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Hlavní téma:

VOLBY  



Steen Christiansen,
starosta města Albertslund, prvního 
partnerského města Říčan v Dánsku

Jakožto starosta malého města z nejsevernější části Evropy jsem poctěn promluvit v srdci Evropy.

Zde se nejedná pouze o geografický význam, ale také o politický a historický. Po boji s nepřátelský-
mi silami se na konci první světové války zrodila vaše nezávislost a Československo. 

Jako země jste vždy byli v centru evropských dějin. Vy a vaši spoluobčané pociťujete své dějiny 
nejen jako jednotlivci, ale i jako jeden národ.

A to nejen v období druhé světové války, přes období studené války, až do vzniku otevřené, liberální 
demokracie se svobodami a evropskými hodnotami.

Dějiny vašeho státu byly cestou lemovanou jak utrpením, tak i nadějí. Je to vaše cesta a můžete být 
na ni hrdí.

Již více než 25 let je Albertslund partnerským městem Říčan. Je tomu tak, protože věříme v propo-
jování lidí napříč hranicemi, kulturami a jazyky. Věříme ve vzájemné posilování naší spolupráce. 
Sounáležitost přichází skrze kulturní a politickou výměnu mezi lidmi.

A v neposlední řadě skrze evropské hodnoty.

Česká republika leží v srdci Evropy. Jsme šťastní a hrdí, že jsme dnes tady a můžeme s vámi oslavo-
vat vaše výročí a naši společnou budoucnost.

Klimatické změny a cíle udržitelného rozvoje Společenství národů vyžadují, aby Evropa ještě více 
spolupracovala a dala svým občanům bezpečnou a světlou budoucnost.

Společnou budoucnost máme nejen jako lidé, ale i jako občané.

Váš bývalý vážený prezident, spisovatel a dramatik Václav Havel napsal:

„Spása tohoto lidského světa neleží nikde jinde než v lidském srdci,  
v lidském umění reflexe, v lidské pokoře a lidské zodpovědnosti.“

Jako národ jste tak naplnili tuto lidskou touhu – svým srdcem a zodpovědností. Můžete být na to 
hrdí.

Slovo úvodem

(Úvodní text pan starosta napsal jako proslov při příležitosti 
oslav 100 let výročí založení Československé republiky dne 27. října 2018.)
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Informace z radnice

Krátce z rady 6. 9. 2018
– rada přijala celkem 21 usnesení

u Rada souhlasila s realizací stavby Chodník Pod Straší-
nem – Vojkovská, firmou RYBÁŘ stavební, s.r.o. za cenu 
2 358 642,94 Kč vč. DPH. 

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

u Rada doporučila Zastupitelstvu schválit investiční zá-
měr Veřejné osvětlení Pacov, Říčany.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

u Rada doporučila Zastupitelstvu souhlasit s pojmenová-
ním parku nedaleko ulice Kozinova názvem Park Václava 
Havla.

Hlasy pro: 4, proti: 2, nepřítomno: 1

u Rada doporučila Zastupitelstvu schválit převod těchto 
smluvních závazků města do roku 2019:
Didaktické centrum 1. ZŠ (vazba na přiznanou dotaci) ve 
výši 770 000 Kč
Pořízení hasičské cisterny (vazba na přiznanou dotaci) ve 
výši 8 207 000 Kč
Územní studie krajiny (vazba na přiznanou dotaci) ve výši 
968 000 Kč
Industriální park pro „náctileté“ – vítězný projekt PB ve 
výši 1 400 000 Kč

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

u Rada souhlasila s vyhlášením veřejné zakázky Cyklos-
tezka do Prahy na kole – úsek Mnichovice – Kolovraty, 
schválila zadávací dokumentaci a jmenovala hodnotící 
komisi.

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

u Rada souhlasila s přijetím dotace MŠMT ve výši 12 551 
901,60 Kč na projekt MAP II v ORP Říčany, který bude 
realizován v letech 2018-2021.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

Krátce z rady 13. 9. 2018
– rada přijala celkem 27 usnesení

u Rada souhlasila s realizací výsadby celoplošné liniové 
zeleně dle projektové dokumentace „Výsadba izolační 
zeleně v okolí Říčan“ za cenu 2 942 194,86 Kč vč. DPH 
zhotovitelem H-Rekultivace, a.s. Dále je předmětem 
smlouvy rozvojová péče o vysazené dřeviny a následná 
péče o založené travní plochy a oplocenku po dobu tří let.

Hlasy pro: 5, zdrželi se: 2

u Rada souhlasila s odstraněním vlhkosti v objektu MěÚ 
Masarykovo nám. čp. 53, Říčany, firmou MOZIS s.r.o. za 
cenu 902 261,91 Kč vč. DPH.

Hlasy pro: 6, zdrželi se: 1
  

u Rada souhlasila s přijetím dotace na projekt Vodovod 
Říčany – přiváděcí a rozvodné řady Strašín, Pacov, Rado-
šovice ve výši 15 089 572,30 Kč v souladu s Rozhodnutím 
o přidělení dotace. Jedná se o projekt v období let 2018 – 
2020.

Hlasy pro: 7 

u Rada souhlasila s realizací dopravního opatření zna-
čení svislé i vodorovné „Pozor děti“ v ulici Sokolská před 
sportovním areálem. Tímto usnesením není dotčeno roz-
hodování příslušných orgánů státní správy.

Hlasy pro: 7  

u Rada schválila poskytnutí individuální dotace ve výši 
30 000 Kč z rezervy rady pro Seniorcentrum Říčany, na 
podporu rekondičního pobytu pro seniory ve Vzdělávacím 
a meditačním centru – Oáza srdce, Vršov.

Hlasy pro: 6, zdrželi se: 1 

u Rada souhlasila s navýšením kapacity Základní umě-
lecké školy Říčany o 102 žáků, ze současných 618 na 720 
žáků, a to od 1. 9. 2019. 

Hlasy pro: 7 

Krátce z rady 20. 9. 2018
– rada přijala celkem 16 usnesení

u Rada doporučila Zastupitelstvu uzavření veřejnopráv-
ní smlouvy s Komunitním centrem Říčany, o.p.s., o po-
skytnutí individuální dotace ve výši 100 000 Kč z huma-
nitárního fondu na provoz společnosti poskytující sociální 
služby občanům Říčan.

 Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

u Rada schválila uzavření smlouvy s dárcem panem J.V., 
na přijetí finančního daru ve výši 15 000 Kč, na vyhotovení 
portrétu pana starosty do galerie starostů.

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

Pozvánka 
pro říčanskou veřejnost na

ustavující zasedání  
Zastupitelstva města Říčany

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

Datum bude upřesněno na webu města
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Informace z radnice

Krátce z rady 8. 10. 2018
– rada přijala celkem 27 usnesení

u Rada souhlasila s přijetím dotace na akci „Rekon-
strukce mostu přes trať ČD, Říčany“ v celkové výši  
22 299 350,82 Kč z rozpočtu Státního fondu dopravní in-
frastruktury na rok 2018. 
Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

u Rada souhlasila s přijetím nabídnuté snížené dotace na 
projekt MŠ Kuří z Integrovaného regionálního operační-
ho programu ve výši 18 454 369,37 Kč, což činí 78,9 % z 
celkových způsobilých výdajů projektu.
Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

Krátce z rady 11. 10. 2018
– rada přijala celkem 24 usnesení

u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo na veřej-
nou zakázku Cyklostezka Do Prahy na kole – úsek Mni-
chovice-Kolovraty s OHL ŽS, a.s. za cenu 156 129 037,35 
Kč vč. DPH. 
Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

u Rada schválila uzavření darovací smlouvy s dárcem 
Česká republika – Hasičský záchranný sbor Středočeské-
ho kraje, na poskytnutí věcného daru – požární automobil 
CAS 32 Tatra T815 vč. příslušenství v pořizovací ceně 825 
567,50 Kč, který je určen pro jednotku dobrovolných hasi-
čů města Říčany.
Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

Komunál-
ní volby 
jsou pro 
aktivní vo-
liče zajíma-
vé a v mno-
ha městech 
byli po-
tvrzeni na 
radnicích 
ti, kteří 

dosud spravovali město a dělali to 
dobře. Z pohledu tajemníka jako 
úředníka, který má koordinovat pří-
pravu a průběh voleb, bych rád na 
tomto místě poděkoval všem, kteří se 
do této přípravy voleb aktivně zapojili, 
kteří pracovali ve volebních komisích 

a starali se o technické zázemí voleb. 
Vzhledem k tomu, že pozice zapisova-
telů v komisích obsadili zkušení úřed-
níci, patří velký dík právě jim, protože 
z pohledu regulérnosti i případných 
žalob je tato funkce velmi důležitá. 
Dále bych rád poděkoval všem ak-
tivním voličům, kandidátům stran 
a uskupení, kteří k volbám a volební 
kampani přistupovali zodpovědně. 
Mírnou kaňkou předvolební kampa-
ně v Říčanech je přístup některých 
občanů, kteří dali přednost negativní 
prezentaci svých cílů a ovlivnili tím 
i některá volební uskupení a strany. 
Tento hrubý a urážlivý negativismus, 
namířený hlavně proti kandidátům 
Klidného města a především osobně 

proti panu starostovi sice nejspíš po-
mohl opětovnému vítězství Klidného 
města, ale pachuť něčeho nedobrého 
v Říčanech tak trochu zůstává. Proč 
pomohl? Mám zkušenost i z jiných 
voleb s tím, že právě napadání a ne-
gativní hrubé kampaně působí na 
slušné voliče většinou opačně. A nyní 
po volbách se namísto pogratulování 
vítězi a uznání vlastní porážky objevily 
návrhy příspěvků do městského věst-
níku, velmi neslušné, hrubé, svalující 
vlastní neúspěch na ty druhé. Některé 
z těchto příspěvků musela redakční 
rada vyřadit pro porušení pravidel 
tiskového zákona a občanského zá-
koníku. 
 Tomáš Mařík, tajemník   

Volby skončily, můžeme pokračovat v práci
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Informace z radnice

Voleb do Zastupitelstva města 
Říčany, které probíhaly 5. a 6. 
října 2018, se zúčastnilo 6663 
voličů, což představovalo téměř 
60% volební účast. O hlasy voličů 
se ucházelo pět politických usku-
pení: ODS, STAN, Klidné město, 
Unie pro sport a zdraví Říčany 
a Společně TOP 09 – Zelení – 
KDU-ČSL.
Za Klidné město obhajoval post 
starosty do třetice Vladimír Kořen. 
Úspěšně, získal 3 723 hlasů. Po-
prvé od vzniku republiky by tak měl 
město Říčany řídit stejný starosta 
nepřetržitě tři volební období. Dů-
věru jeho politickému hnutí Klidné 
město dalo 52 % voličů, což přepočí-
táno představuje 12 zastupitelských 
mandátů z celkových 21 křesel. Dru-
hým politickým uskupením, které 
získalo nejvíce křesel, jsou Staros-
tové a nezávislí se ziskem pěti man-
dátů. Za nimi ODS se třemi a Unie 
pro sport a zdraví s jedním křeslem. 
Společně TOP 09 – Zelení – KDU – 
ČSL nepřekročili pětiprocentní hra-
nici a mandát zastupitele nezískali. 
V porovnání s minulými volbami 
v roce 2014 přišlo letos k volebním 
urnám o 736 osob více. Tehdy se 
o přízeň voličů ucházelo devět poli-
tických uskupení. Oficiálně budou 
o postu starosty hlasovat nově zvo-
lení zastupitelé v rámci ustavujícího 
zasedání. Klidné město svého kandi-
dáta na starostu deklarovalo již před 
volbami. Ustavující zastupitelstvo 
naplánované původně na 31. října 
2018 bylo zrušeno. Důvodem je po-
dání návrhu ke Krajskému soudu 
v Praze dle § 60  zákona č. 491/2001 
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí 
a o změně některých zákonů, ve zně-
ní pozdějších předpisů, na neplat-
nost hlasování, na neplatnost voleb 
nebo neplatnost volby kandidáta. 
Do doby, než vydá soud rozhodnu-

tí, nemůže ustavující zastupitelstvo 
zasedat. Soud má na vydání rozhod-
nutí 20 dnů od podání návrhu na ne-
platnost voleb.

Senátorem za obvod č. 41 se 
stal Zdeněk Hraba
Rozhodující duel o křeslo senátora 
benešovského obvodu se odehrál 
mezi dvěma říčanskými kandidá-
ty. Nikdo z jedenácti kandidátů 
v tomto obvodu nebyl zvolen už 
v prvním kole. Z prvního místa po-
stoupil do finálového souboje Zde-
něk Hraba za STAN s 11 094 hlasy 
a Jiří Kozák za ODS s 9 169 hlasy. 
Druhé kolo voleb do Senátu Parla-
mentu ČR proběhlo 12. a 13. října. 
S převahou, bezmála o čtyři tisíce 
hlasů, první pozici obhájil Zde-
něk Hraba. V celém obvodu získal 
10 636 hlasů, z čehož 1690 hlasů 
obdržel od voličů z Říčan. To byl 
pokles oproti prvnímu kolu, kdy 
těch říčanských hlasů získal 2 562. 

Jiří Kozák v kole druhém obdržel 
celkem 6 814 hlasů, přičemž v Ří-
čanech získal hlasů v kole prvním 
1 308 a v kole rozhodujícím jen 
o něco málo méně 1 141. Voličská 
účast v prvním kole, kdy se zároveň 
volilo do zastupitelstva města, byla  
56 %. V Říčanech bylo v prvním 
kole odevzdáno 5 985 platných 
hlasů, v druhém kole zhruba po-
lovina 2 831 hlasů. Volební účast 
v druhém kole senátních voleb byla 
obecně velmi nízká. V Říčanech se 
do patnácti volebních místností 
v druhém kole dostavila jen čtvr-
tina voličů. Bývalý místostarosta 
Říčan Zdeněk Hraba se stal čle-
nem horní komory zákonodárného 
sboru Parlamentu České republiky 
za STAN. 
Na tomto místě se sluší poblahopřát 
všem úspěšně zvoleným zastupite-
lům a senátorům.
 Kateřina Lauerová
 Tisková zpráva města

Potřetí v řadě by se měl stát starostou 
Říčan Vladimír Kořen. Klidné město 

získalo opět důvěru většiny voličů. Senátorem 
za obvod Benešov byl zvolen Zdeněk Hraba

Fo
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Informace z radnice

pořadí	 zvolený	zastupitel	 	 počet	hlasů
1.  Vladimír Kořen  3 723
2. David Michalička  3 499
3. Martin Gebauer  3 462
4. Hana Špačková  3 543
5. Vladimír Polánský  3 389
6. Pavel Matoška  3 334
7. Tomáš Skřivánek  3 331
8. Jarmila Voráčková  3 412
9. Petr Auředník  3 351 
10. Michal Anelt  3 260
11. Jana Doleželová  3 302
12. Jan Kužník  3 282

KliDné MěSTo, 12 mandátů, 52,13 % hlasů

pořadí	 zvolený	zastupitel	 	 počet	hlasů
1.  Michal Mrázek  2 336
2. Zdeněk Hraba  1 965
3. Adam Polánský  1 629
4. Tomáš Krebs  1 623
5. Jitka Jančíková  1 601

STARoSToVé A nEZÁViSlÍ, 5 mandátů,  24,43 % hlasů

pořadí	 zvolený	zastupitel	 	 počet	hlasů
1.  Miloslav Šmolík  1 136
2. Karla Egidová  1 104
3. Jiří Kozák  1 016

občAnSKÁ DEMoKRATicKÁ STRAnA, 3 mandáty, 12,93 % hlasů

pořadí	 zvolený	zastupitel	 	 počet	hlasů
1.  David Frydrych  1 152

UniE PRo SPoRT A ZDRAVÍ ŘÍčAny, 1 mandáty, 7,7 % hlasů

Klidné město (52,13 % hlasů) strana získala 68 558 hlasů (obsadili 12 mandátů)
STarOSTOVÉ a NEzÁVISLÍ (24,43 % hlasů) strana získala 32 131 hlasů (obsadili 5 mandátů)

Občanská demokratická strana (12,93 % hlasů) strana získala 17 002 hlasů (obsadili 3 mandáty)
Unie pro sport a zdraví Říčany (7,7 % hlasů) strana získala 10 126 hlasů (obsadili 1 mandát)

Společně TOP 09 - zelení - KdU-ČSL (2,8 % hlasů) strana získala 3 685 hlasů (obsadili 0 mandátů)

Volby do Zastupitelstva města Říčany 2018  
21 zastupitelů – volební účast 58,73

	 Okrsky	 Voliči	v	seznamu	 Vydané	obálky	 Volební	účast	v	%	 Odevzdané	obálky	 Platné	hlasy	 %	platných	hlasů	 	
													počet				zprac.				v	%
1.	kolo 15 15 100,00 11 325 6 374 56,28 6 230 5 985 96,07
2.	kolo 15 15 100,00 11 327 2 840 25,07 2 836 2 831 99,82

Volby do Senátu Parlamentu čR konané dne 
5. 10. – 6. 10. 2018 a 12. a 13. 10. 2018

Tabulka: Výsledky hlasování – Obec Říčany – souhrnné informace 
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Informace z radnice

Staveniště zhotovitel převzal v polovi-
ně měsíce srpna tohoto roku. Začátkem 
října byla dokončena část vodovodního 
přivaděče od stávajícího vodojemu v 
ulici Olivova přes ulici Bezručovou až 
ke křižovatce ulic Černokostelecká x 
Sovova. Pro letošní rok stavební práce 
v této lokalitě končí a budou pokračo-
vat v následujícím roce, kdy bude pro-
veden protlak pod ulicí Černokostelec-
ká do ulice Modřínová. Dotčené ulice 
Bezručova a Sovova jsou uvedeny do 
původního stavu. 
Stavební práce na vodovodním 
přivaděči v současné době pokra-

čují lesní cestou směrem od obce 
Strašín k toku Rokytky a dále proti 
proudu směrem k Tehovu. Vzhledem 
k umístění stavby vodovodního řadu 
na lesních pozemcích bylo nezbytné 
provést kácení stromů v nutném roz-
sahu. Pro stavbu byl v lesním poros-
tu od Rokytky směrem k ulici Mod-
řínová vykácen pás o šířce 3-4 metry 
(výkop + ochranné pásmo vodovod-
ního řadu vyplývající z právních 
předpisů). Stavba přímo na lesních 
pozemcích a v jejích těsné blízkosti 
probíhá pod téměř denním dohle-
dem správců městských lesů Říčan. 

Vyřizuje: odbor správy majetku – oddělení 
investic,  Monika Burešová –  technik OI
Zhotovitel: Sdružení Říčany 
(firma ZEPRIS s.r.o., a 1.SčV, a.s.)
Technický dozor investora a BOZP: 
firma NDCON s.r.o.

 

Vodovod Říčany – přiváděcí a rozvodné řady 
Strašín, Pacov, radošovice se staví

Dotace byla přiznána z operačního programu 
životní prostředí na projekt č. cZ.05.1.30/0.0/
0.0/16_043/0004742.

Kateřina Lauerová

Kandidát	 příjmení,	jméno,	tituly	 Volební	strana	 Navrhující	strana	 Politická	příslušnost	 Počty	hlasů	 	 %	hlasů	číslo	
	 	 	 	 	 1.	kolo	 2.	kolo	 1.	kolo	 2.	kolo
1 Šveda Martin  NK NK BEZPP 154 X 2,57 X
2 Švadlena Jiří  aNo aNo aNo 435 X 7,26 X
3 Radoměřská terezie  toP 09 toP 09 toP 09 496 X 8,28 X
+4 Kozák Jiří  oDs oDs oDs 1 308 1 141 21,85 40,30
5 Borguľa Jan  KDU-Čsl KDU-Čsl KDU-Čsl 137 X 2,28 X
6 Křeček Miroslav sPD sPD sPD 169 X 2,82 X
7 cinka Ivan  KsČM KsČM KsČM 143 X 2,38 X
8 hemer aleš  soukromníci soukromníci BEZPP 55 X 0,91 X
*9 hraba Zdeněk  staN staN BEZPP 2 562 1 690 42,80 59,69
10 Petržílek Petr  ČssD ČssD ČssD 80 X 1,33 X
11 chaluš Petr  Piráti Piráti BEZPP 446 X 7,45 X

Výsledky hlasování – obec Říčany

8 texty.kuryr@ricany.cz



Informace z radnice

Rekonstrukce mostu 5. května probíhá 
dle plánovaného harmonogramu stavby. Dle toho by 
měla rekonstrukce skončit 20. listopadu 2018. Nyní je 
dokončena spřažená betonová deska mostovky a mon-
tují se prefabrikované části betonové římsy. Po betoná-
ži římsy bude osazeno zábradlí a zprovozněn definitivní 
chodník na jedné straně mostu. Následně budou polo-
ženy izolační vrstvy a finální povrchy komunikace. 
Druhá část prací probíhá pod mostem, kde se ve stří-
davých výlukách jedné a druhé traťové koleje provádí 
otryskávání betonových nosníků a sloupů. Na očištěné 
povrchy se poté nanese sanační hmota a finální krycí 

nátěr ve světle šedé barvě. Na obou opěrách budou pro-
vedeny kotvené přibetonávky, které zakryjí původní, již 
značně narušené povrchy.
V poslední fázi bude obnovena pěší stezka pod mostem 
v celé délce od parkoviště až po napojení na nové scho-
diště u mostu.
Při provádění mostních uzávěrů (dilatačních spár na 
obou koncích mostu) bude z bezpečnostních důvodů 
nutné v sobotu 17. listopadu most uzavřít i pro pěší 
a cyklisty. Uzavírka bude pouze krátkodobá, v neděli 
bude průchod opět otevřen. Děkujeme za pochopení. 

Dominik Landkammer, oddělení investic

Otevření mostu 5. května se blíží
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Informace z radnice

Park Václava Havla bude připomínat 
hodnoty výjimečného člověka

Fo
to

 R
. F

la
ch

s

V Říčanech se dokončuje park, který 
ponese jméno Václava Havla. U pří-
ležitosti 100. let od založení Česko-
slovenska jej zkrášlí i národní stromy 
partnerských měst Říčan. S výsad-
bou stromů svobody tak pomůžou zá-
stupci měst z několika zemí Evropy. 
Například z Velké Británie, Dánska, 
Švédska, Polska, či Německa. O tom, 
že park se pojmenuje po posledním 
československém prezidentu Václavu 
Havlovi, rozhodli říčanští zastupitelé 
v září.  
V centrální části Říčan vyrůstá nový 
floristický park, kde budou domino-
vat stromy, keře a květinové louky 
pro motýly. Chybět nebudou ani vod-
ní prvky v podobě vodního zrcadla, 
posezení s pergolou, veřejné grilo-
viště, dětská hřiště. Stane se místem 
setkávání, místem pro odpočinek 
a relaxaci. 
„Ten prostor ležel tak trochu ladem. 
Při jedné z investic města musely 
ustoupit mohutné topoly černé a dali 
jsme slib, že zeleň do oblasti vrátíme,“ 
vysvětluje historii parku starosta 
Vladimír Kořen (Klidné město) a do-
dává: „Plány parku jsme probrali na 
mnoha setkáních s veřejností. Založe-
ní a výchova parku je na dlouho. Jeho 
krása vynikne až po desetiletích. V ča-

sovém měřítku to může připomínat 
čekání na svobodu.“  
Park dostane do vínku hned několik 
symbolů. Nejvýraznější je pojmeno-
vání po prezidentu Václavu Havlovi, 
který by v říjnu oslavil 82 let. Respekt 
k přírodě, především ke krajině a její-
mu historickému dědictví se odrážel 
v postojích prvního polistopadového 
prezidenta. Uznával péči o krajinu, 
uvědomoval si odpovědnost za stav 
krajiny a vnímal ji jako vizitku lid-
ských hodnot. Pojmenování parku 
předcházelo i oslovení Nadace Dag-
mar a Václava Havlových VIZE 97. 
Paní Dagmar Havlová souhlasila 
s tím, aby se park nesl jméno Václava 
Havla jako uctění odkazu a hodnot 
jejího manžela. 
„Několik let jsme hledali, jak Václa-
va Havla v Říčanech připomenout. 
Máme náměstí T. G. Masaryka, ulici 
E. Beneše či R. Štefánika a nyní bude-
me mít park Václava Havla. Připome-
nout si jeho hodnoty je nyní navýsost 
důležité a potřebné,“ vysvětluje radní 
Vladimír Polánský (Klidné město), 
který s návrhem přišel. Další velmi 
důležitou symbolickou rovinu nese 
výsadba národních stromů říčan-
ských partnerských měst. Alej bude 
symbolizovat dobré vztahy napříč 

Evropou a každému stromu dá do 
vínku své přání starosta či zástupce 
partnerského města, kteří přijeli do 
Říčan na oslavy 100 let Českosloven-
ské republiky.
„Stromy mohou přečkat mnohá lidská 
pokolení. Stávají se svědkem lidských 
osudů, vítězství i proher. Mohou pod 
nimi odpočívat historické osobnosti 
i vznikat neobyčejné lásky. Strom se 
může na stovky let stát živým symbo-
lem svobody či přátelství,“ zakončuje 
starosta V. Kořen.  
Pro veřejnost se park otevře za něko-
lik týdnů. Přes ujišťování zhotovitele 
a smlouvou stanovený termín, práce 
v parku ještě nekončí. Firma GREEN 
PROJECT s.r.o. měla park dokončit 
nejpozději do 22. 10. 2018. Zbývá 
ještě kupříkladu doplnit veřejné toa-
lety a dětské prvky na hřiště a upra-
vit přední část parku. 
Nicméně plnohodnotným odpočin-
kovým místem bude park až na jaře, 
kdy se rozroste zeleň a rozkvetou 
louky. Věříme, že park Václava Havla 
bude dlouhou dobu přinášet radost 
i poznání, že pro udržení svobody po-
třebujeme nejen sílu a trpělivost, ale 
také dobré vztahy napříč Evropou.
 Kateřina Lauerová, 

Tisková zpráva města

lípu zasadil v říčanské aleji partnerských měst 
Pavel Fischer, bývalý poradce Václava havla.
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Aktivity partnerských měst v tomto i příštím roce
Koncem září se konala 
tradiční konference na-
šich partnerských měst, 

tentokráte v Grabow v Německu. Grabow je vzdále-
né přibližně 100 km od Baltského moře a Hambur-
ku. Je to staré krásné město s městským centrem 
v ochraně památkové péče a protkané řekou Elde, 
která městu dodává příjemnou atmosféru.
Konference se konala za přítomnosti pana starosty Stern-
berga a jeho kolegů. Dopoledním tématem byl demogra-
fický vývoj v jednotlivých městech. Například v Grabow, 
Whitstable i Albertslundu mají problém s nedostatkem 
populace středního produktivního věku ve svých městech 
a synchronizací potřeb odlišných generací včetně zajištění 
potřebných sociálních i jiných služeb.
Odpolední program byl již věnován plánování aktivit na 
rok následující a přehledu aktivit roku současného. A co 
se dělo a bude dít v Říčanech?
Tento rok říčanští stolní tenisté zápasili v Dainville, 
dorostenecká výprava florbalistů se účastnila turnaje v 
Mölndal. Naše pracovnice OSPOD odjeli nabírat zku-
šenosti do Opatówku a v květnu do Říčan přijela ofici-
ální delegace z Borkenu. V srpnu ZUŠ z Borken hrála 
na akci JAZZ JAM. Nezapomeňme určitě zmínit velmi 
úspěšný projekt youthcampu mezi studenty Říčan a 
Grabow s názvem: „Jak vypadá budoucnost, ve které 
chceme žít?“, který byl spolufinancován z Fondu čes-
ko-německé budoucnosti a vyhrál v rámci tohoto fondu 
i cenu projektu měsíce. Stejně úspěšná byla i návštěva 
studentů z žákovského zastupitelstva na závodu dra-
čích lodí v Borkenu. Závěrečným a hlavním bodem byla 
pozvánka na oslavy 100 let založení Československa, 
které se uskutečnily koncem října v Říčanech a jichž se 
zúčastnili zástupci všech měst. Delegátky zmínily také 
nové informační cedule, na kterých jsou vyobrazena 
všechna partnerská města a které jsou rozmístěné po 
celých Říčanech. Se stejnou myšlenkou přišli také v 
Borkenu.  
A na co se můžeme těšit v příštím roce? Mimo jiné nás 
budou opět čekat závody dračích lodí v Borkenu, ná-
vštěva zástupců našeho města ve Whitstable, možná 

účast ZUŠ na tradičním městském festivalu v Borke-
nu a sportovců na mezinárodních turnajích v Dánsku 
i Německu. Dále tradiční youthcamp mezi Grabow  
a Říčany - tentokráte v Německu (druhý týden v červen-
ci, zájemci se již mohou předběžně hlásit na twinning@
ricany.cz) a v květnu návštěva borkenského zastupitel-
stva v Říčanech, kterou bychom chtěli pojmout jako 
příležitost k diskuzi s naším zastupitelstvem a výměně 
zkušeností.
Pokud byste rádi pozvali na svou akci někoho z partner-
ských měst či hledáte sobě blízký spolek v zahraničí, na-
pište nám.

Petra Šmolíková 
Předsedkyně Komise pro partnerská města, Říčany
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První říjnový den slavili svátek senioři
V říjnu se uskuteč-
nila v našem měs-
tě řada akcí pro 

seniory. Malým dárkem od města, 
nejen seniorům, byla instalace 
nových venkovních cvičebních 
prvků. Instalovány byly nedaleko 
Domova s pečovatelskou služ-
bou a gymnázia na Komenského 
náměstí a také u Jurečku proti 
dětskému hřišti u 50. rovnoběž-
ky. Při umístění jsme brali v potaz 
preference seniorů, vyslovené při 
společném setkání, třeba v rámci 
prvního pébéčka PŘEKVAP-
TE ŘÍČANY. Dodavatelem byla 
česká certifikovaná společnost 
VITALpark, která stroje vyrá-
bí a instaluje. Finanční částku 
na pořízení cvičebních prvků 
200 000 Kč věnovala společnost 
Hopi Česká republika, které 
tímto město Říčany děkuje za 
sponzorský dar. Cvičební stroje 
jsou určeny osobám starším 14 
let. V každé lokalitě můžete využít 
pět druhů cvičebních strojů. Na 
nich je možné posilovat či prota-
hovat různé druhy svalů, zlepšují 
ohebnost a koordinaci těla. Na 
každém stroji naleznete instruk-
ce, jak cvičit. Cvičení provádějte 
vždy s ohledem na svůj zdravotní 
a fyzický stav. Při jakékoliv bolesti 
cvičení přerušte. 

Kateřina Lauerová
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V pondělí 22. října starosta Vladimír Kořen (Klidné měs-
to) oficiálně zahájil vzdělávání prostřednictvím virtuálních 
kurzů pod názvem Zdravé stárnutí. Docentka Čeledová 
z Univerzity Karlovy seznámila na dvacet účastníků s prů-
během přednášek, které pořádá Univerzita třetího věku 
Lékařské fakulty v Plzni. Posluchači obdrželi knihu, která 
bude v rámci přednášek jejich průvodcem ve světě medi-
cíny. Na tyto kurzy přispělo město říčanským seniorům 
polovinou nákladů. Prostory poskytl Dům s pečovatelskou 
službou na Komenského náměstí, kde se kurzy konají vždy 
v pondělí od 15 hodin. Pro úspěšné absolvování kurzu a zís-
kání Osvědčení o absolvování kurzu je žádoucí pravidelná 
účast. Kapacita už je téměř naplněna. 
V případě zájmu kontaktujte recepci DPS tel.: 323 604 244 - 7.
 Kateřina Lauerová

Vzdělávání prostřednictvím virtuálních kurzů zahájeno
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rekonstrukce ulice 
Politických vězňů jde do finále

Rekonstrukce důležité ulice Politických vězňů pozvolna pře-
chází do závěrečné etapy letošních prací. Úsek od Cesty Svo-
body po Scheinerovu ulici je dokončen, zbývá pouze položit 
vrchní vrstvu asfaltu. Ta bude pokládána v týdnu od 5. listopa-
du společně s dalším úsekem. Pokládka finální vrstvy byla po-
sunuta až těsně před dokončení stavby z důvodu, aby se nový 
povrch co nejméně poškozoval stavební dopravou. 
V úseku od Scheinerovy po Sadovou se v tomto týdnu dokon-
čuje napojení kanalizační stoky v křižovatce Sadová. Současně 
dělníci pracují na konstrukčním souvrství vozovky i chodníků 
a pokládají žulové obrubníky. Následně bude povrch budoucí 
vozovky urovnán a připraven pro pokládku betonové podklad-
ní vrstvy. Hutnění štěrkových podkladů je nutné provádět těž-
kou mechanizací s vibracemi, které se snažíme omezit na mi-
nimum, ale zcela bez nich to bohužel nejde. V případě nejistot 
ohledně vlivů na okolní nemovitosti operativně konzultujeme 
s autorizovaným statikem.

MUSÍME JEŠTĚ UZAVŘÍT KŘIŽOVATKU
V posledním úseku Sadová – Rýdlova bude stavební firma 
provádět technologicky náročnou výměnu potrubí stoky 
A. Jedná se o velké betonové dílce vejčitého průřezu, na-
víc v této páteřní kanalizační stoce neustále proudí velké 
množství odpadní vody. Napojení rekonstruovaného úse-
ku na stávající část se nachází vprostřed křižovatky Poli-
tických vězňů a Rýdlovy ulice. Proto budeme muset do  
2. 12. tuto křižovatku uzavřít. Ve dnech, kdy to bude 
technologicky možné, bude umožněn provizorní průjezd 
křižovatkou, nyní ale není možné tyto termíny přesně ur-
čit. 
Opravy na stoce jsou možné pouze za dobrého poča-
sí, kdy stokou neprotékají srážkové vody z dešťových 
vpustí z celé horní části Říčan. Kvůli souběžně pláno-
vané opravě ulice Říčanské, kterou naplánovala Správa 
silnic Středočeského kraje od 17. do 30. října, bude pů-
vodní termín dokončení stavby o jeden měsíc posunut, 
aby byla zajištěna průjezdnost Říčan vždy alespoň po 
jedné hlavní komunikaci. Finální povrchy mezi Sado-
vou a Rýdlovou ulicí budou pokládány v týdnu od 26. 
listopadu.

BUDE TU BEZPEČNĚJI!

Po projednání změny stavby před dokončením se podařilo 
prosadit zúžení komunikace a doplnění pásu zeleně podél 
jedné strany vozovky. Zeleň pomůže zvýšit estetickou kvalitu 
veřejného prostoru a rovněž pomůže zabránit najíždění aut na 
chodník a ohrožování chodců. U všech přechodů se už také 
připravují stožáry pro nasvětlení, které pomůže zvýšit bezpeč-
nost na přechodech, obdobně jako v Rýdlově ulici.
Omlouváme se za zhoršené prostředí po dobu rekonstrukce 
a těšíme se, že již brzy vám budeme moci nabídnout příjezdy 
k vaší nemovitosti po krásné nové ulici! 

ZEPTEJTE SE
V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat, jsme tu pro vás. 

město Říčany (investor) 
D. landkammer, 725 026 765, dominik.landkammer@ricany.cz

NDCon, s.r.o. (technický dozor) 
ladislav Němeček, 733 718 818, ladislav.nemecek@ndcon.cz 

T4Building (stavbyvedoucí) 
Jakub lejnar, 724 542 136, lejnar@t4building.cz 

Dominik Landkammer, oddělení investic Fo
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Návštěva sociálních pracovníků 
z partnerského města Opatówek

Ve dnech 10. 10. 2018 - 13. 10. 2018 
proběhla návštěva sociálních pracov-
níků z partnerského města Opatówek, 
kteří přijali pozvání sociálních pracov-
nic Odboru sociálních věcí a zdravot-
nictví pro vzájemnou výměnu zkuše-
ností. Program, který byl připraven, 
se podařilo naplnit a tak kolegové měli 
možnost navštívit Cestu integrace, 
Dům s pečovatelskou službou Senior, 
Domov pro seniory ve Voděrádkách, 

Stacionář Olga, kde v době návštěvy 
senioři zpívali za doprovodu har-
monikáře. Kolegy zaujala i návštěva 
Geoparku, říčanského Muzea i lesní 
školky Pramínek. Příjemná byla ná-
vštěva Centra na Fialce s posezením 
na venkovní terase. Nejsrdečnějšího 
přijetí se našim hostům dostalo od dětí 
ze ZŠ Nerudova, kde děti reagovaly 
velmi přátelsky a s  chutí předvedly, 
co se stačily od začátku školního roku 

naučit. Proběhlo i několik neformál-
ních setkání s pracovnicemi našeho 
odboru  přímo na pracovišti nebo při 
večerním grilování, kde bylo stále o 
čem povídat. Celý pobyt byl završen 
návštěvou Prahy a příslibem další spo-
lupráce a vzájemného setkání. 

Blanka Spolková, 
Vedoucí Odboru sociálních věcí  

a zdravotnictví

Třetí ročník pébéčka bude! Společná setkání odstar-
tují v lednu příštího roku. Již nyní můžete chystat své 
nápady na zlepšení veřejného prostoru. Podmínky 

pravděpodobně zůstanou stejné jako v minulém roč-
níku. Podrobné informace vám přinese prosincový 
Kurýr. kl

PŘEKVAPTE ŘÍČaNY
3. ročník participativního rozpočtování
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 Schválený Upravený Skutečnost  % plnění
 rozpočet rozpočet k 30. 9. 2018 k uprav.
 v Kč v Kč v Kč rozpočtu

Plnění rozpočtu 
města

PŘÍJMY

Daňové příjmy (daň z příjmů fyzických osob 
ze závislé činnosti a z podnikání, daň z příjmů 
právnických osob, daň z příjmů města Říčany, 
daň z přidané hodnoty, správní poplatky a místní 
poplatky)

281 697 000,00 282 706 043,00 213 544 394,00 75,54

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

115 844 351,00 100 699 304,43 76 751 101,25 76,22

Kapitálové příjmy (příjmy z prodeje majetku) 6 550 000,00 13 491 800,00 8 959 750,00 66,41

Přijaté dotace 95 370 890,00 113 591 362,08 51 671 183,88 45,49

Přijaté splátky půjček 112 930,00 112 930,00 93 330,00 82,64

Rozpočtové příjmy  
běžného roku celkem

499 575 171,00 510 601 439,51 351 019 759,13 68,75

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

Úvěr na nákup nemovitostí 156 251 695,00 44 500 000,00 28,48

Příjmy celkem vč. přebytku hospodaření 611 766 520,00 791 240 096,60 519 906 721,22 65,71

VÝDAJE 

Běžné (provozní) výdaje 338 968 754,00 367 983 707,72 249 119 485,13 67,70

Rozpisové rezervy 9 609 000,00 6 347 794,97 0,00 0,00

běžné výdaje celkem 348 577 754,00 374 331 502,69 249 119 485,13 66,55

Kapitálové (investiční) výdaje 222 953 707,00 283 055 040,90 130 272 230,72 46,02

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

investiční výdaje celkem 235 545 051,00 385 764 878,91 130 272 230,72 33,77

Rozpočtové výdaje běžného roku 
celkem

584 122 805,00 760 096 381,60 379 391 715,85 49,91

Splátky úvěru 27 643 715,00 31 143 715,00 21 809 012,35 70,03

Výdaje vč. splátky půjčky 611 766 520,00 791 240 096,60 401 200 728,20 50,71

rozdíl příjmy - výdaje (BV s kons.) 0,00 0,00 118 705 993,02

Podrobné čerpání rozpočtu najdete na www.ricany.cz - radnice - město a samospráva - finance a majetek města - aktuální informace o čerpání rozpočtu města
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Vítání občánků
Dne 25. 10. 2018 se uskutečnilo v 
obřadní síni na staré radnici slavnostní 
vítání občánků. Místostarostka města 
paní hana Špačková přivítala 28 
nových občánků. Zazpívat nám přišly 
děti z mateřské školky Čtyřlístek z 
Kolovratské ulice. Dětem děkujeme 
za krásné podzimní výkresy, kterými 
nám vyzdobily nástěnky před kanceláří 
matriky. Další setkání se uskuteční v 
prosinci, pro děti narozené v srpnu až 
říjnu 2018.

Jana Šimková, Lucie Nováková
matrikářky
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1.  VEDOUcÍ ODDĚlENÍ PrOVOZNÍHO – ODBOr SPráVy MAJETKU
PoŽADUJEME: VŠ vzdělání v bakalářském studijním programu nebo VŠ v magisterském 
studijním programu   
lHŮTA PRo PoDÁnÍ PŘiHlÁŠEK: 9. 11. 2018 do 10,30 hod.
TERMÍn VÝběRoVéHo ŘÍZEnÍ: 12. 11. 2018 v 9,00 hod. – účast na VŘ je závazná podáním 
přihlášky včetně všech náležitostí – účastníci nebudou k účasti vyzýváni.

2.  rEfErENT ODDĚlENÍ úSKOVéHO MĚŘENÍ rycHlOSTI  
A VáŽENÍ VOZIDEl – ODBOr PráVNÍ

PoŽADUJEME: VŠ vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo na VŠ v Čr, 
případně VŠ vzdělání v bakalářském studijním programu v jiné oblasti
lHŮTA PRo PoDÁnÍ PŘiHlÁŠEK: 9. 11. 2018 do 10,30 hod.
TERMÍn VÝběRoVéHo ŘÍZEnÍ: 12. 11. 2018 ve 14,00 hod. – účast na VŘ je závazná 
podáním přihlášky včetně všech náležitostí – účastníci nebudou k účasti vyzýváni. 

3.  rEfErENT ODDĚlENÍ úZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ  
NA ODBOrU STAVEBNÍ úŘAD

PoŽADUJEME: VŠ vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu v oboru 
stavebního, architektonického nebo právnického směru, nebo vyšší odborné vzdělání 
v oboru stavebnictví a dva roky praxe v oboru stavebnictví, nebo SŠ s maturitní zkouškou 
v oboru stavebnictví a tři roky praxe v oboru stavebnictví  
lHŮTA PRo PoDÁnÍ PŘiHlÁŠEK: 9. 11. 2018 do 10,30 hod.
TERMÍn VÝběRoVéHo ŘÍZEnÍ: 12. 11. 2018 v 16,30 hod. – účast na VŘ je závazná 
podáním přihlášky včetně všech náležitostí – účastníci nebudou k účasti vyzýváni.

4.  MATrIKáŘ – rEfErENT ODDĚlENÍ OrgANIZAČNÍHO  
A SPráVNÍHO NA ODBOrU KANcEláŘ STArOSTy

PoŽADUJEME: VŠ vzdělání v bakalářském nebo vyšší odborné vzdělání, popř. SŠ 
s maturitního zkouškou
lHŮTA PRo PoDÁnÍ PŘiHlÁŠEK: 12. 11. 2018 do 17,30 hod.
TERMÍn VÝběRoVéHo ŘÍZEnÍ: 13. 11. 2018 ve 13,00 hod. – účast na VŘ je závazná 
podáním přihlášky včetně všech náležitostí – účastníci nebudou k účasti vyzýváni.

Město Říčany hledá 

schopné pracovníky do dobŘe zavedeného kolektivu  
na následující pracovní pozice:
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5.  rEfErENT ODBOrU úZEMNÍHO PláNOVáNÍ  
A rEgIONálNÍHO rOZVOJE

PoŽADUJEME: VŠ vzdělání uznané pro autorizaci v oboru územní plánování nebo se 
stavebním zaměřením nebo jiná VŠ, popř. SŠ s maturitní zkouškou pro činnost admin. 
charakteru
lHŮTA PRo PoDÁnÍ PŘiHlÁŠEK: 12. 11. 2018 do 17,30 hod.
TERMÍn VÝběRoVéHo ŘÍZEnÍ:  13. 11. 2018 v 9,00 hod. – účast na VŘ je závazná podáním 
přihlášky včetně všech náležitostí – účastníci nebudou k účasti vyzýváni.

6.  rEfErENT ŽIVOTNÍHO PrOSTŘEDÍ – ODDĚlENÍ VODOPráVNÍ úŘAD
PoŽADUJEME: VŠ v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání
lHŮTA PRo PoDÁnÍ PŘiHlÁŠEK: 13. 11. 2018 do 14,30 hod.
TERMÍn VÝběRoVéHo ŘÍZEnÍ: 14. 11. 2018 v 9,00 hod. – účast na VŘ je závazná 
podáním přihlášky včetně všech náležitostí – účastníci nebudou k účasti vyzýváni. 

7.  rEfErENT ODDĚlENÍ OrgANIZAČNÍHO A SPráVNÍHO  
NA ODBOrU KANcEláŘ STArOSTy

PoŽADUJEME: SŠ s maturitní zkouškou
lHŮTA PRo PoDÁnÍ PŘiHlÁŠEK: 13. 11. 2018 do 14,30 hod.
TERMÍn VÝběRoVéHo ŘÍZEnÍ: 14. 11. 2018 ve 13,30 hod. – účast na VŘ je závazná 
podáním přihlášky včetně všech náležitostí – účastníci nebudou k účasti vyzýváni.

8.  SPráVcE VOZOVéHO PArKU, DĚlNÍK ČIŠTĚNÍ MĚSTA
PoŽADUJEME: min. střední vzdělání s výučním listem
na tel. č. 323 618 126 dušan Suchý, vedoucí oddělení technické správy

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

a Lutové (jihočeský statek)

bližší informace k jednotlivým výběrovým řízením včetně náležitostí přihlášky do výběrového 
řízení naleznete na www.ricany.cz/radnice/městský úřad/volná pracovní místa/Město Říčany
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Protihluková stěna v Říčanech budí 
emoce. Zastupitelé s navrženou 

podobou stěny nesouhlasí
Středočeský kraj chce u silnice 101 – Říčanská vybudovat 
protihlukovou stěnu a v Říčanech se rozproudila deba-
ta o její stavbě. Někteří obyvatelé a řidiči nesouhlasí s její 
podobou a termínem výstavby. Stavební práce přinesou 
další výrazné komplikace v dopravě na hlavním dálničním 
přivaděči. Radnice se spolu s KSÚS Středočeského kraje 
a stavebními firmami snaží postup koordinovat. Vedení 
města brání dopravnímu kolapsu. V Říčanech se dokon-
čují významné dopravní investice. Při rekonstrukci ulice 
Politických vězňů bude v listopadu uzavřena klíčová křižo-
vatka s ulicí Rýdlova. Navíc řidiči neprojedou ani po mostu 
5. května, jehož oprava skončí 20. 11. 2018.
O postoji k protihlukové stěně na Říčanské ulici jednali zastu-
pitelé města už na červnovém jednání. Jednomyslně instalaci 
protihlukové stěny odmítli. Důvodem byly jak estetické důvo-
dy, tak i obava, že zvuk se bude odrážet do protější obytné zóny 
Na Vysoké. Zdůraznili, že by preferovali clonu ze zeleně.
„Víme, že hluková zátěž u Říčanské ulice je velká a obyvatele ne-
přiměřeně zatěžuje. Intenzivní hluk dokáže způsobit vážná one-
mocnění. Nicméně zastupitelé i obyvatelé mají obavy, že řešení 
je jednostranné a nebude hezké,“ vysvětluje starosta Vladimír 
Kořen (Klidné město). 
Nesouhlas města, ale nemůže změnit rozhodnutí Krajské 
správy údržby silnic stěnu postavit. V případě „mobilní“ stěny 
totiž nepotřebuje investor stavební povolení. Zelené železobe-
tonové panely s celkovou délkou 240 metrů a výškou 5 metrů, 
mají lemovat zatáčku silnice II/101 Říčanská od křížení s ulicí 
Březinova po křížení s Kolovratskou (vjezd na sběrný dvůr). O 
její instalaci i její podobě zástupci města jednali, ale neuspěli. 

David Michalička k jednání 
uvádí: „Zástupce KSÚS mi 
sdělil, že betonovou stěnu 
stavět budou i přes nesou-
hlas města. Za realizaci 
zaplatí údajně kraj přes 
17 mil. Kč. KSÚS odmítla 
bohužel přistoupit na námi 
navrženou změnu projektu, 
tedy provedení stěny jako 
zelené bariéry s živou zelení. 
Podobné stěny se již běž-
ně staví v západní Evropě, 
protože kromě estetického 
hlediska pomáhají i hospo-
daření s dešťovou vodou a 
zlepšují celkové mikroklima 
v lokalitě. Takové řešení 
bylo představeno i občanům 
v lokalitě, kteří by jej uvíta-
li. Omezení hluku v obytné 

lokalitě město samozřejmě podporuje, ale je nám líto, že kraj 
zaplatí nemalé peníze za řešení, které je již jinde přežitkem a 
na příjezdu do našeho města budeme mít na desítky let nepěk-
nou vizitku,“ uvedl radní města.
Na nesouhlas města zareagovali obyvatelé z lokality Na Fabi-
áně peticí, ve které si stěžují na překračování hlukových limi-
tů a protihlukovou stěnu požadují. Starosta požaduje novou 
hlukovou studii, která by řešila i otázku toho, kam se zvuk od 
stěny odrazí. Existuje totiž riziko, že hluk nově zatíží naopak 
další obytnou lokalitu Na Vysoké. 
„Mám o celé akci pochyby. Nejvýhodnější je totiž pro developera, 
který u silnice vystavěl bytové domy. Měl sám protihluková opat-
ření navrhnout a zaplatit, zvlášť když to přislíbil svým klientům. 
Opatření mohla být menší, přiměřená lokalitě a hlavně by je měl 
platit někdo jiný než stát,“ přibližuje okolnosti výstavby D. Mi-
chalička.
Největším problémem je však nyní termín realizace. Samotná 
stavba stěny potrvá zhruba dva měsíce a omezí dopravu na 
silnici, po které jezdí denně zhruba 20 000 aut. Stavbaři zabe-
rou celý jeden jízdní pruh. V místě omezení má být dynamická 
světelná signalizace, nicméně doprava se přirozeně přenese do 
centrálních částí města, kde však řidiči narazí na další omezení 
a rozestavěné komunikace. Na radnici proto proběhlo několik 
jednání, kde všichni zúčastnění hledali, jak jednotlivé stavební 
aktivity zkoordinovat a poskládat tak, aby město zůstalo ale-
spoň částečně průjezdné. 
O podrobnostech dopravních opatření se ještě jedná. Informa-
ce budou na webu a Facebooku města.

Kateřina Lauerová , tisková zpráva města
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V loňském roce bylo v Říčanech na Masarykově náměstí po-
loženo prvních pět Kamenů zmizelých. Kostky s mosazným 
štítkem se jmény osob položil sám autor, německý umělec 
Gunter Demnig, před dům č. p. 7. Zde před deportací žila 
rodina pana Fišera, dnes se zde nachází papírnictví. Impulz 
k realizaci projektu přišel od samotných občanů v rámci pé-
béčka. Položením dalších pěti kamenů bude ukončena reali-
zace ročního projektu Říčanské kameny zmizelých, ve kterém 
svoje síly spojily 1., 2. a 3. základní škola, Gymnázium Říčany, 
Muzeum Říčany a Město Říčany. Myslím, že se nám podařilo 
důstojně uctít památku obětí holocaustu, jejichž životní osu-
dy byly svázány s naším městem. Mladá generace se různými 
formami seznámila s touto částí dějin, uvědomila si její pře-
sah do našeho současného života a pomohla svým badáním 

zachovat vzpomínky na židovské obyvatele města a způsob 
jejich života pro budoucí generace obyvatel našeho města. Na 
všechny žáky, kteří se do projektu zapojili, můžeme být pyšní, 
neboť ke svým úkolům přistoupili zodpovědně a s nadšením. 
S výsledky jejich badatelských a výtvarných prací se budete 
moci seznámit v rámci putovní výstavy po jednotlivých ško-
lách v průběhu měsíce listopadu. Děkuji i všem pedagogům, 
kteří žáky projektem provázeli a směrovali jejich aktivity. Vě-
řím, že i osobní poznání pedagogů v rámci workshopu dne  
7. 6. 2018 bylo přínosem pro jejich práci.   
Závěr děkuji Nadačnímu fondu obětem holocaustu a vedení 
města Říčany, které realizaci projektu díky finanční podpoře 
umožnily.   
 Věra Likešová, manažerka projektu

Ke stému výročí založení republiky pa-
tří také připomenutí tragického závěru 
jejího prvního – pouze dvacetiletého 
– období. Brutálně ukončen byl nejen 
nadějný politický i hospodářský rozvoj 
mladého státu, ale také desítky tisíc ži-
votů. V Říčanech vzpomínáme na na-
cisty popravené statečné politiky, členy 
Sokola a odbojáře. Největší skupina 
místních obyvatel ale byla zavražděna 
jen kvůli tomu, jakým rodičům se naro-
dila. Kromě pamětní desky na budově 
infocentra budou připomínat téměř 
osmdesátičlennou vyvražděnou židov-
skou komunitu také mosazné destičky 
před domy, kde oběti holocaustu žily. 
Prvních pět těchto Kamenů zmizelých 
již leží před domem rodiny Fišerů, kte-
rá měla na náměstí obchod s textilem. 
Od nového školního roku připomíná 
jejich nejmladší členy – Pavla a Jind-

ru – také deska v budově 1.  základní 
školy, kam oba bratři chodili, než byli 
odvezeni na smrt. Stejný osud potkal 
další dva říčanské žáky – Mirko Singe-
ra a Gertu Freudenbergovou. 
Dalších pět kamenů připomene Karla 
Reicha s dcerou Erikou a rodinu Becků. 
Na rozdíl od Fišerových, k nimž doda-
li množství dokumentů a také osobní 
vzpomínky jejich stále žijící příbuzní 
Oldřich a Arnošt Schreiberovi, o rodině 
Reichů a Becků tolik informací nemá-
me. Reichovi se přistěhovali z Heřma-
nova Městce a zřejmě nežili v Říčanech 
dlouho. Jejich poslední bydliště bylo 
v domě s pasáží Mestek. Jak Karel, tak 
čtrnáctiletá Erika, byli odvezeni přes 
Prahu a Terezín do Osvětimi a tam v roce 
1944 zavražděni. Rodině Becků patřil 
dům na rohu náměstí a ulice Lázeňské 
(bílý s věžičkou), kde měli obchod s ko-

Další říčanské kameny zmizelých

K uctění památky židovských 
spoluobčanů Karla a Eriky Reichových 
a Bertolda, Jiřího a Marie Beckových 
zavražděných v koncentračních 
táborech proběhne ve	středu	
14.	11.	2018	od	15	hodin.
uložení pěti „Kamenů zmizelých“ 
na Masarykově náměstí před 
domem číslo 155 a domem na 
rohu Masarykova náměstí a 
lázeňské ulice.
Při	této	příležitosti	vás	srdečně	
zveme	na	prohlídku	putovní	výstavy	
sestavené	z	výstupů	projektu	
Říčanské	kameny	zmizelých.
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berci a koženým zbožím. Beckovi patřili 
k významnějším židovským rodinám 
v Říčanech a angažovali se zvláště v uhří-
něvské náboženské obci, pod kterou Ří-
čany spadaly. Podle zpráv z kronik Bec-
kovi na začátku války finančně pomáhali 
nově příchozím Židům – uprchlíkům ze 
Sudet. Židům se už totiž nesměly prona-
jímat nemovitosti, a tak zde žili „načer-
no“. Dopadení „provinilci“ museli za-
platit vysokou pokutu. Z rukou místních 
četníků je vyplácel právě Bertold Beck. 
Pozoruhodnou zprávou o této rodině je 
také stížnost Úřadu práce v Říčanech ad-
resovaná říčanské radnici z února 1942. 
Ve stížnosti se píše, že jen úřady práce 
mohou „disponovati židovskými silami 
pracovními“. Radnice však přinutila 
místní Židy – včetně šedesátiletého Ber-
tolda Becka a jeho syna Jiřího - odklízet 
sníh bez vědomí úřadu a nezaplatila ani 
to málo, co jim za tuhle práci náleželo. 
Jak ukazuje dochovaná fotografie Jiří-
ho Becka v „pracovní četě“, využívání 
Židů na úklid říčanských ulic byla zřejmě 
běžná praxe. Pouhé tři měsíce po této 
stížnosti už byla ale celá rodina Becků 
zplynována ve východopolském vyhla-
zovacím táboře Sobibór-Osowa.  
 Ondřej Klípa,  

odborný spolupracovník projektu
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Do školy v Kuří se opět vrátí děti
Historická budova základní školy 
v Kuří opět ožije. Město uspělo s žá-

dostí o dotaci na vybudování mateřské školky. S ka-
pacitou 46 dětí přispěje k uspokojení převyšující 
poptávky po předškolním vzdělávání. Od Minister-
stva pro místní rozvoj obdrží radnice necelých 18,5 
milionů, zbytek ve výši zhruba 5 milionů doplatí ze 
svého rozpočtu. Hotovo by mělo být do konce roku 
2019.
 Po padesáti letech by se mohly do budovy školy v Kuří 
vrátit děti. Půjde o předškolní výchovu. Město zde má 
vybudovat dvě třídy mateřské školy s celkovou kapa-
citou 46 dětí (22 + 24 dětí). Nevyužitý objekt bývalé 
základní školy bude zcela rekonstruován a vznikne 
nová přístavba se sociálním zařízením a učebnou. Tří-
dy budou situovány v druhém patře, přípravna jídel a 
jídelna v prvním. Celý areál školky bude budován jako 
bezbariérový.
„Jsem moc ráda, že jsme s žádostí o dotaci uspěli,“ říká 
místostarostka Hana Špačková, která má školství na 
starosti a pokračuje: „I přes aktivní přístup města a 
postupné navyšování kapacit předškolních zařízení v Ří-
čanech stále musíme některé děti odmítat. Naše čtyři 
městské školky s celkovou kapacitou 548 dětí mají díky 
vysoké poptávce stále výjimky na maximální počet dětí ve 
třídách. Nová školka v Kuří přispěje i k odlehčení součas-
ného přetlaku na školky stávající.“
Současný stav budovy nevyhovuje navrženému účelu 
a počítá se tedy s rozsáhlou rekonstrukcí. Stavebně 
technický průzkum objektu přístavby zjistil řadu zá-
važných poruch a degradací. Proto dojde k odstranění 
stávající přístavby a vznikne zcela nová. Objekt staré 
ZŠ vykazuje několik menších degradací, které budou 
sanovány. V druhém patře nové přístavby bude umís-
těna herna a zázemí pro učitele. Počítáno je se čtyř-
mi pedagogy a dvěma nepedagogickými pracovníky. 
V prvním patře původní budovy bude umístěna jídelna 
pro děti s postupným výdejem jídel vždy jen pro jednu 
třídu. Jídla budou dovážena od smluvního partnera. 
Sborovnu a školící centrum se samostatným vchodem 
bude využívat pro svá setkávání také Osadní výbor 
Kuří. A to v odpoledních hodinách mimo provozní 
dobu mateřské školky. 

Dojde také k úpravě venkovního prostranství. Jsou 
navrženy terénní úpravy, takže vznikne nová škol-
ní zahrada pro děti z MŠ, nové chodníky a zpevněné 
cesty. Na zahradě nebude chybět pískoviště s krytem, 
uzavíratelný dětský domek, houpačky se dvěma sedá-
ky - vahadlové i pružinové, dětský kolotoč, skluzavka, 
zahradní lavičky.
Projekt bude z podstatné části hrazen z evropských 
financí. „Celkové předpokládané náklady na rekon-
strukci objektu bývalé ZŠ jsou 23.371.016 Kč. O dotaci 
jsme žádali ve výši 21.033.914,40 Kč,“ upřesňuje část-
ky Lenka Holoubková z oddělení dotací a doplňuje: 
„Projekt byl po hodnocení zařazen do náhradních pro-
jektů jako první náhradní. 26. 9. 2018 přišel z MMR 
dopis, že nám byla nabídnuta zbylá alokace ve výši 
18.454.369,37 Kč.“  Postaveno by mělo být do konce 
roku 2019.

Z historie školy v Kuří
Základní kámen ke stavbě nové dvoutřídní budovy 
školy s tělocvičnou v Kuří byl položen 15. června 1907. 
Stavba byla zadána zednickému mistru Karlu Lehov-
covi z Říčan za 23 000 korun. Po dvou letech byla nová 
budova školy slavnostně vysvěcena 20. června 1909. 
Stala se centrem nejen vzdělávání, ale hrála význam-
nou roli ve společenském a kulturním dění v obci. Po-
čet žáků různě klesal od 63 po 16 žáků. V roce 1969 
zde byla výuka pro malý počet dětí zrušena. Zásad-
nější stavební úpravy byly v budově provedeny v roce 
1928 a poslední zahájenou úpravou v roce 1996 bylo 
provedení izolačních prací, nová fasáda a střecha. 
Vnitřek budovy však zůstal ve špatném technickém 
stavu. Město Říčany se dlouhodobě pokoušelo o pro-
nájem bývalé školy, ale neúspěšně.

Kateřina Lauerová 
Tisková zpráva města
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Říčanští Starostové a nezávislí usednou 
v Zastupitelstvu i v Senátu

Ačkoliv STAN Říčany vznikl teprve na jaře tohoto roku, 
zaznamenali jsme v komunálních volbách úspěch. Naši 
členové získali pět mandátů, konkrétně Michal Mrázek, 
Zdeněk Hraba, Adam Polánský, Tomáš Krebs a Jitka 
Jančíková, a jsme tak druhou nejsilnější stranou v zastu-
pitelstvu. Rádi bychom na tomto místě poděkovali všem 
voličům, kteří nám věří a ve volbách nám dali svůj hlas. 
Přestože jsme v zastupitelstvu v menšině, budeme se ak-
tivně spolupodílet na rozumném rozvoji našeho města. 
Současně budeme ale také opozicí, která bude tvrdě kriti-
zovat jakékoliv nesprávné kroky a projekty radnice. Vedle 

dílčích projektů, které budeme iniciovat, je naším základ-
ním cílem prosazení strategického plánování ve městě.
Se zastupitelskou prací se naopak loučí Petr Bartoš a Pa-
vel Novák, kteří do STAN vstoupili po odchodu z Klidné-
ho města. Děkujeme jim za jejich práci – Petrovi v oblasti 
bezpečnosti a Pavlovi v oblasti životního prostředí.
Poděkování patří rovněž všem voličům, kteří podpořili 
kandidáta STAN pro obvod Benešov v senátních volbách, 
Zdeňka Hrabu, a umožnili mu tak získat křeslo v horní 
komoře Parlamentu České republiky. Je to bezesporu pro 
naše město velký přínos, že se do Senátu poprvé v novo-
dobé historii ČR dostal Říčaňák.
Heslem naší předvolební kampaně bylo motto „Slušnost 
se ještě nosí.“ Jsme rádi, že jsme se ho i přes hysterii, kte-
rá se kolem voleb strhla, dokázali držet. A věříme, že bude 
naší dobrou vizitkou i po budoucí čtyři roky. Jsme tu pro 
vás, ať jste byli našimi voliči či ne, a nebojte se na nás se 
svými problémy obracet.

Michal Mrázek – zastupitel 
a lídr kandidátky STAN Říčany

Zdeněk Hraba – zastupitel a senátor Parlamentu ČR

zastupitelé

Děkujeme voličům za přízeň. 
Pozitivní atmosféru poneseme i dál

Podzimní volby do měst-
ského zastupitelstva jsou 
za námi. Předvolební atmo-
sféra byla hustá tak, že se 
dala krájet. Říčany se staly 
znovu svědkem nenávist-
ných útoků nejnižší úrovně. 
Byly to útoky jednostranné, 
cílené jen na Klidné město 
a především na mou osobu. 
Určitě mi dáte za pravdu, že 
nikde neviselo: „Dost bylo 

Mrázka, Hraby, Šmolíka, Frydrycha…“ Nikdo nevylepoval 
pomlouvačné letáky proti jiným subjektům než proti Klid-
nému městu a jeho kandidátům. Různé skupinky koordi-
novaly svůj postup. Majitelé nemovitostí, na nichž visely 
plakáty konkrétních stran, zakládali různé facebookové 
formace s jediným cílem - s maximální jedovatostí ublí-
žit Klidnému městu. Rozhodně si nechci stěžovat, fňukat 
nebo připustit, že se mi pod návalem negativní atmosféry 
zlomila kolena. Volební kampaň je boj.

Říkám to jako důkaz toho, že Klidné město a jeho lidé jed-
nali v kampani slušně, férově a rovně. 
Někteří kandidáti jiných stran si stěžovali na zájem celo-
státních médií a televizí v průběhu posledních měsíců. Jen-
že nikdo není tak mocný, aby ovlivnil několik mediálních 
domů. Úspěchy či problémy Říčan jsou pro celostátní ma-
sová média zajímavé. Novináři přitom dali prostor vícero 
stranám, přičemž nikdo než respondent nemůže za to, že 
novinářům poví nějakou hloupost nebo se vlastními slovy 
usvědčí z křivého postoje. A není nic špatného, když noviny 
napíší, kdo a jak hlasoval v klíčových okamžicích. Přemíra 
negativní energie i množství vložených peněz do kampaní 
proti Klidnému městu plyne především z klíčového tématu 
Říčan. Regulace výstavby. Voliči vědí, že je to hlavní téma 
Klidného města a negativní kampaň je neovlivnila. Ve 
volbách v roce 2018 Klidné město získalo nejvíc hlasů ve 
své historii. Důvěra 3 723 lidí je pro mě osobně obrovským 
závazkem, ale také velmi silnou pozitivní energií. Děkuji 
za ni a věřím, že pozitivní pohled na svět si Říčany udrží 
i v celém volebním období, které nás čeká.    

Vladimír Kořen
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zastupitelé

Jde nám o lepší život v našem městě

Poděkování voličům, blahopřání vítězům 
a přání všeho dobrého nám všem

Jsou za námi 
další volby a 
já bych chtěl 
i touto cestou 
poděkovat za 
p r o j e v e n o u 
důvěru a pod-
poru, kterou 

jste mně i mým kolegům dali. Je pro 
mne i celou říčanskou ODS zavazující 
a velmi si jí vážíme. Děkuji.

Výsledek voleb nám neumožňuje se 
přímo podílet na změnách k lepší-
mu v našem městě, ale budu se sna-
žit nadále konat v jeho prospěch 
nejen z pozice krajského zastupite-
le, ale i člověka se znalostmi a zku-
šenostmi. Jedním z dalších počinů 
je i obnovení přípravy výstavby Te-
hovské spojky Krajským úřadem, 
který se mi podařilo v rámci výboru 
pro dopravu vyjednat koncem září. 
Věřím, že tentokrát bude vede-
ní města tento projekt intenzivně 
podporovat, protože vybudováním 

této komunikace by se výrazně sní-
žila doprava v našem městě i okol-
ních obcích.

Dovolte mi, abych i zde pogratulo-
val vítězi voleb a popřál mu šťastnou 
ruku v jeho konání. Věřím, že bude 
vnímat naše připomínky i argumenty 
více, než tomu bylo doposud. Jde nám 
společně o lepší život v Říčanech. Je 
nezbytné, aby město mělo svůj Stra-
tegický plán rozvoje, nejlépe se širo-
kou podporou zastupitelů. Jen tak 
nedojde k dalšímu plýtvání v podobě 
vynakládání množství peněz na pří-
pravu či realizaci zbytných projektů. 
Je potřeba stanovit jejich priority i 
prodiskutovat umístění klíčových sta-
veb. Uvidíme také, zda město nepře-
hodnotí své projekty městské dopravy 
či popelnic zadarmo, aby zadluženost 
města v následujícím období ne-
vzrostla ještě výrazněji. 

Rád bych i touto cestou popřál Zdeň-
kovi Hrabovi hodně zdaru v jeho se-

nátorském konání a poděkoval Jirkovi 
Kozákovi za jeho úsilí během kampa-
ně. Veliké díky patří i všem, kteří se 
podíleli na naší kampani.

Závěrem mi dovolte ještě poznám-
ku. K volební kampani jsme se sna-
žili přistoupit pozitivně a zásadně 
jsme nesouhlasili s antikampaněmi, 
které se objevily. Takto by se předvo-
lební boj vést neměl! Mrzel nás ma-
nipulativní přístup a nepravdivé po-
mluvy od Klidného města ve svých 
materiálech včetně Kurýru. Stejně 
tak i cílená a informačně nevyváže-
ná a sestříhaná reportáž v předvečer 
voleb, vysílaná v hlavních zprávách 
a sdílená na Facebooku města, byla 
faulem a jasným zneužitím médií. 
Nikdo z nás si nepřeje překotný roz-
voj města. Proto jsme se například 
v letech 2010 - 2014 aktivně podí-
leli na tvorbě územního plánu, který 
výrazně umírnil výstavbu v našem 
městě.

Miloslav Šmolík

V první řadě 
děkuji všem, 
kteří přišli 
k volbám. 
Svědčí to o 
tom, že nám na 
dění ve městě 
záleží. Volím 

tak, jak volím a mohu svobodně vy-
jádřit svůj postoj. Nejít k volbám a 
potom kritizovat mi připomíná doby 
dávno minulé, kdy se hodil do urny 
lístek s jednotnou národní frontou a 
pak všichni nadávali. Teď, když nikdo 
nesleduje, zda jdeme k volbám nebo 
ne, to svědčí o našem lidském postoji 

a naší zodpovědnosti k tomu, jak bu-
deme my a naše děti ve městě žít. 
V druhé řadě mi dovolte poděkovat 
všem, kteří dali hlas mně osobně i 
naší Říčanské ODS. Všichni jsme šli 
do voleb s očekáváním dobrých vý-
sledků. Někomu to vyšlo více, něko-
mu méně. Posílili jsme sice o 50 %, 
ale doufali jsme v lepší výsledek. To 
pro nás znamená, že další čtyři roky 
máme na to, abychom svou prací 
v opozici přesvědčili voliče, že naše 
cesta k vyváženému rozvoji města je 
ta správná.
Další díky platí všem, kdo v senátních 
volbách hodil do urny jméno našeho 

člena Jirky Kozáka. Skončil sice dru-
hý, ale již to, že se dva Říčaňáci do-
stali do finálového kola a Říčany mají 
senátora, je skvělé. Zdeňku, gratuluji.
A nakonec mi dovolte zopakovat to, 
co jsem psala již před čtyřmi lety. Ne-
stačí jít jednou za čtyři roky k volbám, 
hodit tam svůj hlas a přečíst si jednou 
za měsíc Kurýr. Každý, komu záleží 
na rozvoji města, ve kterém žije, by 
nás, zastupitele, měl pravidelně kon-
trolovat. Chodit co nejčastěji na za-
sedání Zastupitelstva a sledovat, zda 
opravdu děláme to, co jsme slibovali 
ve volebních programech. 
 Karla Egidová, zastupitelka za ODS
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Rád bych touto cestou jako 
nově zvolený zastupitel podě-
koval za vaši důvěru nejen v 
komunálních, ale i v senátních 
volbách. Vítězům komunálních 
i senátních voleb jsem pogratu-
loval osobně.
Strávil jsem v kampani hod-
ně času potkáváním s vámi a 

diskusí o tématech, která nás společně trápí nejen 
v Říčanech či v regionu, ale i na celostátní úrovni. 
V říčanském zastupitelstvu bude ODS v opozici, 
nicméně prioritou bude pozitivní práce na tématech, 
která budeme moci prosadit. Některá témata si pře-
nesu i ze svých senátních plánů. Je to například za-
městnávání maminek na/po rodičovské dovolené či 
mezigenerační dialog. Spolu s kolegy Karlou Egido-
vou a Miloslavem Šmolíkem budeme ve spolupráci 
s politiky ODS na krajské a celostátní úrovni tlačit 
na problémy, jako je doprava nebo voda a odpady. 
Další odborníci v řadách říčanské ODS se zapojí do 
práce v komisích města.
Obraně našich svobod, což byla další součást mé se-
nátní kampaně, se budu nadále věnovat v projektech 
podpory demokracie, které organizuji z pozice ředi-
tele CEVRO, i jako občan, kterému není vývoj u nás 
lhostejný.
Je skvělé, že nový senátor je z Říčan. Mám zkušenost 
s tím, že aktivní senátor může obcím ve svém obvodu 
pomoci. Věřím, že Zdeněk Hraba dostojí svému slibu 
a bude se věnovat senátorskému mandátu opravdu 
naplno a bude pomáhat řešit problémy, které Říčany 
i ostatní obce mají. 
Práce politika má smysl, pokud je dělána v kontaktu 
s občany. Těším se tedy na setkávání s vámi na ulicích 
Říčan, na různých akcích. A jsem vám samozřejmě 
k dispozici i na osobním emailu jiri@jirikozak.com.
Na závěr bych rád poděkoval své rodině, která stála 
za mnou v průběhu celé kampaně, kolegům, kteří dě-
lali jak na komunální, tak i na mé senátní kampani. 
Ale hlavně vám všem, kteří jste mi při setkáváních 
projevovali důvěru a šli volit. Těším se na spolupráci 
s vámi.
  Jiří Kozák, zastupitel, ODS

Děkuji vám za důvěru
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KM_Kurýr_říjen_celostrana_80x245_v1.indd   1 25.10.18   14:43



Bezpečnost a infrastruktura

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

e-mail: mestska.policie@ricany.cz

tel. 323 618 150  
Mob. 725 022 765

městská policie radí a informuje
Záchranářský zdravotní batoh pro městskou policii
Strážníci městské policie nově převzali do užívání záchra-
nářský zdravotní batoh s vybavením pro poskytnutí první 
pomoci. Nejedná se o malou lékárničku, ale o profesio-
nální vybavení pro efektivnější poskytnutí první pomoci. 
Batoh je vybaven řadou pomůcek od nastavitelné dlahy 
na zlomeniny až po fixaci krční páteře, a to i pro dětskou 
velikost a jiné další podobné pomůcky. Řada pomůcek je 
převzata z armádních zkušeností - účinné pomoci, kterou 
může zvládnout i proškolený laik. Strážníci tak před zařa-
zením batohu do výkonu služby prošli řádným školením 
od Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje, 
která se významně podílela svou zkušeností z praxe na 
tvorbě obsahu záchranářského zdravotního batohu pro 
potřeby městské policie. Vzhledem k tomu, že strážníci 
jsou mnohdy první na místě události, bude tak jejich první 
pomoc účinnější. Jak každý víme, v mnoha případech roz-
hodují pouhé vteřiny, nyní tedy již k zavedenému používa-
ní automatického externího defibrilátoru využijí strážníci 
i zkušenosti z nového proškolení v rámci používání zá-
chranářského zdravotního batohu. 

Z KniHy UDÁloSTÍ
16. září, 22.43 
Strážníci přijímají telefonické oznámení o osobách, které 
sprejují na fasády domů v ulici 17. listopadu. Pozorný ozna-
movatel uvádí směr pohybu osob a jejich popis. Strážníci 
žádají o součinnost při pátrání po osobách také Policii ČR. 
Osoby jsou spatřeny hlídkou strážníků v podchodu vlakové 
zastávky u příchodu k nástupištím a daří se je dostihnout 
v ulici Kamenická, kde strážníci provádějí jejich ztotožnění. 
Na místo se dostavuje i hlídka Policie ČR. Následně je zjiš-
těno, že jedna osoba má v batohu dva spreje a další osoba 
na rukou černé šmouhy od barvy. Oznamovatel strážníkům 
potvrzuje správnost zadržených osob a sděluje místo, kde ke 

sprejování došlo a jaké nemovitosti byly poškozeny. Osoby 
jsou omezeny na osobní svobodě a následně převezeny na 
Policii ČR k provedení dalších úkonů a opatření. 

18. září, 13.45 
Ostraha obchodního 
řetězce v ulici Baráko-
va oznamuje městské 
policii osobu podezře-
lou z drobné krádeže 
zboží. Strážníci na 
místě zjišťují, že oznámení se zakládá na pravdě a došlo k od-
cizení zboží v celkové hodnotě dvacet pět korun. Osoba se ke 
krádeži zboží přiznává. Na výzvu strážníků však prokázat 
svou totožnost nemůže, jelikož u sebe nemá žádný doklad. 
Chování osoby je i nadále podezřelé, jelikož je velmi nervózní 
a ke svému tělu tiskne batoh, který má při sobě. Strážníci se 
dotazují, zda se v batohu nachází další odcizené zboží. Oso-
ba uvádí, že nikoliv, ale že je uživatelem drog a strážníkům 
ukazuje obsah batohu, na důkaz toho, že se v něm žádné 
další odcizené zboží nenachází. V batohu se nachází potřeby 
k užívání drog, kdy následně jsou strážníky zjištěny i potřeby 
k jejich prodeji jako digitální váha, mobilní telefony, finanční 
hotovost a drogy samotné. Strážníkům se podařilo zajistit 
nezjištěné množství sušiny v igelitovém sáčku včetně semen, 
pravděpodobně rostliny Cannabis, jedenáct sáčků s příčným 
zipem, jejichž obsahem byla neznámá krystalická látka. 
Strážníci kontaktují Policii ČR a sdělují zjištěné informace. 
Následně je muž strážníky předveden na Policii ČR, kde je 
zjištěna jeho totožnost a dořešena drobná krádež zboží ulo-
žením pokuty v příkazním řízení, poté je muž předán Policii 
ČR k provedení dalších opatření a úkonům z hlediska drogo-
vé problematiky. 

22. září, 12.27 
V rámci kulturně společenské akce strážníci dohlížejí na 
veřejný pořádek a usměrňují provoz projíždějících vozidel 
v rámci provedených dopravních opatření. V křižovatce 
ulic Jiráskova a Sokolská je zjištěn dopravní přestupek ři-
diče motorového vozidla. Řidič porušil dopravní značení 
zakazující vjezd do jednosměrné ulice. Strážník přítomný 
v ulici dává řidiči pokyn k zastavení. Ten zastavuje v do-
statečně velké vzdálenosti od strážníka a pravděpodobně, 
aby se vyhnul řešení svého dopravního přestupku, couvá 
z ulice před strážníkem pryč. Při tomto manévru řidič 
bourá zadní částí svého vozidla do jiného zaparkovaného 
vozidla v ulici. Po nehodě se stále pokouší místo opustit. 
Strážník řidiči zastupuje cestu a vyzývá jej k zastavení a 
předložení dokladů potřebných k řízení motorového vozi-
dla. O dopravní nehodě a přestupkovém jednání řidiče je 
vyrozuměna Policie ČR k dalšímu řešení. V průběhu čeká-
ní na hlídku Policie ČR strážník zjišťuje, že řidič je prav-
děpodobně pod vlivem alkoholu. Jelikož v místě nedispo-
nuje přístrojem k provedení orientační dechové zkoušky, 
provádí ji až přítomná hlídka Policie ČR, a to s pozitivním 
výsledkem v hodnotě 1,73 promile. Řidič je tak důvodně 
podezřelý ze spáchání trestného činu a je omezen na osob-
ní svobodě. Ve věci dále šetří Policie ČR. 
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Vážení čtenáři našich příspěvků, rád bych vám sdělil pár in-
formací, co se u nás dělo a teprve dít bude. Začátkem října 
naše hasičská mládež absolvovala poslední soutěž tohoto 
roku. Podzimní kolo celoroční hry PLAMEN letos pořádal 
sbor dobrovolných hasičů z Veleně – Mirovic, které leží na 
opačné straně okresu Praha-Východ, proto už cesta na soutěž 
byla pěkným výletem. Děti zde běhají ve skupinkách po pěti a 
soutěží tak, že musí proběhnout určitou trať, která je značena 
fáborky. Ovšem běžet nestačí, děti plní úkoly na jednotlivých 
stanovištích: první stanoviště vždy bývá střelba ze vzduchov-
ky, kde musí každý ze závodníků sestřelit tři špalíčky (nejlepší 
střelci si mimo jiné letos mohli odnést perníkovou medaili pro 
VZORNÉ STŘELCE), další stanoviště jsou např. vázání uzlů, 
šplhání na laně, práce s buzolou, znalost topografických zna-
ček, orientace v mapě, znalost technických prostředků, použití 
hasiv na určité druhy požárů a v neposlední řadě první pomoc. 
Ve velké konkurenci si naše děti vedly znamenitě a mají krás-
ně nakročeno k vynikajícím výsledkům na jarním kole. Mladší 
žáci si vybojovali 2. místo ze 14 družstev, starší 5. místo z 19 
družstev a dorostenci jednotlivci se rozhodně neztratili ani na 
trati, ani na výsledkové listině. Jediná dorostenka z našeho 
sboru, Janička Stárková, získala ve své kategorii prvenství. 
Za kluky nás reprezentoval Daniel Černý a přivezl 5. místo, 
dále Michal Makl s bramborovou pozicí čili 4. místo a Víťa Ne-
chvátal, který se neřídil svým příjmením a přivezl nádherné 1. 
místo. Všem dětem gratulujeme za překrásná umístění a dě-
kujeme za příkladnou reprezentaci sboru! V zimním období se 
mladší žáci budou scházet v tělocvičně v Nerudově ulici a star-
ší žáci budou využívat k sebezdokonalení druhou půlku garáže 
v hasičárně. Úplně nejmenší hasiči, kteří se scházejí v pátek na 
hodinku, mají za sebou také soutěž. Přípravka (většinou sou-
rozenci našich mladších a starších žáků nebo naše děti ve věku 
0 - 4 roky) je vedena nejstaršími členy našich starších žáků, 
pod dohledem jejich trenérů vyrazila na soutěž do Kostelce 
nad Černými lesy. Děti si vyzkoušely, jaké to je běžet na soutěži 
a podívaly se na ostatní sbory. Zde se nesoutěží kvůli umístění, 
ale aby se všichni dobře bavili a užili si soutěžení. Nejen naše 
děti jezdí na soutěže. Ve sboru máme tři zasloužilé rozhodčí, 

Co nového u hasičů
www.sdhricany.cz

kteří jezdí víkend co víkend na soutěže a pískají pro radost a 
kvalitně. I jim patří obrovský dík, protože je radost vidět, že 
na každé soutěži je vždy kus říčanských dobrovolných hasi-
čů. Jardo, Vráťo a Miloši, děkujeme, že vás máme a moc si 
vážíme vaší práce. Dospěláci žádnou soutěž sice neměli, ale 
čeká je noční soutěž v Dolínku, kdy se začíná po setmění a 
pořadatelé se vždy velmi vyřádí na přípravě situací, které co 
nejblíže simulují reálné zásahy. Vždy bývá alespoň 15 stano-
višť, kde si vyzkoušíme téměř vše, od fyzičky přes teoretické 
znalosti až po praktické zásahy. Celá trať je ztížená tím, že je 
tma a většinou pěkná mlha a zima. V příštím čísle určitě bu-
deme informovat, čím jsme si prošli a jak jsme dopadli. Od 
příprav a teorií přejdeme rovnou do praxe. Dne 22. 9. jsme 
byli povoláni k požáru domu do pražské Uhříněvsi a ten den 
večer ještě na území Říčan k požáru tújí poblíž chatky. 23. 9. 
technická pomoc – odstranění nakloněného stromu po sil-
ném větru, 27. 9. v brzkých ranních hodinách jsme zasaho-
vali u požáru vzduchotechniky ve výrobní hale na okraji 
Říčan s oběma CAS, 12. 10. jsme hasili požár skládky ve 
Voděrádkách. 14. 10. naše jednotka vyjela s oběma CAS 
k požáru louky – pole do obce Dobřejovice, kde již po 
několikáté rozfoukal silný vítr špatně uhašené ohniště 
z blízké stavby, 16. 10. jsme vyjížděli s oběma CAS uhasit 
požár meze podél železniční trati za Světicemi. Z výčtu 
výjezdů je čitelné, že sucho stále přetrvává a nedbalost 
může za nejeden požár, proto vás všechny žádám o opa-
trnost a obezřetnost při manipulaci s otevřeným ohněm. 
Dále s nadcházející topnou sezonou je třeba připome-
nout majitelům, kteří používají lokální spotřebiče pa-
liv, aby před zahájením topné sezóny nezapomněli na 
vyčištění spalinových cest a následnou kontrolu odbor-
nou firmou. Touto problematikou se podrobně zabývá 
NAŘÍZENÍ VLÁDY č.91/2000 Sb., ze dne 1. 3. 2010, o 
podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, 
kouřovodů a spotřebičů paliv. Jsou zde přesně stanove-
ny lhůty čištění a kontrol pro jednotlivé spotřebiče paliv. 
Z těch nejzákladnějších vybíráme 
Spotřebiče paliv do 50 kW včetně 
Tuhá paliva: čištění spalinové cesty 3x ročně (sezónní provoz 
2x ročně), kontrola spalinové cesty 1x ročně. 
Kapalná paliva: čištění spalinové cesty 3x ročně, kontrola 
spalinové cesty 1x ročně. Plynná paliva: čištění spalinové 
cesty 1x ročně, kontrola 1x ročně. Výběr pevných (tuhých) 
znečisťujících částí a kondenzátů u všech spotřebičů do 50 
kW včetně 1x ročně. 
Spotřebiče paliv nad 50 kW
Tuhá paliva: kontrola a čištění spalinové cesty 2x ročně, výběr 
pevných (tuhých) znečisťujících částí a kondenzátů 2x ročně, 
čištění spotřebiče paliv 2x ročně. Kapalná a plynná paliva: 
kontrola a čištění spalinové cesty 1x ročně, výběr pevných 
(tuhých) znečisťujících částí a kondenzátů 1x ročně, čištění 
spotřebiče paliv minimálně dle pokynů výrobce. 
Hlavně pamatujme na to, že prevence je základ úspěchu. 
Řádným čištěním a včasnou kontrolou si můžeme ušetřit 
spoustu starostí.
   Plno radostí v podzimních barvách a málo starostí před zi-
mou přeje 

Dominik Pokorný, jednatel SDH Říčany
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Životní prostředí a zdraví

Třtina křovištní 
Calamagrostis epigejos

Podzimní příroda pravidelně vyu-
žívá třtinu křovištní a slunce pro 
svá romantická díla. Méně roman-
tická je skutečnost, že v poslední 
době se třtina rozrůstá i do míst, 
kde nemá co dělat. 
Třtina patří mezi lipnicovité rostli-
ny, kterým říkáme trávy. Dnes tak 
běžná skupina bylin se na Zemi vy-
vinula až na sklonku éry dinosaurů, 
koncem křídy. Nyní na světě napočí-
táme více než deset tisíc druhů trav. 
Z nich asi 200 druhů, které najdeme 
hlavně v mírném pásu, patří do rodu 
třtina. A konečně, v České republice 
je původních osm druhů třtiny.
Třtina křovištní u nás přirozeně 
roste hlavně na pasekách, v řídkých 
lesích nebo na zanedbaných plo-
chách. Vyskytuje se od nížin do hor.
Je to vytrvalá mohutná tráva, kte-
rá dorůstá výšky až 150 cm. Pod 
zemí se rozrůstá rozsáhlým odden-
kovým systémem, což jí pomáhá 
vytvářet rozlehlé souvislé porosty. 

Šedozelená stébla dělí 2 až 4 ko-
lénka. Dlouhé lysé listy mají drsný 
okraj. Žlutooranžové květenství 
vykvétá od června do srpna a tvoří 
ho lata poskládaná z mnoha klás-
ků. Následně dozrává velké množ-
ství plodů - obilek hnědavé barvy.
Třtina křovištní se na loukách, kde 
neprobíhá kosení ani pastva, chová 
invazně. Potlačuje pestrá luční spo-
lečenstva a stává se dominantním 
druhem. Kromě oddenků si pomáhá 

tvorbou velkého množství stařiny, 
která se rozkládá až 2 roky a dusí 
okolní rostliny. Její velká přizpů-
sobivost ohrožuje chráněné suché 
stepní porosty i podmáčené louky. 
V Říčanech a okolí je třtina křovištní 
zcela běžná jak v lesích, tak na méně 
udržovaných pozemcích.

 Jakub Halaš
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Životní prostředí a zdraví

Ořechová slavnost v Ořechovce 
Na přerodu léta v podzim jsme se se-
tkali v Ořechovce, kde jsme očekávali 
velkou úrodu ořechů. 
Plánem byl sběr ořechů, ale jelikož 
se Ořechovka stala oblíbeným cílem 
sběračů, nebylo téměř co sbírat. Oře-
chy si na zemi nikdy dlouho nepole-
žely, ale my jsme rádi, že Ořechovka 
dělá radost mnohým návštěvníkům. 
Proto jsme se více zaměřili na úkoly, 
které byly pro děti připravené. Velkým 
hitem se stal sběr ořechů z ořešáku 
černého a jejich rozřezávání pro ná-
slednou výrobu šperků. 
V plánu bylo pohrabat posekanou trá-
vu a odklidit ji z Ořechovky, aby byl 
dán prostor pro kvetoucí rostliny, kte-
ré snad do budoucna nahradí kopřivy 
a bršlici. 
Vyvrcholením celé akce byla soutěž o 
nejlepší ořechový moučník, byla jsem 

velmi potěšena, že se do soutěže zapojili 
téměř všichni příchozí.
Děkujeme všem za pomoc a těšíme 
se příští rok. 
Děkujeme Městu Říčany za po-

skytnutou dotaci, díky které bylo 
možno Ořechovku posekat a sbí-
rat tak ořechy ve všech částech.

Alžběta Macková

Tak jako každý rok informujeme o tom, jak pokročila likvida-
ce křídlatky. Do evidence ploch s křídlatkou přibylo v r. 2018 
nově zjištěných 596 m². Evidovaných ploch je nyní celkem  
8 303 m², již vyčištěných je 7 707 m².
V roce 2018 na jaře jsme poprvé zjistili, že jsou vyčištěné 
všechny plochy, evidované v předchozím roce 2017. Radost 
z toho, že je křídlatka v Říčanech již zlikvidována, bohužel 
vzala za své, když jsme v průběhu letošního roku nově objevi-
li další plochy o výměře 596 m² na pěti místech. 
Všech 39 již vyčištěných ploch spolek nadále monitoruje. 
Vlastně se již nejedná o plošný výskyt, evidujeme jen počet 
jednotlivých regenerujících rostlin. Na podzim bylo těchto 
rostlin 417. Zjištěné rostliny při monitorování průběžně 
likvidujeme. Přirozeně také likvidujeme i křídlatku na nově 
zjištěných plochách.
Naše práce by samozřejmě nebyla možná bez podpory Měs-
ta Říčany. V roce 2018 Okrašlovací spolek obdržel od Města 
Říčany tyto dotace: likvidace náletových rostlin v r. 2018 – 
křídlatka:
8 000,- Kč, provoz: 9 130,- Kč, péče o zeleň 2018: 35 000,- 
Kč.   

Soukromým vlastníkům pozemků a zahrádek doporučuje-
me následující postup podle Dr. Větvičky: na jaře po vyra-
šení křídlatky pravidelně odstraňovat výhonky vykopáním s 
kořeny, posekáním nebo odkopnutím. A to opakovat až do 
června. Pak nechat křídlatku růst a koncem srpna, případně 
začátkem září, když doroste výšky cca 60 - 80 cm, postříkat 
Roundupem nebo Dominátorem. Okrašlovací spolek nabí-
zí bezplatné provedení likvidace křídlatky kdekoliv ve městě 
Říčany. 

Jiří Pánek, Okrašlovací spolek v Říčanech, z. s.

Okrašlovací spolek v Říčanech
– likvidace křídlatky v roce 2018
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Životní prostředí a zdraví

markéta Horká
lékařka, zanícená čtenářka  
a rekreační sportovkyně
O tom, jak se nejčastěji pohybuje po Říčanech, paní doktor-
ka z místní polikliniky říká: „Už několik let si užívám luxusu, 
že jsem schopna dostat se do práce zhruba za patnáct minut 
rychlou chůzí. Poslední rok jsem tuto možnost ale příliš nevyu-
žívala. Jezdila jsem prakticky denně autem pro svoji zdravot-
ní sestru, která by kvůli trampotám s pohybovým aparátem 
sama nedošla, a ráda ji vozila do práce…“ Její přítomnosti 
v ambulanci se Markéta Horká nechtěla vzdát, nyní si však 
sestřička po padesáti letech na poliklinice užívá zasloužené-
ho odpočinku, a tak dojde častěji i na chůzi do práce a zpět. 
Kudy vede její oblíbená pěší trasa? „Procházky lesem kolem 
celých Říčan jsou krásné, vzhledem k tomu, že mám blízko na 
Jureček, tak nejčastěji chodím lesní cestou kolem Rokytky,“ 
vysvětluje. Na otázku, proč chodí ráda pěšky, odpovídá: 
„Člověk má více času rozhlédnout se kolem sebe. K řádnému 
prozkoumání nového města nebo místa je to nezbytné. A na-
víc – při chůzi lze lépe setřást stres než za volantem.“ Zde 
jsou další pravidelná témata. 
Jak často se dostanete na kolo? „Třeba na celodenní cyk-
lovýlet nejčastěji o víkendu zhruba jednou měsíčně, na různá 
místa v širokém okolí. V Říčanech nejčastěji používám kolo 
k dopravě na tenisové kurty a zpět zhruba dvakrát v týdnu.“
 Vaše oblíbená trasa na kole v Říčanech a nejbližším oko-
lí. „Stejně jako v případě pěší trasy – údolím Rokytky, cesta 
je velmi dobře upravená. Dále lesem na Strašín nebo kolem 
Olivovny.“ 
A co běh? Běžecká trasa?„Běh mi moc nejde, ani mě neba-
ví, ráda běhám jenom za nějakým míčkem, např. na tenise, 
badmintonu, squashi. K mým oblíbeným sportům patří také 

CHODCI A JeZDCI
seznamujeme vás s  říčanskými 
chodci a jezdci. s lidmi různého 
věku a profesí, pro které je sportovní 
aktivita a především přirozený pohyb 
běžnou součástí života.

lyžování sjezdové i běžecké – běžkovat lze velmi dobře i na Ří-
čansku, pokud je dost sněhu.“
Vaše první jízda na kole (kdy a kde)? „Narodila jsem se 
v Brně, bydleli jsme v celkem klidné ulici a na ní jsem se uči-
la jezdit asi v devíti letech. Dohromady se dvěma sourozenci 
jsme tehdy dostali jednu Esku, z čehož jsme byli za totality 
naprosto nadšení.“
Vaše nejnovější kolo? „Mám asi tři roky staré trekové kolo, 
s kterým jsem spokojená.“
Troufnete si na kole i na říčanské silnice? „Na silnicích 
v Říčanech ani jinde moc ráda nejezdím, automobilový provoz 
je pro cyklistu většinou dost stresující.“ 
Proč jezdíte (ráda) na kole? „Mám dobrý pocit, že si vy-
lepším fyzickou kondici, a pokud vyjdou i některé další mo-
menty – jako hezké počasí, ne příliš hornatý terén, pěkná 
cyklostezka nebo aspoň minimálně frekventovaná silnice, 
příjemná sportovní parta –, tak se den opravdu vydaří.“
 Připravuje Renata Skalošová
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Několik let vedle sebe v budovách na 
adrese Olivova 312 fungovala Psy- 
chiatrie Říčany s.r.o. (MUDr. Čermák, 
MUDr. Bartáková) a Psychoterapie Ří-
čany (skupina psychoterapeutů). Slova 
jsou to podobná, nikoli totožná – oba 
obory se věnují duševnímu zdraví, při-
tom psychiatrie označuje zdravotnic-
kou službu poskytovanou lékařem 
a psychoterapie označuje kvalifiko-
vanou odbornou ne-zdravotnickou 
službu, poskytovanou vyškoleným 
psychoterapeutem. V létě se ordi-
nace psychiatrie přestěhovala na 
adresu Bezručova 296/22, nicméně 
Psychoterapie stále funguje na stej-
né adrese v Olivově ulici. Nadále u 
nás najdete odbornou psychotera-
peutickou pomoc pro jednotlivce, 
páry, rodiny i děti. 

V lednu otevřeme terapeuticko-
-edukativní skupinu pro děti 
s obtížemi v učení, děti nejisté či 
úzkostlivé, které se ve školním 
prostředí projevují nesebevědomě. 
Ve skupině budeme pracovat me-
zinárodně uznávanými a prověře-
nými metodami FIE kognitivního 

psychologa Reuvena Feuersteina, 
které jednak všestranně rozvíjí 
myšlení a poznávání v celé jejich 
šíři, a také pomáhají k nápravě ob-
tíží v učení, způsobených sociální 
neobratností, verbální neobrat-
ností nebo osobní nejistotou. Od 
dalšího pololetí (září 2019) potom 

plánujeme otevřít další 
skupinu pro děti se speci-
fickými poruchami učení a 
pro seniory. Edukaci pove-
de psycholožka a pedagož-
ka certifikovaná pro práci 
s instrumenty FIE. Pro 
nadcházející období krát-
kých dní a dlouhých nocí 
přejeme všem pevné zdraví 
a dobrou duševní kondici!
 Anna Klimešová

Psychoterapie Říčany – novinky
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Divadélko Romaneto  
v olivovně 
V neděli 7. 10. se kaple Olivovy léčebny 
celá naplnila dětmi na pohádce Jak šel 
pejsek do školy. 
„Žhavé téma“ pro děti kolem první třídy 
hrálo tradičně Divadélko Romaneto. 
Dětské ovace byly tak hlasité, že nám 
to nedalo a zeptali jsme se zakladatelů a 
provozovatelů Jaroslavy Nárožné a Ro-
mana Kordy: 
 Romane jak často a od kdy jezdíte do 
Olivovy léčebny v Říčanech?
Do Olivovny jezdíme pátým rokem při-
bližně šestkrát do roka. 
Liší se dětské publikum od do-
spělých? 
Dětské publikum je značně spon-
tánnější, a proto nás tak baví s 
nimi interaktivně komunikovat.
Co chystáte do budoucna? 
Právě jsme nově vydali rozhlasové 
CD Vodnická pohádka, na příš-
tí sezonu začínáme tvořit nové 

představení Šakal Makal, připravujeme 
nové CD s písničkami z vystoupení, vy-
tváříme nové videoklipy k autorským 
písním.
Kdy zase přijedete do Olivovny? 
Přijedeme v  neděli 25. 11. s pohádkou 
Jak pan Mysliveček se všemi lesními 
přáteli oslavil Štědrý den.  
Děkuji a přeji vám plná hlediště. 

Petr bitnar v olivovně  
Olivovna nabízí program komplexní 
ústavní péče dětem s chronickými re-
spiračními stavy, spojenými s refluxní 
chorobou jícnu (RCHJ). Program mj. 
zahrnuje zavedenou metodu rehabi-
litace bránice vycházející z konceptu 

tzv. „dynamické neuromuskulární 
stabilizace”(DNS). 
Je to neinvazivní účinná metoda zamě-
řená na zlepšení motoriky bránice (hlav-
ního dýchacího svalu s významnou rolí v 
regulaci gastroesofageálního refluxu), 
která účinně zlepšuje antirefluxní roli 
bránice a zlepšuje koordinaci mezi brá-
nicí, svalovým a skeletovým systémem 
hrudníku s orgány horní časti zažívací-
ho traktu.
V říjnu 2018 byl proto připraven se-
minář s tématem: bránice a její role při 
vzniku funkčních poruch pohybového a 
viscerálního systému. 
Byl určen pro lékaře a rehabilitační 
pracovníky nejen z naší léčebny, ale i 
z okolních rehabilitačních pracovišť a 
ordinací. Přednášejícím byl vysokoškol-
ský pedagog z 2. lékařské fakulty a FN 
Motol Petr Bitnar, který se touto proble-
matikou velice úspěšně zabývá.  Kaple 
Olivovy léčebny, která ten den slavila 
122 let od založení, se naplnila lékaři a 
rehabilitačními pracovníky. Další lékař-
ský seminář bude 8. 11. 2018. 

Vaše ODL

Co se dělo v Olivovně

Jedinečná možnost pro celou rodinu poznat umění českých sklářů, 
krásu jejich perel a korálků v Říčanech.

Modré dveře otevírají 
Vánoce v Říčanech
MODRÉ DVEŘE ŘÍČANY, UL.TYRŠE A FÜGNERA 105/7, ŘÍČANY, 251 01
1. 12. 2018 10:00–20:00

CO SI MŮŽETE VYROBIT:

vinuté perle u kahanu   
vyfouknutou skleněnou kouli a ozdobit si jí
ozdobit si andílka, malý nebo velký zvoneček
vlastní originální šperk z jabloneckých perlí
vánoční ozdobu z drátku a korálků

Možnost zakoupit si originální dárek (bižuterie, vánoční ozdoby).

Můžete si také v aukci vydražit andělský dárek a podpořit tím činnost 
Modrých dveří.

Občerstvení zajišťuje Sivek Hotels.

PARTNEŘI AKCE: 

Svaz výrobců skla a bižuterie, 
Sivek Hotels, 
České Radiokomunikace,
Nadační fond Exim Helps

Zve TERAPEUTICKÉ CENTRUM MODRÉ DVEŘE ZÚ.
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Podzimní dny jsou v plné krásných slu-
nečných dnů. První říjnový týden prožili 
naši senioři na mnoha akcích, pořáda-
ných městem u příležitosti Týdne senio-
rů. Seniorcentrum Říčany zajišťovalo tři 

akce a jsme rádi, že jsme se s vámi na nich sešli.
Také bychom touto cestou chtěli poděkovat za dosavadní spolu-
práci DPS Senior, kde jsme do těchto dnů mohli být. Vzhledem 
k ukončení smlouvy o výpůjčce nebudeme od 1. listopadu v kan-
celáři a i další aktivity, které v DPS probíhaly, již od listopadu 
nebudou pod Seniorcentrem. O tom, kde a v jakém rozsahu ně-
které aktivity budou, bude záležet hlavně na tom, jaké prostory 

se nám podaří zajistit. Od roku 2006 příslib stálých prostor pro 
seniorské aktivity městem byl, zatím k tomu nedošlo. Je nám to 
moc líto, protože ve většině měst a obcí senioři svoji „klub“ mají. 
I tak doufáme, že i když situace pro Seniorcentrum není lehká, že 
budeme i nadále pro vás tady pracovat. Těšíme se na vás všechny 
na Adventním setkání s hudbou v KC Labuť, kde nám tak jako 
každoročně zahraje hudební skupina Šarm z Prahy. Těšit se také 
můžete na svařené moravské víno a další milá překvapení. Na 
tomto setkání už bude také možné seznámit se s plánovanými 
akcemi na příští rok. 
 Irena Moudrá, 
 předsedkyně správní rady

seniorcentruM Říčany

Aktivity Klubu Senior (zal. 2006) 
zabezpečuje Seniorcentrum Říčany 
od června 2011 a jsou určeny všem 
seniorům a zdravotně postiženým 
občanům (není nezbytná registrace 
za člena Klubu). Stačí se jen přihlá-
sit na konkrétní akci nebo se dosta-
vit dle aktuálního programu.  
Telefon: 732 383 424

E-mail: seniorcentrumricany@
centrum.cz
https://seniorcentrum-ricany.web-
node.cz/

Akce:
n 14. listopadu, středa – Povídání o 
historii – Osudové české ženy české 
historie (sv. Ludmila a sv. Anežka) 
Místo: DPS Senior – společenská míst-
nost. Začátek: 16:00h. Vstup zdarma. 
Na setkání se těší Jiřina Kutláková.

n 26. listopadu, pondělí – Adventní 
setkání s hudbou Místo: Kulturní 
centrum Říčany. Začátek: 14:00h. 
Přijďte se pobavit a strávit příjemné 
odpoledne plné hudby, tance a zpě-
vu. Hrát nám bude hudební skupina 
Šarm z Prahy. A také přijďte ochutnat 
skvělý svařák, a doufáme, že i další 
drobnosti vám naplní předvánoční 
čas. Pro zájemce bude k dispozici 
přehled akcí a aktivit pro příští rok. 
Vstup i svařené víno zdarma.

Pro seniory

Sedím bezvládně v čekárně, v ruce verdikt od doktora a 
absolutně netuším, co mám dělat. Pacienti s Parkinsono-
vou chorobou chodí kolem mě na kapačky a já se pomalu 
probouzím ze snu. I v téhle situaci mě zaráží fakt, že tu 
kolem nejsou jen lidé staří, ale dost často mnohem mladší 
než jsem já. Hlavou mi probíhá spousta myšlenek, mezi 
nimi i ta, kterou si položí snad každý – proč právě moje 
máma? Sleduju tu svoji maminku, drobnou, hodnou, mi-
lou osobu, a je mi do breku. Nemůžu před ní ale brečet. 
Chtěla jsem „to“ mít potvrzené? Chtěla. Teď to tedy mám 
černé na bílém. Je to sice kruté, ale postupně si uvědomu-
ji, že není nic horšího než nejistota – to radši jistota, ať je 
sebehorší. Jedině tak jí totiž můžu pomoci. A tak se učím 

novému přístupu. Učím se tomu, že vše, co máma zma-
teně říká a dělá, to vše není proto, že by byla zlá. To za ni 
dělá „ten Němec“. (Vzpomínky paní J., jejíž maminka má 
Alzheimerovu nemoc.)
Vyrovnat se s tím, že můj partner, moje máma nebo 
můj táta trpí demencí, není vůbec jednoduché. A nej-
horší na tom je, že v tu chvíli netuším, co mám vlast-
ně dělat. Co zařídit, k jakému jít lékaři, nebo kdo mi 
poví, co nás teď čeká? A právě vás všechny, kteří jste se 
v minulosti nebo nedávno ocitli na této životní křižo-
vatce, zveme na setkání pečujících, které v Říčanech 
pořádá organizace Dementia I. O. V., z. ú., každé 4. 
úterý v měsíci od 18.00 hod. Scházíme se v prostorách 
Domova Pod Kavčí Skálou, na adrese: Marie Pujma-
nové 2045/2. Další setkání proběhne v úterý 27. 11., 
dozvíte se více na téma: Můj život s Alzheimerem… 
Konkrétní informace o projektu „Neformální péče“ 
naleznete na webových stránkách naší organizace 
www.dementia.cz.
Společně se dá vše zvládnout snadněji… Těší se na vás 
Petra Petříková, koordinátorka neformální péče (tel.: 
724 076 964, petra.dementiaiov@gmail.com).

můj život s Alzheimerem…

Program
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Zlatý oříšek Středočeského kraje ovládl sport

Letošní semifinalisté Zla-
tého oříšku Středočeského 
kraje předvedli neuvěřitelné 
množství koncentrovaného 
talentu v tanci, zpěvu, mo-
tocyklovém trialu, dogdan-
cingu, MTB Cross Country, 
biketrialu a sportovní gym-
nastice. Šťastnými maji-
teli cenné sošky se v rámci 
Středočeského kraje stali 
David Fabián, medailista 
evropských soutěží v moto-
cyklovém trialu, dále Barbo-
ra Míková, Mistryně Evropy 
v triatlonu, biatlonu, aquat-
lonu a moderním pětiboji. 
Třetím výhercem v této 
kategorii se staly tanečnice  
Studia DANCE EB, Mistry-
ně Evropy a Mistryně světa 
v taneční kategorii pom 
pom dance. Aneta Novotná, 
Mistryně Evropy v Cross 
Country získala zaslouženě 
Zlatý oříšek starosty města 
Říčany. Soutěžní dopoled-
ne moderoval Matouš Zah, 
kterého mohou děti znát 
z televizního programu 
Déčko, Planey Yó.
 jb

akci finančně podpořilo město 
říčany i středočeský kraj. Fo
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Všichni semifinalisté

Endorlino, vítě-
zové juniorské 
soutěže Česko 
se hýbe

Mistryně světa 2018 
z ts DaNcE EB – Pom 
pom, tanec s třásněmi

Natálka Mlejnková to se svou Fany opravdu umí

Eliška hříbková, 
je v biketrialu 
jako doma

Úspěšná 
sportovní 
gymnastka 
amélka 
Žvejkalová

Pro děti a rodiče

31



   
OLIVOVA DĚTSKÁ LÉČEBNA, O.P.S.

Těšíme se na vás!

Srdečně vás zveme 
NA DIVADÉLKO ROMANETO

VÁNOČNÍ POHÁDKA
Jak pan Mysliveček 

se všemi lesními přáteli 
oslavil Štědrý večer

NEDĚLE 25. listopadu 2018
10.30 hodin 

v kapli Olivovy dětské léčebny

Tel: 723 564 383
Vstupné 80 Kč

Pro děti a rodiče

Cyklotrophy není jen tak nějaký 
závod na kole, je to závod týmů, 
kde jsou malí i velcí, sportovci i ne-
sportovci, kolo, kvízy a úkoly. Cílem 
není vyhrát, ale zúčastnit se a užít 
si zábavu, spolupráci, překonání a 
posílit rodinnou nedělní pohodu. 
16. 9. 2018 se konal 3. ročník pod 
organizací říčanského skautského 
střediska. 32 týmů (cca 110 účast-
níků) se postavilo na startovní čáru 
s cílem překonat během 2,5 hodin 
cca 10 km trať a plnit úkoly. Letos 
jsme navštívili Argentinu, a tak 
soutěžící čekaly i tematické kvízy a 
úkoly – argentinské polo, chytání 
býka. Mezi další soutěžní disciplí-
ny patřilo i veslování na Mlýnském 
rybníku, převoz nákladu krabiček 
na kole, házení vlaštovek v japon-
ské zahradě, prolézání obručí, ser-
vis kola – lepení duše apod. V cíli na 
účastníky čekala argentinská fazo-
lová polévka, empanadas a opékání 

buřtíků. Počasí bylo skvělé, a tak 
mezi čekáním na vyhlašování vý-
sledků, si soutěžící vyrobili placku 
a nechali se potetovat. Děkujeme 
městu Říčany za finanční podpo-
ru celé akce, ceny do soutěží dodal 

i BESIP – Ministerstvo dopravy 
ČR. Gratulujeme vítězům a těšíme 
se opět za rok u klubovny - v jiné 
zemi… a opět na kole.

Za organizační tým 
Markéta Hubínková
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Pro děti a rodiče

Zástupci z Polska poznávali 
Klub Cesta
Cesta integrace v říjnu přivítala v 
prostorách Klubu Cesta pro děti a 
mládež vzácnou návštěvu z  města 
Opatowek v Polsku. Její zástupci se 
také věnují sociální oblasti. Města 
Opatowek a Říčany spolupracují jako 
partnerská města. Kromě informací 
o činnosti Cesty integrace si také pří-
tomní vyzkoušeli výrobu kovových 
pamětních placek či zahráli stolní 
fotbálek.  Průvodcem této návštěvy a 
celého několikadenního programu v 
Říčanech byl Odbor sociálních věcí a 
zdravotnictví MÚ Říčany. Děkujeme 
za milou návštěvu. 

 Finanční podpora provozu 
Cesty integrace

 Provoz Cesty integrace a její služby 
Klub Cesta, Občanskou poradnu a 
Centrum primárních programů v le-

tošním roce finančně podporují Stře-
dočeský kraj, město Říčany, Mnicho-
vice, Benešov, Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR, Minister-
stvo zdravotnictví ČR, Ministerstvo 
spravedlnosti ČR, BESIP – Minis-
terstvo dopravy a drobní dárci. Nově 
také příměstské tábory a dluhové po-
radenství financuje Ministerstvo práce 
a sociálních věcí a Operační program 

Zaměstnanost v rámci podpory EU. 
Všem velmi děkujeme. 

Za lektorský tým Markéta Hubínková, 

Soutěží se ve dvou kategoriích:
1. kategorie: žáci 3. – 5. ročníků ZŠ
2. kategorie: žáci 6.  9. ročníků ZŠ

Cesta Integrace vyhlašuje kreativní, nejenom výtvarnou soutěž na 
téma „Kyberšikana, ta se mě netýká. Nebo … ???“

Do soutěže se mohou přihlásit jednotlivci, skupiny nebo celé třídy.

Vytvořte libovolnou výtvarnou technikou plakát velikosti A3, který se 
bude týkat problematiky kyberšikany (pronásledování, ukradení účtu, 
zveřejnění nevhodných fotek, urážlivé komentáře…). 
Popřípadě můžete vymyslet jinou formu – klip, komiks, youtuberské 
video…prostě něco, co pomůže ostatním vyhnout se spoustě 
nepříjemnostem na internetu.

                          Necháme to na vaší fantazii : ).

Plakáty posílejte do 15. 11. 2018 na adresu: 
Cesta Integrace, o. p. s., Masarykovo náměstí 6, Říčany 
251 01
Porota vybere a ocení nejlepší výtvory. Hodnotit se bude jak výtvarné zpra-
cování, tak i obsahová stránka děl. 
Vyhodnocení proběhne 4.12.2018.
Více info na skoly@cestaintegrace.cz, 774 780 540 Markéta Hubínková
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hledáme do týmu občanské poradny 
sOciálNíhO	PracOVNíKa	a	KOOrdiNátOra	
se	zaměŘeNím	Na	dluhOVé	POradeNstVí, 

výše úvazku 0,5. Nástup dle dohody, 
nejpozději od ledna 2019. 

Více	na	www.cestaintegrace.cz.
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Pro děti a rodiče

Podzimní zprávičky z mraveniště

Krabice od bot aneb Děti darují dětem

První dva měsíce nového školního roku 
jsou již za námi a za našimi studenty je 
vidět velký kus odvedené práce. Naši 
nejmenší v Mravenčí školičce se krás-
ně adaptovali na nové prostředí a ka-
marády. Po každé lekci si děti odnášejí 
několik výrobků, tematicky laděných 
k ročnímu období a různým svátkům. 
Každý týden se naučíme novou básnič-
ku a pilně trénujeme písničky u klavíru. 

Neustále nám přibývají noví kama-
rádi. 
Velmi oblíbené jsou i technické 

kroužky, které se konají v počítačové 
učebně na ZŠ U lesa. Studenti se zde 
pomalu seznamují s programováním 
zábavnou formou pomocí Lega Min-
storms nebo stavebnice Arduino. 
V keramických dílnách jedou pece na 
plné obrátky. V kurzu pro dospělé a do-
rost vzniklo pár pěkných kousků z figu-
rální keramiky, v kurzech pro školáky 
je zase možné za pomoci hodinových 
strojků vyrobit z keramiky funkční ná-
stěnné hodiny. 
Proběhla také ukázková lekce Znako-
vání se zpěvem a hrou pro maminky 
a batolata. Rodiče se dozvěděli o výho-
dách znakování a vyzkoušeli si prvních 
pár znaků, jako jsou například světlo, 
ještě, pít… Tyto kurzy probíhají každou 
středu dopoledne v Mateřském centru. 
Úterní odpoledne jsou zde zase za-
svěcena kroužku zábavné logiky, 
kde děti řeší hádanky, hlavolamy, 
hrají deskové hry podporující roz-
voj logického uvažování a tráví svůj 

čas i nad zkoušením různých poku-
sů, které jsou vymýšleny na základě 
fyzikálních zákonů a chemických 
jevů. 
A naši cyklotrialisté a bikeři pilně 
trénují, nejčastěji v nově vznikajícím 
cykloparku v Tehově, kde i ve volných 
chvílích přidávají ruku k dílu a pomá-
hají park brigádnicky budovat. Hoši, 
velká pochvala a vězte, že děláte zásluž-
nou práci! Pochvala míří i „cyklotatín-
kům“. Máte ještě někdo touhu a chuť 
se stát členem klubu MTB &TRIAL 
Mraveniště? Přijďte mezi nás!
Chcete ještě přihlásit vaše dítě na hru 
na některý hudební nástroj? Vyuču-
jeme hru na klavír, na kytaru nebo na 
zobcovou flétnu. 
Do většiny kroužků je možné se přihlá-
sit a vstoupit i průběhu roku, cena bude 
upravena dle aktuálně zbývajících lek-
cí. Všechny dotazy vám rádi zodpovíme 
na e-mailu materske-centrum@mra-
veniste.cz nebo na klub@mtbtrial.cz.

Nina Šafránek Vaněčková, 
koordinátorka MC

Naplňte s dětmi prázdnou krabici 
od bot dětskými dárky k Vánocům, 
krásně zabalte a doneste ji na sběr-
né místo. Dárek dostane některé z 
dětí z chudých rodin v ČR a určitě 
mu udělá radost. Děti darují dětem. 
Zapojte se!
Prosím přečtěte si návod: 
www.krabiceodbot.cz
Již potřetí jsme vytvořili sběrné místo 
přímo v Říčanech:
Účetnictví Horáček s.r.o., 
Bezručova 410/31
Termín sběru: po 26. 11.- pá 7. 12. 2018

Loni jsme díky členům Sokola, dě-
tem z Lesní školky Pramínek a od lidí 
z blízka i z dálky rozdali 135 krabic. 
Předali jsme je sociálnímu odbo-
ru MÚ Říčany, spolku Home-Start 
(podporujícímu rodiny ohrožené zá-
važnou sociální situací), DD Stran-
čice a Klubu cesta. Ve spolupráci po-

kračujeme i letos. Doporučte nám, 
prosím, další možné příjemce.
Veškeré informace (co darovat, 
kam a kdy donést, kdo se může 
zapojit, kontakty) najdete na výše 
uvedeném webu. Nedostatek bývá 

dárků pro holky a kluky starší 8 
let. Letos bude sběr krabic více 
adresný (více viz. web). Krabice 
tudíž přijímáme jen od jednotlivců, 
ne od školních kolektivů.

Eva Horáčková Jungmannová
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Ř E K N I ŘÍČ A NY

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

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

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

Advent 2018

Advent2018_kurýr_165x245_UPDATE.indd   1 25.10.2018   22:41:23



ze života škol(ek)

 Vážení rodiče, milé děti, zdravíme 
vás z naší rozrůstající se MŠ a ZŠ 
NEMO. Letos jsme otevřeli již čtvr-
tou třídu a do otevření celého 1. stup-

ně nám zbývá poslední třída.
Od září jsme již stihli se žáky výlet do IQ Landie a slavnost Sv. 
Michaela, kdy žáci bojovali s drakem. Nacvičujeme vystoupení 
k výročí 100 let ČSR a zasadíme v Říčanech Pacově lípu, náš 
národní strom.
Díky autobusovým zastávkám u NEMA můžeme více ces-
tovat do centra Říčan na divadla, do muzea, na stadion, do 
knihovny a i dále do okolí. Těšíme se na pravidelné návštěvy 
studentů z Open Gate v rámci projektu Community Service. 
Žáci ze ZŠ jsou momentálně pohrouženi do přípravy školního 
časopisu NEMO NOVINY a nácviku Mikulášského před-
stavení pro školkové děti. Ty se zase těší na celodenní výlet do 
dýňového světa.
Zahájili jsme spolupráci s jazykovou školou Extra Mile, kte-
rá nám dodává rodilé mluvčí  pro rozvoj konverzace angličtiny 
v naší MŠ a ZŠ. Výsledky vzdělávání pravidelně ověřujeme 
přes zkoušky Cambridge University a Scio testy.
Na co se těšíme: Získali jsme dotaci z Ministerstva životní-
ho prostředí na vybudování přírodní zahrady v areálu školy 
s množstvím interaktivních her (v písku, s vodou, naučné ta-
bule). Realizace je plánována na jaro 2019.
V rámci polytechnického vzdělávání zakoupíme elektro sta-
vebnice a vybavíme počítačovou učebnu.  
MŠ je zapojena do projektu „Tvořivá hra“ a ZŠ „Badatel-
sky orientovaná výuka“ ve spolupráci s Muzeem Říčany. 
Získali jsme množství pomůcek a nástrojů, budeme s dětmi 
zatloukat, řezat, vrtat, hoblovat, tkát a mnoho dalších užiteč-
ných věcí.
V sobotu 13. 10. proběhnul Den otevřených dveří, tentokrát 
s indiánskou tématikou a vy další, kteří máte zájem o naši MŠ 
a ZŠ NEMO, se můžete k nám také přijít podívat.
Zápis do ZŠ NEMO bude  3. 4. 2019 od 15:00 hod. Školu 
si mohou vaše děti přijít vyzkoušet již tradičně do tzv. NEMO 
ŠKOLIČKY každou středu dopoledne.  Školku zase od 2. po-
loletí do KLUBU NEMÁČEK. Více informací Vám sdělím na 
tel: 777 727 334.
Předběžné přihlášky do MŠ a ZŠ NEMO na šk. rok 2019 - 
2020 přijímáme průběžně během roku.

Těšíme se na shledání v naší malé rodinné  MŠ a ZŠ - „Plujte 
s námi za poznáním“. 

Ředitelka Lenka Sosnovcová a kolektiv
Více o nás na www.nemoricany.cz

POZDrAV Z mŠ A ZŠ NemO

odborná konference NE/BEZPEČNý INtERNEt se koná v rámci aktivit projektu „oRP 
říčany – Místní akční plány rozvoje vzdělávání“, reg. č. cZ.02.3.68/0.0/0.0/17_0
47/0008643, který je financován z Evropského sociálního fondu, rozpočtu České 
republiky, z rozpočtu města říčany a z rozpočtů obcí oRP říčany.

oDboRnÁ KonFEREncE 
(nE)bEZPEčnÝ inTERnET
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ze života škol(ek)

Jak Čtyřlístek slaví 100 let republiky
Česká republika slaví letos sto let od založení. 9. září 
proběhly městské slavnosti, na které přijel parním vla-
kem i prezident osvoboditel Tomáš Garrigue Masaryk. 
Slavnostního představení místních spolků a zájmových 
sdružení se zúčastnily také děti z mateřské školy Čtyřlís-
tek ve spolupráci s folklórním souborem Mikeš a zazpí-
valy panu prezidentovi jeho oblíbenou píseň Ach synku, 
synku a některé další lidové písně. Děti ze Čtyřlístku si 
ale připomínaly sto let naší státnosti po celý letošní rok, 
především během Týdne cestovatelů, který jsme letos 
pořádali na konci dubna. Děti se projely parníkem po Vl-
tavě a samy se podívaly, kde jsou v našem hlavním městě 
stavby spojené s naší historií. Další program jsme pro 
děti připravili na Vyšehradě, kde se dověděly o českých 
bájích a pověstech. V rámci Týdne cestovatelů děti také 
navštívily hrad Karlštejn a mohly si prohlédnout toto 
sídlo Karla IV. a dovědět se o jeho životě. Důležitou částí 
našeho programu byla pak návštěva Městského úřadu 
v Říčanech, kde se děti mohly seznámit s místním info-
centrem, směly se podívat do radnice na místa, kde sídlí 
starosta města, nebo objevit skryté hřiště za budovou 

ZUŠ. Tímto bych chtěl za mateřskou školu Čtyřlístek po-
děkovat zástupcům městského úřadu i vedení města, že 
pro naši školku tak pěkný program připravili. Po celou 
dobu děti provázela loutka Lipáčka, malého panáčka od-
kazujícího k našemu národnímu stromu. Všichni, včetně 
paní učitelek, si program velmi užili a za rok budeme jis-
tě opět s jiným tématem pokračovat. Těmito akcemi ale 
připomínání tohoto významného výročí nekončí a bude-
me se mu věnovat po celý zbytek roku. 

Jakub Dušek

Jsme soukromá anglicko-česká 
mateřská škola v Říčanech. V mi-
nulém článku jsme vás seznámili 
s programem „Výlety podle abece-
dy”, dnes si můžete přečíst o na-
šem systému seznamování dětí 
s anglickým jazykem. Angličtina 
je v programu školky osm hodin 
denně od 8:00 do 16:00 hodin. 
Vede ji naše sympatická rodilá 
mluvčí Erinn, jejíž metoda výuky 
je velmi pozoruhodná. Prosím, 
seznamte se:

I use a variety of teaching met-
hods such as...the natural method 
which focuses on oral skill and it 
is taught via repetitive drilling. 
Writing words on the board with 
pictures representing the word. 
Pointing to the words and pictures 
and repeating. Suggestopedia re-
lies a lot on the atmosphere and the 
physical surroundings of the class. 

It’s essential that all learners feel 
equally comfortable and confident. 
There’s a lot of art and music in-
volved. Total Physical Response, is 
an approach that follows the idea 
of ‘learning by doing’. Beginners 
will learn English through a series 
of repetitive actions such as „Stand 
up”, „Open your book”, „Close the 
door”, and „Walk to the window 
and open it.” With TPR, the most 
important skill is aural compre-
hension and everything else will 
follow naturally later.

Používám různé metody výuky. Jed-
nou z nich je přirozená metoda, kte-
rá se zaměřuje na ústní dovednosti 
a neustálé opakování, při kterém 
jsou slovíčka propojená s obrázky 
a zůstávají ve třídě na tabuli. Důle-
žité u toho je „suggestopedie”, kte-
rá spoléhá na atmosféru a fyzické 
prostředí třídy. Je nezbytné, aby se 

všechny děti cítily stejně spokojeně 
a sebevědomě. Výuka je doplněna 
o umění a hudbu. Total Physical 
Response je přístup, který násle-
duje myšlenku „učení děláním“. 
Konkrétně to znamená, že začáteč-
níci se učí anglicky prostřednictvím 
řady opakujících se akcí jako např.: 
„postavte se“, „otevřete svou kni-
hu“, „zavřete dveře“, „projděte 
se k oknu a otevřete ho.“ S TPR je 
nejdůležitější dovedností sluchové 
porozumění a vše ostatní bude ná-
sledovat přirozeně později.

Neméně důležité je také to, že lektor-
ka Erinn je člověk, který má úžasnou 
fantazii, životní sílu, energii a dále, 
a to především, velkou lásku k dětem. 
Naše děti ji milují.  A jak víme, pokud 
děti někoho milují, důvěřují mu, baví 
se s ním a cítí se šťastné, snadno vstře-
bávají nové informace. A o to nám jde.

MŠ Bambinárium
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ze života škol(ek)

PODZIm V KOLOVráTKU
 Podzim v Ko-

lovrátku plyne 
jako voda. Děti 

si zvládají vyrobit plno krásných 
výtvorů, které nám zdobí školku. 
Od září se věkový průměr našich 
dětí snížil na dva roky. V první řadě 
se snažíme našim nejmenším po-
skytovat ve školce pocit bezpečí. 
Trénujeme sebeobsluhu, hraje-
me si, snažíme se děti zábavnou 
formou učit barvy, povídáme si o 
zvířátkách a nejdůležitější součást 
našeho programu je pohyb a bás-
ničky s hudbou. I pro tak malé děti 
připravujeme rámcové programy. 

Každý týden mají děti jiné téma a 
každý den je zaměřen na jinou čin-
nost (veselá nota, šikovné ručičky, 
malý sportovec, všeználek a před-
školáček).

Naší snahou je, aby děti byly u nás 
spokojené.  Rádi mezi sebou uvítá-
me nové kamarády a kamarádky.
Nabízíme docházku celodenní, 
půldenní i jednotlivé vstupy.

Pro více informací ohledně naší 
školky navštivte stránky
www.facebook.com/skolkakolo-
vratek,
nebo nás kontaktujte:
tel. č. 605 555 009 (MŠ Kolovrátek)
tel. č. 602 484 921 (p. Jonáková – 
majitelka MŠ)

Těší se na vás 
TETY z KOLOVRÁTKU

Lesní dopoledne – program listopad

1. 11. 2018 – Výroba bylinných měšců
8. 11. 2018 – HLASing
15. 11. 2018 – Znakování s miminky
22. 11. 2018 – Přání
29. 11. 2018 – Andělé

michaelská slavnost 
I letos byla Michaelská slavnost vydařená. Byl to hezký pod-
zimní čas pospolu s odvážnými rytíři a rytířkami, lahodným 

moštem, létajícími draky a dobrotami od rodičů. Přejeme 
všem sílu a odvahu na cestě překonávání překážek a draků. 

Olga Jarkovská

Mají vaše děti rády hudbu a ne-
můžete se rozhodnout, na který 
nástroj by se měly začít učit? Jistě 
vám pomůže zábavný koncert, 
který je určen dětem i rodičům.  
Žáci a pedagogové ZUŠ Říčany 
vás provedou všemi hudebními 
obory, které se v „zušce“ vyučují. 
Uslyšíte rozličné hudební nástro-
je a nebude chybět ani malé pře-

kvapení. Už jste někdy viděli har-
fu a víte, jak zní?  To vše můžete 
zjistit 14. listopadu 2018. Přijďte 
do kaple Olivovy dětské léčebny 
buď v 17 hodin, nebo v 18.30.
Těšíme se na vás. Žáci a pedago-
gové ZUŠ Říčany

Iveta Sinkulová,
Hana Javorská 

Co je nového v „ZUŠce“
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ze života škol(ek)

Adaptační kurz 6. ročníků 
Poslední pokyny, poslední vyučovací hodina. Hurá domů a 
balit! Tenisky, trička, teplé ponožky i svetr, také něco na zub 
a hlavně rychle spát. Zítra odjíždíme na adaptační kurz. 

Ráno nás vytáhlo z postele sluníčko, za oknem se probu-
dil den a my také. Sraz u školy a pak už autobus, co nás 
dovezl do Želiva. Paní správcová a pan vedoucí nás přiví-
tali, dali nám klíče od chatiček a my se šli se svými učiteli 
ubytovat.  Prostředí bylo krásné. Les, který příjemně vo-
něl, řeka, která si pohrávala s malými kameny.  
Čekal nás zajímavý program. Celí natěšení jsme vykukovali 
z chatek a očekávali naše instruktory. Aby nám čas trochu 
utíkal, seznámili nás učitelé s prostředím a programem dne, 
upozornili na místa, kam bez dozoru nemůžeme, abychom 
si nepřivodili nějaká zranění. Pravidla společného pobytu 
byla jasná všem. Hned jsme věděli, že to bude fajn. 
Někteří jsme se neznali, ale to se změnilo hned první 
dopoledne. Michal, Adam, Tomáš a David. Naši instruk-
toři, takoví čtyři mušketýři. Netrvalo dlouho a společně 
jsme se pustili do her, sportování. Naučili jsme se pozná-
vat sami sebe i své nové kamarády, mnozí z nás překonali 
i strach. Třeba ten z výšek, kdy jsme na lanovém centru 
zápasili nejen se svou odvahou, ale právě i s výškou ně-
kterých překážek. Bylo fajn, že jsme se mohli rozhodnout 
sami, jestli si chceme tyto překážky zkusit. Další dny nás 
čekal paintball, bumperball i večerní táborák a opékání 
špekáčků. Při činnostech nám vždy vyhládlo, a tak jsme 
pokaždé uvítali dobré jídlo i svačiny na posilněnou. Pan 
kuchař předvedl své umění a my jsme si vždy pochutnali.
 Dny utekly jako voda a chystali jsme se na cestu domů. Ani 
se nám nechtělo. Při loučení s instruktory ukáply i slzičky. 
Míchaly se pocity štěstí i smutku, že vše končí. Každá třída 
se se svým instruktorem rozloučila po svém. Dostali jsme i 
malé dárky. Lodičku z kůry, šátek pro fajn kluka nebo hol-
ku a také slib, že se určitě nevidíme naposled. Rozloučili 
jsme se i s lesem a domů jsme si vezli krásné hřiby. 
Chtěli bychom touto formou poděkovat všem, kteří nám 
tento kurz umožnili.  Je to skvělý nápad a myslíme si, že mezi 
partou šesťáků sklidil velký úspěch. M. Prášková

Slavnostní odhalení  
pamětní desky
V pátek 21. září jsme oslavili 110. výročí existence 
naší školy na Masarykově náměstí. Během celého dne 
měla veřejnost možnost  podívat se do budovy školy 
v rámci Dne otevřených dveří. Večer se uskutečnilo 
setkání s bývalými zaměstnanci školy. Při té příleži-
tosti se konalo za přítomnosti pana starosty Kořena 
a paní místostarostky Špačkové slavnostní odhalení 
kamenné pamětní desky bývalým židovským spolu-
žákům, kteří za 2. světové války zahynuli v koncent-
račních táborech. Pískovcovou desku zhotovila firma 
kamenosochaře p. Bohumila Pánka a je umístěna na 
hlavním schodišti proti vstupním dveřím do budovy 
školy. Pořízení pamětní desky bylo realizováno v rám-
ci projektu „Říčanské kameny zmizelých“, který byl 
podpořen příspěvkem Nadačního fondu obětem holo-
caustu, hrazeného z dotace Ministerstva kultury ČR a 
rozpočtu města Říčany. Tímto aktem vyvrcholila naše 
celoroční práce na společném projektu říčanských 
škol. 

Zuzana Pacovská 

Školní soutěž  „100 let republiky“ 
Od počátku října probíhá v 1. ZŠ Říčany celoroční 
dějepisná soutěž na téma „100 let republiky“. Je ur-
čena žákům 2. stupně, kteří každých 14 dní zodpo-
ví 10 soutěžních otázek, umístěných na nástěnce u 
hlavního schodiště a na webových stránkách školy. 
Soutěž je dobrovolná a nejlepší řešitelé budou kon-
cem roku odměněni pěknými cenami.
Otázky jsou zaměřeny na významné události repub-
liky, a to nejen politické, ale i sportovní, technické, 
kulturní nebo společenské. Cílem je připomenout dě-
tem úspěchy našich předků a probudit lásku k vlasti i 
obdiv nad umem předchozích generací. 
Byli bychom rádi, aby na svou vlast byli hrdi.
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ADAPTAČNí KUrZ 
ŠeSTé TŘíDY
Podhradí u Ledče nad 
Sázavou se na tři dny 

stalo domovem pro žáky hudební 6. A. 
Po tuto dobu si pro ně připravili pro-
gram lektoři z agentury Odyssea, se 
kterou již řadu let spolupracujeme. 
„Už první den byl velice zábavný. 
Hráli jsme spoustu her.“ Jednoznač-
ně největší zážitky měly děti z odpo-
ledne druhého dne, kdy šly do lesa ke 
zřícenině místního hradu. Zde se žáci 
rozdělili do skupin, ve kterých tvořili 
dráhu pro míčky. Měli pak tři pokusy 
na to, aby míček celou dráhu bez vy-
padnutí či zastavení projel.
Velké dojmy také zanechaly večerní 
aktivity „Uvedení“ a „Pád důvěry“, 
během kterých si třída vyzkoušela 
vnímavost svých smyslů a důvěru ve 
zbytku třídy. Všichni prošli! Byl tak 
jednoznačně splněn cíl kurzu, kterým 
bylo třídu ještě více stmelit a začlenit 
do ní nově příchozí děti.

David Beneš, třídní učitel

PŘíBěHY NAŠICH SOUSeDů 
V letošním školním roce se žáci z ří-
čanských škol zapojí do projektu Pří-
běhy našich sousedů, který realizuje 
nezisková organizace Post Bellum ve 
spolupráci s Českým rozhlasem po 
celé republice. Hlavním cílem celého 
projektu je, aby se mladá generace 
setkala s  lidmi ze svého okolí, kteří 
jim mohou vyprávět zajímavé osobní 
vzpomínky na dobu minulou. 
Během následujících měsíců si vy-
braní osmáci a deváťáci z Bezručovky 
vyzkouší práci historiků, reportérů, 
ilustrátorů, archivářů nebo fotografů 
pod vedením svých učitelů a koordi-
nátorů. Na samém začátku se setkají 
s pamětníkem, svůj rozhovor nahrají 
nebo natočí a nahrávku dále zpracu-
jí. Během projektu mohou navštívit 
archiv nebo workshop v Českém roz-

hlase.  Práce bude opravdu hodně. Na 
jaře příštího roku své výsledky před-
staví při závěrečné prezentaci.
Moc děkujeme paní Renatě Skalošové 
z Muzea Říčany, která si na nás udě-
lala čas a přišla žáky blíže seznámit 
s celou akcí.
Iva Mašková, Lejka Syslová, realizátor-
ky projektu

ATLeTICKý VíCeBOJ
Slunečné počasí vyšlo na atletický ví-
ceboj třetích až pátých tříd, který se 
konal v úterý a ve středu 18. – 19. 9. 
2018.
Za tyto dva dny se na start postavilo 
94 třeťáků, 66 čtvrťáků a 85 páťáků. 
Na žáky a žákyně třetích ročníků čekal 
dvojboj v podobě běhu na 60 metrů a 
skoku dalekého, čtvrté a páté ročníky 
si k tomu ještě zaběhly 300 metrů. 
Byla k vidění spousta výborných vý-
konů a nechyběly ani časy pod 9,50 
sekund na nejkratší trati 60 metrů, 
téměř čtyřmetrové skoky do dálky a na 
300 metrů časy blížící se k 56 sekun-
dám.
Všechny výkony pak byly obodovány 
dle specifické bodovací tabulky, která 
je spravedlivá ke všem zúčastněným. 
Body za všechny disciplíny se sečetly 
a vzniklo pořadí nejlepších dívek a 
nejlepších chlapců v rámci každého 
ročníku. Tři nejlepší dívky a tři nejlep-
ší chlapci pak byli oceněni na vyhla-
šovacím ceremoniálu, na který přijal 
pozvání elitní český sprinter Dominik 
Záleský, semifinalista z halového mis-

trovství světa 2018 na 60 metrů (6,61s 
osobní rekord) a účastník mistrovství 
Evropy 2018 na 100m (10,29s).
V průběhu víceboje samozřejmě pa-
daly otázky, proč vlastně toto školní 
kolo je? Ti nejlepší vícebojaři se mo-
hou těšit na nominaci na závody dětí 
na mezinárodním mítinku Hvězdy 
v Nehvizdech a rovněž na nominaci 
do Štafetového poháru, jehož součástí 
budeme již čtvrtým rokem.

David Beneš, Jan Šindelář, 
realizační tým

TrOUFALOST POmáHALA
18. 9. školní kapela Troufalost 
hrála svou první akci. Bylo to hodi-
nové vystoupení v rámci benefiční 
akce Jarmark u Ludmily v Praze na 
Náměstí míru. Hrálo se na podpo-
ru sociálně slabých rodin včetně 
matek s dětmi a chronicky duševně 
nemocných. 
Takových akcí se účastníme opravdu 
rádi. Problémem bylo, že na společné 
zkoušky jsme měli pouze 14 dní, takže 
kromě těch pravidelných jsme zkouše-
li, kdy se dalo – o přestávkách, po od-
poledních navíc atd.  Mladí muzikanti 
přes prázdniny opravdu „makali“ a 
přišli perfektně připravení.  Považte 
- děti pracovaly pro školu přes prázd-
niny! Ještě k tomu mohly účast na této 
akci odmítnout. Nikdo to ale neudělal. 
Zkrátka mají srdce a to na pravém 
místě.

Martin Mužík, hrdý kapelník

Na startu nového školního roku
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ZáKLADNí ŠKOLA u ŘíČANSKéHO LeSA

eNGLISH CLUB
A máme tu další rok s English clubem. Velmi nás těší stoupají-
cí zájem o kroužek i to, že se většina loňských frekventantů do 
kroužku zapsala i letos. V letošním roce se přihlásil rekordní 
počet žáků, přesně 61. Máme velkou radost, že jsme letos ote-
vřeli kurz FCE (First Certificate of English). Úroveň FCE po-
vede náš zahraniční lektor Frederick Weiglhofer. Kurz navště-
vují žáci devátého ročníku. Žáci osmého a sedmého ročníku 
postoupili do úrovně PET (Preliminary English Test), kterou 
vede p. uč. Zuzana Pokorná. Žáci sedmého a šestého ročníku 
docházejí do kroužku, který vede p. uč. Jana Uríková, úroveň 
KET (Key English Test). P. uč. Markéta McFadyen vede žáky 
pátých a šestých ročníků, kteří mají jazyk na úrovni Movers. Pá-
ťáci a čtvrťáci začínají s úrovní Flyers pod vedením p. uč. Renaty 
Vegricht. Mnoho úspěchů všem žákům, ať vás angličtina baví. 
A vyučujícím přejeme hodně zapálených angličtinářů!

Zuzana Pokorná

eTWINNING PrOJeKT
S 8. A letos p. uč. Uríková pracuje na mezinárodním virtuálním 
projektu etwinning. Projektu se účastní celkem pět základních 
škol – dvě školy z Kypru, dvě školy z Francie a naše škola. Prv-
ním úkolem bylo představit žáky a učitele. Je zřízena stránka, 
na které 8. A připravila popisky sebe samých v angličtině a své 
„avatary“ (kreslené obličeje, které by měly vypadat jako oni). 
Úkolem ostatních škol bude hádat, kdo je kdo na reálné foto-
grafii. Dalším nejbližším úkolem bude natočit krátké video 
v angličtině o naší škole. 

Jana Uríková

TemATICKý DeN
V letošním roce nás čeká připomenutí významných dnů naší 
historie. První „tematický den“ se konal k 28. září, ke Dni české 
státnosti. Toto datum je také svátkem sv. Václava. Třídy zpraco-
valy téma buď samostatně, nebo se spojily a pracovaly na něm 
společně. Nejmenší žáci se seznamovali s všedním životem 
v daném období, malovali středověké vesnice, řekli si o způso-
bu vlády. Šikovní žáčci z 1. A sehráli legendu o sv. Václavovi a 
zahráli ji svým kamarádům z jiných tříd. Vyšší ročníky navštívi-
ly středověké hradiště, aby se v komentované prohlídce dozvě-

děly, jak se v tomto období žilo. Další třídy se vydaly na Pražský 
hrad, kde si prohlédly expozici věnovanou této době. Některé 
ročníky se věnovaly tématu v každé běžné hodině. Zahanbit se 
nedali ani učitelé exaktních předmětů. A jak spojit osobu sv. 
Václava s fyzikou? Například takto: Jakou práci vykonal svatý 
Václav, jestliže během modlení zdvihl dvanáctkrát stříbrný kříž 
o hmotnosti 2,3 kg do výšky 1,8 metru?

Zuzana Pokorná

ZáZrAKY ŘíČANSKA
Součástí projektu Patriot, který pomáhá žákům říčanských 
škol porozumět blíže místu, odkud pocházejí, porozumět také 
více sami sobě a navzájem se blíže poznat, je soutěž Zázraky 
Říčanska, kterou pravidelně připravuje naše škola.
Soutěže se účastní smíšená družstva ze tří říčanských škol. 
Soutěží v KC Labuť před velkým množstvím fandících spo-
lužáků. V roli moderátora provází žáky soutěžními úkoly pan 
starosta Vladimír Kořen. Letošní ročník byl věnován zajíma-
vým prvorepublikovým osobnostem regionu (Antonín Švehla, 
Alois Mudruňka, František Thomayer, Josef Větrovec, Antonín 
Jureček, Ferdinand Vach nebo Bohumil Pánek). 
Žáci obdrželi předem řadu odkazů, které si mohli prostudovat. 
Odhadovali podle fotografií a dalších obrazových informací, o 
kterou osobnost se jedná. Podobně si všímali ve druhém kole 
otázek postavených na citacích nebo výrocích. Tak schválně, 
věděli byste například, který významný podnikatel razil v Říča-
nech heslo „Každé rodině vlastní domek“? Vítězem letošního 
ročníku se stali žáci základní školy Bezručova, druzí byli žáci ze 
školy U lesa a na třetím místě žáci ZŠ Masarykova. 
 Dalibor Dudek

ŽáKOVSKé ZASTUPITeLSTVO 2018 - 2019
Ve škole proběhly volby do Žákovského zastupitelstva pro le-
tošní školní rok. Kandidáti měli možnost se představit na voleb-
ních plakátech, které byly umístěny na nástěnce před jídelnou. 
Žáci – voliči si mohli vybrat celkem ze 14 uchazečů. Nejvíce 
hlasů získali a zastupiteli se stali: Filip Král (9. A), Petr Burda 
(8. C), Adam Hladík (8. A), Jakub Kolář (9. A), Marek Vokáč 
(7. A). Všem zastupitelům blahopřejeme a přejeme hodně sil v 
jejich práci. Jejich nejbližší úkol je organizace participativního 
rozpočtování.

Zuzana Pokorná
 

 
 

3. ZŠ U Říčanského lesa 
zve všechny malé i velké 
ve čtvrtek 1. 11. 2018 

na lampionový průvod s pouštěním vodních lampionů 
 

Vycházet se bude od školy, kde se sejdeme v 17:00 hod, procházkou dojdeme k Jurečku, 
kde společně vypustíme na vodní hladinu lampiony s přáním. 

 

 (lampion přání si můžete zakoupit u vedoucí vychovatelky  Z.Pacalové  

nebo v den lampionového průvodu od 17:10 hod před hlavním vchodem do školy) 

počet kusů omezen 

 
Na lampionový průvod si přineste vlastní lampion, po dobu akce rodiče zodpovídají za své děti. 
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Akcí v říjnu a na listopad bylo a je naplá-
nováno celkem mnoho. Ať to jsou akce 
školní družiny, ale i žáků naší školy.
 Hned na začátku října jsme přivítali 
v naší škole delegaci z polského part-
nerského města Opatowek. Organizá-
torem setkání byl odbor zdravotnictví 
a sociálních služeb našeho městského 
úřadu. Pro hosty byla připravena pro-
hlídka školy, malé upomínkové dárečky 
a krátké kulturní vystoupení. Celé se-
tkání se neslo ve velmi přátelském du-
chu, děti byly absolutně bezprostřední. 
Pro polské pracovníky, kteří byli nejen 
z odboru sociálních služeb, si připravily 
i přivítání v polštině. Děti reagovaly na 
setkání s „dospěláky“ velmi bezpro-
středně a vstřícně. 
Po celý říjen probíhají i akce k 100. vý-
ročí založení naší republiky - ať to bylo 
školní kolo ve výtvarné soutěži, třídní 

projektový den nebo sázení „Stromu 
republiky - Nerudovky“. 
V rámci zapojení do projektu „Jsem 
laskavec“ proběhla vystoupení pro se-
niory. Krátká pásma si připravily děti 
z přípravné třídy a 5. ročníku naší školy. 
V průběhu listopadu se budeme chystat 
na Den otevřených dveří, který bude již 
tradičně spojen s předvánoční prodejní 
výstavkou prací našich žáků. Vše je plá-
nováno na 29. listopad 2018, od 8:30 
do 11:00 hod. Tímto zveme na tuto akci 
všechny  spoluobčany a rodiče žáků.

Strom republiky - Nerudovka
V rámci oslav 100. výročí založení naší 
republiky, bylo největší akcí tohoto ob-
dobí v naší škole, zasazení stromu re-
publiky - lípy Nerudovky na Masarykově 
náměstí v Říčanech. Celá akce proběhla 
17. 10. 2018.
Této události se zúčastnili nejen žáci naší 
školy, ale přišly nás pěvecky podpořit 
i děti z mateřské školky U Slunečních 
hodin v Říčanech, zúčastnil se i nově 
zvolený senátor Zdeněk Hraba, rodiče, 
říčanská veřejnost. 
Po krátkých proslovech, s připomenu-
tím historie i s přáním do budoucnosti, 
došlo ke slavnostnímu aktu.

Žáci školy, spolu s pedagogickými pra-
covníky, připravili poselství do budouc-
nosti. Toto poselství bylo umístěno do 
připravené „kapsy“ u kořenového balu. 
Zde byl popis dnešního významného 
dne a výtvarná práce, kterou nakreslil 
žák naší školy - Radek Bastr, v rámci 
školní soutěže vyhlášené k tomuto vý-
ročí. Všichni přítomní si spolu zazpívali 
i píseň, která doprovázela naší republiku 
po celých 100 let. Každé z přítomných 
dětí přispělo malou lopatkou hlíny k její-
mu budoucímu růstu. Dnešní památný  
den bude u lípy připomínat i deska s uve-
řejněním dne jejího zasazení.

Jitka Macháčková

Podzim v Nerudovce

Cyklistický kurz 2018
Každý rok na začátku září vyráží studenti sexty a druhého 
ročníku do překrásných koutů jihočeských nížin na pětidenní 
sportovně rekreační cyklistický kurz. Ať už jsme se v posledních 
letech na kurz těšili nebo se ho naopak obávali, skutečnost, že 
se jeho termín už blíží, se nám do posledních okamžiků skuteč-
ná nezdála. Konečně jsme se kurzu zúčastnili i my.
Navzdory veškerým obavám byl kurz příjemný. Dopravu jsme 
měli zajištěnou tam i zpátky autobusem a ubytování v útulných 
chatkách v tichém kempu nedaleko zámku Jemčina zahrnova-
lo i vynikající večeře a snídaně formou bufetu.
V pěti různě výkonných skupinkách pod velením členů peda-
gogického dozoru jsme během pěti krásných, převážně sluneč-
ných dní projezdili jižní Čechy křížem krážem. Navštívili jsme 
spoustu okouzlujících míst, historických měst a starověkých 
sídel, jako například zámek na Červené Lhotě, historické cent-
rum Jindřichova Hradce, rožmberské panství v Třeboni, hrob-
ku Schwarzenbergů a někteří z nás se dokonce vypravili až na 
daleký hrad Landštejn. Mimo výlety nám ale zbyla i spousta 

volného času, který jsme si společně užili v malebném kempu 
na břehu řeky Nežárky.
Kurz jsme bez větších komplikací zvládli, ve zdraví absolvovali 
a zpátky domů jsme si spolu krom svých zablácených kol při-
vezli také spoustu krásných zážitků a nových poznatků.

Marie Šebková, sexta

malebná Francie
„C’était beau.” Právě tato francouzská věta by byla nej-
vhodnější reakcí na otázku, jak se nám, studentům Gymná-
zia Říčany, líbil týdenní zájezd do Francie. Ale protože jsme 
už dávno doma, řekneme raději: „Bylo to překrásné.”
Po noci strávené v autobuse jsme v dopoledních hodinách 
dorazili k římskému akvaduktu Pont du Gard. Tento vodní 
most se pyšní svým umístěním na příčce nejfotografovaněj-
ších památek jižní Francie, což jsme mu také velkým množ-
stvím zde vytvořených snímků potvrdili. Následoval přejezd 
do bývalého papežského města Avignonu, kde většina z nás 
využila rozchod k poobědvání v krásném historickém centru. 
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ze života škol(ek)

V odpoledních hodinách 
jsme se přesunuli do místa 
našeho ubytování, města 
Saintes Maries de la Mer. 
Toto město se dá popsat 
poměrně snadno - bílí 
koně, černí býci a plame-
ňáci. Tato zvířata mají 
nejspíš mnozí z nás stále 
ještě před očima, protože 
se jedná o nejtypičtější a 
především skutečně všu-
dypřítomné znaky této 
oblasti. Takto tedy začal 
náš týdenní pobyt v Provence, levandulovém kraji plném histo-
rických měst, památek a krásné přírody. 
Kdybychom místo našeho ubytování označili jako „pěkné”, 
bylo by to nejspíš slabé slovo. Všichni jsme z našeho francouz-
ského domova byli totiž přímo nadšení. Jednalo se o plně vyba-
vené chatky pro 4 - 6 lidí s terasou, ze které bylo slyšet šumění 
moře, jež jsme měli ve vzdálenosti několika málo kroků. Spous-
ta z nás pohledu na písečnou pláž a mořské vlny neodolala, a 
tak celé první odpoledne proběhlo ve znamení koupání a sbí-
rání mušlí. 
Následující dny byly různorodé. Viděli jsme skalní vesnici Les 
Baux de Provence, která leží přímo na skalní plošině spolu se 
zříceninou hradu. Na jiné zastávce jsme si onu vesnici či město 
naopak museli trochu domyslet, protože se jednalo o archeolo-
gické naleziště, na kterém dříve stávalo oppidum založené Kel-
ty. Toto naleziště navíc patří do okolí San Rémy de Provence, 
jež je zachyceno na více než 150 obrazech slavného Vincenta 
Van Gogha. Malíř je s touto oblastí spojen především kvůli 
sanatoriu, ve kterém strávil jeden rok života poté, co si uřízl 
ucho. To jsme měli také možnost si prohlédnout (sanatorium, 
nikoli ucho) a oblast umění tím pro nás ještě nekončila. Navští-
vili jsme také ateliér, ve kterém tvořil svá díla „otec moderního 
umění”, Paul Cézanne, a ke konci týdne jsme se prošli muzeem 
moderního umění - Fondation Maeght. 
Nebyli jsme ochuzeni ani o přírodní krásy. Poblíž Marseille 
jsme vystoupali na vápencové útesy v NP Calanques, kde se 
nám naskytl neobyčejný pohled na moře Azurového pobřeží, 
ve kterém se mnozí z nás dokonce vykoupali. Další na progra-
mu byla také přírodní rezervace Parc Ornithologique du Pont 
de Gau  s koloniemi plameňáků, kteří byli tak blízko nás, až se 
tomu nechtělo věřit. 
Velký dojem udělala na všechny okrová vesnice Roussillon, 
která právem patří k nejkrásnějším vesnicím Francie. Každý 
dům a ulice totiž mají červený nádech. Roussillon je známá 
někdejší těžbou okru, který poskytoval přírodní barvy a těžil se 
ve skalách, kolem kterých dnes vede tzv. okrová stezka. Tu jsme 
si prošli a ti z nás, kteří si ten den obuli bílé boty, nebyli posléze 
nejnadšenější. Ona okrová stezka totiž skutečně barvila. 
Závěrem naší týdenní výpravy se stalo Monako, tedy druhý nej-
menší stát světa. Zde jsme si prošli botanickou zahradu, knížecí 

město, viděli jsme krásná akvária ve známém oceánografickém 
muzeu a někteří z nás došli až do Monte Carla. Navíc se nám 
poštěstilo spatřit celé centrum Monaka jak za dne, tak za noci 
při všech jeho světlech. Ukončení zájezdu na takto velkolepém 
místě se nedá nazvat jinak, než „velkolepé“. 
Když se tedy vrátím k otázce na začátku celého textu a zeptám 
se: „Jak že se nám ve Francii líbilo?” Inu, posuďte sami, ale od-
pověď je poměrně jasná: “C’était beau.”
Děkujeme!
 Kateřina Pokorná, V4

Basketbalový turnaj všech generací 
V sobotu 22. září uspořádalo Gym-
názium Říčany otevřený basketba-
lový turnaj pro všechny, kteří měli 
chuť si přijít zahrát. V tělocvičně 
gymnázia se sešlo přes třicet lidí nej-
různějšího věku -  nejstarší hráč měl 
něco málo přes šedesát let, nejmlad-
ší účastnice byly z prvního stupně 
základní školy. Sešli se zde bývalí i 
současní studenti našeho „ústavu“ 
a další říčanští i přespolní sportovci 
a sportovkyně. Sestavilo se pět smí-
šených družstev a turnaj mohl začít. Všichni hráli s nadšením 
a ve všech zápasech se předvedl opravdu dobrý basketbal. Ně-
které vstřelené koše byly přímo mistrovské. Tak doufám, že se 
zase sejdeme na dalším turnaji. 
  D. Dandová

Zážitky z psího útulku 
V úterý 18. září byla naše třída sekunda na exkurzi v psím útul-
ku v Troji. Na tento výlet jsem se těšil, protože mám rád zvířata 
a zajímalo mě, jak psi v útulku žijí.
Po příchodu do útulku jsem byl příjemně překvapen, pro-
tože jsem viděl, že je o pejsky dobře postaráno. V útulku 
bylo přes 90 psů. Kromě nich se starali i o tropická zvířata 
- například o hady, želvy, agamy a o další plazy, které našli 
v Praze a okolí.  Každý pejsek měl svůj pelíšek, ale neměli 
volný výběh. Bohužel byli smutní, protože jim chybělo lid-
ské pohlazení. Přinesli jsme do útulku pro pejsky pamlsky 
a deky a také jsme předali finanční dar.

Myslím si, že se v útulku 
mají psi dobře, ale doufám, 
že si brzy najdou nového 
páníčka, který je bude mít 
rád tak, jako já svoji Yoshi, 
kterou mám doma. A že si 
lidé rozmyslí, než si pořídí 
svého mazlíčka, aby pak 
nemusel skončit v útulku, 
až je přestane bavit se o 
něho starat. 
 Filip Antoš, sekunda
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STRHUJÍCÍ PŘÍBĚH ČESKÝCH DĚJIN REFORMACE,
od mistra Jana Husa po misie Moravských bratří, který ovlivnil tvář Evropy
i celého světa. Pomáhá pochopit minulost, přítomnost a budoucnost
našeho národa i nás jako jednotlivců.

PŘÍBĚH, JEHOŽ JSTE SOUČÁSTÍ.
Jan Hus, Jeroným Pražský, Petr Chelčický, Petr Vok, Karel st. ze Žerotína,
Jan Amos Komenský, Kristián David, hrabě Zinzendorf a hlavní postavy hnutí 
Moravských bratří.

Více informací na www.vinicericany.cz, tel.: 602 345 216.

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO, VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

pořadatel a partneři:

Vinice Říčany
CB Říčany
INID
Olivova léčebna Říčany

přednáší: David Rafael
zakladatel Institutu Národní IDentity z. s.
autor námětu filmu České televize
„Pod ochranou Žerotínů“

Olivova dětská léčebna, Olivova 224, Říčany
pátek 23.11.2018  18-21h a sobota 24.11.2018  9.30-12.30h

VINICE ŘÍČANY
s p o l e Č E N S T V Í  k ř e s ť a n ů
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Mezi námi

Podzim v Ladově kraji 
Území Ladova kraje je rozsáhlé a nabízí 
různorodé naučné stezky. Je to ideální 
výzva pro rodiny s dětmi i starší výletníky. 
Z Říčan je možné jet vlakem do Strančic 
a autobusem do Hrusic. Vede tudy stezka 
- Cesta kocoura Mikeše. Stezka vedoucí 
z Hrusic přes Mnichovice až do Říčan 
má dvacet kilometrů, lze ji však rozdělit 
na více kratších výletů nebo si pomoci 
přepravou právě autobusem a vlakem. 
Kdo zatouží blíže poznat rodiště Josefa 
Lady, má možnost na stezce Pohádkové 
Hrusice. Je tam pět zastavení se zvířátky 
z Ladových knížek a poutavými cedule-
mi. Kousek od návsi lze navštívit muze-
um - Památník Josefa Lady.  

Co se kde děje 
V každé obci je mnoho k vidění, stačí se 
jen podívat na webové stránky svazku 
obcí Ladova kraje (www.laduv-kraj.cz), 

co se kde děje, a vybrat si.  Pohodlně au-
tobusem se můžete vydat do Kamenice 
k Ringhofferově hrobce a vždy jednu so-
botu v měsíci na Ringhofferovy farmář-
ské trhy. Tyto trhy se konají také ve Vel-
kých Popovicích, kde je blízko lesopark 
Daleška s dřevěnými sochami zvířat.

Lesy na západ od Říčan 
K podzimním procházkám vyzývá i 
velký Říčanský les s cvičebními prvky 
pro děti a dospělé. Nedaleko Struhařo-
va u Mnichovic začínají Jevanské lesy 
a Státní přírodní rezervace Voděradské 
bučiny, které budou hrát v tomto ročním 
období barvami. V regionu Ladova kraje 

si každý najde to své. Trasy jsou pestré a 
variabilní, je možné je zkrátit či uzpůso-
bit svým možnostem. Stačí se inspirovat 
na webových stránkách Ladova kraje 
nebo se zeptat v některém z nejbližších 
Informačních center (Říčany, Mnicho-
vice, Hrusice). Rádi poradí a k pomoci 
přidají i mapu či propozice stezek.

Lesy na západ od Říčan 
K podzimním procházkám vyzývá i 
velký Říčanský les s cvičebními prvky 
pro děti a dospělé. Nedaleko Struhařo-
va u Mnichovic začínají Jevanské lesy 
a Státní přírodní rezervace Voděradské 
bučinyStačí se inspirovat na webových 
stránkách Ladova kraje, nebo se zeptat 
v některém z nejbližších Informačních 
center (Říčany, Mnichovice, Hrusice). 
 H. Bolcková,  specialistka Ladova kraje

MIKrOrEgION

lADŮV KRAJ

autobusový	zájezd	na	vánoční	trhy	do	
drážďan	dne	12.	12.	2018

odjezd v 8:00 hod. od sPoRtoVNí haly. 
cena 350 Kč

Info.tel. 603 212 882 p. Šindelářová

l Do konce listo-
padu trvá příjem 
žádostí do 8. výzvy 

MAS Říčansko – IROP – Doprava 
2018. I nadále s námi můžete konzul-
tovat své projektové záměry. Veškeré 
informace najdete na www MAS.
l U podaných projektů v srpnu do Pro-
gramu rozvoje venkova pro zemědělské 
podniky a nezemědělskou činnost, les-
nictví a lesní nebo polní cesty je důležité, 
aby žadatelé předali cenové marketinky 
a výsledky výběrových řízení na MAS do 
2. 11. a MAS následně po kontrole do 9. 
11. na SZIF.  
l Výzvy PRV a IROP na příští rok začí-
ná MAS plánovat a bude se snažit je vy-
hlásit co nejdříve. Předtím ale musíme 
mít procesně upraveny a schváleny nové 
Interní postupy. Asi nejdůležitějším fak-
torem pro vyhlašování výzev je změna 
strategie a finančního plánu. A aby toho 
nebylo málo, tak musíme mít schvále-
nou ze strany CRR evaluaci MAS k 31. 
12. 2018.  l Na jednání Valné hromady 

všech 176 MAS ČR jsme se dozvěděli in-
formace k plánovanému článku 20 Pro-
gramu rozvoje venkova. Jde o zajímavé 
dotační možnosti pro obce a spolky. 
MAS bude moct podpořit veřejná pro-
stranství včetně herních prvků a zeleně, 
hasičské zbrojnice, zázemí pro spolky, 
vybavení MŠ a ZŠ bez nutnosti navy-
šovat kapacity, stezky, vybrané kulturní 
památky. Výše dotace se předpokládá 
mezi 60-90 %.  Předpokládáme vyhlá-
šení v roce 2020 po schválení všech výše 
uvedených dokumentů, které je MAS 
povinna aktualizovat. Zástupce Minis-
terstva pro místní rozvoj zde nastínil 
budoucnost možných dotací prostřed-
nictvím CLLD. Bohužel se ukazuje, že 
peněz bude méně, ale je snaha o zjedno-
dušení administrativních procesů. 
l V rámci projektu Komunitního plá-
nování sociálních služeb v regionu 
MAS Říčansko v současné době reali-
zujeme pracovní skupiny. Tyto skupiny 
tvoří především místní poskytovatelé 
sociálních služeb, účastníci z řad široké 

veřejnosti a další experti. Pracovní sku-
piny jsou pro nás zdrojem důležitých 
informací o možnostech a potřebách 
našeho regionu tak, abychom mohli 
vytvořit efektivní a realizovatelný plán 
rozvoje sociálních služeb dle požadavků 
místních obyvatel.
l Zájemci o značku Zápraží originální 
produkt® mohou podávat žádosti do  
16. 11. přímo v kanceláři MAS Říčan-
sko. Certifikační komise zasedne v úte-
rý 27. listopadu a posoudí jak zájemce  
z řad výrobců, tak provozovatele ubyto-
vacích a stravovacích služeb z regionu 
Říčanska a Dolnobřežanska. 
Splníte-li kritéria, můžete zažádat i vy, 
v případě zájmu pište na email: mobili-
ar@ricansko.eu. 

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

Střípky z mASky
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Vracíme se k tématu říčanského po-
kladu a jeho postupného zpracová-
vání.  Jiří Škába před časem nalezl 
ve starém sklepení svého domu na ří-
čanském náměstí hrneček s 348 praž-
skými groši, vyraženými převážně za 
panování Václava IV. (1378–1419). 
Dnes se budeme věnovat mincím sa-
motným. 
Do konce září byly vyřízeny všechny 
potřebné posudky a další náležitosti 
spojené s převzetím pokladu do sbírek 
brandýského Oblastního muzea Praha-
-východ. Nyní nastal čas na konzervaci 
pokladu. Co se vlastně bude konzer-
vovat? Ražbu pražských grošů zavedl 
roku 1300 Václav II., který využit nedáv-
ného objevu obrovských zásob stříbra 
v Kutné Hoře a jejím okolí. Kutnohor-
skou mincovnu učinil výlučným místem 
ražby grošů. Nová mince byla potřeba i 
kvůli vývoji hospodářství. Každodenní 
využívání mincí na trhu nebo při placení 
dávek bylo pro všechny výhodnější než 
vyměňovat zboží za zboží nebo odvádět 
naturální dávky. Starší brakteáty coby 
jen po jedné straně ražené, chatrné, 
tenké plíšky stříbrného kovu dennímu 
používání nepostačovaly. Pražský groš 
měl být mincí stabilní a široce ceněnou. 
Tak tomu také bylo, byť ani groš se nevy-
hnul tehdejší formě inflace způsobené 

umenšováním podílu 
stříbra v mincích při 
přeražbách a nových 
ražbách dalších pa-
novníků.  Podoba této 
mince však zůstala po 
250 let její produkce 
prakticky nezměněna 
(vyjma pochopitelně ob-
měny jmen panovníků, kteří 
mince zrovna razili).
Byť není nález ještě zcela zpraco-
ván, můžeme říci, že v říčanském min-
covním depotu drtivě převažují pražské 
groše Václava IV., které doplňují jednot-
liviny jeho otce Karla IV. (1346–1378). 
V době Karla IV. a především jeho syna 
Václava IV. úroveň ražby grošů výrazně 
poklesla. Mincí Václava IV. známe z ve-
řejných i soukromých sbírek několik de-
sítek tisíc kusů. Převážná část z nich je 
však ražena velmi nedbale, jsou špatně 
čitelné či se zcela hladkými plochami, 
mají popraskané hrany. A přesně tako-
vý je i říčanský poklad. Špatná čitelnost 
znesnadňuje jeho chronologické určení. 
Poklad obsahuje pouze pražské groše, 
nenachází se mezi nimi žádná drobná 
mince. To je ovšem typický znak obdob-
ných depotů. Lidé si z praktických dů-
vodů (zejména kvůli lepšímu počítání a 
orientaci „v kase“) spořili plnohodnot-

né mince. Co si mohl majitel říčanského 
pokladu za své mince koupit? K cenám 
ze 14. století musíme přistupovat jen 
velmi orientačně: kuře půl groše, šede-
sát vajec 1 groš, lopata 1 groš, sekera 3 
groše, kráva 55 grošů, kůň 240 grošů. 
A týdenní mzda za např. tesařkou práci: 
mistr 18 grošů, tovaryš 12 grošů, náde-
ník 5 grošů.
Na závěr malá zajímavost. Groše Václa-
va IV. nesou nápis „Wencezlavs tercivs“, 
tj. „Václav třetí“. Skutečný Václav III. 
(poslední Přemyslovec) totiž vzhledem 
k předčasné smrti rukou vraha nestihl 
být korunován (vládl v letech 1305–
1306), a tak ho Lucemburkové mezi 
české krále nepočítali.

Martin Hůrka

Příběh pokladu, díl pátý: 
Pražské groše Václava IV.

Pražský groš 
Václava IV., jedna 

z mincí říčanského 
pokladu

(pokračování z minulého čísla) 
Industriální učitelka Růžena Klímová, 
mecenáška místního muzea, se aktivně 
zapojovala do společenského života Ří-
čan. Už od mládí se také věnovala ochot-
nickému divadlu.
V roce 1878 ztvárnila roli Anny, manželky 
hospodského, ve hře „Otče náš,“ kterou (jak 
víme z dochovaných plakátů) nastudovalo 
tehdejší Ochotnické divadlo v Říčanech. 
Podle Kapitol z dějin Říčan byla jednou 
z nejobsazovanějších hereček. Její vřelý 
vztah k této aktivitě dosvědčují slova diva-
delníka Václava Figara: „Růžena Klímová 
(…) byla nadšenou ochotnicí. Ještě ve svém 
stáří ráda vzpomínala na své ochotničení a 
byla ochotnictvu vždy příznivě nakloněna. 

mecenáška růžena Klímová 
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Růžena Klímová (druhá zleva) před svou 
vilkou, dnešním Muzeem říčany,v Rýdlově 
ulici. Další osoby na fotografii z dvacátých 
až třicátých let 20. století bohužel neznáme

Nevynechala ani jed-
no představení, a když 
byla později churavá, 
alespoň si zakoupila 
lístek.“ – Dočteme 
se v korespondenci 
s dalším významným 
říčanským ochot-
níkem, někdejším 
legionářem Janem 
Petříčkem.

Odkaz společenské 
a aktivní ženy
V roce 1902 byla ve 
svých pětačtyřiceti 
letech vyzvána, aby 
převzala funkci inspicientky divadelních představení 
u Čtenářské besedy. Byla členkou mnoha spolků, kde 
přinejmenším platila členské  příspěvky. Jedná se o tuto 
dlouhou řadu: TJ Sokol Říčany, Společnost přátel Luži-
ce v Praze, Zemský spolek českých pensistů učitelů škol 
obecných a měšťanských v republice Československé, 
spolek „Komenský“ v Praze – Místní odbor Říčany, Ná-
rodní Jednota Severočeská, Masarykova Letecká liga. 
Přínos Růženy Klímové pro celé město a budoucí gene-
race ovšem spočívá v jejím odkazu, kterým se výrazně 
zapsala do dějin města. Podle své závěti (z roku 1939) 
vyřešila dlouholetý ožehavý problém vzdělávací institu-
ce založené v roce 1908, totiž budoucího Muzea Říčany. 
Muzeu odkázala nemovitý majetek. Zmíněný dokument 
obsahuje tuto formulaci: „Vilku odkazuji městu Říčanům, 
aby zde výhradně bylo zřízeno museum, neboť pro jiný účel 
nesmí jí být použito.“ Jejím přáním bylo, aby se nikdy ne-
zapomnělo na zdejší rod Klímů. Podle Lidového deníku 
ze 4. prosince 1940 se jedná o „ první případ v dějinách 
tohoto města, kdy se mu dostalo takového odkazu.“

Vila růženka pro budoucnost
Zajímavé je, kdo se postaral o samotnou stavbu jejího domu 
– vily Růženky čp. 271. O stavební povolení k této vile žádal 
v roce 1904 tehdejší říčanský starosta Karel Klíma. Shoda 
příjmení není náhodná, byli to sourozenci a Růžena se stala 
kmotrou hned čtyř z devíti Karlových dětí. Majitelkou vily v 
dnešní Rýdlově ulici se stala slečna učitelka Klímová roku 
1911, kdy ji zakoupila od své švagrové Františky (Karel 
zemřel v roce 1905). Zaplatila za dům 9000 korun z toho 
3000 v hotovosti. Podle zápisu o ukončení stavby z července 
1905 je patrné, že hned od začátku mohla vilka sloužit jako 
ubytovací prostor pro přijíždějící výletníky. V přízemí domu 
se totiž vedle dvou pokojů a toalety nacházely také dvě ku-
chyně. Potvrzuje to i seznam letních hostů v Říčanech za 
rok 1914, kde vila Růženka čp. 271 také figuruje. Pobýt 
zde na letním bytě přijela v daném roce čtyřčlenná rodina 

obchodnice A. Horákové a tříčlenná rodina pokladníka J. 
Fleischmanna. Je velmi pravděpodobné, že pro přepravu 
využili železniční dráhu Františka Josefa I., která Říčany a 
Radošovice propojovala s Prahou, a tak sem Pražané mohli 
pohodlně vycestovat a trávit zde volný čas.
Růžena Klímová pak odkázala celkem 11 000 korun na 
dobročinné účely – konkrétně například spolku Komen-
ský, Jedličkově ústavu a Slepým dívkám na Kampě kaž-
dému po pětisetkoruně. Vřelý celoživotní vztah k divadlu 
potvrdila i darováním jednoho tisíce korun spolku starých 
herců. Jako členka Sokola Říčany nezapomněla ani na něj, 
šlo o částku 2 500 korun. Ty převzala Středočeská župa 
Jana Podlipného s příslibem, že je říčanský Sokol dostane, 
až bude jeho činnost opět po válce obnovena. Jeden tisíc 
korun věnovala také na školní pomůcky.
Významná říčanská žena zemřela v požehnaném věku 
osmdesáti tří let 21. listopadu 1940 ve svém domě. Na 
parte, které vytiskla knihtiskárna Petra Duška na říčan-
ském náměstí, se uvádí, že byla zpopelněna 26. listopa-
du v 10 hodin v novém pražském krematoriu (nejspíš ve 
Strašnicích). Obřad zajistilo Krematorium v Praze, spolek 
pro pohřbívání žehem, jehož byla zakládající členkou. De-
korace, svíce, nosiče a obsluhu při jejím pohřbu obstaral 
první říčanský pohřební ústav Aloise Sommera. Její ostat-
ky byly uloženy do předem připravené hrobky na říčan-
ském hřbitově v kovové popelnici s jejím jménem a daty 
narození a úmrtí.
Toužebné přání slečny učitelky se v současném aktivním ří-
čanském muzeu bezesporu plní – a snad i tato vzpomínka 
přispěla k většímu povědomí o rodině Klímově, která pro Ří-
čany mnohé vykonala.

Šárka Vydrařová,
spolupracovnice Muzea Říčany

Jako zdroje informací autorce textu posloužily: radošovická 
školní kronika 1906–1953, říčanská školní kronika 1878–
1926 (obojí uložené v SOkA Praha-východ), dále podklady 
z archivu Stavebního úřadu v Říčanech a z Muzea Říčany.
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Josef Šťastný – život ruského  
legionáře a jeho cesta do Říčan 

Josef Šťastný se narodil v  Křenovicích u Písku 18. čer-
vence 1895. Základní školu absolvoval v roce 1909 v Ber-
narticích a poté odešel do Vídně, kde se roku 1913 vyučil 
truhlářem. Tímto řemeslem se posléze živil. Ve Vídni se 
ovšem účastnil i kulturního života, mimo jiné se podílel 
na založení místní sokolské jednoty. Již o dva roky později 
nastoupil do vojenské služby u 11. pěšího pluku rakousko-
-uherské armády a ještě v témže roce byl zajat na východní 
frontě. Tam záhy vstoupil mezi české a slovenské dobro-
volníky, bojující proti habsburské monarchii. Legionářem 

se ovšem stal oficiálně až na jaře 1918 ve Vladivostoku. 
Předtím pracoval v tiskárně v Kyjevě, kde byl jeho kolegou 
známý spisovatel Jaroslav Hašek, který prý v pracovní 
době spíše popíjel a dokonce Josefu Šťastnému dlužil pe-
níze. Jako legionář působil Josef Šťastný u 8. střeleckého 
pluku u III. kulometné roty, s nímž prožil sibiřskou anabá-
zi a bránil úsek transsibiřské magistrály mezi Mariinskem 
a Irkutskem. V legiích skončil službu v srpnu 1920. Domů 
do Čech se vracel lodí přes Kanadu a Hamburk, odkud jel 
vlakem. Za svou činnost v legiích obdržel Revoluční me-
daili, medaili Za vítězství 1918, medaili starých bojovníků  
FIDAC 1914–1918  a byl oprávněn nosit odznak dobro-
volníků 1918–1919.
Po válce chtěl vstoupit do 
státní služby, a tak se stal 
poštovním úředníkem ve slo-
venských Košicích. V polo-
vině dvacátých let 20. století 
se společně s rodinou přestě-
hoval do Říčan, kde Šťastní 
nejprve bydleli v domě svého 
příbuzného legionáře Šefla. 
V roce 1939 si koupili vedlej-
ší parcelu, tady začal vznikat 
jejich rodinný dům v dnešní 
ulici Petra Fastra. Od roku 1926 byl legionář Šťast-
ný řádným členem Československé obce legionářské 
v Říčanech. I zde se živil jako poštovní úředník. Za 
druhé světové války se zapojil do protinacistického 
odboje a po válce se stal členem Svazu protifašistic-
kých bojovníků. Josef Šťastný zemřel 17. července 
1974 ve věku 79 let. 
Rodina Šťastných zapůjčila říčanskému muzeu vojen-
ský kufr Josefa Šťastného, který si můžete prohléd-
nout na výstavě Tohle je válka 1914–1918.

Jan Boukal, Muzeum Říčany  
Zpracováno na základě materiálů zapůjčených rodinou Šťast-

ných a legionářské karty na webu http://legie100.com

legionář Jo-
sef Šťastný 
v Irkutsku 
v roce 1919

Josef Šťastný na legionářském 
tablu z roku 1948

chtěl bych poděkovat všem lidem a pracovníkům 
stavebně dopravní firmy stRaBag, kteří se zasloužili 
svou vynikající a usilovnou prací o generální opravu 
a rekonstrukci Černokostelecké ulice a vybudování 
chodníků, odbočky u hotelu Pratol a nového přechodu 
pro chodce u zastávky „Větrník“. Za vaši vzornou a 
v letošním velice horkém počasí obětavou a vynikající 
práci vám všem patří dík nás všech, motoristů i chodců, 
kteří tudy chodí do obchodních center a jezdí do Prahy i 
zpět. Děkujeme ještě jednou za vaši práci!

za	obyvatele	radošovic	občan	Josef	Podval

Poděkování in
ze

rc
e
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rok 2018 – 28. říjen - slavnostní  hlas zvonů 
v chrámu sv. Petra a Pavla v Říčanech

V roce 100. výročí založení republiky se 28. 
října rozezněly zvony v chrámu sv. Petra a 
Pavla v Říčanech společně s těmi roveret-
skými. V roce 2001 se město Říčany připo-
jilo k vyzvánění zvonů v italském Roveretu, 
kde každý večer vždy ve 21 hodin zní 100 
úderů za padlé vojáky. 200 úderů připomí-

ná svátky zemí, které se bojů 1. světové 
války zúčastnily. Za Československo je 
to tedy vždy 28. října. Roveretský fa-
rář Don Rozaro navrhl ulít ze zbraní, 

které zde zůstaly po skončení války i za při-
spění jiných národů, Zvon padlých - Cam-
pana di Caduti. Za přítomnosti Viktora 
Emanuela II. a papeže Pia XII. byl odhalen 
24. 10. 1925 a pokřtěn již 24. 5. 1925 na 
Matku trpící -Maria dolens.
Také letos 28. října se rozezněly nejen zvo-
ny v Říčanech, ale také ve Velkých Popovi-
cích jako každý rok.  
Tradice pokračuje, nezapomínáme...   

Miloslava Pangrácová

Filmové tipy 

LISTOPAD

Bohemian Rhapsody
Grinch
Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny
Čertí brko

1.  11.
8. 11.

15. 11.
29. 11.

PREMIÉRY

Vystřižený poukaz lze jednorázově uplatnit spolu s platnou vstupenkou na  filmové představení v kině Na 
Fialce pouze v den projekce uvedený na vstupence. K jedné vstupence lze uplatnit pouze jeden poukaz. 

Akce probíhá od 1. do 30. 11. či do vydání zásob.

Poukaz na menu
0,5 l točený nápoj PEPSI
1, 7 l slaný popcorn 

zde odstřihněte

Po padesáti letech (výstavy a doprovodný program)
Než se ještě více ochladí a nastanou dlouhé podzimní 
a zimní večery, stihli jsme v Říčanech tři setkání situova-
ná do (skoro) venkovního prostoru. Ve čtvrtek 11. října 
proběhla v podchodu pod říčanskou vlakovou zastáv-
kou vernisáž výstavy fotografií Šlápoty do Mexika 68. 
Připomněli jsme 50. výročí cesty čtyř československých 
horolezkyň z Prahy do Mexica City, dějiště XIX. letních 
olympijských her. To, že výprava zpoza železné opony 
přes západní Evropu a velký kus Ameriky byla tehdy 
něco výjimečného, nám potvrdili i pamětníci, kteří se za-
hájení výstavy zúčastnili. Nebyl to nějaký obyčejný „čun-
dr“, jak to možná dnešní mladší ročníky vnímají. Setkali 
jsme se s účastnicí výpravy Květou Tarantovou, dcerou 
říčanské „Šlápoty“ Marií Procházkovou, fotografkou 
Martou Běhalovou-Jedličkovou (zpracovala snímky, kte-
ré cestovatelky během ročního putování pořídily) a mno-
hými dalšími, kteří jsou s příběhem Šlápot provázaní. 
U návštěvníků vernisáže vyvolávaly vystavené fotografie 
vzpomínky – někteří z nich totiž Šlápoty v říjnu 1967 vy-
provázeli. Dokonce jsme se dozvěděli o dalších sportov-
kyních, které zvažovaly účast na této výpravě. Čtyři pout-
nice cestovaly v přelomovém období Pražského jara a do 
cíle dorazily krátce po srpnové okupaci Československa 
vojsky Varšavské smlouvy. O jejich cestě a zážitcích se 
pak léta nemluvilo. Dnes mluvit můžeme. I proto udivu-
je, že výstavu dvanácti panelů-plakátů někdo anonymně 
předčasně sundal. Byť proběhla s vědomím města v pro-
storu pojednaném technikou graffiti, pouličního umění. 
Minivýstava, která Šlápoty uvedla, série fotografií ze srp-
na 1968 v Říčanech, měla větší štěstí – jsme rádi, že jsme 
se domluvili s provozovatelem bistra Na Růžku a mohli 
snímky vystavit ve výlohách na frekventované ulici (a na-
konec i na delší dobu, než jsme původně zamýšleli).   
Poutnicko-cestovatelský motiv a zároveň propojení 
s naším městem měla i dvě další setkání. V úterý 16. říj-
na přijal pozvání k besedě Michael Kalný. Před pěti lety 
absolvoval téměř 9 000 kilometrů dlouhou pouť z Rus-
ka do španělského Santiaga de Compostela (z jednoho 

konce světa na druhý). V příjemném prostředí říčanské 
farní stodoly návštěvníci vyslechli místy i napínavé líče-
ní dlouhé cesty a ocenili, jak opravdová tato pouť byla 
– v dnešní době, kdy se putování na středověká poutní 
místa stává i módní záležitostí. V sobotu 20. října jsme 
se na pár hodin pokusili zabydlet léta opuštěnou halu 
někdejšího říčanského nádraží. Shlédli jsme doku-
mentární film Camino na kolečkách, na němž se coby 
kameraman podílel Tomáš Lénárd z Říčan. Jan Dušek 
trpící roztroušenou sklerózou překonal sám sebe, když 
s pomocí týmu průvodců absolvoval putování do San-
tiaga na kolečkách svého invalidního vozíku. Projekci 
obohatilo představení současného vybavení, které mají 
k dispozici ti, kteří se vydávají na dlouhé, ale i kratší vý-
pravy. Oproti Šlápotám, které nesly v batozích i třicet 
kilogramů, mají dnešní poutníci výhodu v odlehčených 
materiálech a v řadě doplňků, které jim cestu mohou 
usnadnit a zpříjemnit. Děkujeme všem, kteří „do toho 
šli“s námi a výstavu s doprovodným programem růz-
nými způsoby podpořili, ať už se jednalo o organizace 
nebo jednotlivce. I vzhledem k zájmu Říčanských, kteří 
dobu před padesáti lety zažili na vlastní kůži, bychom 
rádi na jaře uspořádali besedu s Květou Tarantovou. 

O termínu a místě vás budeme 
včas informovat. 

Renata Skalošová,  
Zdeněk Vávra
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Filmové tipy 
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Ford Focus. Proč je jubilant stále světovou ikonou?
Každá světová automobilka má své 
hrdiny, kteří se dlouhodobě zapsali 
do automobilových dějin. U Fordu je 
touto ikonou model Focus, který přes-
ně před 20 lety nahradil model Escort. 
Když se projdete moderním showro-

omem FORD Auto Palace Spořilov, bude to nová, již 
čtvrtá generace Focusu, která vás doslova chytí za srd-
ce. Důvodů oblíbenosti tohoto vozu je historicky celá 
řada. „Focus byl vždy nadčasový, a to svými neotřelými 
tvary, technologií i bezpečností. Největší jeho před-
ností byla spolehlivost a kvalita. Jeho úspěch po svě-
tové premiéře v roce 1998 v Ženevě stoupal raketovou 
rychlostí, získání prestižního ocenění evropského Auta 
roku 1999 byl jen začátek,“ říká Daniel Lyach, vedoucí 
prodeje značky Ford v Auto Palace Spořilov, který si za 
poslední roky vydobyl pozici jedničky v prodejích vozů 
této značky v ČR. Mezi množstvím ocenění zabodoval 
Focus ve stejném roce zcela suverénním vítězstvím 
u českých odborných novinářů, titul Auto roku ČR mu 
byl přidělen za 20 let celkem třikrát. Mezi nejzásadnější 
kritéria pro výběr nového vozu patří nové technologie 
a ty Focus od začátku své existence nabízí. Vzpomeň-
me například na víceprvkové zavěšení zadní nápravy 
u první generace, které kdysi nabízely vozy postavené 
o segment výše, nebo motory s technologií EcoBoost, 
jenž pravidelně dominovaly v odborných prestižních 
anketách Motor roku minulých let. Jestli něco dokáže 
řidič za volantem Focusu ocenit, pak to jsou bezesporu 
jeho perfektní jízdní vlastnosti.  

Vítězí všestrannost
Být poslední tři roky stále v desítce nejprodávaněj-
ších modelů světa, to není jen tak. Mladé rodiny tou-
ží po maximální bezpečnosti a pohodlí, pragmatičtí 
motoristé oceňují prostornost a jednoduchou servisní 
údržbu. Ale snad všichni se vrací pokaždé k nové gene-
raci Focusu díky jeho poměru užitné hodnoty a ceny, 
potažmo provozním nákladům. „Nesmíme zapomí-
nat ani na zákazníky, kteří si Ford Focus oblíbili díky 
vysoké zůstatkové hodnotě. Dnes máme mezi svými 
klienty mnoho majitelů první generace vozu, kteří si 
tento model předávají generačně ve své rodině. Stejný 
ekonomický parametr hraje velkou roli při prodeji naší 
četné firemní klientele. Vždyť jen od počátku prodeje 
jsme předali novým majitelům přes 10 000 vozů této 
modelové řady, což je úctyhodné číslo,“ potvrzuje Dan 
Lyach. Focus ani v jedné ze svých generací nikdy ne-
usnul na vavřínech a vždy přinesl do svého segmentu 
inovaci a pokrok. Nejinak tomu je i v případě posled-
ní čtvrté generace, která nově zdobí prodejní centrum 
Fordu Auto Palace Spořilov. Nový Focus má zkrátka za 
cíl usnadnit vám každý den, a k tomu slouží mimo jiné 
pokročilé technologie „Ford Co-Pilot360“, které ob-
sahují například adaptivní tempomat s inteligentním 

asistentem rychlosti a funkcí Stop & Go, aktivní udr-
žování v jízdním pruhu nebo zdokonalený aktivní par-
kovací asistent. Díky tomu mistrně ovládáte akceleraci, 
brzdění a dokonce i řízení. 

Prostorný v interiéru, vytříbený vzhledem
Nový Focus, oslovující osobitým designem, využívá 
prostor do posledního milimetru, je nejprostornějším Fo-
cusem ve své historii. Současná střední třída vozů nezná 
jiný model s tak širokým zavazadlovým prostorem, a to 
je pro české motoristy velmi silný argument. Vedle toho 
je dominantním pojmem u Focusu komfort podpořený 
moderní ergonomií, řemeslným zpracováním vnitřku 
vozu, přehledné uspořádání a vytříbený vzhled. Focus po-
těší obrovskou mírou konektivity díky systému SYNC 3, 
se kterým můžete bezpečně obsluhovat telefon, navigaci 
nebo jiné vámi oblíbené zábavné aplikace. 
 
Výkon i bezpečí v jednom
U nového Focuse si můžete vybrat z palety výkon-
ných a mimořádně úsporných motorů kombinova-
ných s šestistupňovou manuální nebo osmistupňo-
vou automatickou převodovkou. Nad bezpečím bdí 
kromě špičkových pasivních bezpečnostních prvků 
i pokročilé inteligentní technologie, mezi které patří 
Pre-Collision Assist s detekcí chodců a cyklistů, nebo 
automatická aktivace brzd po nárazu, která je součástí 
standardní výbavy. „Nový Focus potvrzuje, že i v roce 
2018 zůstane skutečnou ikonou. Věříme, že atraktivní 
je i jeho startovací cena od 369 990 Kč nebo možnost 
financování nového Focusu za 3 500 Kč měsíčně se 
zvýhodněným úvěrem od Ford Credit,“ uzavírá Dan 
Lyach. Nechat se unést kouzlem nového vozu Ford 
Focus je možné i při testovací jízdě v okolí pražské-
ho dealera Auto Palace Spořilov, který byl opakovaně 
oceněn titulem Ford Chairman‘s Award a je zároveň 
čestným letošním nositelem prestižního celosvětové-
ho ocenění Superbrands 2018!
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Listopad je nejméně 
vlídný měsíc z celého 
roku. Krátké dny, 

tma už odpoledne, studený vítr a stále 
horší počasí. Jediným řešením, jak 
nepropadnout podzimnímu splínu 
či depresi, je vydat se někam, kde je 
světlo a teplo po celý den. A my víme, 
kde takové místo najdete. Čeká na vás 
v Aquapalace Praha! Teplo jako u moře, 
a to včetně bazénu s vlnobitím, pohoda 
ve vyhřátých saunách nebo ve vířivkách, 
dovádění na tobogánech. A ještě si 
můžete rozhýbat tělo ve fitness…

Saunový svět
Pořiďte si saunovou permanentku s neo-
mezeným vstupem do Saunového světa 
po dobu 6 měsíců, kde si můžete opako-
vaně užívat příjemného, luxusního i ne-
tradičního saunování za výhodnou cenu 
7.770 Kč. Permanentka je nepřenosná 
a vstup na všechny saunové ceremoni-
ály je zdarma, vyjma ceremoniálu Lady 
beauty, Pivního ceremoniálu a ceremo-
niálu Péče o pokožku, jež jsou zpoplat-
něny zvlášť. Platnost permanentky je 6 
měsíců od data nákupu.
Během vašeho pobytu v Saunovém světě 
vám zdarma pohlídáme vaše děti. Zdar-
ma u nás budete moci také parkovat.

l Týden saunování 4. - 11. 11. 2018
Již v osmém ročníku proběhne kampaň 
Týden saunování, která se uskuteční v 
řadě saunových světů po celé ČR. Ce-
lostátní týden saunování přinese ná-
vštěvníkům množství speciálních akcí, 

spoustu zážitků, nejrůznější výhody a 
také informace o správném a zdravém 
pravidelném saunování.
Každý den vás v saunách čekají cere-
moniály v saunovém světě ve znamení 
vybraných vůní a také každý lichý tý-
den ve čtvrtek od 19.30 hodin oblíbené 
saunování při svíčkách. Kromě toho 
můžete navštívit v listopadu premiéru 
saunového ceremoniálu:

l Saunový ceremoniál „Dracula“
Společně se přesuneme do 15. století, 
do Transylvanie na hrad knížete Vláda 
III. zvaného Drákula. Příběhem vás 
provede saunérka Petra Provazníko-
vá.. V neděli 25. listopadu ve 20 hodin.

Vodní svět
Každý víkend i v listopadu se můžou 
děti zúčastnit našich aquagames a 
na chvíli se proměnit v zápasníka 
sumo nebo třeba potápěče, který 
podplouvá pod pneumatikami. A 
za to všechno je ještě čekají krásné 
odměny.

l 3. – 4. 11. Halloweenská party s 
ChupaChups
Dýně, strašidla, sladkosti – to jsou 
věci, které vystihují Halloween. Kde 
je najdeš, no přece u nás! Partnerem 
víkendu jsou sladká lízátka od Chupa 
Chups.

l 10. – 11. 11. Víkend TUKas
Blesková soutěž s Bleskem, lovení 
Buráka z vlnobití, tanečky s půvabný-
mi Racer girls. To všechno a mnohem 
víc čeká v ČEZ Paláci pokladů tento 
víkend.

l 17. 11. Meet&Greet s Youtubery 
(partner Skupina ČEZ)
l 17. – 18. 11. Filmový víkend s 
Patem a Matem 
Tato nerozlučná dvojice zavítá do 
Aquapalace Praha a s sebou přinese 
spoustu dárečků pro malé i velké 
plavce.
l 24. – 25. 11. Víkend s Corny 
Testni Corny, a pokud uhodneš, o 
kterou příchuť se jedná, tak zbytek 
tyčinky je tvůj. Kromě toho všechny če-
kají závody na nafukovacích banánech 
a spousta další zábavy.

SPA & Wellness
l Doporuč a získej svou luxusní ma-
sáž za polovinu!
Každý klient nebo klientka, kteří přive-
dou do SPA & Wellness centra nového 
klienta, třeba svou kamarádku, partner-
ku nebo partnera, budou odměněni. Od-
měna se týká i nově příchozích návštěv-
níků. Odměňujeme klienty za věrnost. 
Pokud přijdete na ošetření s kamarádkou 
či kamarádem, ošetříme vás za poloviční 
cenu. Na výběr budou naše hloubkové a 
aroma masáže v délce 60 nebo 90 minut. 
A jako třešničku na dortu dostanete při 
odchodu dárek, který je překvapením.

l Speciální ošetření Body Sculpt
Jedinečné tělové ošetření pro nápravu 
celulitidy a zpevnění pokožky se spe-
ciální masáží zeštíhlujícími baňkami 
Body Palp.

Vánoční balíčky 
Obdarujte své nejbližší luxusními dár-
kovými kazetami od francouzské kos-
metiky Thalgo.

Kurzy plavání 
Prohlubte citové vazby mezi dítětem a 
rodičem v našich kurzech plavání dětí 
od 12 měsíců do 5 let. Plaveme v Korá-
lovém bazénu s teplotou vody 33C. Naši 
instruktoři jsou plně kvalifikováni a mají 
praxi s plaváním této věkové skupiny.
Mimo jiné nabízíme také plavecký kurz 
zdokonalovacího a kondičního plavání 
pro děti od 5 let. 
Naučte plavat své děti!

Více na www.aquapalace.cz

Aquapalace v listopadu

 Jogurtová maska s kapkou medu a vůní mandarinky
 Ceremoniál s marockým sopečným jílem doprovázený typickou vůni cedrových stromů.
 Beauty procedura s třtinovým cukrem a levandulovým aroma.

10. 11. 2016
Saunování při svíčkách za výhodnou cenu 390,- Kč od 20:00 hodin.

10. 11. 2016
Speciální saunové ceremoniály ve Srubové bani
18:00   Benátský karneval
20:00   Letecká bitva
22:20   Paříž

11. 11. 2016
Speciální saunové ceremoniály ve Srubové bani
18:00   Chicago
20:00   Mix speciálních ceremoniálů
22:20   Dance split

12. 11. 2016
Speciální saunové ceremoniály ve Srubové bani
18:00   Dance Split
20:00   Mix speciálních ceremoniálů
22:20   Večer na ranči

Týden saunování

www.aquapalace.czVíce na 

3. - 11. 11. 2018PROGRAM CEREMONIÁLŮ 

3. 11.

4. 11.

5. 11.

6. 11.

7. 11.

8. 11.

9. 11.

10. 11.

18:00 Ovocné překvapení Běhy
20:00 Pan nikdo Dodo
22:00 Na dobrou noc Běhy

18:00 České peklo Petr Staněk
20:00 Vykuřování Lukáš
22:00 Na dobrou noc Petr Staněk

18:00 Indiánská potní chýše Marťa
20:00 Metličky Běhy
22:00 Na dobrou noc Dan Kadrle

18:00 Ovocné překvapení Dan Kadrle
20:00 Piráti z Karibiku Inge
22:00 Pulp Fiction Sarah a Dan

18:00 České peklo Dan Kadrle
20:00 Vykuřování Lukáš
22:00 Na dobrou noc Běhy

18:00 Divadelní Ivanka
20:00 Vykuřování Lukáš
22:00 Na dobrou noc Sarah a Jakub

18:00 Piráti z Karibiku Inge
20:00 Pan nikdo Dodo
22:00 Na dobrou noc Petr Staněk

18:00 Indiánská potní chýše Marťa
20:00 Operace sauna Petr Staněk
22:00 Moon Light Petr Staněk
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Kvalifikační kolo 
Sauna Herbal Cup 2018 

spa & wellness

aquapalace.cz

aquapalace.cz

Darujte 
zábavu

Mezi námi
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PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA V 
ZIMNÍM OBDOBÍ (OD 1. 11. DO 31. 3.)
pondělí, středa, pátek: 12.00 – 16.00 hod.
sobota: 9.00 – 14.00 hod.
V případě, že otevírací den ve sběrném dvoře 
připadne na den státního svátku či ostatní 
svátky, kdy je státem uznaný den pracovního 
klidu, bude sběrný dvůr uzavřen.

 
PODZIMNÍ teRMÍNy PřIStAVeNÍ VOK
3. listopadu 
07:00-09:00 Podhrázská (u separ. sběru)
07:30-09:30 Na obci (X s Voděradskou)
08:00-10:00 Olivova (u parkoviště)
08:30-10:30 U kina (Komenského nám.)
09:00-11:00 U hřiště (X V Chobotě a 
Řípské)
09:30-11:30 Marvánek
10:00-12:00 Otavská (X Labskou)
10:30-12:30 Nám. ČSA

10. listopadu
07:00-09:00 Thomayerova  
(X K Říčanskému lesu)
07:30-09:30 Boubínská (X Na Kozákově)
08:00-10:00 Roklanská (u trati)
08:30-10:30 Škroupova (u zimního 
stadionu)
09:00-11:00 Březinova (parkoviště)
09:30-11:30 Vrchlického (u separ. sběru)
10:00-12:00 Haškova
10:30-12:30 Kuříčko

17. listopadu
07:00-09:00 Táborská (X Smiřických)
07:30-09:30 Scheinerova (u separ. sběru)
08:00-10:00 5. května (kotelna)
08:30-10:30 Na Kavčí skále (u separ. 
sběru)
09:00-11:00 K Podjezdu (X Bezručovou)
09:30-11:30 Sokolská (u hřiště) 
10:00-12:00 Zborovská (X Táborská)

24. listopadu
07:00-09:00 U Olivovny (sídliště)
07:30-09:30 Verdunská (u rest. Oliva)
08:00-10:00 Domažlická (X Chodská)
08:30-10:30 Bezručova (X Dukelská)
09:00-11:00 Stará náves (U Památné lípy)
09:30-11:30 Jureček
10:00-12:00 Nové Březí (Horní u paseky)
10:30-12:30 Na Vysoké (u přejezdu)

Kam s velkoobjemovým odpadem
Město Říčany ve spolupráci se svozovou 
společností Marius Pedersen a.s. připravuje 

mobilní svoz velkoobjemového odpadu z domácností, a to v 
jarním, letním a podzimním období. Přistavení kontejnerů 

bude probíhat za asistence Městské policie, která dohlédne na 
to, aby občané odevzdávali přiměřené množství odpadů. Pro 
další druhy odpadů, pro něž není velkoobjemový kontejner 
určen, je otevřen sběrný dvůr Na Fabiáně (přístup z Říčanské).

Mezi námi
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Oprava opravy
Paní Lauerová, patříte asi mezi ty, 
kteří vědí nejlépe, co je pro spo-
lečnost nejlepší a historie jich zná 
nemálo. Proto mne překvapuje, že 
jako redakční puristka (která však 
není součástí redakce?) dopustíte, 
že ŘK vychází s nepodepsanými 
příspěvky, nebo podepsanými pou-
ze KL. Já však tuto vaši svévolnou 
aktivitu stále považuji za zvůli a je 
úplně jedno, co bylo skutečnou mo-
tivací. Mimochodem, v posledním 
čísle opět a opět u příspěvku starosty 
Kořena toto zmíněno nebylo. Věřte, 
že skutečnost, že je někdo starosta 
nebo radní, ještě, dle základů logiky, 
neimplikuje, že bude kandidovat. 
Takže jste to u všech, jak tvrdíte, 
neuvedla! Ale chápu, že toto se vám 
nedá vysvětlit, logika není lehký 
vědní obor. Navíc, umíte si předsta-
vit, že se u autora příspěvku může 

jednat o shodu jmen? Asi ne. Velmi 
by mne také zajímalo, kdo můj člá-
nek vybavil titulkem novým, ale to se 
asi nedozvím. Závěrem mi dovolte 
konstatovat, že pokud už na něko-
ho, a to velmi výjimečně, řvu, tak 
jen na ty, na kterých mi záleží. Vaši 
poznámku o mém chování považuji 
za standardní okopávání kotníků, a 
kdybyste, vedena svojí dychtivostí, 
nic neupravovala, tak k naší komu-
nikaci vůbec nemuselo dojít. Pokud 
budete schvalovat příspěvek a od-
pověď smolit, pokud vůbec, zase po 
uzávěrce, tak se děsím, co budu mít 
u jména nyní, bohužel já mohu rea-
govat, na rozdíl od vás, až v příštím 
čísle. Tak si to připomeňte, prosím. 
Inu, quod licet Iovi, non licet bovi. 
S pozdravem 
 Marek Hejduk

Vážený pane Hejduku, omezím se 
pouze na fakta: tiskový zákon č. 

46/2000 Sb. v ust. § 10 upravuje 
právo na odpověď. Je zde stanoveno: 
„Jestliže bylo v periodickém tisku uve-
řejněno sdělení obsahující skutkové 
tvrzení, které se dotýká cti, důstojno-
sti nebo soukromí určité fyzické osoby, 
anebo jména nebo dobré pověsti určité 
právnické osoby, má tato osoba právo 
požadovat na vydavateli uveřejnění 
odpovědi. Vydavatel je povinen na 
žádost této osoby odpověď uveřejnit.“ 
Vzhledem k tomu, že Kurýr je mě-
síčník, vydavatel umožňuje reagovat 
napadené straně ještě v tomtéž čísle. 
Článek by měl být vždy označen auto-
rem, nebo alespoň iniciálami, což je 
také celkem běžná praxe. Pokud pod-
pis u některého článku chyběl, byla to 
naše chyba, za kterou se omlouvám. 
Váš nadpis jsem nezměnila. Emailem 
a následně v Kurýru jste byl sezná-
men s tím, jak chyba vznikla. 

Kateřina Lauerová,
předsedkyně redakční rady

Jen tak pro pořádek
Vážená paní Lauerová, nedá mi nereagovat na vaši „re-
akci“ p. Hejdukovi, nadpis: Oprava. Trochu nerozumím 
tomu, kde píšete, že nejste součástí redakce, přitom po-
kud vím, jste přímo šéfredaktor redakční rady. Na můj 
e-mailový dotaz, kde jsem se ptala na členy RR, jste mi 
kromě ostatních členů uvedla i sebe. To znamená, že nej-
ste účastna pravidelných schůzek RR a nemáte možnost 
se k článkům vyjadřovat? Víte, aby se předešlo možným 
dohadům či spekulacím, nestálo by za to, uvést v Kurýru 
či na webu města členy RR a dále pak zejména i pravi-
dla příspěvků do Říčanského kurýru. Tím nemyslím jen 
občany z venku, ale zejména pak osoby úřadu, kteří mají 
možnost reagovat vždy po uzávěrce. A v neposlední řadě 
musím reagovat na vaši poslední větu v článku. Vězte, 
že jsem byla svědkem vašeho tel. hovoru s p. Hejdukem 
a musím uvést na pravou míru, že na vás: neřval, neurá-
žel a křivě neobviňoval. Nevím, co vás vedlo takto agre-
sivně reagovat. Ale jak jste napsala sama, cituji: „…po 
slušnosti volají právě ti, co k ní mají nejvíce daleko.“

Šárka Hudečková

Vážená paní Hudečková,
pisatelé příspěvků do rubriky názory, stejně jako já 
za radnici, zasílají své příspěvky na mailovou adresu 
texty@kuryr.cz. Ta je adresována ředitelce vydava-
tele věstníku, kterým je Mediální a komunikační ser-

vis o.p.s. a editorce. Do „redakce“ (což není oficiální 
označení) řadím i editorku a grafičku, které smluvně 
pracují pro MAKS. Zde, jak bylo uvedeno v minulém 
čísle, došlo ke změně nadpisu, za což se paní Stoszko-
vá omlouvala. Navíc pokud si přečtete tiráž časopisu, 
je zde jasně uvedeno, že některé texty je nutné upravit 
nebo zkrátit, což obvykle činí editorka. Jako předsedky-
ně redakční rady se pravidelně účastním jednání rady, 
kde jednáme o grafické podobě věstníku. Případně 
jednáme o sporných příspěvcích. To je třeba ten pří-
pad, kdy pan Hejduk byl upozorněn, že jeho příspě-
vek značně přesahuje stanovené podmínky a on místo 
toho, aby ho zkrátil, k čemuž byl vyzván, druhou část 
zaslal pod vaším jménem. Například s těmito případy 
současná pravidla nepočítají. Proto o nich rozhoduje 
redakční rada jmenovaná radou města. Stávající pravi-
dla Kurýru nejsou ideální, proto redakční rada navrhla 
jejich úpravu. Nová pravidla však nebyla radou města 
schválena, stávající jsou na webu vydavatele. Pokud 
je mi Váš příspěvek z „redakce“ přeposlán 18. 10. což 
je den uzávěrky (pana Hejduka 19. 10.) nemám jinou 
možnost než reagovat po uzávěrce. A k tomu nepříjem-
nému telefonátu s panem Hejdukem, hranice toho, kde 
je slušná a zdvořilá komunikace, máme asi nastavenou 
individuálně. Tento telefonát byl rozhodně za mojí hra-
nicí vnímání slušnosti. 
 Kateřina Lauerová,

předsedkyně redakční rady
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Se zájmem jsem si přečetla článek 
Zbyňka Havlíčka v říjnovém čísle 
Kurýru. Pasáže týkající se zmíně-
ných projektů nemohu hodnotit, 
protože o nich nic nevím, mohu 
souhlasit s dvojím metrem pří-
stupu úřadu a ke znehodnocení 
diskusního fóra. Článek nikoho 
neurážel, nebyl vulgární a byl po-
depsaný „Vaším zahradníkem“. 

O to více mne překvapily červené 
řádky pod tlustou červenou ča-
rou. Při jejich čtení mi naskočila 
husí kůže a doslova dýchl mrazivý 
závan doby předlistopadové. Buď 
naše kroky chval anebo mlč, nic 
mezitím. Bez podpisu. Anonymní 
pisatel dal panu Havlíčkovi zá-
hlavec, jaký dostane malé dítě za 
sprosté výrazy, a ještě prozradil 

díry v hospodaření Města se svými 
pozemky.
Máme po volbách, gratuluji všem 
zastupitelům ke zvolení a věřím, 
že se k sobě budeme navzájem 
chovat slušně, bez emocí, v duchu 
Masarykovské demokracie, kterou 
slavíme.

Andrea Klapálková

Jednoho krásného zářijového rána jsem šla natřít dvě 
poslední lavičky Okrašlovacího spolku. Byl všední 
den, u Marvánku ticho a klid, nikde živé duše. Při práci 
mne bez povšimnutí minulo pár běžců. 
Druhá lavička se nacházela u Rozpakovského rybníku. 
Odpadkový pytel, který přetékal už před měsícem, byl 
tentokrát roztrhaný a odpadky se válely kolem lavičky a 
v blízkém lese. V duchu jsem si říkala: „Když už sem někdo 
pytel umístí, mohl by jej taky odvézt.“ A začala jsem natírat 
lavičku. Z ticha a cvrlikání ptáků mne vyrušil dětský hlá-
sek: „Dobrý den.“ Malý Adrien se díval, co dělám, za ním 
se vynořil další kluk a najednou k lavičce přicházely děti 
jako malí trpaslíčci. „Kde jste se tu vzaly, děti?“ Chlapec 
se pochlubil, že jsou Pramínci, trochu jsem ho nechtěně 
poškádlila, protože neuměl „r“ a já jsem opakovala: „Jo 
vy jste Plamínci?“ Celé setkání korunovala malá holčička, 
jejíž slova mne pohladila po duši. „My jsme Lesní školka, 
my uklízíme les.“ Potom ta skupinka dětí začala naprosto 
samovolně sbírat odpadky a nosit do jiných pytlů. Vypadali 
jako holoubci, kteří přilétli pomoci Popelce třídit popel a 
mák. V přírodě se děti chovaly potichu, znaly různé živo-

čichy, houby a stromy. Divily se nepořádku, protože přes-
ně věděly, kam co patří a co do přírody rozhodně nepatří. 
„Děti, vy jste naprosto úžasné! O takových šikulkách na-
píšu do našeho Kurýru.“ A tak svoje slovo plním, a děti – 
doufám, že vyrostete v dospělé šikulky!

Andrea Klapálková, Okrašlovací spolek Říčany

Krátká reakce k článku pana Havlíčka 

my jsme Lesní školka, my uklízíme les….
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Názory

Po volbách
V srpnu jsem se díval na diskusní fórum a nalezl tam reakce 
na předvolební materiál Klidného města – „Skvělé zprávy“.  
Dvojlist inspiroval některé spoluobčany k příspěvkům - mj. již 
proslulá popelnice p. Hejduka, doprava v Jizerské, VELMI za-
jímavá poznámka o tom, jak pan starosta komplikuje výchovu 
dětí (závěr textu p. Herdy tuším z 22/8).   Všiml jsem si však, 
že žádný z nich neobsahoval VĚCNOU oponenturu ke Skvě-
lým zprávám - zjevně ani jedno ze zhruba 30 políček předmět-
ného dokumentu nebylo zpochybnitelné.  Chtěl jsem v tomto 
smyslu již tehdy reagovat - leč nechtěl jsem být „proradničním 
trollem“ a obhajobou Skvělých zpráv vyvolat smršť emocí  
(neboť dikce příspěvků bývá občas expresivní, že ano, vážení 
autoři…).  Píši tedy pár slov nyní.
Jsem rád, že vítězem voleb je Klidné město.  Za poslední dvě 
období se Říčany neuvěřitelně zatraktivnily a těší mě, že zřejmě 
bude nadále pracovat kolektiv, který na tom má zásluhu.  Voli-
či ve své většině nebrali v úvahu oponentní hlasy poukazující 

buď na problémy, které radnice vyřešit NEMŮŽE, nebo ven-
tilující  INDIVIDUÁLNÍ strasti (ano, řada z nich jistě opráv-
něná a úlevu lze dotčeným jenom přát).  Avšak myšlenka, že 
jiná sestava např. „prosadí obchvat“ je čirou fantazií, a slib 
„snížení daně z nemovitostí“ (viz některá z „konkurenčních“ 
předvolebních hesel) je již zcela mimo.  Témata, kde skutečně 
radnice MÁ REZERVY a do jisté míry je řešit může (například 
sprejerské vandalství) přenechala místo floskulím o „kvalit-
ních školách“ (ty stávající jsou snad špatné?) či o „městě pro 
mladé“  (pro staré nikoliv?).  Takže za mě  nad výsledkem voleb 
přímo jásot a poděkování KM.  Těším se na další čtyři roky.
Zvláštní odstavec jsem na závěr vyhradil pro p. Macinaue-
ra.  Starák apod. jsou již naštěstí passé, leč jeho opakované 
„psychoanalýzy“ a hodnocení charakterů lidí pracujících na 
radnici jsou bezcenné hejty. Jedy vypouštěné do veřejného 
prostoru.   Má zdvořilá prosba - ponechme příspěvkům pana 
M. svobodný rozlet v ohrádce diskusního fóra, na volno je však 
nepouštějme - a nechť radnice sama zváží, zda plýtvat energií 
na komunikaci se jmenovaným. Pavel Musil

V minulém čísle Kurýra jsem napsal 
Zamyšlení než půjdeme volit. Ačkoli 
jsme text zadali jako inzerát a zapla-
tili jsme si celou stránku, město si vy-
mínilo část stránky na reakci i za cenu 
vrácení části peněz. Ta jen potvrzuje 
způsob jednání Klidného města, kte-
ré jsem v něm popsal. „Zástupce úřa-
du v redakční radě“ napadá v reakci 
na náš článek kvalitu a cenu našich 
prací. Přesto náš průměrný obrat 
v zakázkách pro město činí v posled-
ních šesti letech více jak milion korun 
ročně. Kritika květinových záhonů, o 
jejichž údržbu jsme se ani neucházeli, 
nevycházela z ukřivděnosti, ale z me-
todik a výzkumů Výzkumného ústavu 
Silva Taroucy. 
Na pozemku za zimním stadionem 
jsme již přes deset let.  Na jeho části 
jsme vytvořili prostor pro připome-
nutí chovu tradičních hospodářských 
zvířat s cílem přiblížení dětí k přírodě.  
Město před více než rokem pozemek 
pod námi koupilo. Od té doby jsme 
v nejistotě a další plánované investi-
ce sil a financí jsme zastavili. Vzápětí 
poté, co si zástupce úřadu přečetl náš 
článek, začal po roce a půl vleklého 
jednání o nájmu pozemek opět aktiv-
ně řešit. Bohužel ne s námi.
Článek měl vést k zamyšlení, a to 
nejen pro voliče, ale i pro vedení 
města, nad tím, co by u nás mohlo 
být z lidského hlediska špatně. Pan 
Kořen se už zamyslel a začíná se nám 

to projevovat v odříkání všech pře-
dem domluvených zakázek ze strany 
města, krom zakázek vysoutěžených, 
u kterých to nelze. 
Praktiky vládnoucí moci se z krá-
lovských proměňují na ty totalit-
ní. Vlastně můžu být rád. Za krále 
by zahradník mohl místo ušlého 
zisku, dobré pověsti a zázemí pro 
firmu a farmu riskovat, že při-
jde třeba o hlavu.  Váš zahradník  
 Zbyněk Havlíček

Pan Havlíček se snaží o vysvětlení 
svého příspěvku. Nicméně už ale-
spoň přiznává, že se nejednalo o jeho 
osobní hodnocení, ale o cílenou před-
volební kritiku vedení města a úřadu 
skupinou osob. To mimo jiné vyplývá 
i z jeho textu, kde píše: „jsme si text 
zadali jako inzerát a zaplatili jsme si 
celou stránku…“. Tyto názory ale pa-
tří právě do rubriky NÁZORY a ne do 
placené inzerce. Podobné snahy o ob-
cházení pravidel redakční rada nebude 
tolerovat a názory bude zařazovat tam, 
kam opravdu patří. To, že město panu 
Havlíčkovi zadávalo další zakázky, 
přestože v některých soutěžích, které 
následně kritizoval, neuspěl, ale svědčí 
spíše o tom, že vůči panu Havlíčkovi 
postupovalo vždy velmi vstřícně. 
Druhý opět zmíněný problém jsou 
pozemky, které pan Havlíček využí-
vá. Aby se objasnilo, co stojí za jeho 
tvrzením „vleklé jednání o nájmu“, 

uvedu stručný časový harmonogram. 
Město pozemky koupilo v únoru 2017, 
pan Havlíček jako uživatel byl přizván 
k projednávání investičního záměru 
parku. V dubnu 2017 bylo s panem 
Havlíčkem dohodnuto, že bude uza-
vřena nájemní smlouva a pan Havlíček 
proto 30. 5. 2017 podal žádost o pro-
nájem. Po zapracování připomínek byl 
v červnu zveřejněn záměr pronájmu, 
což je povinností města. Následně 
byla vyhotovena smlouva a několi-
krát doplněna, mimo jiné protože pan 
Havlíček dodal nepřesné údaje o firmě. 
V září 2017 byla smlouva zaslána panu 
Havlíčkovi k odsouhlasení a podpisu. 
Od té doby byl pan Havlíček několikrát 
urgován. Nakonec pan Havlíček od-
pověděl, že zašle své stanovisko, které 
ale už nikdy neposlal a smlouva nebyla 
dodnes (tj. více jak rok) uzavřena. Od-
dělení hospodářské správy města tyto 
případy řeší jako bezdůvodné užívání 
pozemků města. 
Nejen pro výše uvedená a doložitelná 
fakta je napadání města a úřadu ze 
strany pana Havlíčka přinejmenším 
diskutabilní. „Řešení svých osobních 
problémů“ nepodloženou kritikou 
vedení města těsně před volbami není 
nezávislé vybídnutí k polemice a za-
myšlení. Proto otázku: „co je z lidské-
ho hlediska potom špatně“ by si měl 
vzít k srdci především pan Havlíček 
sám.
 Tomáš Mařík, tajemník 

Ne/čekaná reakce na Zamyšlení než půjdeme volit
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Někdy vám na cestě za úspěchem ži-
vot připravuje spoustu překážek, které 
se zdají být nepřekonatelné. My jsme 
jednu překonali v září. Ještě před pár 
měsíci jsme neměli tušení, že z mis-
trovství ČR postoupíme na mistrovství 
Evropy. Celé roky tvrdě pracujeme, 
abychom dostali alespoň jednu z mála 
nominací v obrovské konkurenci celé 
republiky. Evropa byla krásná, ale jen 
co jsme vydýchali získání titulu mistra 
Evropy 2018 a ještě 7. místo velkých 
formací z 15, tak ještě ten den nám byla 
přidělena nominace na mistrovství svě-
ta. Svět, páni, soutěžit na světě? Tančit 
v Jihoafrické republice? Tančit na pó-
diu v Kapském městě? Holky z Říčan? 
Cesta byla náročná a finančně se jevilo 
v podstatě nedostupné, aby vyjel celý 
tým tak daleko. Nám se ale ukázalo, že 
je kolem nás pořád velká část dobrosr-
dečných lidí a náš sen pomohli splnit 
se slovy: „ Během devíti měsíců dosáh-
nout takových úspěchů? Na vrcholu 
to prostě vzdát nemůžete!“ Síla týmu 
a soudružnosti překoná vše. Ze srdce 
děkujeme všem, kteří nás na cestě za 
naším doposud největším tanečním 
úspěchem podpořili a umožnili nám 
reprezentovat naše studio, náš tým, 
naše město a naši zemi na Mistrovství 
světa v Jihoafrické republice.
Nezklamali jsme vás, podpořili jste 
správnou věc. K titulu mistra Ev-
ropy jsme získali i titul MISTRA 
SVĚTA! 

Rádi bychom zde poděkovali každé-
mu, kdo nás finančně podpořil. 

Michael Fridrich, otto Kočí, Kateřina holaňová, 
Miroslava hussarová, Renata skribucká, Jan 
Balner, Denisa Šťástková, Zdeněk Boček, Iveta 
Kubiczková, Monika Vnoučková, andrea Vocílková, 
Markéta Polatová, Milan Kulhánek, tomáš Maci-
nauer, Klára Kučerová, Šárka Flaxová, Kateřina 
chaloupková, Ester Ďuranová, Zuzana Kadeřáb-
ková, Radka Fišerová, silvie Bělková, Monika 
houžvičková, , Pavlína stará, Ivana Kličková, lu-
káš Kock, tereza selixová, Eva Moučková, Martina 
Prokešová, Pavel hampl, Vendula Vytisková, Ivana 
Vocílková, Renáta Kleinová, Karolína holubová, 
Kristýna Šimůnková, sylva Kučerová, Marek ho-
lub, alexandra Fričová,  andrea chrástecká, lucie 

Procházková, Veronika Pospíšilová, helena Kořín-
ková, Monika Zelinková, lucie obrancová, Ivana 
Medřická, Eliška Nechutová, Martin Kříž, Radek 
Egert, serhiy lapin, hana holcová, Petra Karocho-
vá,  tomáš Bruner,  Jiří Šmejkal, Klára Vinterová, 
Eliška Nechutová, hanka Žaludová, aneta Frydry-
chová, paní učitelka horálková, alfred holub,  Petr 
Vozanka, Veronika grossová, lucie Pelikánová, 
lenka Kolofíková,  oresi s. r. o., toPKEy s. r. o., JlV. 
a. s.,  BENo říčany s. r. o., PhyRIs, město říčany, 
obec Mukařov, obec Babice, obec hradešín, obec 
Jažlovice, Základní škola Mukařov,  těžba štěrko-
písku sP, lékárna U Bílého lva. Rodičům holek a 
vedoucí studia. Pevně doufám, že jsme na nikoho 
nezapomněli. 

Za studio DANCE EB a tým na MS,
 Tereza Broukalová

STUDIO DANCe eB 
mISTrem SVěTA 2018!  
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Od začátku nové taneční 
sezony uplynuly pouze dva měsíce 
a my už se můžeme pyšnit mnoha 
skvělými výsledky. Začněme domácí 
soutěží – Fuego Cup, která se konala 
poslední zářijový den. Jistě i vysoké 
renomé Říčanského poháru (příští 
ročník – únor 2019) přispělo k ne-
tradičně vysokému počtu startujících 
párů, kterých zde tančilo 242. Tedy 
téměř 500 soutěžících během jediné-
ho dne utvořilo nový rekord pro tuto 
soutěž. Nutno říci, že přijely páry 
i ze Slovenska. 25 domácích startů 
připsalo na klubové konto 272 bodů, 
sedm počítaných finále a celkem de-
vět medailí (čtyři zlaté, jedna stříbr-
ná a čtyři bronzové). A k tomu všemu 
dva postupy do vyšší výkonnostní 
třídy, oba stvrzené prvními místy – 
C LAT pro Matyho a Káju Týblovy 
a A STT (nejvyšší národní třída = 1. 
liga) pro Viktora Jarolímka s Verčou 
Kúdelovou.

O druhém říjnovém víkendu probí-
halo v americkém Miami mistrovství 
světa v kategorii Senior I LAT, kam se 
jako česká jednička vypravili Honza 
s Pájou. V těžké konkurenci nakonec 
obsadili 19. místo, tedy TOP24. Jako 

rozehřívací soutěž si přidali WDSF 
World Open Adults LAT jako nižší 
věkovou kategorii určenou primárně 
pro dospělé, kde se také zvládli umís-
tit v TOP24. Tato soutěž má jako Wo-
rld Open status druhé nejvyšší možné 
soutěže (vyšší je už jen Grandslam). 
A když už byli až v Americe, tak si ješ-
tě v neděli zatančili otevřenou mezi-
národní soutěž Senior I LAT, ze které 
do Říčan přivezli bronzovou medaili.  
Zároveň neleníme a stále trénuje-
me, tentokrát se u nás opět mihla 
Petra Tirpák Kostovčíková. Nabité 
semináře jistě přinesly plno nových 
informací pro naše šikovné páry. Do 
konce října se u nás ještě opět ukáže 
Ján Kliment, další z mistrů, se který-
mi pravidelné spolupracujeme.
Soutěže probíhají každý víkend, a tak 
další nejlepší výsledky vypíšeme opět 
v příštím čísle, nebo je můžete sledo-
vat na našem facebooku.

Vaše Fuego

Fuego má skvělé výsledky

„Maty a Kája“

Fotbal je pro každé-
ho… Fotbal může 
hrát každý bez ohle-
du na věk, pohlaví a 

sociální zázemí 
Fotbal je škola života…   Fair play, výhry 
a prohry, týmové myšlení a kamarádství 
Taky je to zábava     Bavit se je to nejdů-
ležitější na fotbale, trenéři učí hrát, ne 
vyhrávat
Nechte děti být dětmi!  Fotbal musí být 
jednoduchý, vzrušující a odměnou pro 
děti
 Naše mládež
Podzimní sezóna je v době uzávěrky 
tohoto časopisu ještě v plném proudu. 
Nicméně již nyní můžeme zhodnotit vý-

kony našich borců. Školička bojuje zdat-
ně ve zlaté skupině soutěže Ministar. 
Největší výzvou během zimy bude 
zformování druhého soutěžního týmu. 
Mladší přípravka 2011 představuje je-
den z našich nejsilnějších ročníků, což 
má i dopad na dominantní výsledky ve 
své kategorii. V zimě naše 2011 vyzvou 
silnější týmy v turnajích a uvidíme, 
zdali si udrží současnou formu. Mladší 
přípravka 2010 srdnatě bojuje ve své 
skupině. Náš elitní tým starší přípravky 
2008/2009 začal podzim třetím mís-
tem a následným vítězstvím na druhém 
turnaji. Říjnové turnaje bohužel již tak 
úspěšné nebyly. Očekáváme od našich 
trenérů starších přípravek zlepšení bě-
hem zimní přípravy.  Mladší žáci nám 
dělají během podzimu radost. Tréninky 
jsou s výbornou účastí a kluky to evi-
dentně baví. 

Nábor dětí a trenérů
I v zimním období probíhá konti-
nuální nábor dětí do našich týmů. 
Aktuálně se zejména jedná o roční-
ky 2012/2013 (trénujeme ÚT a ČT 
v hale Pacov od 17hod), ročník 2010 

(trénujeme ve středu v hale u Lesa a 
v pátek v hale Pacov od 17hod) a ko-
nečně ročník 2007 (trénujeme v pon-
dělí v hale u Lesa a v pátek v hale Pa-
cov od 18:30).
Tak jako každý rok hledáme naše 
následovníky pro trénování a vede-
ní dětí. Prioritně by se mělo jednat o 
rodiče dětí ročníku 2013-2014. V pří-
padě zájmu nás kontaktujte na výše 
uvedených trénincích.

Zimní turnaje Říčany rado Cup
Rozhodli jsme se využít nově posta-
vené UMT s velkou nafukovací halou 
na Sportovišti u Lesa vedle Olivovny. 
Od listopadu do března budeme po-
řádat celkem 23 turnajů Říčany Rado 
Cup pro věkovou kategorii 6 - 12 
let. Chceme představit nový formát 
turnajů, kdy 8 - 9 týmů hraje na 2 - 3 
hřištích současně, bez zbytečných 
prostojů, s maximalizací herních 
časů. Turnaje jsou primárně určeny 
pro kluby z Říčanska, ale přivítáme i 
řadu týmů z celé ČR na podobné vý-
konnostní úrovni s námi. Přes zimu 
tedy rozhodně nebudeme zahálet.

FOTBAL ŘíČANY FK rADOŠOVICe  
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Slovenský Ružomberok hostil ve dnech 10. - 14. září 
devátý ročník Česko-Slovenské extraligy žen. Tento-
krát nechybělo ani družstvo KŠ Říčany 1925. Náš tým 
odjel ve složení: Tereza Novotná, Josefína Králová, 
Anna Zlámaná a Táňa Zlámaná.
Do turnaje vypsaného na pět kol nevstoupily Říčany 
nejlépe, když si na úvod nedokázaly poradit s papí-
rově silnější Světlou nad Sázavou, s níž prohrály 1:2 
po dvou rychlých remízách na prvních dvou deskách 
a porážce Josefíny Králové na třetí, která po 52 tazích 
vzdala v prohrané koncovce Zuzaně Kocourkové.
Přesto v říčanském táboře panovala dílčí spokojenost. 
„První kolo bylo slušné, jen na první desce měla Sim-
ča Suchomelová zdravotní problémy, proto došlo na 
rychlou remis a Pepi hrála po dlouhé a únavné cestě, 
protože dorazila na rozdíl od ostatních až v den utká-
ní,“ komentovala úvodní partie kapitánka Táňa Zlá-

maná, která zároveň pochválila pohostinnost pořáda-
jícího oddílu a útulnost zázemí.
Naše družstvo nestačilo ani na pozdějšího vítěze M 
ČR – Interchess Frýdek-Místek. Celkovým vítězem 
extraligy se stalo družstvo Žiliny.
Nejlepší výsledek zaznamenala Anča Zlámaná a druž-
stvo přivezlo bronzové medaile. Účast byla podpořena 
grantem města Říčany.
Chci poděkovat organizačnímu výboru, který tento 
dlouhý turnaj zvládá. Jmenovitě se jedná o Marii 
Jirouškovou, Zdeňka Hegera, Františka Havlíka a 
Jana Kolašína.

Ligové boje mládeže zahájeny
O víkendu 6. - 7.10. se rozeběhly mládežnické soutěže 
družstev.  A družstvo hraje nejvyšší soutěž – EXTRA-
LIGU mládeže. B družstvo pak hraje 1. ligu, stejně tak 
jako družstvo C, které se probojovalo letos poprvé a to 
z domácího finále KP.  
A družstvo má za sebou čtyři kola. Výhra nad Kobylisy 
a remíza s Libercem nás zatím řadí na 4. místo v západní 
skupině. Ve skupině hraje osm družstev. První polovina po-
stupuje do bojů o titul. Druhá polovina do boje o záchranu.
Velmi dobře vstoupilo do soutěže B družstvo, které je 
po třech kolech na 3. místě 1. ligy skupiny B. Nečeka-
ně úspěšně vstoupilo i družstvo C do soutěže a je zatím 
na průběžném 6. místě. Skupina 1. ligy se hraje o 12 
družstvech systémem každý s každým.
Naše ligové hráče bude možné vidět na domácí půdě v so-
botu 8. 12., kdy přivítáme v 1. lize ŠK Dvorec a ŠK Řevni-
ce. Zápasy se hrají v KC Labuť od 10.00 – 18.00 hod.
Družstvo tvoří šest hráčů, z toho jedna dívka a jeden 
mladší hráč. 
 Jaroslav Říha

Bronzová na m Čr družstev žen
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TŠ Twist Říčany 
zaznamenala dal-
ší veliký úspěch 
v podobě čtvrtého 
místa na mis-

trovství Evropy v rokenrolu. Zavedená 
značka „TŠ Twist Říčany“ v sobotu  
6. 10. 2018 znovu potvrdila, že patří 
mezi světovou špičku. Snad žádný jiný 
oddíl ve světě nemá této kategorii 11x 
v řadě za sebou svoji formaci ve finále 
světového či evropského šampionátu. 
Našim formacím se daří zásluhou mno-
haleté cílevědomé trenérské činnosti. 
Léta praxe, léta zkušeností, spousta or-
ganizace a tréninkových hodin.
Musíme napsat, že se letos mezi českou 
reprezentaci v kategorii dívčích formací 
do 15 let vešly hned dvě naše formace, 
Madonna a Minnies.
Madonna s choreografií Zuzany 
Boháčkové na hudbu krále popu, 
Michaela Jacksona, byla jen o 0,21 
setin bodu od medaile.  Tak málo 
stačilo a byla by radost ještě větší. 
Každopádně dívky předvedly pro di-
váky bezpochyby nejlíbivější tanec, 
což potvrzoval i ohlušující potlesk 
diváků v hale.
Minnies s choreografií Karolíny 
Benešové na téma současného zpě-
váka Bruna Marse startovaly na tak 

významné soutěži vůbec poprvé. A hned 
se prosadily. I když nakonec smolně 
skončily na 10. místě, získaly si dívky re-
spekt soupeřů. Jejich choreografie byla 
jedna z nejenergičtějších.
Evropský šampionát se konal v Praze 
a pořádal ho rokenrolový oddíl Silueta 
Praha. Reklamu a zprávy o ME mohli 
čtenáři zaznamenat na ČT, rádiu Kiss, 
v pražských tramvajích atd.  Živý vstup, 
reportáž a následný záznam soutěže 
vysílala Česká televize. Naše obě for-
mace dostaly od ČSAR (Český svaz 
akrobatického rokenrolu) poděkování 
za vzornou reprezentaci ČR.

Pohár starosty města Říčany
Rakousko, Slovensko, Česká republi-
ka, to je výčet zemí, které se zúčastnily 
tanečního klání v tanečním a akroba-

tickém rokenrolu. A že se bylo v sobotu  
13. 10. 2018 zase na co dívat.  
Pan starosta Vladimír Kořen má o dění 
v TŠ Twist léta zájem a na mnoha akcích 
je přítomen. Samozřejmě, že si nenechal 
ujít 18. ročník mezinárodní podívané 
v tanečním sportu – „jeho“ Pohár sta-
rosty města. Musel sice vytrpět mnoho 
žádostí o podpis a selfíčko (přece jen je 
to mediálně známá tvář), ale jak sám 
říkal, rokenrolový večer ho překvapil a 
hlavně bavil. Dost možná i proto, že bylo 
vidět, jak moc se TŠ Twist daří. Vždyť 
domácí barvy získaly celkem šestkrát 
zlato, dále dvakrát stříbro a čtyřikrát 
bronz!  Není to nadsázka, když píšeme, 
že jsme byli nejúspěšnější oddíl.
Velmi rádi bychom poděkovali městu 
za podporu v podobě dotace na akci. 
Mimochodem, naši členové cestují  

20. 10. hned na dvě rozdílné zahra-
niční soutěže (do uzávěrky však 
nestihneme podrobnosti). Plný 
autobus míří na mezinárodní mis-
trovství Slovenska do Dunajské St-
redy a druhý autobus s formacemi 
Madonna a Minnies do rakouského 
Grazu na mistrovství světa dívčích 
formací do 15 let. Oba tyto autobu-
sy jsou hrazeny z dotace od města 
Říčany na reprezentaci a z dalších 
dotačních zdrojů.  TŠ Twist Říčany

Říčanský rokenrol znovu uspěl na me 

KAlENDáŘ SPOrTOVNÍcH AKcÍ V ŘÍČANEcH - ŘÍJEN 2018
datum čas sport a kategorie program místo
3.11. 9:00 - 16:30 volejbal turnaj sportovní hala Říčany
3.11. 10:15 kopaná žáci st. Povltavská fotbalový stadion Říčany
3.11. 11:55 kopaná žáci ml. Povltavská fotbalový stadion Říčany
3.11. 15:30 kopaná muži a Světice fotbalový stadion radošovice
3.11. 17:00 košíková U 17 Litoměřice sportovní hala Říčany
4.11. 10:00 košíková U 17 Ústí nad Labem sportovní hala Říčany
4.11. 10:15 kopaná dorost st. Slaný fotbalový stadion Říčany
4.11. 12:30 kopaná dorost ml. Slaný fotbalový stadion Říčany
4.11. 10:30 rugby U 10 turnaj rugby stadion Říčany
4.11. 10:00 - 15:00 šachy 2. liga hotel Pratol
10.11. 8:00 - 18:00 Mia festival  sportovní hala Říčany
10.11. 14:00 kopaná muži a Slaný fotbalový stadion Říčany
11.11. 8:30 - 17:00 florbal turnaj sportovní hala Říčany
11.11. 9:00 kopaná ml. přípravka turnaj hala zŠ U lesa
11.11. 13:00 kopaná ml. přípravka turnaj hala zŠ U lesa
17.11. 9:00 - 16:30 volejbal turnaj sportovní hala Říčany
17.11. 13:30 kopaná muži a Hrusice fotbalový stadion radošovice
18.11. 10:15 kopana dorost st. Brandýs fotbalový stadion Říčany
18.11. 12:30 kopaná dorost ml. Brandýs fotbalový stadion Říčany
18.11. 10:00 - 12:00 košíková U 17 Brandýs sportovní hala Říčany
18.11. 9:00 kopaná st.přípravka turnaj hala zŠ U lesa
18.11. 13:00 kopaná st.přípravka turnaj hala zŠ U lesa
24.11. 8:30 - 17:00 florbal turnaj sportovní hala Říčany
24.11. 18:00 košíková U 15 HB Basket B sportovní hala Říčany
25.11. 8:00 - 15:30 florbal turnaj sportovní hala Říčany
25.11. 13:00 kopaná rado cup ml.žáci  turnaj hala zŠ U lesa
25.11. 17:00 košíková U 15 Nusle sportovní hala Říčany

Prosím	další	sportovní	kluby,	které	pořádají	sportovní	soutěže	na	území	Říčan	a	radošovic	a	mají	zájem	o	uveřejnění	programu,	aby	poslaly	své	rozpisy	na	následující	mail:	jmachova@skslunecko.cz
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rugby Říčany
www.rugbyricany.cz, www.twitter.com/rugbyricany, www.facebook.com/rcricany

mUŽI
Extraligový tým
Díky umístění na 3. místě po základní 
části získal náš tým výhodu domácího 
prostředí ve čtvrtfinále v neděli 21. 10. 
proti RC Dragon Brno. V případě výhry 
nás čeká semifinále na hřišti RC Tatra 
Smíchov v sobotu 27. 10. Poražený tým 
bude hrát o 5. místo v sobotu 3. 11. s jed-
ním z dvojice Praga/Vyškov.
Rozvojový tým
Náš druhý mužský tým obsadil v Po-
háru Nadějí celkové 5. místo. V tomto 
týmu startují naši mladí hráči do 23 let, 
někteří veteráni a hráči, kteří střídají v 
extraligovém týmu. Navíc tým doplňují 
hráči z partnerských klubů RC Liberec a 
RC Sedlčany.

ŽeNY
Podzimní ženská liga XV
Naše hráčky mají velkou šanci obhájit 
zisk titulu v ženském ragby o patnácti 
hráčkách. Finále se bude hrát v sobotu 
3. 11. na stejném hřišti jako mužské 
finále.

CeNTrUm mLáDeŽe
Central Bohemia Říčany U18 Cup 
Říjen byl ve znamení prvního ročníku 
juniorského poháru Central Bohemia 
Říčany U18 Cup, kterého se účastnilo 
pět týmů. Národní tým Polska a Česka, 
rozvojový tým Česka, jihoafrický tým 
Harlequin Youth z Pretorie a domácí 
Mountfield Říčany. Vítězem se stal tým 
Harlequins, který vyhrál všechny čtyři 
utkání.

mLáDeŽ
Podzimní soutěže mládeže
Junioři (U19) a kadeti (U16) vyhráli 
všechna svá utkání v celostátní soutěži, 
která je rozdělena na dvě samostatné 
části podzim 2018 a jaro 2019, kde 
budou týmy hrát o titul. V kategorii 
starších žáků (U14) hrajeme ve dvou 
týmech. První tým vede v celostátní lize 

a druhý sbírá zkušenosti v oblastním 
přeboru Čech.

DěTI
Radost z pohybu a sportu
Naše děti pravidelně startují na turna-
jích kategorií do 6, 8, 10 a 12 let vždy v 
několika týmech. Klademe důraz na bu-
dování správných ragbyových návyků, 
radost z pohybu a respekt k soupeři.   

POZVáNKA NA rAGBY - 
STADION JOSeFA KOHOUTA
20. 10. muži
13:00 Extraliga čtvrtfinále – Mountfield říčany 
vs Dragon Brno
4. 11.  děti 
10:00 Regionální turnaj U10 (ročníky 2009, 
2010)

Rozvoj ragby dětí a mládeže je podporován dotacemi města Říčany
www.facebook.com/ragbydetiamladezercricany
Sportovní centrum mládeže finančně podporuje Středočeský kraj
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 Druhou sobotu v září tohoto roku byl 
uskutečněn jedenáctý ročník tenisového 
turnaje deblových dvojic „Senior cup“ 
(dříve „Stodvacítka“) na kurtech Sokola 
Říčany. Velká většina účastníků tohoto 
turnaje hrála již první ročník, jenže teď 
byli o 10 let starší a nebylo tedy výjim-
kou, že více hráčům bylo přes 70 let.
Tento turnaj pořádá parta místních teni-
sových seniorů pro sebe a pro své přátele 
a je to jakési vyvrcholení sezony, ve které 
se tito hráči pravidelně utkávají každou 
sobotu a neděli v deblových zápasech 
a mnozí si svoje tenisové dávky zvyšují 
ještě několikrát v týdnu. 
  Turnaj byl i tentokrát kvalitně obsazen, 
původně šestnácti dvojicemi, když ale 
na poslední chvíli ohlásilo několik hráčů 
zdravotní potíže, počet byl nižší. Pořa-
datelé se nicméně s touto skutečností 
vypořádali a spárovali několik lichých 
dvojic, takže nakonec soutěžilo 13 párů. 
   Zápasy probíhaly až do čtvrté hodiny 
odpolední a vítězi se stala dvojice Zde-
něk Šalda s Vinem Ho, kteří finálový 
zápas s Honzou Mikou a Otou Korbe-
lem vyhráli, nutno říct, že zaslouženě v 
poměru 6:3.
Soutěž útěchy vyhrála dvojice z Prahy 
Trtílek – Leninský, která porazila pře-
kvapení turnaje, dámskou dvojici Lenka 

Kostková-Olinka Korbelová v poměru 
6:4. Tato dámská dvojice, dokumentu-
jící také genderovou vyváženost turna-
je, porazila při své cestě do finále dva 
mužské páry, a jestli si někdo myslel, že 
děvčata budou pouze zdobit, konstatu-
jeme, že někteří jimi poražení ztratili už 
navždy své chlapecké úsměvy.
Celý turnaj byl zakončen tak, jak je 
dobrou tradicí, společným posezením 
do podvečerních hodin při trvalé dodáv-
ce grilovaných pochutin a také sladkos-
tí, převážně připravených manželkami 
zúčastněných a příznivkyněmi našeho 
turnaje. Nechybělo ani pití pro dehydro-
vané hráče i ostatní přátele.
V této souvislosti je nutné poděkovat 
všem, kteří náš turnaj sponzorsky pod-
pořili, a umožnili tak zajištění nejen 
materiálních potřeb ale přispěli k cel-
kové spokojenosti. Uvádíme: Městský 
úřad Říčany, Roman Vocl (Invia), Jakub 
Kahoun (Oaza), David Frydrych (Pe-
kařství), Aleš Havelka (Hugli), Robert a 
Mirka Šindelářovi (U Jermářů), Zdeněk 
Šalda (Sport bar), Jiří Jeníček, Mirek Li-
hařík, Karel Vencovský, Martin Vosátka 
a František Křížek, který takto s námi 
oslavil i své osmdesáté šesté narozeniny                                               
Současné poděkování patří také šéfo-
vi celého turnaje Mirkovi Lepenovi, 

který v této funkci vystupoval poprvé 
a zhostil se jí skvěle. Do této doby po 
všechny roky působil jako turnajový 
kuchař a sommelier (v roce 2017 mu 
byla udělena členy klubu říčanská 
„Michelinská hvězda“) a nyní pro-
kázal kvality i jako manažer, který 
dokázal oslovit a dohodnout se s výše 
uvedenými dárci a tím vytvořit  velkou 
turnajovou spokojenost. Současně si 
dokázal i vhodně vybrat spolupracov-
níky, Vláďu Vondřicha a Mirka Boška, 
a poděkování tedy patří i jim.
Celý turnaj byl oslavou seniorské ak-
tivity a pestrosti využití volného času 
v soutěživosti a kamarádské atmosféře. 
A jak říká Míra Lepen: „Takhle my si tu 
žijeme.“
 VV

Tenisový „Senior cup“ 2018

Před třemi měsíci se po skončení sletových dnů rozjeli do svých domovů cvičenci sokol-
ských jednot z naší republiky i ze zahraničí. Z  T. J. Sokol Říčany a Radošovice vystoupilo 
v hromadných skladbách na 50 dospělých a 40 dětí. Jejich dojmy a zážitky jim zůstanou 
trvale v paměti. Nešlo ale jen o účast říčanských sokolů v OC  Eden ve  Vršovicích. Na-
příklad trenérka oddílu tenisu Eva Kovačková byla vybrána s několika svými svěřenci 
do komponovaného sportovního programu Sokol Gala – přehlídky výkonnostního spor-
tu ČOS a hostů z ČR i ze zahraničí. A právě jako před šesti lety i letos malým tenistům 
tleskala do posledního místa zaplněná O2 Aréna.  Zážitkem pro sestry Emilii Valentovou 
a Marii Junkovou byla slavnostní ekumenická mše v Chrámu sv. Víta, uspořádaná při pří-
ležitosti sletu. Bohoslužbu celebroval Dominik Kardinál Duka OP. Organizátoři vybrali 
také naše sokolky a ty - dle zvyklostí - předaly obětní dary panu kardinálovi. Určitě pro 
sestry Mílu a Marii slavnostní okamžik… Ještě vzpomeneme na jednu událost, ze kte-
ré měla naše jednota velkou radost: v rámci XVI. sletu byla vypsána výtvarná sokolská 
soutěž. Vítězem ve své věkové kategorii se stal člen oddílu atletiky naší jednoty, malý Jiřík 
Kozák (na obrázku se sestřičkou a maminkou – všichni členové oddílu). Na slavnostních 
dnech uspořádaných v Děčíně mu zástupci Vzdělavatelského odboru ČOS předali pa-
mětní list a malý dárek na památku. Jiříku, gratulujeme! 
Ano, XVI. všesokolský slet  už je minulostí. Jen vzpomínky přímých účastníků i pěkné 
dojmy těch, kteří sledovali všechna vystoupení u televizních obrazovek, zůstanou. 
Ať žije XVII. všesokolský slet 2024!
 Jaroslava Tůmová

Ohlédnutí nejen za XVI. všesokolským sletem
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Formu sportovních 
gymnastek ověřil 
hned první letošní 
závod, který se ko-

nal v krásné nové hale Věry Čáslavské 
v pražských Černošicích.  Celkové se 
zúčastnilo téměř 250 závodnic a po-
četná skupin našich gymnastek mezi 
nimi. Dopolední blok A s těžšími po-
žadavky patřil těm zkušenějším. 
Ktg. 1A 2006-2008 získala bronz L. 
Gaždová, 6. A. Bernardová.
Ktg. 2A 2009-10 byla nejobsazenější 
ktg. celého závodu s rekordními 60 
závodnicemi – zvítězila A. Jechová, 
těsně pod stupínky skončila K. Še-
bestová.

Ktg. 3A 2011-12 se nejlépe dařilo S. 
Vašutové na 6. místě.
Družstvo dopolední části (sklá-
dající se z nejúspěšnějších gym-
nastek jednotlivých ktg) obsadilo 
celkově 2. místo a přidalo pohár na 
poličku v naší tělocvičně. Odpoled-
ní program patřil mj. i nejmladším 
závodním gymnastkám našeho od-
dílu. Holčičky narozené v r. 2013 
se do závodu pustily bez ostychu a 
krásnými výkony vybojovaly skvělá 
umístění – 2. místo M. Chalupec-
ká, 3. místo G. Tománková,4. A. 
Sosnová, 6. A. Schneiderová a 8. 
E. Rampulková. I v odpolední části 
jsme získaly bronzový pohár díky 

družstvu ve složení A. M. Dosoudi-
lová, S. Ludvíková a S. Polcarová.
Následující víkend jsme strávili v tě-
locvičně v Horních Počernicích. V so-
botu se nejlépe dařilo v ktg. Mimi M. 
Pechmanové, která zvítězila, v ktg. 
mladších žákyň si odvezla stříbro 
A.  Žvejkalová, ve starších žákyních 
patřila třetí příčka M. Škardové. 
V neděli pak tělocvična patřila opět 
nejmladším závodnicím – Závod 
gymnastických nadějí potvrdil, že 
nadějí u nás máme dostatek, medaile 
a krásné ceny si odvezly všechny: E. 
Cimobtová, S. Vašutová, G. Slobodo-
vá, V. Seaton, A. Karešová, J. Holds-
worth.
Koncem října budeme držet palce 
i našim teamgymovým družstvům, 
která vyrazí na své první závody to-
hoto školního roku do Plzně v silném 
obsazení.
 Gymnastika Říčany

Úspěšný start

cVIČENÍ 
pro děti 3 - 5 let

Od 10. listopadu bude 
probíhat v tělocvičně 

gymnázia (Komenského 
náměstí 1280) cvičení pro 
děti ve věku 3 - 5 let vždy 

v sobotu od 10:15  do 
11:15 hod. Cvičení pořádá 
Sokol Říčany ve spolupráci 

s Gymnáziem Říčany.
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Letošní soutěž-
ní sezóna zača-
la hned druhý 
zářijový víkend. 

Florbalový klub FBC Draci přihlásil do 
ligových soutěží Českého florbalu 11 
říčanských družstev od přípravky po 
muže a dvě družstva čerčanská v nej-
mladších kategoriích. 
První soutěžní víkend zahájila sezónu 
družstva starších žáků. Potěšil zejména 
Bílý tým, který i přes odliv silného roční-
ku 2003 do vyšší kategorie na obou do-
savadních turnajích uhájil 3. výkonnost-
ní koš, což pokládáme za velký úspěch. 
Skvělý vstup do sezóny měly i týmy 
elévů a přípravky, které si hned v 
prvních turnajích vybojovaly postup 
do vyššího výkonnostního koše. 
Mladší žáci předvádí hezkou hru a 
drží své pozice ze zahajovacích tur-
najů.
Bílý tým dorostu, i po postupu do 2. 
dorostenecké ligy, pokračuje v loňské 
spanilé jízdě a po čtyřech utkáních za-
tím neztratil ani bod. Nad očekávání 
dobře si vede i druhý dorostenecký tým, 
kterému po šesti utkáních patří ve 3. lize 
průběžná druhá pozice. 
Vyjma již výše zmiňovaných do-

rostenců se v dlouhodobých soutě-
žích vede velmi dobře i juniorům a 
mužům. Junioři jsou díky třem vítěz-
stvím a jedné remíze na druhém mís-
tě tabulky soutěže a muži i přes jednu 
porážku díky lepšímu skóre svoji sou-
těž dokonce průběžně vedou.

Držte nám palce a budeme rádi, když 
nás přijdete podpořit při domácích tur-
najích, výběr je v listopadu pestrý:
3. 11. turnaj přípravky, 9:00 Městská sportovní hala
11. 11. turnaj starších žáků (Modrý tým), 9:00 Měst-
ská sportovní hala

18. 11. turnaj dorostu (Bílý tým, 2. liga dorostu), 
10:30 a 15:00 sh Kostelec n/Černými lesy
24. 11. turnaj starších žáků (Bílý tým), 9:00 Městská 
sportovní hala

Na závěr máme pro všechny ještě jednu 
pozvánku. V letošním roce se uskuteční 
v Praze Mistrovství světa ve florbalu. 
Konat se bude v O2 Aréně od 1. do 9. 
prosince 2018. Je to ojedinělá příležitost 
vidět naživo nejlepší florbalové týmy 
světa. Více info najdete na https://www.
ceskyflorbal.cz/ms2018/
 FBC Draci

Florbalová sezóna zahájena

xcvcxvcxv

V sobotu 13. 10. 2018 zaujali říčanští tae-
kwondisté své místo při slavnostním ná-
stupu v úvodu mezinárodního šampionátu 

Black belt cup 2018, který se konal v rakouském Korneubur-
gu. V dopoledním programu se představila Rozárie Jílková, 
která vybojovala dvě zlaté medaile a tituly šampionky jak 
v sestavách, tak i ve volném boji. Perfektní výkon předvedla 
i Barbora Jílková, když si pro zlato vyskočila v kategorii spe-
ciálních technik. Další cenné kovy v podobě jedné stříbrné a 
dvou bronzových získala ve volném boji v sestavách a v silo-
vém přerážení. Pro zlato si na stupínek vítězů došel i Matěj 
Jirásek, který se třemi zápasy probojoval až do úspěšného 
finále ve volném boji. Stříbrnou medaili dále získal i v silo-
vém přerážení. Zlatý titul šampiona si vybojoval i Marek Jan-
kovský v sestavách a ke zlatu přidal i bronz z volného boje. 
V kategoriích juniorských mistrovských stupňů se do finále 
probojoval i Marko Antonio Machota, kde získal stříbrnou 
medaili v sestavách. Rakouský úspěch říčanského týmu na-
vazuje na vynikající výsledky ze šampionátu ve Slovinsku, 
který se konal o čtrnáct dní dříve, a tak mohou být hlavní tre-
nér říčanské Školy Taekwon-Do Master Vladimír Machota i 
trenér reprezentačního týmu Tomáš Jílek právem spokojeni. 

Vynikající výsledky říčanských sportovců jsou důsledkem 
nejen tvrdé a poctivé přípravy, ale i vnější podpory a tak me-
daile i poděkování právem patří i městu Říčany a sponzorům 
Pivovarská restaurace Uhřiněves, Hyundai Lenner Motors 
s. r. o., autodopravě Jirásek, časopisu Zápraží a říčanskému 
Kurýru. Pro všechny, kdo mají zájem s úspěšným týmem tré-
novat, cestovat a soutěžit je tu zápis nových členů do oddílů 
v Říčanech a Ondřejově. Informace najdete na www.macho-
tasport.cz,www.facebook.com/MACHOTASPORT

Lída Machotová

Třináctka symbolem úspěchu  

Fo
to

: l
íD

a M
ac

ho
to

Vá

64 texty.kuryr@ricany.cz



ze sportu

22. a 23. září 2018 se konal ve 
Sportovní hale v Říčanech náš již 

tradiční JUDO CUP Říčany. Přijelo na něj 430 judistů z 
celé České republiky, mnoho diváků a sportovní hala pras-
kala ve švech. V krásné sportovní atmosféře jsme sbírali 
jednu medaili za druhou po oba soutěžní dny.

V sobotu změřily síly naše nejmenší mláďata a příprav-
ka. Z říčanských judistů si zlato odnesli Marek Šplíchal 
a Jaroslav Včelák, stříbro Adam Gloser, Matěj Šmolík a 
Josef Včelák, bronz Šimon Skála a Jan Kováč, na čtvr-
tém místě skončili Martin Paľko a Tadeáš Plch.
V neděli proběhla uzavřená krajská kvalifikační soutěž na Pře-
bor mladších žáků a otevřený turnaj staršího žactva a dorostu. 
Turnaj byl slavnostně zahájen za účasti pana starosty Vladi-
míra Kořena a pana Jiřího Sosny, mistra Evropy. Na prvním 
místě skončil Pavel Šplíchal, Klára Blaškovanová, na druhém 
místě skončil Ondřej Brandejs a Daniela Klimentová.
Ani v dalších týdnech po turnaji nezahálíme. Jezdíme pravidel-
ně na turnaje po celé ČR.
20. 10. proběhne Přebor České republiky v Ostravě. Na tento 
velmi obsazený Přebor se z Říčan kvalifikovali Pavel Šplíchal, 
Ondřej Brandejs a Daniela Klimentová.
JUDO CUP Říčany se konal za finačního přispění města Říča-
ny a za to moc děkujeme!

Alena Mairichová, JUDO CLUB Říčany

Říčany CUP 2018 – úspěchy 
říčanských judistů

Koncem září říčanští stolní tenisté na-
vštívili jih Španělska, konkrétně provin-
cii Andalusie v okolí města Malaga. Při-
jali jsme tak v rámci přípravy na novou 
sezonu pozvání k přátelskému zápasu 
od místního klubu Benalmadena. Využili 
jsme i výhodnou polohu přímo u moře ke 
koupání a také jsme navštívili památky 
historického města Malagy. Právě toto 
město patří k nejstarším městům na svě-
tě a je rodištěm Pabla Picassa. Prolíná se 

zde arabská a evropská minulost včetně 
maurské pevnosti Alcazaba nebo ka-
tedrály de la Encarnacion. 
Nyní již ke stolnímu tenisu. 
Samotné utkání bylo rozděleno na tři 
družstva na každé straně po třech hrá-
čích a mezi sebou hrály týmy A, B a C. 
Domácí měli v sestavě několik hráčů 
s rozdílnými materiály na každé straně 
pálky, ale nám nedělalo potíže číst jejich 
rotace. Konečné účtování dopadlo vítěz-

ně pro náš tým v poměru 16:13. I tak byli 
domácí spokojeni, že měli možnost si 
zahrát proti soupeři s jiným stylem hry a 

my jsme jim poděkovali za pohostinnost 
během pozápasového rozboru u piva a 
vína. Zároveň jsme pozvali místní hráče 
k nám do Říčan na případné soustředění. 
Na příští rok pokračujeme v programu 
partnerských měst, kdy máme domluve-
no utkání ve stolním tenise ve švédském 
Mölndalu.

Vratislav Valenta
TTC Říčany v rámci TJ Tourist

Stolní tenisté na jihu Španělska
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Naprosto fenomenálního výsledku na 
mistrovství Evropy dosáhla bikerka 
Aneta Novotná z Říčan. 
Hned první závodní den rozjela Aneta 
parádně týmovou štafetu, kdy na favori-
zovanou štafetu Švýcarska najela téměř 
40s. V následujících dvou úsecích další 
členové štafety pak tento náskok skvěle 
ubránili. Neskutečný úspěch, nesku-
tečná radost a neskutečný pocit, který 
musíte asi jenom zažít. Stupně vítězů a 
česká hymna na počest nejlepších spor-
tovců Evropy. Zde jsou bezprostřední 
dojmy novopečené mistryně Evropy:  
“Štafeta se skládala ze tří jezdců, jela 
jsem já společně s Honzou Zatlouka-
lem a Honzou Sáskou. Každý člen jel 
jedno plnohodnotné kolo a první jezdec 
jel kolo zaváděcí. Tuto štafetu jsme po 
napínavém souboji vyhráli a stali se 
mistry Evropy z 85 týmů. Tohoto vý-
sledku si velmi vážím, byl to skvělý zá-
žitek.”
A aby toho nebylo málo, tak v posledním 
závodě ME v Cross Country v italském 

horském středisku Pila v nadmořské 
výšce 1 800m, Aneta po opět parádním 
výkonu vybojovala stříbrnou placku 
v individuálním závodě kadetek. Opět 
stupně vítězů, tentokráte jako první po-
ražená. Aneta se tak může také pyšnit 
titulem „Vicemistryně Evropy“.  
„Trať byla moc hezká, protože byla kop-
covitá, technická a celkově velmi hravá. 
Start se mi povedl, do terénu jsem najíž-
děla ze třetí pozice. Po napínavém souboji 
jsem si dojela pro stříbrnou medaili a tím 
získala titul vícemistryně Evropy v kate-
gorii do 17 let z celkového počtu 85 závod-
nic. Porazila mne pouze soupeřka z Ra-
kouska. Byl to krásný závod. Výsledku si 
velmi vážím, s takovým umístěním jsem 
ani nepočítala, jelikož jsem byla v katego-
rii prvním rokem, tj. věkově mladší.
Tímto bych chtěla poděkovat městu Říča-
ny za podporu v rámci programu Repre-
zentace 2018 za poskytnutí příspěvku na 
dopravu a náklady na pohonné hmoty. 
Zároveň jsem se zúčastnila krajské-
ho kola soutěže o Zlatý oříšek 2018, 

ve kterém jsem získala cenu vítěze 
Zlatého oříšku starosty města Říčany 
2018. 
Ještě jednou velmi děkuji, je to pro 
mne velká podpora, kterou použiji na 
přípravu do další sezóny. “

Další ročník běžeckých závodů v rámci Lesního běhu Ří-
čany se uskutečnil v sobotu 13. října. Opravdu správně 
píšu v množném čísle, protože jsme odstartovali 11 samo-
statných závodů v celkem 20 věkových kategoriích. U nás 
tradičně děti závodí se sobě věkově rovnými, kluci a holky 
zvlášť. Jen tak zažívají, někteří možná poprvé, opravdový 
závod. Letos jsme také rozšířili věkové kategorie dospělých 
o muže nad 70 let. Napoprvé se zúčastnili pouze dva, ale 
doufáme, že až si to dají tito veteráni navzájem vědět, přijde 
jich v příštích ročnících víc. Není mnoho závodů, které mají 
takto širokou škálu věkových kategorií. 
Poprvé jsme si také sami vyzkoušeli měření časů čipovou tech-
nikou a to ve všech kategoriích. Přes drobné problémy, hlavně 
při prezentaci, se technika osvědčila, zejména rychlostí zpra-

cování výsledků. Na monitoru v cíli se zobrazoval čas a pořadí 
dobíhajících závodníků.
Vzhledem k tomu, že toto je regionální akce, bez ambice na 
masovou účast, byl počet účastníků velmi dobrý. Měl jsem 
obavy, že účast bude daleko slabší, protože ve stejném termí-
nu probíhalo v okolí několik dalších akcí, v Bučinách podobný 
běžecký závod, na Sokoláku dětský běžecký trojboj a v nepo-
slední řadě oblíbený Pražský maraton ve Stromovce. Ale moje 
obavy se nenaplnily, přišli naši stálí účastníci a také několik no-
vých běžců. Mnozí pochopili, že i relativně menší akce má své 
kouzlo. Také účast dětí byla vzhledem k situaci pěkná, i když 
pro příště bude dobré domluvit se alespoň s místními na ter-
mínech konání.
Tím bych chtěl poděkovat všem běžcům i doprovodu za účast, 
děláme to pro vás. 
Zároveň poděkování míří také ke všem našim sponzorům za 
podporu, kterou nám vyjádřili, a také městu Říčany za poskyt-
nutou dotaci.
Kompletní výsledky jsou na webech www.behej.com a www.
ricany.cz/org/bezeckyklub/.
Příští ročník předběžně plánujeme na sobotu 19. 10. 2019.
Jelikož jsme součástí běžeckého Poháru Ladova kraje, zvu vás 
také na další pohárové závody (http://www.laduv-kraj.cz/po-
har-ladova-kraje-/ ).

Za pořadatele: Miloš Smrčka

Aneta Novotná je mistryně evropy ve štafetách a vicemistryně 
evropy v mTB Cross Country v individuálním závodě

Lesní běh Říčany - 37. ročník
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Co se děje v kultuře

ODDěLeNí PrO DOSPěLé 
Masarykovo nám. 66 
Tel. 323 602 654 
E-mail: 
dospele.odd@knihovna.ricany.cz

ODDěLeNí PrO DěTI 
Komenského nám. 1910 
Tel. 323 605 920 
E-mail: 
detske.odd@knihovna.ricany.cz

WWW.KNIHOVNA.rICANY.CZ

VýPůJČNí HODINY:
Oddělení pro dospělé: pondělí až pátek 
od 8.30 do 18.00, sobota 8.30 – 12.00
Oddělení pro děti: pondělí od 12.00 do 
18.00, úterý od 12.00 do 17.00, středa a 
čtvrtek od 8.30 do 18.00, pátek od 12.00 
do 17.00 a nově každou první sobotu 
v měsíci od 8.30 do 12.00.

AUTOrSKé ČTeNí – mICHAL VIeWeGH 
Čtvrtek 15. 11. 2018, 
18.00 – vstup volný
Stálí návštěvníci 
knihovny si jistě 
vzpomenou na různé 
pořady, které knihov-
na připravovala v mi-
nulých letech, kdy 
působila v budově Staré radnice. Byla to 
zejména setkávání se zajímavými osob-
nostmi a autorská čtení se spisovateli. 
Knihovnu navštívila většina z našich 
současných předních autorů a také pí-
šící herci, malíři, zpěváci, cestovatelé či 
vědci. Často šlo o známé osobnosti sto-
jící v čele svého oboru.
 Tradici těchto zajímavých pořadů by-
chom chtěli obnovit i po přestěhování 
do nového působiště v Teršípově domě.
 Premiéra se koná ve čtvrtek 15. listopa-
du v 18 hodin a jak to má být, hned na 
začátek s opravdu atraktivním hostem. 
Tím nebude nikdo jiný než Michal Vie-
wegh, autor patřící mezi „spisovatelské 
superstar“.
 Michal Viewegh už u nás jednou byl, 
a to před šesti lety - v březnu 2012. Již 
tehdy měl za sebou rozsáhlé dílo číta-
jící 13 románů a dále novely, povídky, 
fejetony, divadelní hry či filmové scé-
náře. Na konci téhož roku jej postih-
lo život ohrožující prasknutí aorty, 
což si vyžádalo dlouhou rehabilitaci 
a „restart“. Ten se podařil, již v roce 
2013 vychází nový román „Můj život 
po životě“, popisující tuto událost a 
nesnadný návrat do plnohodnotného 
života.  Brzy přibyly další romány a 
díla různých literárních forem.  Zdá 
se tedy, že nyní je Michal Viewegh 

opět v dobré kondici. Co jsme o něm 
uváděli v Kurýru před šesti lety, pla-
tí stále:  „Širokou veřejnost zaujal u 
nás zcela mimořádným množstvím 
úspěšných knih, divadelních her a 
filmových scénářů, ale také často hla-
sitě vyjadřovanými vlastními názory 
a postoji k různým záležitostem. Ty 
vycházejí z autorova založení, život-
ních zkušeností, pozorovacího ta-
lentu a bystrého úsudku, na základě 
čehož dochází k určitým závěrům a 
názorům, což je schopen hájit v jak-
koli bouřlivé debatě.“
 Tématem jeho pořadu v naší knihovně 
budou mimo jiné nejnovější fejetony, 
které nyní píše pro Lidové noviny.
Autorský večer a beseda s touto výjimeč-
nou osobností bude jistě událostí, kdy se 
účastníci nebudou nudit. 
Pořad se uskuteční v prostorách v prv-
ním poschodí, které budou pro tuto pří-
ležitost upraveny.  

BIBLIOBOX OPěT V PrOVOZU
Naše knihovna v roce 2016 pořídila ven-
kovní skříň na vracení knih, což umož-
nilo čtenářům vracet knihy kdykoliv, 
bez omezení otevírací dobou. Tato skříň, 
zvaná „bibliobox“, stála před knihov-
nou vedle budovy Staré radnice. Hned 
následující rok však zde začaly probíhat 
rozsáhlé stavební práce a bibliobox bylo 
nutné odstavit, neboť v okolí knihovny 
žádné volné místo pro něj nezbylo.
Nyní, po přestěhování knihovny do Ter-
šípova domu, jsme mohli bibliobox opět 

„oživit“. Byl umístěn naproti knihovně – 
viz obrázek. 
Takže vše je prosté: chcete – li vrátit 
knihy či časopisy a nestihnete navští-
vit knihovnu v jejích provozních ho-
dinách, můžete kdykoli vhodit knížky 
do biblioboxu (hřbetem napřed). 
Knihy se nepoškodí, bibliobox má 
mechanismus zajišťující jemné ulože-
ní. Nevhazujte, prosím, do biblioboxu 
audioknihy, CD nebo čtenářské prů-
kazy. Vrácené knihy budou uživateli 
odepsány z jeho čtenářského konta ná-
sledující pracovní den do 9 hodin, což 
nám čtenář musí uvěřit, ostatně prove-
denou transakci si uživatel může ově-
řit prostřednictvím svého čtenářského 
konta, telefonicky či e-mailem. Systém 
je vůbec postaven na vzájemné důvěře 
a zkušenosti s ním jsou pozitivní. Uži-
vatelé knihoven tuto možnost vítají a 
nebyla zaznamenána ani vážnější po-
škození počasím či zlomyslností. 

ODDěLeNí PrO DěTI
Literární soutěž pro děti do 15 let
Knihovna vyhlašuje soutěž na téma 
100. výročí vzniku Československé 
republiky. Děti mají za úkol napsat 
libovolný literární útvar (báseň, po-
vídku, úvahu, esej…) týkající se naší 
krásné země v rozsahu minimálně 
jedné strany A4. Na zadní stranu je 
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vybrány tři nejlepší texty, jejichž au-
toři budou odměněni knihou a sadou 
pastelek. Ocenění vítězů proběhne ve 
čtvrtek 6. 12. v 17 hodin v knihovně 
v oddělení pro děti.

Den pro dětskou knihu
Srdečně zveme všechny děti do dětského 
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do 12 hodin. Budeme s dětmi vyrábět, 
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mohou využít jiné knihy a dále obrázky, 
pastelky, lepidla a nůžky.
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Co se děje v kultuře

Galerie	Kotelna	pro	vás	na	listopad	připravila	
krásnou	výstavu	soch	a	obrazů	Ondřeje	Olivy	
a	tomáše	tichého.
 tvorba je tím nejmocnějším prostředkem k vyjá-
dření vždy znovu kladené otázky: já a svět, který 
před námi vůbec pevně nestojí, ale naopak neu-
stále vyvstává.  V době, kdy současná společnost 
přijímá snadno interpretovatelná „multimediální 
díla“ s marginálními či ryze osobními tématy, 
je „tradiční“ malba i socha u mladé generace 
velkou vzácností a obstát může pouze hloubkou 
závažnosti své umělecké výpovědi. takovou ne-
snadnou cestou se již před lety vydali dva mladí 
umělci: malíř tomáš tichý a sochař ondřej oliva.
 
malíř	 tomáš	 tichý svou současnou tvorbou 
navazuje na své minulé cykly, jimiž reagoval na 
pocity neukotvenosti existence současného člo-
věka ve světě, na odcizenost a osamělost jedince 
žijícího v materiálně zajištěné společnosti. tiché-
ho tvorba posledních let vychází z ještě hlubších 
úvah o osudech lidské společnosti i celé planety. 
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K2 Music Club Říčany
8.12.2018, 20:00

POD STROMEČEK

věcí nezřetelného původu, neznámého určení, jejichž fi-
nální podoba jako by poukazovala k tajemství a skrytosti 
světa a zároveň byla oslavou vitality. Ryze lidská tvořivost 
je tu položena vedle tvořivé moci přírody a zároveň podří-
zena jejímu zákonu přeměny a zániku.

Nepřehlédnutelná autentičnost jejich tvorby v profilu sou-
časného českého 
výtvarného umění 
vyrůstá z hlubo-
ké emocionální 
zkušenosti pro-
žívání světa i ze 
zkušenosti dotyku 
s jeho bezpro-
střední materiál-
ností.

 Eva Neumannová

kapela Mons veneris vy-
stoupí letos už naposledy  
a to „pod stromeček“ v Ří-
čanském klubu k2 v sobotu 
8. 12. 2018 od 20:00. přijď-
te si s námi užít předvánoční 
párty, rozvlnit boky a trochu 
odpustit páru všedních dní. 
My se moc těšíme a rozhod-
ně to bude opět velká jízda. 
za Mons veneris: Michal 
hanz erlich, ondřej patýs 
pátek, václav Merlin kalaš, 
pavel spider Martínek.

mONS VeNerIS 
Pod stromeček!
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PŘIPRAVU-
JEME

prague Queen  
+ projekt 76
 Pá 23 / 11 / 2018 – 20.00
   sPolečný KonceRt.   

24. setkání  
BeatleManiakŮ
 so 08 / 12 / 2018 – 19.00
   The BeaTles ColleCTion Band,  
  MiChal ProkoP a luBoš andršT,  
  The BaCkwards, modeRuje Jirka sváTek.  
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peter lipa Band
 Pá 09 / 11 / 2018 – 20.00
   KonceRt.   

Honza Vančura & plaVci
 Út 20 / 11 / 2018 – 19.30
   VzPomínají na PlaVce a RangeRs.   

 diva dlo  – šatopletů v podzim

válka s MlokY
čt   Komedie na katastrofické téma. Hraje: v.a.d. kladno.

 dĚ Ti  – šatopletů v podzim

o PrinCeZnĚ MaJolenCe
ne Pohádka. Hraje: ds Tyl Čelákovice.

 konCerT Y 

laCo deCZi + Celula new York
Út Koncert.

 diva dlo  – šatopletů v podzim

všiChni JsMe herCi… aneB Co kdYBY
čt Hořká komedie. Hraje: divadýlko na dlani Mladá Boleslav.

 konCerT Y 

PeTer liPa Band
Pá Koncert. 

 sPoleČnos T a Ta neC 

První ŘíČanská veŘeJná TanČírna
Út

 vá Žn á hudBa 

JiTka ČeChová – klavírní reCiTál
st Koncert z cyklu „kruh přátel hudby”.

 diva dlo  – šatopletů v podzim

dokonalá svaTBa
čt Komedie. Hraje: Ty–já–tr/hrobeso Praha.

 dĚ Ti  – šatopletů v podzim

vílí Poklad
ne Pohádka. Hraje: ds dipona louňovice.

 konCerT Y 

honZa vanČura & PlavCi
Út Vzpomínají na Plavce a rangers. Koncert.

 diva dlo  – šatopletů v podzim

arT
čt Konverzační komedie. Hraje: oldstar Praha. 

 konCerT Y 

Prague Queen + ProJekT 76
Pá společný koncert.

 sPoleČnos T a Ta neC 

První ŘíČanská veŘeJná TanČírna
Út

 konCerT Y 

MeTroPoliTan JaZZ Band  
& JiTka vrBová
st Koncert z cyklu „Jazzové večery v Říčanech”.

 diva dlo  – šatopletů v podzim

válka ve TŘeTíM PosChodí
čt Komedie. Hraje: ds Tyl Říčany. těšíme se na Vaši návštěvu!
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Fleret  
a zuzana ŠulákoVá
 čt 06 / 12 / 2018 – 20.00
   KonceRt.   

jazzoVé Vánoce
 st 19 / 12 / 2018 – 19.00
   dixie BanJo Band jiříHo KašPaRa  
  a darJa kunCová, hoT JaZZ Praha  
  a JiTka vrBová, gosPel liMiTed....  

JiTka ČeChová 
– klavírní recitál
Klavírní recitál bývá pravidelnou a významnou součástí každé sezóny 
koncertů KPH. V té letošní vystoupí jitka čechová.
jitka čechová je absolventkou amu v Praze, dále své umění rozvíjela 
na postgraduálních studiích a mistrovských kurzech u předních 
světových osobností. je laureátkou řady mezinárodních soutěží.  
V poslední době mistrovské kurzy sama vede. je pravidelně zvána  
na velké hudební scény a festivaly. jako sólistka je velmi vysoko 
ceněna kritikou v mnoha evropských zemích a také v zámoří  
(„…skvělá pianistka vybavena velkým technickým mistrovstvím, které 
je plně ve službách vnitřní náplně hudby“  – jedna  z mnoha obdobných 
kritik, tato je z londýnského newsletteru).
Významné místo u ní zaujímá komorní hudba, je členkou „hvězdného“ 
smetanova tria.
Koncert bude jistě velkým uměleckým zážitkem.

Jan vanČura & PlavCi 
– vzpomínají na Plavce a rangers
oblíbená česká skupina Plavci, věnující se stylu folk a country, 
oslavila 52 let své existence. První sestava se sešla v roce 1964  
a tvořili ji milan dufek, antonín Hájek, mirek řihošek, jan Vančura  
a jiří Veisser. o rok později pětice odehrála svůj první koncert, za pivo 
a párek. o další dva roky později se zúčastnili festivalu Porta a hned 
první vítězství. svou první desku vydali v roce 1968 u firmy Panton 
a již v roce 1970 měli na svém kontě první prodaný milion desek  
v československu. jako jedni z mála jezdili do zahraničí, a to do exotické 
jižní ameriky, na Kubu; v roce 1988 měli 14 koncertů v sao Paulu. 
na konci roku 1989 postihla kapelu osudová rána. Po těžké nemoci 
zemřel kapelník tehdy stále ještě „Plavců“ antonín Hájek. V roce 
1990 se skupina vrátila k původnímu názvu Rangers. V devadesátých 
letech koncertovali po usa, Kanadě a austrálii a obdrželi ocenění  
za prodané desky. V roce 2005 tragicky zahynul druhý ze zakládajících 
členů milan dufek. zpěvák Honza Vančura pokračuje v koncertování 
s Plavci s tradičním repertoárem, na který jsou diváci této slavné 
skupiny zvyklí. V posledních letech spolupracuje Honza Vančura 
na koncertech s excelentními spoluhráči: jedním z nich je uznávaný 
harmonikář a zpěvák mário Bihári, dalším kolegou je jakub Racek, 
vítěz řady evropských kytarových soutěží. mezi nejznámější písně 
patří: zvedněte kotvy, 500 mil, Rákosí, Pole s bavlnou, láska je věc 
kouzelná, Vysočina, modrý měsíc, Král silnic a mnoho dalších.

Prague Queen + ProJekT 76 
– společný koncert
Prague Queen je revivalová kapela sestavená z předních profesio-
nálních muzikantů české hudební scény, která koncertuje po celé ev-
ropě. lídr kapely jaroslav Břeský, o kterém Peter Freestone (osobní 
asistent Freddieho  mercuryho) hlásá, že má nejpodobnější barvu 
hlasu jako Freddie, byl v roce 2010 pozván do švýcarského montreux  
na festival pro mercuryho fanoušky. V únoru 2015 se osobně  
setkal se zbývajícími členy skupiny Queen. Vystupoval  
i na akci pořádané touto legendární kapelou  
u příležitosti mercuryho nedožitých sedmdesátých  
narozenin. jako host večera vystoupí rocková  
legenda Projekt 76.
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Otevírací doba během výstav:
po – čt  14:00 – 18:00
pá zavřeno
so 10:00 – 18:00, ne 13:00 – 18:00

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

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

Výstava 
Tohle je válka (1914–1918)
9. září 2018 – 20. prosince 2018 

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

muzeum oslavilo kulaté 
narozeniny 
Dne 15. října 1908 se zastupitelstvo 
města usneslo, že Říčany potřebují 
muzeum a je třeba je založit. Tento krok 
odstartoval existenci instituce, která 
v následujících letech skutečně začala 
fungovat, a my si tak můžeme připo-
menout 110 let její existence. Přijďte se 
do muzea podívat na minivýstavu, kte-
rá připomene dárkyni muzejní budovy, 
slečnu Růženu Klímovou. O osobnosti 
společenské a aktivní ženy se můžete 
dočíst v rubrice Mezi námi.

Co se děje v kultuře

Poslední volná místa na 
kurzu šití pro pokročilé! 
Na úspěšných kurzech šití máme 
poslední volná místa! V kurzu pro 
pokročilé se zdokonalíte v tech-
nikách šití, naučíte se pracovat se 
složitějšími střihy a ušijete si sukni 
nebo halenku. Kurzy vede zkušená 
krejčová Jana Šebestová, kurzy se 
konají od středy 7. listopadu, vždy 
od 18 hodin, a to jednou za 14 dní. 

Bližší informace a přihlášky: 
Marie Tvrdoňová, e-mail: marie.
tvrdonova@muzeum.ricany.cz, 
tel.: 323 603 161, 722 074 782

Cyklus večerních setkávání 
a workshopů:
Vyrobte si to sami
Zajímá vás životní styl „zero was-
te“, recyklace, přírodní kosmetika 
a drogerie nebo domácí potraviny 
bez zbytečných éček? Těší vás, když 
si něco vyrobíte vlastníma rukama? 

Rádi odpočíváte při smysluplné 
práci? 
Zveme vás do muzea na cyklus in-
spirativních večerů, kde si v poklid-
né atmosféře, nad voňavým čajem 
a ve společnosti podobně naladě-
ných lidí vyzkoušíte výrobu domá-
cího kváskového chleba, balzámu 
na rty, přírodního gelu na praní, 
ušijete si šikovné sáčky na nákupy 
potravin, pratelné odličovací tam-
pónky a spoustu dalšího. Nabízíme 
vám smysluplně strávený večer, ze 
kterého si vždy odnesete užitečný 
výrobek bez nutnosti složitě shá-
nět pomůcky a ingredience – vše 
potřebné bude pro vás připraveno. 
Slepé uličky jsme už prošli za vás.

Workshopy budou probíhat vždy 
první pondělí v měsíci od 18:00 do 
19:30:
1. PŘíRODNí KOSMETIKA – 
pondělí 5. 11. (mýdlo, balzám na 
rty, regenerační šampón)
2. SÁČKY NA PEČIVO A DAL-
Ší ZERO-WASTE VýROBKY – 
pondělí 3. 12. (sáčky ze záclonovi-
ny, odličovací tampónky,…)
3. DOKONALý CHLEBA S MÁS-
LEM – pondělí 7. 1. (kvásek, kvás-
kový chléb a domácí výroba másla)
4. DOMÁCí DROGERIE – pondě-
lí 4. 2. (gel na praní a aviváž, čisticí 
prostředky)
5. HRAČKY – pondělí 4. 3. (zví-
řátka z ponožek, hračky z kartónu, 
háčkování)
6. RECY-VĚCI ZE STARéHO 
OBLEČENí – pondělí 1. 4. (výroba 
„špagátů“ a jejich využití, jednodu-
ché šití)
Povedou Petra Skřivánková a Jana 
Véghová

Cena: 1 000 Kč/celý cyklus nebo 
200 Kč/večer (při zaplacení celého 
cyklu je jeden vstup zdarma)
Rezervace na e-mailu marie.tvrdo-
nova@muzeum.ricany.cz nebo na 
tel. 323 603 161, 722 074 782

Tohle je válka

(1914–1918)          

výstava
09-09-2018
20-12-2018

Na výstavu přispělo Město Říčany. 

Plakát_Kurýr.indd   1 07.08.2018   17:22:45
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Ze SBíreK mUZeA: ŠAVLe

Co se děje v kultuře

Šavle je sečná zbraň se zakřivenou čepelí, kte-
rá byla populární od středověku až do začátku  
20. století, výjimečně se v některých armádách po-
užívá dodnes, ovšem spíše již jen jako symbol nežli 
skutečná zbraň. Pojmenování šavle pochází patr-
ně z maďarského slova „szablya“, což může být 
přeloženo jako „nástroj na sekání“. Původ šavlí lze 
nejspíš hledat v Asii, u turkických a mongolských 
kmenů, od nichž se rozšířila mezi další kočovné 
nájezdníky. Ti pak šavli přinesli do Evropy, kde ve 
starších dobách zdomácněla především v Uhrách, 
Polsku a zemích východní Evropy. Šavle se v prů-
běhu raného novověku stala oblíbenou zbraní 
lehké jízdy ve všech evropských i amerických ar-
mádách. 

Říčanské muzeum uchovává rozsáhlou sbírku 
německých, rakouských a československých 
šavlí, pocházejících převážně z 19. a první polo-
viny 20. století. Většina těchto šavlí byla vyrobe-
na ve městě Solingen v Severním Porýní-Vest-
fálsku. Výjimku tvoří dvě ruské dragounské 
šavle (šašky) vzoru 1881, které jsou památkami 
na ruské legionáře z Říčan. Jednu z těchto šavlí 
si můžete prohlédnout na fotografii, druhou 
můžete spatřit na vlastní oči na výstavě To-
hle je válka 1914–1918 v Muzeu Říčany. Obě 
šavle mají dřevěnou, černě nabarvenou pochvu  
a mosazné kování.
 Jan Boukal

Beseda:  
Legionáři 
v Říčanech
čtvrtek 8. listopa-
du, 18:00-20:00, 
muzeum

Říčany bývaly městem, ve kterém žilo 
velké množství československých legi-
onářů. Kdo legionáři byli a proč se jich 
právě v Říčanech vyskytovalo tolik? A co 
jejich potomci – můžeme se s nimi po-
tkat? Navštivte besedu v Muzeu Říčany. 
Promítneme vám fotografie a dotknete 
se památek spjatých s říčanskými legi-
onáři. Při té příležitosti si můžete připo-
menout také Den válečných veteránů. 
V muzeu lze ve dnech 1. až 11. listopadu 
zakoupit symbolický květ vlčího máku. 
Podpoříte tak projekt organizace Post 
Bellum, která mj. dokumentuje i pří-
běhy válečných veteránů.
Povedou Jan Boukal a Renata Skalo-
šová 
Vstupné 50 Kč

Komentovaná prohlídka 
výstavy „Tohle je válka 
1914–1918“ 
neděle 25. listopadu, 
15:00-17:30, muzeum

Přijďte strávit nedělní odpoledne 
do muzea a navštivte doprovodný 
program k výstavě „Tohle je válka 
1914–1918“.
Od 15:00 proběhne program pro 
rodiny s dětmi (od 8 let), kde se 
stanete vojáky v zákopech první 
světové války i jejich ženami, kte-
ré doma zůstaly na všechno samy. 

Program povedou Marie Tvrdoňová 
a Renata Skalošová.
Od 16:30 se uskuteční komento-
vaná prohlídka kurátora výstavy 
a historika muzea Jana Boukala.
Vstupné 60 Kč/ zlevněné 30 Kč/ ro-
dinné 150 Kč   

rukodělná dílna: 
Adventní věnce
čtvrtek 29. listopadu, 
18:00-20:00, muzeum

Připravte se v předstihu na nadcháze-
jící období adventu a přijďte si vyrobit 
adventní věnec v poklidné atmosféře v 
muzeu. K dispozici bude veškerý ma-
teriál (v ceně dílny) i pomůcky.
Povede Petra Skřivánková
Vstupné 250 Kč
Rezervace: na e-mailu marie.tvrdo-
nova@muzeum.ricany.cz nebo tel.: 
323 603 161, 722 074 782
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Informační centrum
Masarykovo nám. 83
251 01 Říčany
tel.:  323 618 169

ladŮv kraj a okolí...
KUlTUrNÍ A SPOrTOVNÍ KAlENDáŘ 
www.laduv–kraj.cz
změna programu vyhrazena
Vstupenky na veškeré akce získají zájemci u pořadatelů

Co se děje v kultuře

do 24.11. Říčany Instant Life – Výstava mladých umělců malíře Tomáše Tichého a sochaře Ondřeje 
Olivy. Galerie Kotelna.

do 20.12. Říčany Tohle je válka (1914-1918) – Přijďte si vyzkoušet, co prožívali v zákopech naši 
pradědečkové, či byla těžká puška. Muzeum.

2.11. Štiřín 19.30 Ondřej Havelka a jeho MELOD MAKERS – Unikátní program v rytmu jazzu  
a swingu, vstupné 500 / 600 Kč. Zámek Štiřín.

3.11. Vyžlovka Výlov Vyžlovického rybníka – Tradiční výlov s prodejem ryb na hrázi ryb-
níka. Prohlídka rybolovné techniky a průvodce pro děti s výkladem a ukázkou 
vylovených ryb.

3.11. Uhříněves 10.30 Sobotní pohádka – Otázky netopýra Ušíka - pohádka pro děti od tří let. Vstupné 
100 Kč, rodinné vstupné 20% sleva. Divadlo U22.

3.11. Kolovraty 11.00 Ping pongový turnaj –  Od 11 hod turnaj pro děti, od 14 hod turnaj pro dospělé. 
Klub U Boudů.

3.11. Louňovice 15.00 Kuba a splašená kráva – Autorská pohádka podle Josefa Lady, vstupné 40/60 Kč. 
Sál hotelu U sv. Huberta.

3.11. Louňovice 19.00 Princezna T – Příběh princezny Turandot - není vhodné pro děti. Vstupné 100 Kč. 
Sál hotelu U sv. Huberta.

4.11. Říčany 7.33 Nedělní pochod s Líbou – Turistický pochod Velké Popovice - Mokřany - Pyšely, 
12-14 km. Odjezd vlakem ze Říčan. Přihlášky na tel.: 723 513 431 nebo libuse.
rohoskova@centrum.cz.

4.11. Kolovraty 17.00 Dýňová slavnost – Klub U Boudů

5.11. Říčany 18.00-19.30 Vyrobte si to sami – Přírodní kosmetika. Kurz povedou Petra Skřivánková a Jana 
Véghová, vstupné 200 Kč, za celý cyklus (6 pondělků) 1000 Kč. Rezervace nutná. 
Muzeum Říčany.

6.11. Říčany 20.00 Laco Deczi – Živá jazzová legenda, trumpetista, skladatel, kapelník a amatérský 
malíř se svou kapelou Celula New York. Kulturní centrum Labuť. 

8.11. Říčany 18.00-20.00 Legionáři v Říčanech – Beseda o říčanských legionářích s promítáním fotografií. 
Povedou vás Renata Skalošová a Jan Boukal, vstupné 50 Kč. Muzeum.

9.11. Říčany 20.00 Petr Lipa Band – Koncert v Kulturním centru Labuť. 

10.11. Velké Popo-
vice

8.00 - 12.00 Ringhofferovy trhy – Pivovarský park ve Velkých Popovicích. V 9.30 hod prohlídka 
pivovaru. 

10.11. Louňovice 15.00 Myšmašáda - Autorská pohádka pro celou rodinu, vstupné 40/60 Kč.  
Sál hotelu U sv. Huberta.

11.11. Kolovraty 17.00 Halloweenský rej pro děti – Užijte si den svátku sv. Martina. Klub U Boudů.

12.11. Mnichovice 15.30-17.30 Přednáška o Kanadě – Ing. Per Schůt, kameraman cestovatelské sekce Money 
Club v Turistickém informačním centru. Promítání filmu - Toronto, Niagarské 
vodopády, Calgary, národní park Yoho, Banff, jezero Maligne a další zajímavá 
místa. Vstup zdarma.

13.1. Kamenice 19.30-22.00 Olympic  – Koncert známé hudební skupiny v Kulturním centru.

13.11. Kolovraty 19.30 Cestopisný večer – Irsko s chutí Irské v podání Jakuba Moravce. Klub U Boudů.
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Co se děje v kultuře

17.11. Uhříněves 10.30 Sobotní pohádka – Turnaj krále Karla. Vhodné pro děti od šesti let,  
vstupné 100 Kč, rodinné vstupné 20% sleva. Divadlo U22.

17.11. Kamenice 8.00-12.00 Ringhofferovy trhy – Tradiční sobotní trhy na Ringhofferově náměstí.

17.11. Kolovraty 18.00 Ples ke 100. výročí založení ČSR – Klub U Boudů

18.11. Štiřín 17.00 Afflatus Quintet – Koncert z cyklu koncertů na zámku Štiřín. Flétna, hoboj, klari-
net, fagot a lesní roh. Vstupné 300 Kč. 

23.11. Říčany 20.00 Prague Queen + Projekt 76 – Společný koncert v Kulturním centru Labuť.

24.11. Ondřejov 18.00 Představení Tanečního studia Impuls – Představení ve Sportovně kulturním 
centru, vstupné 120 Kč, na místě 160 Kč.

24.11. Louňovice 19.00 Královny – Tragikomedie plná upřímného humoru, vstupné 100 Kč.  
Sál hotelu U sv. Huberta.

24.11. Kamenice 19.00 Taneční hafla show 2018 – Multistylová taneční show, moderní tance, scénika, 
step, swing, retro, ohňová show, foklórní tance z celého světa, akrobatické vstupy, 
podedance, novocirkus, tanec na šálách, potulná čajovna, vánoční trh a mnoho 
dalšího. Vstupné 200 Kč, Společenský dům.

25.11. Říčany 15.00-17.00 Komentovaná prohlídka a program pro rodiny s dětmi – Doprovodný program  
k výstavě „Tohle je válka 1914 - 1918“. Od 15 hod. se uskuteční program pro rodiny 
s dětmi, od 16.30 proběhne komentovaná prohlídka kurátora výstavy.  
Vstupné 60 Kč, děti 30 Kč, rodinné vstupné 150 Kč. Muzeum.

25.11. Kolovraty 17.00 Výroba adventních věnců – Klub U Boudů

29.11. Mnichovice 16.30-18.30 Malování perníkových advetích věnců – Předvánoční tvoření s Hankou 
Dědičovou v Komunitním centru Nekonečno.

29.11. Říčany 18.00-20.00 Rukodělná dílny - Adventní věnce – Přijďte si vyrobit v předstihu adventní věnec 
v poklidné atmosféře muzea. K dispozici bude veškerý materiál i pomůcky. Vstupné 
250 Kč. 
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Historie v obrázcích

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

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

Přispějete tak k dokum
entaci podoby m

ěsta a okolí. 
Foto: archiv M

uzea říčany

Kolorovaná pohlednice představuje celkový pohled na říčany směrem od Radošovic a pochází z 1. světové války.  Krás-
ně ukazuje, kterak se říčany za posledních sto let rozrostly. Malé městečko, tvořené náměstím se školou a kostelem 
(v pozadí), několika roztroušenými vilami a nádražím (v popředí) obklopují jen rozsáhlá pole. Dnes jsou říčany druhým 
největším městem okresu Praha-východ.  


