aquapala-
ce Praha završený romantickou večeří v restauraci 
Athena Grill.
17. – 18. 2. VíKEND S CHOCOLANDEM
Pro děti jsou připravené sladké odměny od společnosti 
Chocoland. Čeká nás víkend plný sladkých dárečků.

spa – wellness
NUTRI SOLUTION To nejlepší pro vaši pleť v období 
zimy! 60ti minutové kosmetické ošetření francouzské 
péče Payot. Po ošetření je pleť rozzářená a komfortní. 
Nutri solution obnovuje jemnost, pružnost a zklidňu-
je. Pouze v únoru při zakoupení denního krému Nu-
tricia získáte vyživující tyčinku na rty v hodnotě 290 
Kč zdarma.
Současně nabízíme speciální Valentýnské balíčky.
Rezervujte si svůj termín na tel.: 739 341 082.

fitness
SHOď KILA PO VáNOCíCH! Akce z ledna pokra-
čuje! Přijďte k nám shodit povánoční kila s našim 
fitness týmem – u nás vám s nadbytečnými kily po-
můžeme (vstup do fitness, osobní trénink, skupinové 
lekce, výživové poradenství, výživové doplňky, dia-
gnostika těla a další). 

  Více na www.aquapalace.cz

Aquapalace Praha v únoru
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mládež FK Říčany i v zimě tvrdě pracuje
Všechny naše mládežnické týmy již první 
lednový týden pokračovaly v rozběhnu-

té zimní přípravě.  Úkolem trenérů v tomto období je 
připravit hráče na jarní fotbalovou soutěž, a to jak po 
stránce fyzické kondice, tak po stránce technicko-herní.  
Všichni proto mají vedle pravidelných tréninků napláno-
vaný bohatý program halových turnajů a zápasů.
Nejmenší školička a oddíly přípravek trénují dvakrát 
týdně v tělocvičně ZŠ Bezručova a v nafukovací hale 
sportovního areálu Pacov.  Každý víkend pak úspěšně 
měří své síly se soupeři na halových turnajích.  Kromě 
turnajů pořádaných doma v říčanské hale či hale Na 
Fialce zavítají např. na turnaje do Kostelce, Milovic, Je-
senice, Zbuzan nebo na pražské Háje a Braník.  Oddíly 

žáků trénují třikrát týdně, a to v pacovské hale a venku 
na umělé trávě. Navíc jim trenér na zimu přidal čtvrtý 
venkovní koordinačně-atletický trénink. Vedle halových 
turnajů, kde se jim daří, naskočili od ledna i do víken-
dových zápasů žákovské zimní ligy pořádané Sokolem 
Kolovraty. Oddíly dorostenců můžeme vidět trénovat 
dvakrát týdně na umělé trávě. O víkendu je pak čeka-
jí zápasy zimní ligy dorostenců v pražském Braníku. 
Mládež se u nás díky bohatému fotbalovému programu 
ani v zimě nenudí a poctivě se připravuje na fotbalové 
jaro. Chceš přijít mezi nás? Stačí kontaktovat trenéra 
oddílu. Bližší info o jednotlivých oddílech najdete na  
www.fkricany.cz.

Pro medaile do Nymburka
Již každoročně jezdí 
naši mladí atleti na 

soutěžní klání do tunelu v Nymburce. 
Disciplíny, které nejsou typicky atletic-
ké, ale spíše dovednostní, jsou jakýmsi 
testem pro zahájení halové sezony. 
Děti si tak mohou porovnat výsledky 
tréninkového úsilí na závodní dráze. 
Atletické zázemí, kterým nymburský 
oddíl disponuje, můžeme jen závidět, 
ale my si všimneme úspěchů, které tam 
naši atleti sklidili:

První místo Kristýny Bradové, Vero-
niky Vrbové a Ondry Šátka, druhé 
místo Karolíny Lackové a Lucky Jo-
nákové, třetí místo Honzy Boháče a 
páté místo (medailové) našeho nového 
člena Štěpána Kuse ve sprinterském 
trojboji a další stupně vítězů stejných 
závodníků v technických disciplínách 
jsou jakýmsi zrcadlem naší atletiky.
Díky samozřejmě patří všem našim 
trenérům, kteří ve svém volném čase 
předávají dětem svoje nadšení a uka-
zují správný směr a cestu, která tře-
ba bude občas i trnitá, ale bývá pro 
úspěch dětí nutná. Chceme, aby děti 
sport bavil a byly rády, že jsou součás-
tí říčanské atletiky. Na nich  a hlavně 
na jejich rodičích potom bude, jestli 
přetaví tréninkové úsilí do úspěchů na 
atletické dráze.
Gratulujeme všem účastníkům a záro-
veň medailistům v Nymburce!
Dále bychom chtěli pozvat všechny 

závodníky a příznivce atletiky na „Ří-
čanskou laťku“, která se bude konat 
4. února 2018 v hale na na Fialce. 
Podrobné informace budou zveřejněny 
na stránkách oddílu: 
www.atletika-ricany.cz

T.J. Sokol Říčany a 
Radošovice Vás zve na 

taneční zábavu (nejen) v maskách 

SOKOLSKÉ 
ŠIBŘINKY 2018 

na téma: 

„PRINCEZNA 
REPUBLIKA 

PRVNÍ“ 
 

Místo konání: KC Labuť 

Den konání: pátek 9. února 
2018 od 20.00 hodin 

Vstupné místenkové:  
180 Kč 

 

  
 
 
 

Předprodej vstupenek: Turistické informační centrum Říčany 
Jarmila Voráčková, tel. 720 965 170 
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Vánoční prázdniny 
utekly jako voda, 

děti si odpočinuly a vrátily se plné 
energie zpět do tělocvičny. 
V prosinci jsme ještě stihly účast 
na několika závodech, odkud jsme 

tradičně přivezly medaile a přední 
umístění, několik zlatých, stříbrných 
i bronzových patří našim svěřenky-
ním a uzavřela se tak jejich krásná 
sbírka za náročný rok 2017. 
Děkujeme všem za podporu naše-

ho oddílu, nejvíce městu Říčany 
a MŠMT za poskytnutí dotace na pro-
voz, panu Mráčkovi a Vodenkovi za 
dlouhodobou možnost cvičit v pro-
storách Mnichovické krčmy, která je 
již téměř skvěle vybavena pro závod-
ní gymnastické sporty, i když stále za 
hranicemi našeho města.
V závodních družstvech sportovních 
gymnastek a teamgymu začíná nabitá 
sezóna, která vyústí na jaře přebor-
nickými soutěžemi a MČR, budeme 
se pilně připravovat. Další pro nás 
důležité termíny jsou domácí závo-
dy v březnu ve sportovní gymnastice 
a v dubnu v Teamgymu, které se usku-
teční Na Fialce  a všichni se moc těší-
me na domácí atmosféru.
V kurzech končí pololetí, rodiče na-
vštěvují ukázkové hodiny, aby viděli, 
co se jejich děti učí a jak se jim u nás 
cvičí.

Jitka Jechová a Barbora 
Bernardová

www.gymnastika-ricany.cz

Únor bílý, svaly sílí!
Jarní soutěžní ta-
neční sezona už 
klepe na dveře. 
TŠ Twist Říčany 
chystá mnohé 

nové – a dodejme – velmi zajímavé cho-
reografie! Někteří naopak zdokonalují 
ty stávající. Máme již za sebou mnoho 
letošních tréninků a také hezkých pár 
hodin mimořádných soustředění. I letos 
bychom rádi získali nominaci na MS 
a ME, ale konkurence je stále větší.
Jako každoročně i letos dochází k změ-
nám časů tréninků mnohých taneční-
ků, zejména díky věkovým omezením 
jednotlivých kategorií. Množství našich 
členů musí postoupit, chtějí-li soutěžit, 
do vyšší/starší kategorie. Do nových 
skupin. Ale změna je mnohdy potřeb-
ná i kvůli novým výzvám a podnětům. 
V nově složených formacích i párech, 
jak všichni věříme, budeme mít ale stej-
né úspěchy jako doposud. 
Posledních 10 let jsme v juniorských 
dívčích formacích na MS a ME vždy ve 
finále! I díky skvělé choreografce Ing. 

Zuzaně Boháčkové, která vytvořila 10x 
za sebou choreografii, se kterou jsme 
byli vždy ve finále (a 3x vyhráli MS). A to 
hovoříme jen o juniorských dívčích cho-
reografiích, kdybychom přidali i párové 
a další, byl by to velký výčet. Nicméně 
vloni se do finále MS a ME dostala 
i druhá twistová choreografie, kterou 
nacvičila trenérka Eva Dvořáková, kte-
rá si tímto zaslouží velkou pochvalu za 
natrénování svých špičkových „Chapli-
nů“. Dívky získaly předloni dokonce 
nečekaně i bronz na ME.
Poslední dva roky, pro změnu v dívčí 
dětské kategorii do 11 let, nebyla v ČR 
poražena formace trenérky Karolíny 
Benešové. Její tým letos „spadl“ už mezi 
starší juniorky, kde je již čeká velká do-
mácí i zahraniční konkurence. 
Ve starších párech Dorotka Zaalová 
s Markem Vodičkou posilují skupinu 
akrobatů, už teď se těšíme na jejich nové 
akrobatické prvky. V juniorech bude 
mít premiéru Dan Holoubek s Eliškou 
Maškovou, v žákovské kategorii při-
bude nově Maty Klubal s Amálkou Tit-

zovou a Filip Borl s novou partnerkou. 
Na to všechno a na výkony dalších párů 
a formací si ale budeme muset počkat až 
na duben.
Kdo má ale chuť se k nám připojit - má 
šanci, pokud je mu mezi čtyřmi až sed-
mi lety. Přípravky v Říčanech (tr. Tereza 
Valtrová, Kristýna Kohoutová) a v On-
dřejově (tr. Bc. Lucie Mášová) ještě přijí-
mají nové zájemce.
více na www.tstwist.cz,
www.facebook.com/tstwist

TŠ Twist Říčany

S chutí do nové sezóny!
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Nově vzniklý ÚAMK 
Cyklo-trial klub Střední Čechy má 
za sebou velice úspěšný rok. Rádi 
bychom se s vám podělili o radost, 
kterou z toho máme. 
Začátek roku 2017 byl plný plánů 
a očekávání. Plánovali jsme vybudo-
vání nového trial parku, rozšíření na-
šich řad o nové, nadšené cyklotrialis-
ty  a doufali jsme, že se naši současní 
jezdci se budou pohybovat na předních 
místech ve výsledkových tabulkách jak 
u nás, tak v zahraničí. 
Sezóna začala v brněnských Knínič-
kách a ukázala, že naše smělá oče-
kávání mají reálný základ. ÚAMK 
Cyklo-trial klub Střední Čechy dovezl 
z tohoto závodu tři první (v rámci ČR) 
a jedno druhé místo. 
Prvním vrcholem sezony bylo Mis-
trovství ČR mládeže v cyklotrialu ko-
nané v Blansku. Dopadlo skvěle, 2x 
mistr ČR, vicemistr a druhý vicemistr. 
Toto tempo jezdci dokázali udržet a na 
začátku prázdnin z toho byla jasná 
nominace na Světové hry mládeže, 
které se letos konalo v Dánsku ve měs-
tě Viborg, dle pravidel UCI. Z našeho 
klubu se nominovali Vojtěch Hříbek, 
Denisa Pecháčková, Jakub a Vojtěch 
Kalašovi.
Závody začaly soutěží národů, kde náš 
klub zastupovala dvojice závodníků - 
Deniska Pecháčková a Vojta Hříbek. 
Tato soutěž se Čechům opravdu  po-
vedla a bylo z toho úžasné první místo, 
kdy za sebou nechali velmoci tohoto 
sportu Francii a Španělsko.
Druhý den se konal kvalifikační závod 
všech kategorií a z našich klubových 
závodníků do finále postoupili Vojta 
K., Vojta H. a Deniska.  
V neděli se jelo finále a opět úspěš-
ně. Vojta Kalaš 11. místo v ohromné 
konkurenci v kategorii Benjamin, 
Vojta Hříbek 3. místo v mladší kate-
gorii Poussin. Největší radost nám 
udělala Deniska Pecháčková, která 
skončila první v kategorii mladších 
dívek. Deniska je tedy mistryně světa 
pro rok 2017! 
Mistrovství světa podle pravidel BIU 
se v barvách našeho klubu zúčastnil 
David Budský a Vojta Hříbek. Da-
vid skončil na krásném třetím místě 

v kategorii Major a Vojta skončil de-
sátý v kategorii Benjamin. 
V průběhu sezóny jsme uspořádali 
několik ukázkových akcí, které inspi-
rovaly další jezdce a nyní již  jsou členy 
našeho klubu a pilně s námi trénují. 
Rád bych zde zmínil  jednu exhibici, 
která je pro nás  nezapomenutelná. Po-
zval nás  říčanský farář Konstantin Petr 
Mikolajek a ÚAMK Cyklo-trial klub 
Střední Čechy uspořádal ukázku na 
říčanské faře. Pan farář je úžasný ener-
gický člověk a patří mu naše velké díky 
za pozvání. Dalším vrcholem sezóny 
bylo pořádání závodu v našem novém 
trial parku. Děkujeme všem, kteří při-
ložili ruce k dílu a zapojili se do soukolí 
klubu pracující pro společný cíl.
Závod ve Sklence u Stránčic byl na 
vysoké úrovni a byl oceněn jako jeden 
z nejlepších za rok 2017 v anketním 
hlasování.
Slavnostní zakončení se konalo v sále 
DDM v Olomouci, kde bylo připrave-
no pohoštění, za které velice děkujeme 

pro náš klub skončila 
sezóna následovně:

ondrA hrAbA - 
1.	místo	v	kategorii	Promesa	(7-8let)
dAnIelkA PecháČkoVá 
3.	místo	v	kategorii	Promesa
denISkA PecháČkoVá
1.	místo	v	kategorii	Girls	(12-15let)
kubA kAlAš 
1.	místo	v	kategorii	Poussin	(9-10let)
VojtA kAlAš 
1.	místo	v	kategorii	Benjamin	(11-12let)
VojtA hŘíbek	
2.	místo	v	kategorii	Benjamin

firmě Levnepotraviny s.r.o a krásný 
doprovodný program v podání Kome-
diografu Filipa Tellera a Saši Stankova.
Dalším obrovským úspěchem ÚAMK 
Cyklo-trial klubu Střední Čechy je ví-
tězství ve Zlatém Oříšku pro rok 2017, 
které se podařilo získat Denisce Pe-
cháčkové. Gratujuleme!
ÚAMK Cyklo-trial klub Střední Čechy je 
tedy objektivně aktuálně nejlepším cyk-
lotrialovým klubem v České republice. 
Těší nás, že to děláme správně, děti to 
baví a v klubu se sešla super parta. V tuto 
chvilku máme 16 aktivních jezdců, kteří 
závodí, a 25 dalších členů, kteří se starají 
o organizační záležitosti klubu.
O tréninky se starají kvalifikovaní a li-
cencovaní trenéři ČsC Libor Pecháček, 
David Kalaš a Martin Hříbek, který 
i sleduje trend tratí a určuje jejich složi-
tost pro naše tréninky. 
Pojďme se také podívat do budouc-
nosti. Pro letošní rok plánujeme další 
práce na našem trial parku, tak aby se 
stal nejen nejlepším v ČR, ale aby se 
přiblížil a ideálně překonal ty světové. 
Pokud chceme totiž držet krok se světo-
vým cyklotrialem, tak musíme trénovat 
v prostředí, které je na světové úrovni. 
V průběhu roku se k nám připojili další 
talentovaní závodníci, kteří jsou novou 
nadějí našeho klubu. Například Tadeáš 
Nykodym, Kristian Student a Adam 
Skolil jsou šikovní a jejich píle je přísli-
bem do budoucnosti.
Přijďte nás podpořit na faceboo-
kové stránky www.facebook.com/
UAMKCykloTrialklubStredniCechy/
a stránky klubu www.cyklo-trial.cz/
 David Kalaš

Cyklotrial klub Střední Čechy
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Seznamovací tréninkové hodiny pro děti 6-8 let.
Co	je	třeba?	Mít	chuť	se	hýbat	a	vnímat	pohyb	jako	sou-
část	života.	Maximálně	pro	15	dětí.
V případě zájmu kontaktujte ant Parkour Deadly Team Říčany

Říčany žijí 
tancem

Taneční soutěže se po vánoční přestávce teprve rozbíhají. 
I tak už ale máme na kontě slušných šest medailí. Bronz 
až z italské Verony a body do světového ranklistu přivezl 
Jan Beránek s Pavlou Beránkovou, druhý nejlepší seni-
orský pár v ČR (a jedenáctý pár celosvětového žebříčku). 
O víkendu 13. a 14. ledna vyrazily naše páry na soutěže 
do Prahy. V sobotu jsme v kategorii D LAT zaznamenali 
rovnou hattrick, když všechny tři naše páry skončily na 
bedně. Nejlépe dopadl David Muk s Klárou Valíkovou, 
kteří brali zlato, Tomáš Rychta s Valentýnou Kaňákovou 
skončili stříbrní a Filip Süsmilich s Lucií Doležalovou byli 
bronzoví a stejně dopadli i v neděli. David s Klárou brali 
v neděli stříbro.
Již o víkendu 16. - 18. února proběhne 41. ročník Říčan-
ského poháru v říčanské sportovní hale. Loni se soutě-
že během dvou dnů účastnilo 553 tanečních párů (tedy 
rekordní účast). Po loňských ohlasech počítáme s ještě 
větší účastí, a proto se soutěžit začne již úderem páteč-
ní sedmé hodiny večerní. Aby se páry i trochu pobavily 
a měly čas si odpočinout, pojali jsme tento večer trochu 
netradičně a ponese se v kubánském duchu. V přestáv-
kách mezi tanečními koly vystoupí kubánská kapela 
Atarés. Doufáme, že se diváci nebudou ostýchat a také si 
zatančí (nesoutěžně). 
Hlavní třešničkou na dortu však bude sobotní galavečer 
(ples), v rámci kterého proběhnou finálová kola seniorské 
taneční ligy. Začínat budeme v 19 hodin. K tanci i k po-
slechu bude znovu hrát kapela Ada & Denny v rozšíře-
né sestavě. Parket bude opět obřích rozměrů 14 x 21 m, 

místa k tanci tedy 
bude více než dosti. 
Neváhejte a rezer-
vujte si své lístky 
na pátek/sobotu 
na emailu info@
fuego.cz či přímo 
na tanečním studiu 
Sokolská 6.
V neděli budou po 
celý den stejně jako 

v sobotu probíhat soutěže v postupových třídách, podařilo 
se nám však nově získat třídu A - nejvyšší národní (1. liga). 
I v neděli se tak bude určitě také na co dívat. 
Závěrem bychom rádi poděkovali všem sponzorům, bez 
kterých by nebylo možné takto velkou soutěž zorgani-
zovat. Poděkování patří zejména městu Říčany a spo-
lečnostem Penta Trading, ICZ, Instalace Praha, Hana 
Zákoucká, Kasia, Elektrocentrum Kadlec, Langfor, 
Keso Praha, Dreamteam, Esthé, E-dkp a Restaurace 
U Labutě Rancheras. Za grafické zpracování děkujeme 
společnosti sans&serif.
Na viděnou na Říčanském poháru!

Vaše Fuego
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mezinárodní žákovská liga
Turnaj 6. kola regionální - mimo-
řádně i mezinárodní žákovské ligy 
v Říčanech se konal 6. ledna 2018 
v Labuti. Překonali jsme historický 
rekord v účasti, a to se 134 hráči. 
I ze šachové stránky byla akce plná 
emocí.
Začneme nejsilnější kategorií A, kde 
svoji smolnou bilanci třech bram-
borových medailí za sebou prolomil 
říčanský Jáša Němec. Nedal svým 
soupeřům šanci a dovolil si pouze 
jednu remízu s vlašimským Kryšto-
fem Křížkem. 
Kletba bramborových medailí přešla 
na Jáchyma Šmolíka, který prohrál 
pouze jednou, s celkově třetím Štěpá-
nem Vojtěchem z Jawa Brodce. Pája 
Kurek, po pár nevydařených parti-
ích, získal pouze dva body a umístil 
se uprostřed tabulky. Na šestnáctém 
místě se umístil nováček Honzík Sí-
leš. Ale říčanská Monča Strnadová 

ovládla celou kategorii dívek a se dvě-
ma body z prostředku tabulky získala 
zlatou medaili.
Kategorii B ovládli hned dva říčanští 
hráči, a to Lukáš Vitvar a Adam Feix, 
kteří měli oba shodně 6 bodů. Luky si 
z turnaje odnesl zlatou medaili i po-
hár. Nejlepší dívkou byla říčanská Lu-
cinka Glasbergová, která i přes menší 
problémy s časem získala 4 body. 
K historické účasti přispěli 
také 4 hráči z německého 
BSG Motor Thurm. Po-
dobně jako řada domácích 
hráčů i Thurm nastupoval 
v klubových dresech.

Kategorie C byla zcela 
v režii dívek. Skvělým vý-
konem 6,5/7 zvítězila Eva 
Panušková ze Sázavy, ná-
sledovaná svou klubovou 
kolegyní Verčou Žoudlí-
kovou. Třetí místo obsa-

dila další dívka, Natálka Skolková ze 
Skalice. Ani na následující umístění 
chlapci nedosáhli, když s trochou 
smůly obsadila až 4. místo říčanská 
Laura Sehnoutková, ztratila náskok 
i bronzovou medaili. Na nešťastném 
5. místě pak skončil jako první z klu-
ků Zdeněk Šťastný.

Veronika Zemenová  
& Tadeáš Baláček

Rekordní účast na přeboru  
klubu v blesku.
V pátek 29. prosince se v prostorách 
KC Labuť odehrál tradiční bleskový 
přebor klubu. Role prvního nasaze-
ného připadla na hosta áčka a trenéra 
naší mládeže CM Tadeáše Baláčka. 
Za celý turnaj neztratil ani půlku a za-
slouženě zvítězil. Ani druhé místo 
neobsadil nikdo z domácích. Zisk 6,5 
a pomyslné stříbro přihrál Jáchymu 
Barešovi z Grygova, který v loňské se-
zóně hájil barvy našeho dorostenecké-
ho extraligového mužstva. Nejlepším 
Říčaňákem se tak stal teprve čtrnácti-
letý Martin Novotný. Domácí favorité 
jako Honza Šťastný, Mirek Voráček, 
Standa Stárek či Tomáš Skalický se 
tak museli smířit až s dalšími místy 
v nejlepší desítce.
Mezi ženami byla nejlepší na jedenác-
tém místě Hana Bartošová, která v den 
turnaje slavila patnácté narozeniny. 
Hanku následovaly Lea Rosenbaumo-
vá a Tereza Novotná. Na místě je i oce-

nit výkony pana Křížka a pana Turka, 
kteří se výrazně mladších soupeřů ne-
zalekli a hráli s případným elánem.

Jan Kolašín

mistrovství ČR  
v bleskovém šachu

Na startu M ČR v prosinci se sešla 
řada hráčů. Celkem 213 mužů a 37 
žen. Mistrovství se zúčastnil přebor-
ník klubu, Martin Novotný, který 
skončil na 145. místě. Ještě úspěšněj-
ší byl Dominik Civín, který reprezen-

tuje Říčany v Extralize mládeže. V 15 
kolech turnaje získal 8 bodů a skon-
čil na 96. místě. V ženách si M ČR 
vyzkoušela poprvé Tereza Novotná 
a skončila na 30. místě.  

Jaroslav Říha

Postup do finále KP družstev 
mládeže

KŠ Říčany 1925 uspořádal 13. ledna 
jednu ze 4 skupin krajského přeboru 
mládeže družstev. Bojovalo se o postup 
do čtyřčlenného finále, které rozhodne 
o postupujícím do 1. ligy. Naše „C“ 
družstvo skupinu celkem jasně vyhrá-
lo. Družstvo tvoří 6 hráčů. Součástí 
družstva musí být 1 dívka a 1 mladší 
žák. Naše sestava: Bartošová, Heger, 
Bartoš, Šmolík, Němec,  Hampl se ve 
finále o postup do ligy jistě popere.  Pro 
upřesnění uvádím, že naše „A“ druž-
stvo hraje nejvyšší soutěž – EXTRALI-
GU a „B“ družstvo 1. ligu.

Jaroslav Říha
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Nečekejte a začněte právě teď. Teď je vždy 
ideální čas, kdy začít. Otevře se Vám tak 
přístup k tradiční cestě jógy, nebo aikido 
bez ohledu na věk či tělesný stav. Je třeba 
brát v úvahu i podmínky dnešní civiliza-
ce, a tak jsou prastaré učení jógy i celkem 
moderní aikido přizpůsobeny potřebám 
člověka dnešní doby, aniž by jim však 
ubírala na jejich původnosti.
Přijďte se k nám podívat. Můžete si s námi 
zacvičit tři lekce na zkoušku nezávazně a 
zdarma. Uvidíte, že Vám cvičení bude pří-
jemné, bude se vám líbit, a pokud se roz-
hodnete pokračovat, budete cvičit pravidel-
ně a rádi.
Za Aikido Kenkyukai Říčany Vám přeji 
zdraví, štěstí a spokojený, úspěšný život.

Miroslav Skala

DOJO NA CeSTĚ
AIKIDO pro děti i pro dospělé a JÓGA

PŘehled cVIČení V dojo nA ceStě:

PŘEDŠKoLNÍ DĚTi -PÍĎaTa
děti si zvykají na práci v kolektivu a získávají správné morální a etické návyky, také 
se zbavují strachu a získávají větší sebevědomí. Út. nebo Čt. 16.00 – 17.00

ŠKoLNÍ DĚTi a MLÁDEŽ
tak jako poslední roky, mají děti a mládež možnost vybírat si ze cvičení aIKIdo 
denně od pondělí do čtvrtka. Po. a St. 16.00 – 17.20,  Út. a Čt. 17.30 – 18.50

CViČENÍ PRo DoSPĚLÉ
aIKIdo – Po. Út. Čt.  19.15 – 21.00

JÓGa každý pracovní den ráno: 8.15 – 9.35 
odpoledne po. st. pá.: 17.40 – 19.05

GrAm PrAXe je Víc než tuny teorIe.
Pokud by měl někdo zájem o další informace, může se podívat na
www.aikidoricany.com, kde jsou krátká prezentační videa, napsat email 
na pida.aikido@seznam.cz, nebo si zavolat na tel. 603 841 852.

KAOlACK ART ’S  COmPANy v Říčanech!
V pátek 12. 
ledna se ko-

nal světový taneční workshop přímo 
u nás v Říčanech! Nevěříte? My jsme 
taky nevěřili, že jsme se stali vyvole-
nými! DANCE EB studio navštívil 
tanečník a lektor Koalack, jehož nej-
novější tvorba ovlivňuje v současné 
době několik desítek tanečních sou-
borů ve světě a DANCE EB již patří 
mezi ně.  Jeho tvorba vychází z tra-
dičního afrického tance a svým oso-
bitým pojetím prezentuje moderní 

africký tanec, street dance i klasické 
contemporary.  
Byla to neskutečná zkušenost, zatan-
čit si u nás v tělocvičně s držitelem 
prestižních cen za tanec a choreografii 
jako Cultures France (Paris) a asociace 
Nes el Fen (Tunis) a mnohých dalších. 
Workshop byl otevřený i veřejnosti. 
Tančily zde děti od 7 let až po dospěláky. 
Sledujte reportáž z workshopu na FB 
studia DANCE EB. Buď naší součástí, 
protože to stojí za to!  

za DANCE EB Tereza Broukalová

Nabídka turistického 
pochodu KČT Říčany - 
Radošovice

Nedělní pochod s Líbou
termín: 11. února 
trasa: Konojedy – Louňovice - 
Mukařov, 10,5 - 13 km
bus 382: Říčany k žel. st. 
9.08 hod.
Přihlášky na tel. 723 513 431, 
nebo email: 
libuse.rohoskova@centrum.cz 
další informace: 
www.kct-ricany.cz
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 Zimní část sezóny 
2017/18 trénuje 

mladší přípravka dvakrát týdně, ve 
středu v nafukovací hale v Pacově, 
v pátek v sportovní hale. Povrchy to 
nejsou příliš ideální, přeci jen halový 
fotbal je jiný sport než fotbal na trávě, 
ale i tak je to výborná možnost tré-

ninku. A snad se blýská na lepší časy 
a bude moderní “umělka”. To se moc 
těšíme. Zatím využíváme aktuálních 
rychlejších povrchů např. ke speciali-
zovaným atletickým tréninkům nebo 
ke cvičení rychlosti při práci s míčem.
Přes vánoční svátky a konec roku jsme 
si dali přestávku od turnajů. Abychom 

zrelaxovali ještě více, jeden trénink 
jsme vyměnili za kulturní představení 
a zašli na film do kina Na Fialce. K ide-
álu chyběla snad jen zimní koulovačka 
při odchodu domů, ale tu nám počasí 
nedopřálo. Ohlasy od všech byly velmi 
dobré a snad se to tedy povedlo. A třeba 
se k některé ze scén filmu při tréninko-
vých aktivitách tematicky vrátíme. 
Dětem, rodičům, trenérům a všem ko-
legům díky za vše v roce 2017 a ať se 
nám rok 2018 vydaří!

mladší přípravka Rado nábor trenérů pro ročník 2013
V posledních letech zažilo Rado velký ná-
růst dětské základny. V regionu Říčanska 
patříme mezi jedny z největších fotbalo-
vých organizací pracujících s dětmi. Ne-
pochybně je to zásluhou skvělých šéftre-
nérů jako je Petr Burda, David Sojka, 
Marek Hojný, Jirka Kléma, Petr Brňák, 
Michal Müller, Lukáš Dašek ,Vašek Černý 
a řady dalších asistentů. Jak jde život, 
tak je potřeba doplnit náš tým o trenéry 
nejmladších dětí ročníku 2013. Přidejte 
se k naší komunitě!

Rugby Club mountfield Říčany
www.rugbyricany.cz, www.twitter.com/rugbyricany, www.facebook.com/rcricany

Říčanský ragbyový klub společně 
s centrem mládeže zorganizovali 
zimní mezinárodní ragbyový ví-
kend za účasti jihoafrických trené-
rů. Akce byla rozdělena do několika 
částí s dosahem nejen na členy klubu 
a začala již páteční odpolední pre-
zentací klubového projektu „studuj 
a hraj ragby v zahraničí“ pro rodiče. 
Prezentace se účastnil ředitel ang-
lické školy Mount St Mary ś College 
Dr. Nicholas Caddihy a evropský 
manažer jihoafrické ragbyové unie 
a ředitel agentury RDJ Sports De-
velopment Richard De Jager. Na 
této škole studovala na podzim tro-
jice našich hráčů Jan Frinta, Kryš-
tof Kohout a Jakub Homer.  Další 
páteční akcí byl společenský večer 
v hotelu Esplanade Praha s býva-
lým reprezentantem Jižní Afriky 
Thinusem Delportem moderovaný 
sportovním redaktorem České tele-

vize Davidem Kozohorským, který 
představil jeho bohatou profesi-
onální kariéru. Večera se zúčast-
nili nejen partneři, podporovatelé 

a dobrovolní činovníci klubu, ale 
také bývalý hráči, fanoušci a rodi-
če.  Sobota 6. ledna a neděle 7. ledna 
byly věnovány trénování ragby pod 
vedením jihoafrických a českých 
trenérů, kterými byli Ntando Maj-
okweni Manyosha, Thinus Delport, 
Dylan Campbell, Richard De Jager, 
Antonín Brabec a Tomáš Kohout. 
Postupně se v kryté hale s umělým 
trávníkem ve středočeských Zbuza-
nech vystřídalo osm kategorií. V so-
botu dopoledne U8 společně s U10, 
odpoledne U12 a večer muži a ženy. 
V neděli dopoledne U14, odpoledne 
U16 a U18. Večer měli praktický 
seminář trenéři. Všichni se mohli 
zlepšit ve svých základních do-
vednostech a taktice moderní hry. 
Celkem se zimního kempu zúčast-
nilo 220 hráčů a hráček společně se  
40 klubovými trenéry. Celá akce 
znamenala pro náš klub úspěšné 
vykročení do roku 2018 s cílem ještě 
více rozvíjet říčanské ragby.

mezinárodní ragbyový víkend

Generální manažer Marek fořt, sportovní 
ředitel antonín Brabec a ředitel dr. Nicholas 
cuddihy stvrzují partnerství Rc Mountfield 
Říčany a Mount st Marý s college.
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sobota 
17. února 2018

20.00 hodin
KC LabuŤ říčany

hraje
skupina 
REPETE

PŘeDPrODej
kancelář
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Finále Extraligy smíšených družstev v tenise 2017 se pre-
miérově odehrálo dne 20. 12. 2017 v areálu Oáza v Říča-
nech. Utkání se těšilo i přes přímý přenos České televize 
obrovskému diváckému zájmu a kapacita pro diváky byla 
naplněna již 30 minut před zahájením úvodního utkání. 
V hale sledovalo celý program přibližně 300 nadšených 
diváků. 

K vidění byli nejlepší čeští tenisoví reprezentanti v čele 
s Karolínou Plíškovou (WTA 4), Petrou Kvitovou (WTA 
29), Lucií Šafářovou (WTA 30), Jiřím Veselým (ATP 62) 
a Adamem Pavláskem (ATP 202). Vítězem se nakonec stal 
tým z Prostějova, který porazil „domácí“ Spartu Praha 5:1. 
Město Říčany bylo jedním z hrdých partnerů této skvělé 
sportovní podívané. Věříme, že finále Extraligy 2018, se 
opět podaří uspořádat v Říčanech.
Oáza Říčany tímto děkuje všem partnerům, kteří pomohli 
s realizací této velkolepé akce a budeme se snažit o pořa-
datelství i v roce 2018.
 Jakub Kahoun 
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V Říčanech byl k vidění špičkový tenis

finálový zápas Petra 
Kvitová (tK sparta 
Praha) 

Vítězka finále 
Karolína Plíšková (tK 
agrofert Prostějov) 

do našeho kolektivu 
hledáme usměvavé a 

spolehlivého kolegu nebo 
kolegyni na pozici 

Číšník/SerVírkA 
na HPP nebo brigádně. 

Kontaktujte prosím 
telefonní číslo 
731 192 109.

Tradiční „letní“ tenisová 
škola v extraligovém 
tenisovém klubu
V polovině dubna začíná „letní“ te-
nisová škola, která bude probíhat 
až do poloviny října (pauza během 
letních prázdnin). Tenisová škola 
je určena dětem ve věku 4 až 18 let 
a děti hrají ve skupinách (1-5 dětí) 
pod vedením kvalifikovaných tre-
nérů. Pořádáme v sezóně pravidel-
né školičkové turnaje pro všechny 
věkové kategorie. V případě deště 
se automaticky přesouváme do 
pevné tenisové haly. K dispozici 
je 8 venkovních antukových kurtů 
a 3 kurty se špičkovým tenisovým 
povrchem Rebound Ace v pevné 

tenisové hale. Navštěvují ji děti, 
které se chtějí naučit základům te-
nisu, ale i ti, kteří se tenisu chtějí 
věnovat intenzivněji a zapojit se do 
našich závodních mládežnických 
družstev. Rodiče mohou počkat na 
své ratolesti v naší restauraci nebo 
na naší velké letní terase. Přihlášky 
odevzdávejte na recepci, případně 
e-mailem
oazaricany@oazaricany.cz
do 31.března!

extraligový tým v OáZe
V loňském roce se náš tým již podru-
hé zúčastnil nejvyšší soutěže v teni-
se družstev Extraligy a doufáme, že 

z naší tenisové školy se v budoucnu do 
našeho týmu dostane mnoho hráčů.

Chcete si zahrát tenis 
v Oáze?!

l Kurty může využívat široká veřej-
nost. Zavolejte a rádi vám sdělíme 
informace, za jakých podmínek je 
možné si kurt pronajmout.
l Po tenise si můžete dopřát saunu či 
whirlpool nebo se osvěžit ve venkov-
ním bazénu.
Více informací je na webových 
stránkách www.oazaricany.cz, 
v recepci Oázy (tel.: 323 601 170) 
nebo přímo u šéftrenéra pana Vítka 
Ptáčka ( tel.: 721 530 462 )

ze sportu

inzerce
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ze sportu

Rok 2017 je již 
ukončen, ale za náš 

klub SC SPIRIT ŘíČANY vám 
přinášíme krásnou vzpomínku 
na speciální předvánoční trénink 
s úspěšným volejbalovým hráčem 

Peterem Pláteníkem. Peter hrál 
nejen v nejúspěšnějších domácích 
klubech, ale také v mnoha zahra-
ničních soutěžích a byl jednou 
z opor reprezentace  ČR. 
Kdo bude naší hvězdou předvánoč-

ního tréninku bylo dětem zatajová-
no skoro do posledního momentu 
a tak překvapení bylo veliké. A jak 
celý trénink vypadal?
Peter přišel mezi nás a nejdříve od-
povídal na všetečné i úsměvné dota-
zy našich malých i velkých volejba-
listů.  Do kladení otázek se zapojili 
jak trenéři, tak i rodiče našich dětí. 
Pokračovalo se speciálním trénin-
kem s naší hvězdou a děti tak mohly 
zažít, jak vypadá rozcvička repre-
zentantů ČR.
Za splnění speciálních úkolů každý 
z dětí obdržel kartičku s fotografií 
Petera s vlastnoručním podpisem.
Na oplátku pak děti ukázaly Petero-
vi, co se již naučily a mohly si s ním 
i zahrát.
Tímto ještě jednou Peterovi moc 
děkujeme, všichni si speciální od-
poledne skvěle užili a těšíme se 
na další speciální trénink s další 
hvězdou z volejbalu. 

 SC Spirit Říčany

Koncem roku 2017 
se v Městské spor-

tovní hale v Říčanech konalo další 
kolo Dětské ligy karate, která má 
nejen u našich dětí velkou oblibu. 
Tento turnaj již tradičně pořádá 
říčanský klub karate s podporou 
Města Říčany. Na turnaji startova-
ly děti nejen z domácího klubu SC 
SPIRIT ŘíČANY, ale také děti, kte-
ré do našeho města přijely z mnoha 
koutů celé České republiky. 
Celý turnaj je koncipován s důrazem 
na maximální rozvoj dětí, které ne-
mají větší závodní zkušenost. Závod-
níci jsou rozděleni do kategorií jak 
podle pásku, tak podle váhy a věku. 
Cílem celé soutěže je snaha o maxi-
mální motivaci všech dětí a získání 
nových zkušeností. A to se určitě po-
dařilo. Nejen medailisté, ale i každý 
soutěžící obdržel i malý dárek, který 
vyčaroval dětem úsměv na tváři.  
A kdo vlastně z našich říčanských 
dětí uspěl? V našich očích všechny 
říčanské děti, které bojovaly jako lvi. 

Všechny naše děti si zaslouží velkou 
pochvalu, zde však naleznete se-
znam těch nejúspěšnějších, které si 
odvezly z turnaje umístění ze stupňů 
vítězů. KUMITE - 1. místa Matouš 
Schnábel, Jáchym Hauzar, 2. mís-
to Max Torner, 3. místo Ivo Trulley. 

TECHNIKY - 1. místo Radim Holý, 
2. místo Samuel Bambous, 3. místa 
Alex Pospíšil, Ondřej Endal a Ra-
dek Dvořák. KATA - 3. místo Max 
Torner. Více informací naleznete na  
www.karate1.cz.  

 SC Spirit Říčany

Volejbalová hvězda v Říčanech

Dětská liga karate v Říčanech
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Kouzelná předvánoční vystoupení 
dětí říčanského sboru 

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  
stále v provizorním režimu
 Knihovna ve svém oddělení pro dospělé zatím stále ještě 
působí v náhradním nouzovém režimu v redukovaných 
prostorách na Masarykově náměstí. Věříme však, že snad 
již v příštím vydání Kurýra budeme moci uvést přesnější 
informaci, jak to s knihovnou dále bude. Uspokojivé řeše-
ní se zdá být na dohled.
Zatím jsme dále rozšířili otevírací dobu. Přidali jsme so-
botní dopoledne. Výpůjční doba v oddělení pro dospělé 
na Masarykově náměstí je tedy: pondělí, úterý, středa, 

pátek od 8.30 do 16 hodin, čtvrtek od 8.30 do 18 hodin, 
sobota od 8.30 do 12 hodin.
Těší nás, že čtenáři docházejí i do naší dočasně zmenšené 
knihovny v hojném počtu a že nutná omezení služeb přijí-
mají s pochopením. O to více se těšíme, až budeme moci 
obnovit plnohodnotný provoz.
Připomínáme také, že jsou po dobu současného provi-
zória podstatně rozšířené výpůjční hodiny v oddělení pro 
děti. Snažili jsme se tím poskytnout určitou kompenzaci 
za redukovaný provoz v oddělení pro dospělé. V oddělení 
pro děti máme otevřeno v pondělí od 12 do 18 hodin, od 
úterka do pátku od 8.30 do 18 hodin.

Děti z pěveckého sboru Elišky Erlichové před Vánocemi 
opět dokázaly svým bezprostředním projevem a srdečným 
zpíváním dojmout při tradičním vánočním koncertu bez-
mála 300 diváku v divadle U22 a posléze zcela zaplněný 
kostel Sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v rámci 
benefice pro Olivovu nadaci.
Moje milé děti, vaše nadšení, nepředstíraná radost, píle a 
energie, kterou jste vnesly do všech vystoupení, jsou váž-
ně velkou a tou jedinou opravdovou odměnou. Není nic 
hezčího, než když na vás mohou být při našich koncertech 
rodiče pyšní. I já jsem! Proto všem svým zpěvačkám a zpě-
vákům mockrát děkuji.
Pojďme si to druhé pololetí užít stejně hezky a radostně. 
 Eliška Erlichová

Co se děje v kultuře
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Co se děje v kultuře

Vážení spoluobčané,
oslavou sv. Tří králů prakticky končí 
doba vánoční, a tak je chvilka času 
na ohlédnutí za uplynulými sváteč-
ními dny a na připomínku hezkých 
věcí, které jsme prožili a které by 
jistě bylo škoda zapomenout. Před-
pokládám, že většina bude souhla-
sit s tím, že k tomu pěknému patří 
i hudba, která, ať lidová nebo profe-
sionálně provozovaná, nás prováze-
la. Jistě jsme se připojili ke zpívání 
nebo k poslouchání koled a patrně 
málokdo si nechal v rozhlase či tele-
vizi ujít např. půlnoční či novoroční 
koncerty a vůbec celou tu sváteční 
hudební nabídku. Téměř všude se 
lidé sešli u „Živého Betléma“ a spolu 
s dětmi prožili již tolikrát opakovaný 
a stále krásný Betlémský příběh, je-
hož hudební část – koledy – je jeho 
neodmyslitelnou kulisou.
Jsme nesmírně rádi, že jsme dostali 
příležitost, abychom již poněkoliká-
té v prosincovém Říčanském Kurýru 
formou otištěného plakátu, který byl 
k nalezení i v infocentrech, inzero-
vali též příspěvek vytvořený zpěváky 
a instrumentalisty z našeho blízkého 
okolí, kteří se pravidelně koncem 
roku sejdou, aby se viděli, pozdravili 
a zamuzicírovali si při těch nejkrás-
nějších svátcích roku. I díky tomu se 

do širšího povědomí dostala informa-
ce o provedeních Rybovy mše vánoč-
ní, na kterých se i mnozí z vás a va-
šich sousedů podíleli. Touto cestou 
vám všem srdečně děkujeme hlavně 
jménem dětí, které byly cílem našeho 
úsilí. Je to již tradice dlouhá více než 
dvě desetiletí, kdy výtěžek sbírek je 
věnován např. Dětskému domovu ve 
Strančicích, Oddělení dětské onkolo-
gie a hematologie v Motole nebo na 
dálkovou adopci směřující do rozvo-
jových krajin na tolik potřebnou pod-
poru vzdělávání.

Říká se, že sdílená radost je radost 
vícenásobná a o ozdravném účinku 
zdravotním i společenském také ne-
lze pochybovat. Takže, vážení přá-
telé, ještě jednou srdečný dík vám 
všem, kteří jste přispěli k rozzáření 
dětských očí.
Novým tvářím jsme stále otevřeni. 
Pokud si s námi také chcete zahrát či 
zazpívat, není nic snazšího – napište 
na e-mail vydrar@razdva.cz.
S přáním všeho dobrého v nadcháze-
jícím roce

Pepík Zicha, Štěpán Vydrař a další

Galerie Kotelna pro vás 
připravila výstavu umě-
lecké dvojice Sadofsky 
& Trantina. Na různých 
projektech a jednotlivých 
dílech spolupracují od 
roku 2014. Jejich prvním 
společným dílem bylo mo-
numentální sousoší před-
stavené před Evropským 
parlamentem v Bruselu 
v roce 2015. Poté bylo dílo 
vystaveno v Museu Kampa 
v Praze. Výstava potrvá od 
15. 2. do 17. 3. 2018. 

Gesamte entartete  
Kunstwerke poprvé v Říčanech

Poděkování

„dáma s hranostajem“, 2017, akryl 
a olej na plátně, 160 x 130 cm
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02 únor
PRogRam 2018

PŘIPRAVU-
JEME

Metropolitan Jazz Band 
a Jitka VrBoVá
 St 21 / 02 / 2018 – 20.00
   KonceRt z cyKlu  
   „JazzoVé Večery V Říčanech”.  
 

nezmaři – 40 let!
 St 07 / 03 / 2018 – 20.00
   SPeciální KonceRt Ke 40. výRočí.   

kruh pŘátel hudBy 
– cantarina clarinete
z únorového koncertu Kruhu přátel hudby budou návštěvníci jistě odcházet v dobré 
náladě, kterou lahodná souhra čtyř klarinetů a také čtyři atraktivní interpretky dokážou 
spolehlivě vytvořit. Hudební seskupení využívající této souhry, ale i lidského hlasu vzniklo 
v říjnu 2011 na půdě Hudební a taneční fakulty akademie múzických umění v Praze jako 
tvůrčí studentský projekt čtveřice mladých klarinetistek. z propojení hráčských kvalit 
s pěveckým nadšením se zrodil trefný název „zpívající klarinety“. nejen vokální zvuky, 
ale i tóny klarinetu dokreslují výstižnost názvu, protože klarinet je znám svou nejbližší 
podobností k lidskému hlasu.  Žádný z dechových nástrojů nemá tak širokou paletu 
barev a nálad jako klarinet. 

Repertoár cantarina clarinete  tvoří klasické úpravy nejznámějších světových i českých 
skladeb barokního, klasicistního, romantického, populárního i jazzového charakteru 
a také vlastní úpravy populárních skladeb. také říčanský koncert bude velmi pestrý. 
zazní např. Bizetova argonaise z carmen, Brahmsův uherský tanec č. 5, chačaturjanův 
Šavlový tanec, ale také entertainer Scotta Joplina, Ježkův Klobouk ve křoví či Řůžový 
panter H. manciniho. a mnoho dalších skladeb, z nichž většinu zná snad každý.

členky souboru jsou Hana Bahníková, Jana lahodná, Jana černohouzová (B klarinety)  
a věra Kestřánková (basklarinet).

asonance 
– skotské a irské balady a písně
 Skupina asonance patří k nejstarším skupinám působícím na české folkové scéně. 
Její vznik se datuje až do roku 1976. Skupina patří k uznávaným interpretům irských 
a skotských balad, tanců a instrumentálních skladeb jako jsou reel, jig nebo hornpipe.  
na podzim roku 2016 oslavila skupina již 40 let své existence. za tuto dobu vydala 
deset alb: jeden živý záznam koncertu a devět alb studiových (řadových). Posledním 
zatím vydaným albem je tesař z nazareta (2014). Skupina aktuálně působí v sestavě 
Jan lašťovička (umělecký vedoucí, kytara, elektrická kytara, buzuki, irské loketní dudy, 
vokály, české texty všech písní), Hana Horká (zpěv, perkuse), Klára lašťovičková (zpěv, 
flétny), Blanka lašťovičková (zpěv, bodhrán, perkuse), Jan Ráb (housle), Roman Slaboch 
(zpěv, perkuse), Petr Bohuslav (zpěv, kytara, mandolína), luboš Pick (baskytara, kytara, 
buzuki, vokály), mirko Rokyta (klávesové nástroje, vokály), Daniela vránová (flétna) a Jan 
Doležal (bicí).

taneční pro Mládež 
– 2018

– 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

zdeněk izer  
a autokolektiv
 St 07 / 02 / 2018 – 20.00
   záBavný PoŘaD JeDnoHo  
   z neJznáměJŠícH čeSKýcH KomiKů.   

radůza
 Út 13 / 02 / 2018 – 20.00
   KonceRt známé PíSničKáŘKy, SKlaDatelKy   
   a multiinStRumentaliStKy.   

 společnos t a ta nec 

hasičský ples
So

 diVa dlo 

caVeMan – Vyprodáno
Út 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.

 diVa dlo 

zdeněk izer a autokolektiV
St Pořad, ve   kterém se diváci budou moci   setkat s  jedinečným  
a nezaměnitelným humorem zdeňka izera. Jako vždy přijdou na řadu 
oblíbené scénky, parodie nejrůznějších televizních pořadů a imitování celé 
řady populárních zpěváků a zpěvaček. to vše obohacené nejrůznějšími 
kostýmy, převleky, technickými efekty a video-projekcemi.

 společnos t a ta nec 

prVní Říčanská VeŘeJná tančírna
čt  

 společnos t a ta nec 

sokolské ŠiBŘinky
Pá 

 společnos t a ta nec 

Farní ples
So

 koncert y 

radůza
Út Koncert.

 Vá žn á hudBa 

cantarina clarinette
St Dámské klarinetové kvarteto.  vzniklo v roce 2011 na půdě Hudební  
a taneční fakulty akademie múzických umění v Praze jako tvůrčí studentský 
projekt čtveřice mladých klarinetistek. z propojení hráčských kvalit s pěveckým 
nadšením se zrodil trefný název „zpívající klarinety“. Koncert z cyklu „kruh 
přátel hudby”.

 společnos t a ta nec 

ples rugBy
So

 koncert y 

Metropolitan Jazz Band  
a host Jitka VrBoVá
St Koncert z cyklu „Jazzové večery v Říčanech”.

 společnos t a ta nec 

reprezentační ples Města Říčany
So Sedmý ročník. Kvalitní hudba, bohatá tombola. 

 společnos t a ta nec 

prVní Říčanská VeŘeJná tančírna
Út  těšíme se na vaši návštěvu!
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neBuď laBuť a  zaJDi na KultuRu!
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krauSBerrY
 Pá 30 / 03 / 2018 – 20.00
   KonceRt.   

Petr vondráček a Sku-
Pina k nezaPlacení
 St 18 / 04 / 2018 – 20.00

Sto zvířat
 Pá 20 / 04 / 2018 – 20.00
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aSonance
 čt 01 / 03 / 2018 – 20.00
   SKotSKé a iRSKé BalaDy a PíSně.  
   KonceRt oBlíBené KaPely.  

aBBa World revival
 Pá 23 / 03 / 2018 – 20.00
   KonceRt S Hity legenDáRní KaPely aBBa.   

olYmPic
 St 11 / 04 / 2018 – 20.00
   KonceRt JeDné z naŠicH neJSlavněJŠícH  
   RocKovýcH SKuPin, KteRá letoS oSlavila  
   55 let na Scéně!   
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02 únor
PRogRam 2018

PŘIPRAVU-
JEME
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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

výstava

Plakát_Kurýr.indd   1 16.11.2017   15:38:50



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
do 18. března 2018
Přijďte se podívat na originály nej-
starších českých stříbrných denárů, 
grošů Václava IV., tolarů Rudolfa II., 
platidel v terezínském ghettu, obří 
bankovky carského Ruska a mnoha 
dalších platidel.
Umíte si představit život bez pe-
něz? Jak a čím platili naši prarodi-
če? Seznamte se s příběhy peněz na 
pozadí říčanské historie. Stranou 
nezůstanou ani symboly na mincích 
a bankovkách. Nahlédneme i k pr-
vopočátkům mincování a objevíme 
původ názvů dnešní 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

DOPROVODNý PROGRAm  
K VýSTAVĚ: 

PŘíbĚH PeNĚZ - 
Komentovaná prohlídka pro 
děti od 8 let
neděle 4. března od 15:00

Co se děje v kultuře

CeSTOPISNÉ PROmíTáNí
Na vrcholy českých, moravských 
a bavorských hor na elektrokolech
úterý 6. února od 18:00

Přednáška nás zavede na známé vrcholy, jako je Ještěd, Praděd, Pancíř, 
ale i méně známá místa v Bavorsku do pohoří Fichtelbebirge (Smrčiny) 
k pramenu Ohře, na nejvyšší vrchol Schneeberg (Sněžka) i na nejvyšší 
horu Šumavy Grosser Arber (Velký Javor). V úvodu bude i technická ex-
kurze do světa elektrokol, která si rychle získávají i příznivce v naší zemi.
Přednášku povede Ivo Petřík
Vstupné 50 Kč

Přijďte s dětmi strávit nedělní odpoled-
ne do muzea na výstavu Příběh peněz! 
Pro děti od 8 let máme přichystanou 
prohlídku výstavy s doprovodným pro-
gramem přímo jim na míru.
Co pro dnešní děti znamenají peníze? 
Vědí, kde se peníze berou? Jak dlouho 
musí rodiče pracovat, aby vydělali na 
jídlo, bydlení, návštěvu cukrárny nebo 
novou hračku? Zkuste si v muzeu s dět-
mi zahrát hru na rodinný rozpočet. 
Čeká vás také sedm zastavení s praktic-
kými úkoly a otázkami, na jejichž konci 
si budete moci vyrazit vlastní minci. 
Výstavou provede Petra Skřivánková 
Vstupné 40 Kč, děti 20 Kč, rodinné 
100 Kč

Výměnný bazar oblečení  
-  DOPROVODNý PROGRAm 
K VýSTAVĚ Příběh peněz 
neděle 4. března od 15:00 do 18:00  
a pondělí 5. března od 15:00 do 18:00

Naši tradiční jarní akci jsme se roz-
hodli letos zařadit jako doprovodný 
program k výstavě. Tematicky totiž 

navazuje na přednášku a besedu 
s Kateřinou Varhaník Wildovou 
o alternativních lokálních ekono-
mikách, kterou jako další dopro-
vodný program chystáme na pondělí  
12. března.
Přijďte si i letos pro čerstvý vítr do va-
šich skříní! Proberte oblečení, co už 
nenosíte, nesedí vám nebo vám (podle 
Marie Kondo) prostě nepůsobí radost, 
a vyměňte je za nové kousky.
Kolik kusů přinesete, tolik kusů si bu-
dete moci odnést. Zbylé oděvy budou 
věnovány na charitu.
Noste pouze pěkné, neobnošené ob-
lečení pro děti i dospělé. Nepřijímá-
me drobné oděvy (ponožky, kalhot-
ky) a hračky. Z kapacitních důvodů 
omezujeme příjem oděvů od jednoho 
účastníka na maximálně 50 kusů.  
Vstupné 30 Kč (vstupenka platí oba 
dny, můžete přijít opakovaně)

66 texty.kuryr@ricany.cz



Z PŘíRůSTKů mUZeA: 
NOUZOVÉ PeNíZe

Co se děje v kultuře

Na výstavě Příběh peněz můžete v Muzeu Říčany vidět 
nejen klasické mince a bankovky platné na našem území od 
dob Keltů. Vystaveny jsou i unikátní peníze ze sbírek muzea 
jako antická mince císaře Pia Antonia (138-161 n. l.), která 
byla druhotně provrtána a použita jako přívěsek. Na krku 
ji nosili patrně Germáni, kteří na našem území sídlili v prv-
ních stoletích našeho letopočtu. Pozornost poutají i nezvyk-
le velké papírové peníze z Ruska: téměř 30 cm dlouhá, por-
trétem Petra Velikého dekorovaná státní úvěrová poukázka 
cara Mikuláše II. v hodnotě 500 rublů z roku 1912 nebo 

tisícirublovka ruské prozatímní vlády z roku 1917, na které 
je vyobrazena svastika (hákový kříž).
Především však chci upozornit na tzv. nouzové peníze. Jed-
ná se o poukázky, které v dobách krizí částečně doplňovaly 
zákonné oběživo. V období nejistot, především za revolucí 
nebo válek, lidé houfně shromažďovali mince z drahých 
kovů, při hlubší krizi i z kovů obecných. Situace zhoršená 
o souběžnou inflaci vedla k tomu, že stát nezvládal udržo-
vat potřebné množství mincí v oběhu. Často k řešení sáhly 
místní obce, nebo i podniky, hostince či soukromé osoby, 
které si vytiskly vlastní papírové peníze. Ty se pak používaly 
v místním oběhu. Nouzové peníze ale vydával i stát. V Rus-
ku během první světové války i následné občanské války 
byla vydána celá řada poukázek či dokonce poštovních zná-
mek s funkcí platidla. Dělo se tak z ekonomických důvodů 
(vytištění známky vyšlo mnohem levněji než vyražení min-
ce). Existovaly též nouzové peníze zajateckých táborů nebo 
poukázky, kterými spojenečtí vojáci platili na osvobozova-
ných územích během 2. světové války. Nouzová platidla 
se sice vyznačovala jednoduchým a levným provedením, 
ale zato velkou šíří motivů, které by se na běžné bankovky 
patrně nikdy nedostaly (pohádkové motivy, místní vtipné 
postavičky, znázornění regionálních událostí a reálií). Výše 
uvedené typy si lze na výstavě prohlédnout na vlastní oči.
Na snímku je nouzovka memelské obchodní komory 
z roku 1922, používaná v tehdejším Východním Prusku.

Martin Hůrka

V projektu Oborový mentoring pedagogové MŠ 
a lektoři Muzea Říčany ověřují novou metodi-
ku pro polytechnické vzdělávání. Ta dává dětem 
prostor pro vlastní rozhodování a realizaci svých 
nápadů. Pedagogové se zaměřují na proces tvor-
by, snaží se „nedokončovat práci za děti“, nabízí 
jim různé druhy materiálů a učí je používat ná-
stroje. Mluví s dětmi o možnostech, které mohou 
využívat, přijímají návrhy řešení od dětí a dávají 
jim čas, který na svoji tvorbu potřebují. Ve třídách 
či zahradách MŠ vznikají dílenské kouty, 
kde mají děti přístup k nástrojům. Děti z vy-
cházek nosí přírodní materiály, které pak 
ve školce zpracovávají. Hotové výrobky zů-
stávají ve třídách a děti si s nimi hned hrají. 
Při hře mohou zjišťovat, jak se jim výrobek 
povedl a dále ho vylepšovat. Pomocí reflek-
tivního dialogu pedagogové vedou děti ke 
kritickému myšlení, učí je posuzovat vlastní 
práci, jak mohou pohlížet na to, když se jim 
něco nedaří nebo naopak když překonají 
těžkou konstrukční překážku. 
Projekt byl podpořen v rámci Operačního 
programu Výzkum, vzdělávání a vývoj a je 
spolufinancován z Evropské unie.
 Carolina Sidon a Petra Skřivánková 

kontakt: carolina.sidon@muzeum.ricany.cz

Tvořivá hra

ŘemeSlnÝ 
kroužek 
V muzeu 

- volná místa
pondělí 

15:30-17:00, 
pro děti 7-14 let

Cena:	1	850	Kč	za	
2.	pololetí	-	15	lekcí	
(zahrnuje materiál 

a pomůcky)

Kontakt:	
Petra	Skřivánková,	
petra.skrivankova@
muzeum.ricany.cz

KNIHA 

Neobyčejní občané aneb 
Postavy z říčanských ulic 
a domů je opět k dostání 
v muzeu!
Celý náklad byl rozebrán během 
listopadu. Po dotisku se zapráši-
lo do konce roku. Od poloviny 
ledna je k dispozici druhý dotisk.
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Informační centrum
Masarykovo nám. 83
251 01 Říčany
tel.:  323 618 169

ladŮv kraj a okolí...
KUlTURní a spoRTovní KalEndáŘ 
www.laduv–kraj.cz
změna programu vyhrazena
Vstupenky na veškeré akce získají zájemci u pořadatelů

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. patro.

3.2. Uhříněves 10.30 Nad hladinou - pohádka 
Sobotní pohádka podle předlohy H. Ch. Andersena. Pro děti od sedmi let, vstupné 100 Kč,  
rodinné vstupné 20% sleva. Divadlo U22.

3.2. Říčany 20.00 Hasičský ples – Kulturní centrum Labuť

4.2. Říčany Říčanská laťka – 8. ročník veřejného závodu ve skoku vysokém pro děti 5 - 14 let. Centrum Na 
Fialce.

6.2. Říčany 18.00 Na vrcholy českých, moravských a bavorských hor na elektrokolech 
Přednáška Ivo Petříka v Muzeu, vstupné 50 Kč.

6.2. Kolovraty 19.00 Mexiko – Cestopisné úterý v Klubu U Boudů.

6.2. Říčany 20.00 Caveman – Slavná one man show o tom, co dělá muže mužem a ženu ženou. Kulturní centrum 
Labuť. 

7.2. Říčany 19.00 Mořeplavec Ruda Krautschneider – Beseda s mořeplavcem, který si staví vlastní lodě.  
Vstupné 150 Kč, Centrum Na Fialce.

7.2. Říčany 20.00 Zdeňek Izer a Autokolektiv – Kulturní centrum Labuť

8.2. Kamenice 19.30-21.00 Fatum - promítání a beseda s režisérem V. Poltikovičem  
Beseda bude následovat po filmu. Vstupné 50 Kč. Kulturní dům.

9.2. Říčany 20.00 Sokolské Šibřinky – Maškarní bál, předtančení, vyhlášení nejlepších masek. Vstupné 180 Kč. 
Kulturní centrum Labuť

10.2. Říčany 20.00 Farní ples – Kulturní centrum Labuť

10.2. 20.00 Hasičský bál – Mnichovická Krčma, k tanci zahraje kapela Excelent.

10.2. Kunice 20.00 Valentýnský ples – Welcome drink, valentýnské překvapení pro dámy, půlnoční tombola,  
k poslechu a tanci hraje kapela Party Leaders. Vstupné 500 Kč. Zámek Berchtold.

11.2. Říčany 9,08 Nedělní pochod s Líbou – Turistický pochod Konojedy - Louňovice - Mukařov, 13 km. 
Odjezd autobusem ze zastávky Říčany, k žel.stanici. Přihlášky na tel. 723 513 431 nebo libuse.
rohoskova@centrum.cz.

11.2. 15.00 Karneval pro děti – Vystoupení klauna Ferdy, dětská diskotéka, vstupné 50 Kč, děti zdarma. 
Pořádají hasiči Mnichovice.

11.2. Štiřín 17.00 Mladé talenty Josefu Sukovi – Koncert žáků Gymnázia a Hudební školy hl. m. Prahy.

12.2. Tehov 19.00 Z Bombaje na Maledivy I. – Cestopisná přednáška s promítáním z cest Mgr. Jana Pilaře v 
zasedačce v suterénu obecního úřadu.

13.2. Říčany 20.00 Radůza – Koncert v Kulturním centru Labuť.

16.2. Štiřín 19.30 Tomáš Berka a Corpus Delicti – Koncert vynikajícího českého kytaristy a písničkáře na zámku 
Štiřín. Vstupné 250 Kč.

17.2. Struhařov 19.30 XII. Obecní ples – Večer v duchu swingu. Večerem provází hudební skupina MANE. Stylová 
taneční akce od klasiky ke swingu, soutěž o hodnotné ceny, soutěž o nejlepší stylové oblečení. 
Vstupné 120 Kč, Požární dům.

17.2. Říčany 20.00 Ples Rugby – Kulturní centrum Labuť

17.2.-18.2. Říčany 9.00-18.00 Říčanský pohár – 41. ročník soutěže v tanečním sportu, galavečer pro veřejnost s finále Taneční 
ligy. Vstupné na Galavečer od 19 hod činí 300 Kč. Sportovní hala. 

21.2. Uhříněves 19.30 Spirituál Kvintet – Koncert jedné z prvních českých folkových skupin. Vstupné 350 Kč, balkon 
250 Kč. Divadlo U22.

Co se děje v kultuře
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Řádková inzerce

23.2. Velké 
Popovice

17.30 Sedm perel astronomie 
 Přednáška Petra Horálka. Vzorná lidová knihovna.

24.2. Kamenice 9.00 Kamenické Oko 2018 – Tradiční turistický pochod okolím Kamenice, 21 km. Čaj i sladká 
odměna, startovné 20 Kč, start od KD.

24.2. Uhříněves 14.30 Dětský karneval – Soutěže, předtančení, vyhodnocení masek, vstupné 50 Kč, dospělí 100 Kč. 
Divadlo U22.

24.2. Uhříněves 19.30 Maškarní zábava – 4. ročník večerní zábavy pro dospělé v rytmu písní skupiny Wilder. Vstupné 
150 Kč, stání a balkon 100 Kč. Divadlo U22.

24.2. Říčany 20.00 Reprezentační ples Města Říčany – Kulturní centrum Labuť

27.2. Kolovraty 20.00 Přednáška cyklu Mystéria – Přednáška Roberta Nevy v Klubu U Boudů.
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Ř E K N I ŘÍČ A NY

HLAVNÍ PARTNER       PARTNEŘI AKCE        

7. REPREZENTAČNÍ PLES 

24. 2. 2018 od 20 hodin
Moderuje: Jana Doležalová 
Hraje: BIG BAND ČERVENÍ PANTEŘI 
Host večera: Jan Smigmator
Vystoupí: TŠ Twist, TK Fuego, TS DANCE EB

Vstupné 280 Kč, ke stání 200 Kč, předprodej v KC Labuť

MĚSTA ŘÍČANY 

kurýr_ples2018_165x245.indd   1 17.1.2018   23:27:22



Historie v obrázcích

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

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

Přispějete tak k dokum
entaci podoby m

ěsta a okolí.. 
foto: archiv M

uzea Říčany

Na pohlednici z doby patrně kolem roku 1930 snadno rozeznáme staré radošovické koupaliště a tenisové kurty v údolí 
Rokytky. Vily na horních snímcích se identifikovat nepodařilo. Budeme rádi za jakoukoli indicii, která by napomohla 
ztotožnit zobrazená místa.


