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a spěje do finální podoby



Slovo úvodem

Timotej Maria Pavel Vácha,  
O. Praem 
farní vikář

Milovaní spoluobčané a farníci,
možná si pokládáte otázku: „Proč nás takto vždy 
oslovuje?“ Opět jsme vstoupili do období advent-
ního klidu a  příprav na  Vánoce. Zase pravděpo-
dobně zareagujete: „On neví, o  čem mluví, jaký 
klid, když toho tolik máme zařídit a není kdy.“ Věř-
te mi, že vše myslím ze srdce a vážně,a vím, co je 
pro nás důležité. V loňském roce jsem vám přál, 
aby ty nejkrásnější dary, které obdržíte, byly Víra, 
Naděje a Láska. Ani letos tomu není jinak. Avšak 
velmi dobře si uvědomuji, co jsme za  poslední 
rok prožili a kolik zla se vmísilo do našich životů. 
Chtě nechtě nás mnoho věcí a  situací ovlivňuje 
a  já bych si moc přál, abychom si vzájemně do-
pomohli k  jednomu z  těch jmenovaných darů, 
o  kterém svatý apoštol Pavel říká: „…a největší 
z té trojice je Láska!“ 
Advent je doba, kdy si moc dobře uvědomujeme, 
že Vánoce jsou za  rohem, tedy že nám šlapou 
na  paty, a  tak zrychlujeme, abychom vše stihli 
připravit. Jenže má to být naopak, měli bychom 
zvolňovat a  těšit se na  ty nádherné svátky, které 
odhalují velkou lásku Boha k  člověku. Sháníme 
různé dárky a  vynakládáme mnoho úsilí, aby-
chom druhé potěšili. Všechny věci, které jsou ma-
teriální podstaty, nikdy nepřinesou tolik radosti, 

jako dary duchovní. Můžeme si snad víru, naději 
nebo lásku koupit? Ne! Ale můžeme si ji prostě 
dát. V adventní době bychom si tedy měli udělat 
čas na  sebe a  co nejvíce se zbavit všech zátěží, 
abychom byli schopni se darovat druhým lidem. 
Láska je velký dar a milovat Boha nadevše a bliž-
ního jako sebe sama, je největší přikázání Lásky. 
Dobře si pamatuji na děti z Detoxu, které mnoh-
dy měly vše, ale chyběla jim prostě láska. Moc 
bych si přál, abyste během adventní doby příprav 
urovnali každý nepokoj a  zášť, všechny nesváry 
a  rozbroje, aby v  každé rodině a  potažmo mezi 
námi všemi zavládl opravdový vánoční pokoj, 
který má pramen v Bohu, jenž se stal člověkem, 
aby nám odhalil Lásku nebeského Otce. To malé 
dítě v jeslích ať je pro nás všechny radostnou na-
dějí, že nás Bůh neopouští, ale naopak je s námi 
stále a touží nás ve své lásce obejmout. 
Až si tedy budeme vzájemně přát pokojné Váno-
ce, ať v našich srdcích tento pokoj již je a dává-
me ho druhým. Až se s láskou obejmeme, ať nás 
všechny spojuje v  jedno tak, jako je Ježíš jedno 
s Otcem a Duchem svatým. 
Jistě se nesetkám se všemi, tak vy, kterým osobně 
nepodám ruku, přijměte mé přání skrze toto oslo-
vení.

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl 
život věčný. Milovaní, milujme se navzájem, neboť láska je z Boha, a každý, kdo miluje, z Boha se naro-
dil a Boha zná. Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska. 

2 texty.kuryr@ricany.cz



Obsah

Věstník města a MěÚ Říčany, doručovaný 
zdarMa do schránek v Říčanech, Pacově, 
Strašíně, Kuří, Jažlovicích a Voděrádkách 
v nákladu 6 700 ks. 
Číslo 12, prosinec 2013. 
www.kuryr-ricany.cz

Vydavatel:  
Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s.
Masarykovo náměstí 83/1, 251 01 Říčany
IČ 24129534. Řídí redakční rada.
zákon č. 46/2000 Sb. MK Čr E 12692. 
www.maks-ricany.cz

Příjem příspěvků a inzerce:  
Turistické a informační centrum  
Masarykovo nám. 83/1 (přízemí Staré radnice) 
251 01 Říčany 
telefon: 323 618 169 
e-mail pro příspěvky: texty.kuryr@ricany.cz 
e-mail pro inzerci: inzerce.kuryr@ricany.cz 
Po – Čt 8.30–12.00 a 12.30–17.00 
Pá 8.30–12.00 a 12.30–16.00

Grafická úprava, sazba a distribuce:  
Mediální a komunikační servis Říčany, o. p. s. 

Tisk: Tiskárna Libertas, a. s.

Nevyžádané podklady se nevracejí. redakce 
děkuje za pochopení, že některé texty je třeba 
upravit nebo zkrátit. za věcnou správnost 
příspěvků odpovídají jejich autoři a zároveň 
prohlašují, že jsou oprávněni používat převzatý 
textový i obrazový materiál.

Uzávěrka pro příští, lednové číslo  
je TenTokráT mimořádně  
v pondělí 16. prosince pro příspěvky 
a ve čtvrtek 19. prosince pro inzerci.

Příští vydání bude distribuováno  
3. až 5. ledna 2014.

na obálce: advent se opět vrací 
na Masarykovo náměstí.

Foto: Martin zvolský, www.fotozvolsky.cz
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roZPiS UZáVěrek 2014 Změna termínů vyhrazena.  
Případné změny sledujte v tiráži a na www.ricany.cz

Číslo Měsíc uzávěrka příspěvků 
ve čtvrtek

uzávěrka inzerce v pátek distribuce  
pátek – neděle

1 leden 16. 12. (po) 19. 12. (čt) 3. – 5.1.2014
2 únor 16. 1. 17. 1. 31.1. – 2.2.2014
3 březen 13. 2. 14. 2. 28. 2. – 2. 3.
4 duben 13. 3. 14. 3. 28. – 30. 3.
5 květen 17. 4. 18. 4. 2. – 4. 5.
6 červen 15. 5. 16. 5. 30. 5. – 1. 6.

7–8 červenec – srpen 13. 6. 13. 6. 27. – 29. 6.
9 září  14. 8. 15. 8. 29.8. – 31. 8.

10 říjen 18. 9. 19. 9. 3. – 5. 10.
11 listopad 16. 10. 17. 10. 31. 10 – 2. 11.
12 prosinec 13. 11. 14. 11. 28. 11. – 30. 11.
1 leden 2015 15. 12. (po) 19. 12. (čt) 2. – 4. 1. 2015
2 únor 2015 15. 1. 2015 16. 1. 2015 30. 1.–1. 2. 2015



Informace z radnice

u Zastupitelstvo města vzalo na vědomí předloženou in-
formaci o plnění rozpočtu města k 30. 9. 2013 a schválilo 
zásady (závazné ukazatele) pro tvorbu rozpočtu města 
na rok 2014. 
u Zastupitelé souhlasili dle smlouvy o  nájmu podni-
ku Nemocnice Říčany z  31. 8. 2005 s  investicí nájemce 
do  majetku města, a  to s  generální rekonstrukcí výtahu 
pro pacienty v budově nemocnice v odhadované výši 1,5 
mil. Kč s tím, že doba odepisování této investice se stano-
vuje na 30 let.
u Zastupitelstvo vydalo obecně závaznou vyhlášku, 
kterou se stanoví systém nakládání s komunálním a se 
stavebním odpadem na území města Říčany (vyhláška 
o odpadech). Přijetím vyhlášky se nemění samotný sys-
tém vybírání úhrad od  uživatelů, změnu zaznamenal 
pouze text, který byl upraven podle vzoru z  minister-
stva vnitra. Došlo tak k vypuštění povinností uživatelů 
a  podrobností ve  věci uzavření smlouvy s  uživatelem, 
které bude stanovovat Rada vždy pro daný kalendářní 
rok. Základní povinnosti a  informace pro občany bu-
dou zpracovány do přílohy ke smlouvě uzavírané s uži-
vatelem.
u Zastupitelé schválili investiční záměr na akci „Propoje-
ní lokality Na Vysoké – Kolovratská“.
u Zastupitelstvo schválilo uzavření dodatku k plánovací 
smlouvě na posun termínu převzetí dokončených nových 
staveb v lokalitě „Kuříčko“ do 31. 10. 2014 mezi městem 
Říčany a firmou Bohemia Home a.s.
u Zastupitelstvo města souhlasilo s  umístěním za-
řízení staveniště (dočasná instalace cca 2 mobilních 
buněk a  mobilního WC) na  pozemku parc. č. 953/1 

Krátce z listopadového jednání Zastupitelstva města Říčany
v  k.ú. Říčany u  Prahy (hráz Mlýnského rybníka) pro 
akci „Mlýnský rybník – rekonstrukce hráze, objektů 
a odbahnění nádrže“. 
u Zastupitelstvo města Říčany nesouhlasilo se sníže-
ním příspěvku ze Zásad pro projekt výstavby bytových 
jednotek na Černokostelecké ulici. Zároveň byl vysloven 
nesouhlas s napojením na kanalizační síť města Říčany 
z  důvodu vyčerpané kapacity ČOV Říčany a  nedosta-
tečné kapacity sběrače A. Připojení na  kanalizační síť 
bude možné až po  celkové rekonstrukci a  zkapacitnění 
sběrače A a po navýšení kapacity čištění odpadních vod 
v aglomeraci Říčany.
u Zastupitelé zrušili své usnesení ze 14. 8. 2013 a schvá-
lili uzavření dohody o  narovnání mezi městem Říčany 
a  investorem Haus Real s.r.o., jejímž předmětem bude 
vypořádání sporných závazků vyplývajících z plánovací 
smlouvy ze dne 26. 8. 2009 ve věci výstavby komunikace 
Březinova v  novém termínu nejpozději do  30. 6. 2014 
s  tím, že závazný termín k  uzavření (podpisu) této do-
hody o  narovnání mezi oběma smluvními stranami je 
stanoven do 14 dnů ode dne jejího schválení Zastupitel-
stvem města Říčany. Po marném uplynutí této 14denní 
lhůty nebude město Říčany návrh dohody akceptovat 
a tuto dohodu uzavírat. 
u Zastupitelstvo souhlasilo s  poskytnutím daru Po-
licii ČR ve  výši 285  810 Kč. Dar bude použit na  re-
konstrukci sociálního zařízení v  budově Policie ČR 
v Říčanech, Masarykovo nám. 63, která je ve vlastnic-
tví  Policie ČR.

Kompletní zápis naleznete na www.ricany.cz.

Pozvánka 
pro říčanskou veřejnost na

řádné zasedání
Zastupitelstva města říčany

středa 18. 12. od 18.00 hodin
v zasedací síni Městského úřadu Říčany, 

Masarykovo náměstí 53/40

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

   Vladimír Kořen 
starosta města

krátce z rady 10. 10. 2013 
u Rada města vyhlásila první kolo grantového řízení 
2014, žádosti o  grant na  provoz mohou být podávány 
do 30. 11. 2013.

u Rada souhlasila s uzavřením dohody o poskytnutí finanč-
ního příspěvku mezi městem Říčany (jako příjemcem) a spo-
lečnostmi Titan Real Invest a.s., BENO Říčany, s.r.o., (jako 
poskytovateli) ve výši 26.287 Kč jako spoluúčast na finančním 
krytí nákladů spojených s pořízením a instalací kamery na re-
klamní sloup u Penny Marketu. Tato kamera bude napojena 
na městský kamerový systém a bude sledovat oblast kruhového 
objezdu (na křižovatce ulic Říčanská a Pod Lihovarem), par-
koviště místních obchodů a prostor kolem benzínové pumpy.

krátce z rady 17. 10. 2013 
u Radní města při příležitosti 95. výročí vzniku samo-
statné Československé republiky vyhlásili stromořadí lip 
v ulici Politických vězňů (od čp. 471 po pěší zónu Cesta 
Svobody) v počtu 7 ks, vysazené na počest politiků spoje-
ných s obrodným procesem v roce 1968, za památné.
u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo mezi měs-
tem Říčany jako objednatelem a  Radkou Matouškovou 
jako zhotovitelem, jejímž předmětem je vypracování 
projektové dokumentace pro výběr dodavatele k  akci   – 
Revitalizace zahrady v přírodním stylu MŠ U Slunečních 
hodin – Říčany za cenu 130.200 Kč.
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krátce z rady 24. 10. 2013 
u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo mezi měs-
tem Říčany jako objednatelem a zhotovitelem TESLICE 
CZ s.r.o., jejímž předmětem je rekonstrukce střešního 
pláště Staré radnice, Masarykovo nám. č.p. 83, za celko-
vou nabídkovou cenu: 2.413.362,63 Kč včetně DPH.
u Radní souhlasili s  uzavřením smlouvy o  investičních 
službách s Českou spořitelnou, a.s., které budou spočívat 
v poradenství a správě dočasně volných finančních aktiv 
města nebo např. nákup tzv. spořicích státních dluhopisů 
pro město.

krátce z rady  31. 10. 2013 
u Rada souhlasila s  převodem prostředků ve  výši 150 
tis. Kč z  rezervního fondu příspěvkové organizace DPS 
SENIOR na posílení investičního fondu a následně s čer-
páním investičního fondu organizace ve výši 244 tis. Kč 
na pořízení nového vozu pro potřeby pečovatelské služby.
u Radní vzali na vědomí přerušení provozu v  MŠ U Slu-
nečních hodin, MŠ Čtyřlístek a  MŠ Srdíčko od  23. 12. 
2013 do 3. 1. 2014 z důvodu nezájmu rodičů o docházku 
dětí v době vánočních prázdnin.

krátce z rady 7. 11. 2013 
u Rada schválila rozpuštění rezervy na příspěvkové orga-

Pravidelná setkání s vedením města  
se v uvedených časech přesouvá do budovy 
MěÚ č.53, přímo do pracovny starosty 
nebo místostarostek.

Z  
oČí  
do  
oČí

u  se starostou Vladimírem Kořenem  
každou první středu v měsíci, 17–19 h. 
Tento měsíc bude 4. 12.

u  s místostarostkou Karlou Egidovou  
každou třetí středu v měsíci, 17–18 h. 
Tento měsíc bude 18. 12.

u  s místostarostkou Hanou Špačkovou 
každou čtvrtou středu v měsíci, 17–18 h. 
Tento měsíc se setkání ruší!

nizace v celkové výši 1.559.540 Kč. Vykryty z rezervy byly 
skutečné potřeby organizací na energie v celkové výši 615 
tis. Kč. Po vykrytí těchto potřeb zbyla v rezervě částka 943 
tis. Kč, která bude na základě požadavků ředitelů využita 
především pro základní školy (vybavení) a  dále pro MŠ 
Srdíčko a muzeum dle požadavků ředitelů. 
u Radní souhlasili s uzavřením kupní smlouvy mezi měs-
tem Říčany jako kupujícím a  Martinem Bartákem jako 
prodávajícím, jejímž předmětem je nákup mobilního pó-
dia se zastřešením za kupní cenu 151.250 Kč vč. DPH.
Kompletní zápisy naleznete na www.ricany.cz

Jitka Wohlgemuthová, kancelář starosty a tajemníka

Rada města Říčany dne 21. 11. 2013 schválila tyto ceny 
za svoz a likvidaci odpadu:

SKO – nádoba Cena roku 2013 Cena roku 2014 
60 l 1.428 Kč 1.608 Kč
80 l 2.052 Kč 2.064 Kč

120 l 2.520 Kč 2.292 Kč
240 l 4.488 Kč 3.516 Kč

1100 l 20.268 Kč 16.188 Kč

Rada města Říčany zároveň rozhodla o tom, že stano-
vený maximální počet uživatelů u  nádob o  velikosti 
80 a  120 l se nevztahuje na  uživatele v  rodinných 
domech a bytových domech, které nemají společnou 
správu (např. společenství pro dům, společenství vlast-
níků, bytová správa).

Prodej známek na svoz odpadu Prodejní místa
Pokladna Masar. nám. 

53 a Komenského 
nám. 1619

Informační 
centrum Masar. 

nám. 83

pondělí 7.00–18.00 hod. 8.30–17.00 hod.

úterý 7.00–15.00 hod. 8.30–17.00 hod.

středa 7.00–18.00 hod. 8.30–17.00 hod.

čtvrtek 7.00–15.00 hod. 8.30–17.00 hod.

pátek 7.00–11.00 hod.  8.30–16.00 hod.

sobota – 9.00–12.00 hod.

adventní 
neděle 8., 
15. a 22. 12.

– 14.00–19.00 hod.

polední přestávka 
12.00–12.30 hod.

polední přestávka 
12.00–12.30 hod.

Rada také rozhodla o tom, že i pro rok 2014 bude platit 
1/3 sleva na bioodpad. Přesto dochází k určitému navý-
šení, které vyplývá ze zvýšení počtu svozů a inflace:

Bioodpad Cena za rok Cena při 1/3 slevě 
120 l 1.368 Kč 912 Kč
240 l 1.644 Kč 1.092 Kč

1100 l 8.940 Kč 5.964 Kč

Opakované veřejné projednání s výkladem projektanta se uskuteční

dne 5. prosince 2013 od 18.00 hodin
v Městském kulturním středisku U Labutě, 17. listopadu 214/14, Říčany
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Ve  čtvrtek 5. prosince zvou Říčany všechny občany 
na opakované veřejné projednání návrhu územního plá-
nu. Od posledního veřejného projednání, které proběhlo 
letos v  červnu, řešilo město všechny námitky a  připo-
mínky občanů a intenzivně jednalo s dotčenými orgány. 
Ministerstvo dopravy po  jednáních schválilo významné 
úpravy, například zúžení koridoru vysokorychlostní trati.
Opakované veřejné projednání v rozsahu změněných čás-
tí územního plánu se uskuteční 5. prosince 2013 v 18.00 
hodin v  Městském kulturním středisku U  Labutě. Poté 
mohou občané nebo vlastníci dotčených pozemků vznést 
do sedmi dnů své námitky a připomínky.
„Otázka územního plánu je diskutována opravdu do  nej-
menších detailů. Diskuse nad tisíci jednotlivými problémy 
se doufám po  tomto projednání uzavře a  výsledek mnoha 
let práce pošleme do konečné fáze,“ říká starosta Vladimír 
Kořen /Klidné město/ a dodává: „Očekávám, že projedná-
ní bude tentokrát rychlé. Drtivou většinu kolizí, protinávrhů 
a různých pohledů jsme s lidmi poctivě prodiskutovali.“
Zásadní úpravy doznal návrh na  základě vydání Zásad 
územního rozvoje – tedy krajské územně plánovací doku-
mentace – který na území Říčan vymezil koridor pro vy-
sokorychlostní trať původně stanovený v šíři 600 metrů. 
Městu se po  dohodě s  Ministerstvem dopravy podařilo 
zmírnit tento zásah do území, zejména v lokalitě Voděra-
dská částečným zúžením koridoru. 
„V  lokalitě Voděradská bude 200 metrový nezastavitelný 
koridor zúžen dle hranice pozemků. Pozemky zahrnuté 
do regulačního plánu jsou zakresleny jako součást zastavě-
ného území nebo zastavitelné plochy. V šíři 600 metrů bude 
možno s určitými podmínkami umísťovat stavby,“ upřesni-

la Čestmíra Šťastná, vedoucí odboru územního plánování 
a regionálního rozvoje města. 
„Je to bezesporu velký úspěch, kvůli kterému se vyplatilo po-
čkat a jednat,“ připomíná starosta Vladimír Kořen, který 
se jednání o zmenšení koridoru aktivně účastnil. Význam-
ná změna se týká také regulačního plánu Přednádražní 
prostor, jehož rozsah se zmenší a  rozdělí na  dva plány. 
Nově se změní záměr využití městského pozemku u Inte-
riéru na sportovní účely pro možnost vybudování multi-
funkčního hřiště – skateparku. A došlo i k odstranění po-
vinného 30% podílu u bytových funkcí a změně procenta 
zastavěné plochy ve smíšeném městském území.
Mezi další úpravy patří zařazení stávajících oplocených 
zahrad do  nově zřízené plochy, zeleň soukromá, segre-
gační zeleň v koridoru do rezervy a úprava některých hra-
nic ploch dle aktuálního stavu nebo vydaných územních 
rozhodnutí. Celkem je ve  výkresové části návrhu kolem 
40 změn, většinou však velmi detailních. Upravovaly se 
nepřesnosti, vycházelo se vstříc připomínkám. Také se 
zpřesnila terminologie v  textové části nebo formulace 
u karet jednotlivých funkčních ploch.
Návrh územního plánu se tak postupně dostává do finální 
podoby a nemusely by ho čekat již žádné výrazné změny. 
„Pokud nedojde k nepředpokládaným zásahům do projed-
nání ze strany dotčených orgánů, krajského úřadu, či k re-
levantním námitkám, měl by být celý návrh ÚP včetně ná-
vrhu rozhodnutí o námitkách ze všech veřejných projednání 
a včetně odůvodnění předložen Zastupitelstvu města kolem 
konce ledna 2014,“ dodává Čestmíra Šťastná. 

Adéla Michalová
tisková zpráva města Říčany

V prosinci se mohou občané v říčanech  
opět vyjádřit k návrhu územního plánu
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Říčanské oddělení státní policie 
rozšíří do  konce roku 2014 svůj 
tým o  několik policistů. Z  tohoto 
důvodu zahájilo již koncem srpna 
rekonstrukci svého zázemí. Oprav 
se dočkala například čekárna 
pro veřejnost. Nyní vedení města 
poskytne policejnímu oddělení částku 
286 tisíc korun na další modernizaci. 
„Jsme městem s  velmi vysokou majet-
kovou kriminalitou, vykrádáním domů, 
aut, objevují se případy nasilí… Říčany 
nutně potřebují posílit množství policis-
tů a kriminalistů,“ vysvětluje starosta 
města Vladimír Kořen /Klidné město/ 
a dodává: „Rozhodli jsme se, že Policii 
ČR alespoň trochu pomůžeme a přispě-
jeme na lepší zázemí na služebnách.“ 
Obvodní oddělení policie Říčany patří 
k největším oddělením v rámci Středo-
českého kraje, a proto plánuje během 
příštího roku přijmout dalších deset 
policistů pořádkové služby. A  navíc 
má policie snahu přemístit tři až čtyři 
pracovníky služby kriminální policie 
a vyšetřování z Mnichovic do Říčan. 
Ještě před nástupem policistů je však 
nutné vytvořit odpovídající zázemí. 
Služebna na  Masarykově náměstí 
v  Říčanech tak prochází od  konce 
srpna výraznou proměnou. Nákla-
dy na  rekonstrukci zatím dosáhly  
1 milionu korun. Další finanční po-
moc ve výši 286 tisíc korun poskytne 
říčanské policii město. 
„Opravili jsme zejména čekárnu pro 
veřejnost, která se zvětšila, což jistě ob-
čané ocení, jelikož původní čekárna byla 
velice malá a lidé se zde tísnili. Dále se 
upravily prostory dozorčí služby a vytvo-
řili jsme šatny pro policisty,“ popisuje 
vedoucí OOP Říčany Petr Kůstka a do-
dává: „Z peněz od města Říčany máme 
v plánu zrekonstruovat sociální zázemí 
pro veřejnost a také pro policisty, jelikož 
dosavadní stav je zcela nevyhovující.“
„Domluvili jsme se, že dozorčí služba 
Policie ČR bude mít přístup do  kame-
rového systému města,“ říká starosta 
Vladimír Kořen: „Víc očí víc vidí a bez-
pečnost v našem městě musíme zvýšit.“
Oproti loňskému roku došlo 
na  Říčansku k  mírnému nárůstu 

trestných činů. Na  toto musí reago-
vat policie a  orgány městské samo-
správy. Město Říčany si svou důle-
žitou roli uvědomuje a  přistupuje 
k  problematice kriminality velice 
zodpovědně. Ať už vytvářením pre-
ventivních opatření nebo spoluprací 
s Policií ČR.
„Vytváříme nárazníkové pásmo mezi 
Prahou a Středočeským krajem. V hlav-
ním městě je podstatně vyšší počet po-
licistů, ať už státních, nebo městských 
strážníků, kterým se daří vytlačovat 
kriminalitu na  periferie, jako jsou Ří-
čany a okolí. Pachatelé trestných činů, 
zejména majetkových trestných činů, 
zcela záměrně vyhledávají tyto lokality, 
kam mají velmi kvalitní dopravní spoje-
ní,“ podotýká Petr Kůstka. 
Lidé zde mají často pocit vyššího 

bezpečí, ale zároveň jsou méně obe-
zřetní a  majetek si tolik nezabezpe-
čují. „Nárůst kriminality je způsoben 
zvýšeným počtem vloupání do  domů 
a  dále drobnou majetkovou krimina-
litou, krádežemi v  obchodech a  volně 
odložených věcí,“ upozorňuje vedoucí 
PČR v  Říčanech s  tím, že se ale na-
opak podařilo objasnit oproti loňské-
mu roku více případů a skutků. 
Policistům se letos podařilo objasnit 
342 trestných činů, zatímco minulý 
rok pouze 263 skutků. Tento nárůst 
je znát na  celkovém procentu objas-
nění z 25,5 % na 30,7 %. Podle něj je 
tak patrné, že zvyšování počtu slou-
žících policistů se vyplácí a  činnost 
policie se tím zkvalitňuje.

Adéla Michalová
tisková zpráva města Říčany

Informace z radnice

město říčany poskytne obvodnímu oddělení 
Policie Čr peníze na vytvoření zázemí
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na Černokostelecké ulici v říčanech bude 
nové značení a radarové měření

Hlavní dopravní tepna Říčan pokračuje postupně 
ve své modernizaci. Po loňském kompletně novém po-
krytí vozovky tichým asfaltem a  letošní rekonstrukci 
části chodníků s oživenou zelení zde chystá Ředitelství 
silnic a dálnic nové dopravní značení a město Říčany 
radary pro úsekové měření.
Černokosteleckou ulici čekají opět další významné 
úpravy. „Připravuje se rekonstrukce havarijního mostku 
přes Rokytku, ale budeme se snažit dojednat, aby se termí-
nově nepotkala s dlouhodobě plánovanou rekonstrukcí dál-
ničního přivaděče, tedy ulice Říčanské,“ vysvětluje starosta 
Vladimír Kořen /Klidné město/ a  dodává: „Středočeský 
kraj bude Říčanskou opravovat na  jaře a  nejlepší by bylo, 
aby se mostek opravoval až o rok později, mohlo by to Říča-
ny dopravně odříznout od světa.“
Na jaře příštího roku by mělo také proběhnout vyznače-
ní vodorovného dopravního značení. Podle realizátora 
projektu Ředitelství silnic a dálnic má nové značení vést 
k větší bezpečnosti pohybu chodců na ulici. 
„V  rámci tohoto projektu chystáme na  celém úseku silnice 
I/2 v  Říčanech doplnit nebo obnovit vodorovné i  svislé do-
pravní značení. Jde o zakreslení nebo umístění dopravních 
značek a  bezpečnostních prvků nebo úpravy chodníkových 
ploch u  přechodů pro chodce z  důvodu bezpečnosti, prů-
jezdu nadrozměrných vozidel či zvýšení počtu parkovacích 
míst,“ vyjmenovává tisková mluvčí ŘSD Nina Ledvinová 
s tím, že odhadované náklady činí cca 1 milion korun. 
„Dopravní značení zahrnuje vodicí čáry, připojovací pruhy, 
parkovací pruhy, přechody nebo umístění balisetů pro zajištění 
bezpečného odstupu parkujících aut od křižovatek,“ doplňuje 
Dana Boxanová z odboru správy majetku a oddělení technic-
ké správy města a starosta doplňuje: „Chceme mít Černokoste-
leckou bezpečnou a zároveň atraktivní pro podnikání.“ 
„Rád bych poděkoval dopravní komisi, která se proble-
matikou dopravního značení intenzivně zabývala, zvlášť 
pak panu Mátlovi, který se i  účastnil jednání s  dotčenými 
orgány. Výsledek je vzhledem k  úpravě legislativy maxi-
mum možného pro dosažení bezpečnosti silničního provo-

zu i množství parkovacích stání na této komunikaci,“ říká 
radní pro dopravu Miloslav Šmolík /ODS/.
Další novinkou je umístění radarů na nejfrekventovanější sil-
nici ve městě. Úsekové měření má za cíl zklidnit dopravu a po-
stihnout řidiče, kteří nerespektují zákonné dopravní předpisy. 
Nejlepším řešením je podle radnice pronájem radarových za-
řízení, přičemž odhadované náklady při době nájmu 5 let činí 
20 000 Kč měsíčně pro úsek mezi Smrkovou a Lipovou ulicí. 
V současné době se připravuje výběrové řízení na dodavatele. 

Rekonstrukce chodníků a obnova zeleně 
v příštím roce
V  příštím roce budou na  této komunikaci také pokra-
čovat opravy chodníků a  revitalizace zeleně stejně jako 
v letošním roce, kdy došlo v úseku mezi ulicemi Haškova 
až po autobusovou zastávku U Nemocnice k vybudování 
nových širokých chodníků ze zámkové dlažby spolu s oži-
venou zelení, novým trávníkem a květináči. 
„Stavební práce spojené s  výstavbou chodníků proběhnou 
ve spodní části Černokostelecké v úsecích Haškova – směr 
k  mostu přes Říčanskou a  od  ulic Spojka po  K  Nádraží,“ 
upřesnila Dana Boxanová. 
„V souvislosti s opravami chodníků jsme obnovili nebo nově 
zasadili zeleň v úseku od ulice Haškova až cca 50 m za kři-
žovatku s ulicí Strašínská. Jednalo se o vysazení pásů živých 
plotů, založení trávníků a realizaci záhonů jarních cibulo-
vin a  letních letniček s  trvalkami ve  výhledech křižovatek. 
Podobný záhon byl nově vytvořen také na křížení ulic Spoj-
ka a Černokostelecká,“ rekapituluje úpravy Eva Šebková 
z odboru správy majetku s tím, že další revitalizace zeleně 
se na Černokostelecké plánuje až na příští rok.
„V zimě se vyčistí prostor svahu v zatáčce u Spojky, na jaře 
pak následují výsadby několika volně rostoucích keřů do to-
hoto prostoru a v zelených pásech v úseku od ulice Akátové 
směrem z města náhradní výsadby vhodných dřevin do vol-
ných prostorů trávníků,“ dodává. 

Adéla Michalová
tisková zpráva města Říčany
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oslava 95. výročí vzniku Československa v říčanech
Pietní setkání na náměstí a výsadba stromků v Aleji říčaňáků

U pomníků Tomáše Garrigua Masaryka a říčanských legionářů z 1. světové 
války na Masarykově náměstí v Říčanech se 28. října sešli zástupci města 
spolu s veřejností při příležitosti oslav 95. výročí vzniku Československa.

Téhož dne se za slunečného počasí ujali zástupci vedení města vysazování 
21 stromů starobylého druhu – jeřábu oskeruše v aleji Říčaňáků, která se 
nachází podél obnovené polní cesty navazující na ulici divišovu a pokra-
čující směrem k cestě U Kamene. „Doufám, že stromky se dobře uchytnou 
a porostou k radosti všech Říčaňáků. Alej tak byla obohacena o zajímavý 
druh ovoce, které se už často nevyskytuje, přitom se jedná o nádherný strom 
s velmi zajímavými plody,“ říká Hana Špačková. 

Starosta Vladimír Kořen přiložil spolu s místostarostkami Hanou Špačkovou 
a Karlou Egidovou k památníků pietní věnec a poté připomněl důležitost 
této chvíle. Sváteční akce se zúčastnili i radní Michal Mrázek, Vladimír 
Polánský, zdeněk Hraba a občané Říčan. Slavnostní událost vyvrcholila 
pěveckým vystoupením ženského sboru Sirény zUŠ Říčany.

Každý ze sázejících označil „svůj“ stromek svým jménem.

Sázení se účastnili zastupitelé města v čele se starostou města Vladimírem 
Kořenem. Na fotografii radní a zastupitel Michal Mrázek s rodinou. 

Autorka: Adéla Michalová
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noční podniky v říčanech ještě zvýší 
prevenci bezpečnosti na Černokostelecké 

a zajistí informační kampaň
Jen částečný úspěch přinesla akce, při které během léta 
zajišťovali veřejný pořádek v  okolí nočních podniků 
spolu s městskou policií také provozovatelé restaurač-
ních zařízení. Především okolí Černokostelecké ulice 
se dlouhodobě potýká s nárůstem výtržností a porušo-
váním nočního klidu. Město v úspěšné akci pokračuje 
a snaží se nalézt shodu mezi podnikateli, klienty noč-
ních podniků a nespokojenými obyvateli, kteří zde žijí. 
Až do ledna 2014 platí pro většinu nočních podniků v této 
části Říčan výjimka z obecně závazné vyhlášky z roku 2011, 
která se týká omezení provozní doby nočních podniků. 
Město v  říjnu rozhodlo prodloužit otevírací dobu přede-
vším díky výsledkům akce, kterou během září vyhodnotila 
městská policie a bezpečnostní komise. S provozovateli se 
ale radnice domluvila na posílení hlídek. 
„Radnice je mezi dvěma mlýnskými kameny. Jedním je pod-
nikání v zábavě, druhým jsou obyvatelé, kteří nesou náklady 
za škody plynoucí z nočního života. Majitelé a provozovatelé 
podniků znají můj osobní postoj – žádný radikální populis-
mus. Snažím se jít nejnáročnější cestou, aby podniky byly 
otevřené a v Říčanech existovala zábava. Snažím se ale také 
o to, aby lidé, kteří žijí v okolí, nebyli obětí této zábavy,“ uvedl 
starosta Vladimír Kořen /Klidné město/ k situaci, která se 
řešila i na jednání zastupitelstva. Na radnici byly směrová-

ny v posledních měsících dvě petice, jedna žádala zrušení 
výjimek, druhá naopak zábavní podniky obhajovala.

Spolupráce městské policie a bezpečnostní 
agentury se osvědčila
Podle vedoucího městské policie Václava Řezáče přitom při-
spěla letní akce výrazně k ochraně veřejného pořádku a pre-
venci bezpečnosti v  Říčanech: „Během uvedeného období 
strážníci zaznamenali postupný pokles narušování veřejného 
pořádku a podařilo se významně potlačit negativní jevy souvi-
sející s nočním životem. Velmi se osvědčil systém dvou pěších 
hlídek. Stabilní autohlídka MP se tak mohla věnovat celému 
městu a bezpečnostní agentura D.I.S. poskytla kvalifikované 
osoby na  zajištění prevence bezpečnosti. Činnost hlídek byla 
přínosem i pro návštěvníky, neboť v daném místě bylo možné 
kontaktovat někoho pro případnou pomoc.“ 
Podle něj se osvědčila také spolupráce s  občanským 
sdružením majitelů restaurací, které kromě součinnosti 
při úklidu pomohlo například také dohlížet nad přecho-
dy v době zahájení školního roku. „Jednání s občanským 
sdružením PRZ je efektivní, komunikace je aktivní se zá-
jmem řešit aktuální problémy,“ doplnil Václav Řezáč.  
Rozhodnutí o umožnění dalšího provozování nočních klu-
bů předcházelo setkání města se zástupci provozovatelů 
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a  občanů, kteří v  místě bydlí. Nespokojení občané se 
postavili proti provozu podniků po půlnoci a opakovanému 
porušování nočního klidu s  vysokou mírou vandalismu. 
Naopak majitelé restaurací, diskoték, heren a  barů 
nesouhlasily s  omezením provozní doby. „Nechceme, aby 
se naše město stalo večer mrtvým městem nebo městem du-
chů a naši občané včetně dětí nemuseli dojíždět za zábavou 
do Prahy,“ tvrdí majitelé zařízení. „Provoz zábavních podni-
ků po 2. hodině ranní nemá se zábavou v Říčanech naprosto 
nic společného,“ oponují v petici obyvatelé města. 

Nyní více pěších hlídek
Podmínkou shody mezi zúčastněnými je tak rozšíření 
počtu pěších hlídek v  nejrizikovější lokalitě křižovatky 
Černokostelecká a Riegrova – u Sportu a Ballagia. Nadále 
zde v nočních hodinách fungují stejně jako v létě městští 
strážníci ve spolupráci s Policií ČR a bezpečnostní agen-
turou, kterou financuje sdružení provozovatelů. Ti budou 
pokračovat i  v  úklidu veřejného prostranství a  nově se 
postarají o  rozjezd informační kampaně se zaměřením 
na prevenci ve veřejném pořádku.
„Kampaň se rozeběhne nejdříve prostřednictvím letáků 
v  provozovnách. A  pak i  díky TV obrazovkám v  podnicích 
bude průběžně probíhat 30 vteřin krátký spot zaměřený 
na  prevenci, který bude upozorňovat na  dodržování veřej-

ného pořádku, a budou zde i další krátké informace, např. 
o zákazu alkoholu, drog a jiných negativních jevů ve směru 
k mladistvým,“ dodává velitel MP.
To snad ocení i místní obyvatelé, podle kterých je činnost 
hlídek stále nedostatečná. „Hlídky jsou vzhledem ke svým 
pravomocem a i pozorovanému přístupu k problematickým 
situacím zcela nedostatečné pro zachování vymahatelnosti 
práva v oblasti Černokostelecké ulice, a nadále tak pokra-
čuje popíjení alkoholu na  zakázaných místech, následné 
rozbíjení důkazního materiálu či jiné způsoby znečišťování 
prostředí a rušení nočního klidu,“ přemítá Jan Hošek, zá-
stupce občanské iniciativy. 
„Vandalismus a nepořádek po noční zábavě stojí město, ale 
také obyvatele či majitele obchodů, desítky tisíc korun mě-
síčně. Vyvrácené značky, pošlapaná auta, utrhané schránky, 
rozbitá okna,“ vysvětluje starosta Vladimír Kořen a dodává: 
„Osud nočních podniků v Říčanech je v rukou především sa-
motných klientů. Je rozdíl mezi běžnou zábavou (přijít, po-
pít, zasmát se a zamilovat) a destruktivní zábavou na úkor 
města a jeho obyvatel (přijít, popít, poprat se a demolovat)  . 
V městské radě sedí zatím většina lidí, kteří věří, že se nebude 
muset přistoupit k radikálnímu zavírání hospod, barů a dis-
koték tak, jako to udělali v jiných městech.“   

Adéla Michalová
tisková zpráva města Říčany

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

V říjnu se veřejnosti slavnostně otevřely „brány“ nově 
opraveného okolí zříceniny hradu v Říčanech. Veškeré 
stavební práce prováděla společnost GREEN PRO-
JECT, která městu poskytla navíc dar v podobě přista-
věné zídky u  objektu stodoly. Zhotovitel tak postavil 
tuto část zcela na vlastní náklady.  
„V rámci akce „Říčany – úprava okolí hradu I. etapa“ jsme 
zdarma provedli navýšení kamenné obvodové zdi u objektu 
stodoly o rozměrech cca 3 x 0,4 x 0,5 metru,“ sdělil jednatel 
společnosti GREEN PROJECT Lukáš Novotný s tím, že 
tyto práce jsou darem pro město Říčany. 
Tato zídka byla dodatečným požadavkem ze strany sousední 
nemovitosti a  nebyla součástí projektu. Firma zrealizovala 
tuto zídku i z důvodu dobré spolupráce s městem. Celková 
cena těchto prací činila 10 tisíc korun dle prováděcí firmy. 
V  rámci I. etapy revitalizace okolí zříceniny hradu do-
šlo k  úpravě okolí části hradu a  hradní věže, stabilizaci 
stodoly, opravě schodů, nátěru studny a nasvětlení hradu 
a hradní věže. Stavební práce zafinancovalo město s pod-
porou dotace Programu rozvoje venkova ČR SZIF. 

Společnost Green ProJeCT přistavěla část 
zídky v rámci úprav okolí hradu zcela zdarma

Přilehlé okolí hradu tak získalo díky významné rekon-
strukci atraktivnější podobu.

Adéla Michalová
tisková zpráva města Říčany
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Informace z radnice

Vážené dámy, pánové, 
a  nejen Říčaňáci. Velmi 
dobrou zprávou je, že se 
účet ve prospěch Stacionáře 
Olga rozrostl na  úžasnou 
částku skoro 2,5 milionu 
korun! Pojďme všichni, 
každý podle svých mož-
ností, pomoci v  rámci dár-
covské kampaně dovybrat 
potřebné finanční prostřed-

ky! Do 31. 12. 2013 je potřeba mít na sbírkovém účtu 
částku 3 miliony korun. Věřím, že se to s vaší pomocí 
podaří! Každý dárce, který přispěl jakoukoliv částkou, 
zaslouží velké uznání. Velmi rád na  tomto místě mu-
sím poděkovat panu Antonínu Koláčkovi, který daroval 

stav účtu k 15. 11. 2013: 

2 447 676 Kč

Předvánoční zamyšlení?
Chtěl jsem původně napsat do Kurýru pár řádek o někte-
rých aktivitách vedení města z posledního období, o kte-
rých tiskové zprávy na  webových stránkách i  v  Kurýru 
zatím mlčely. Jde například o  vyhlášení stromořadí lip 
z roku 1968 v ulici Politických vězňů za památné stromy 
(usnesení rady města ze 17. 10. 2013) nebo o schválení 
prací a  činností v  říčanském lese na  další kvartál (usne-
sení rady města z 10. 10. 2013) nebo o přípravu podpisu 
smlouvy se Svazem měst a obcí (SMO) k projektu mezi-
obecní spolupráce (projednání radou města 7. 11. 2013). 
Ale asi se k tomu vrátím až někdy jindy. V době, kdy píši 
tento text, máme polovinu listopadu a hektické podzimní 
období každotýdenního projednávání často více jak 20 
usnesení v radě města zdaleka nekončí. Finišuje se před 
zimou nejen na  opravách a  investičních akcích po  ce-
lém městě, ale sumarizují se roční údaje v  kancelářích, 
připravují výhledy na  další období, dohání se manka 
zapomětlivých řidičů na  přepážkách dopravních agend, 
a  přitom na  nás ze všech obchodů problikávají předvá-
noční reklamní akce. Abychom se toho předvánočního 
zklidnění vůbec dočkali… Pravidelně dvakrát ročně se 
všemi zaměstnanci městského úřadu sumarizuji výsledky 

práce na společném setkání a hodnotíme efektivitu práce. 
V porovnání s podobně velkými městy (tzv. benchmarkin-
gová iniciativa od roku 2005) dosahujeme velmi dobrých 
výsledků, přestože se nám některé vleklé problémy daří 
zlepšovat jen pomalu. Zde se sluší připomenout například 
čekací dobu na  registru vozidel. Existují jistá omezení 
(především ta finanční), která se snad zlepší v dlouhodo-
bějším výhledu, jak o tom psal v úvodníku minulého Kurý-
ru pan radní Vladimír Polánský. Ale zpátky k předvánoč-
nímu období, které prvním adventem právě začalo. Mnozí 
i v osobním životě ke konci roku hodnotí své úspěchy a ne-
úspěchy a přijímají různá předsevzetí pro rok následující. 
Ať se vám tedy daří definovat svá přání i  ku prospěchu 
města a ostatních občanů, aby nás to tady bavilo. Tímto 
děkuji všem zaměstnancům úřadu i  všem dalším spolu-
pracovníkům za odvedenou práci v roce 2013 pro občany 
Říčan a celého správního území. Vnímám, že rozsah a ter-
míny úkolů vedly v některých případech až k přepracová-
ní s nepříjemnými zdravotními důsledky a budu se snažit 
tyto negativní dopady do budoucna co nejvíce eliminovat. 
Přeji všem zklidnění před Vánoci a využití delších prosin-
cových večerů třeba na příjemné posezení s přáteli a rodi-
nou. Rok 2013 nebyl jednoduchý, zasloužíte si to.

Tomáš Mařík
tajemník

dárcovská kampaň „deJTe dárek SVÉmU měSTU“ 
pokračuje a finišuje – blížíme se konečné sbírkové částce!

částku jeden milion korun a  pomohl nám přiblížit se 
realizaci celého projektu.
DĚKUJEME dárcům: pan Vondřich V., Koláček A., Zvěři-
nová Z., Smítková Z., Bubák Z., Šmolík M., Malý F., De-
long B.,  Trulley J., MaFiPo s.r.o., Štěpánková J., Šimek 
O., Junek F., Hraba Z., Baňařová P., Pajktrová J., Šrůtová 
L., Kašparová J., Horinovi, Dejcmarová A., zastupitelé 
KM, Nyklová P., Aubrecht J, Korecová L., Balounová J., 
Oáza Říčany s.r.o., Uliarczyk J., Kopecký J., Siganová J., 
Fialová J., Kolací Z., Berkovská M., Židlický V., Koreš M.
Číslo sbírkového účtu: Česká spořitelna Říčany: 1249-
320 390 319/0800
Finanční dar dle zákona 586/1992 Sb. lze odečíst od zákla-
du daně.

Michal Mrázek, radní pro zdrav. a soc. péči
stacionar@ricany.cz
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Na  přelomu října a  listopadu proběhla 
v  Říčanech oprava vozovky v  ulici Botič-

ská, kterou realizovala společnost Constructon, s. r. o., 
Jílové u Prahy na základě nejvýhodnější nabídky podané 
ve výběrovém řízení. Společnost realizuje opravy vozovek 
technologií recyklace stávajícího materiálu za  studena, 
který je obohacen o speciální materiál, jehož zapracová-
ním je vytvořena betonová podkladová deska, která není 

jen silná, ale i pružná. Nespornou výhodou je krátká doba 
stavebních prací a téměř neomezený pohyb osobních vo-
zidel v  průběhu výstavby. Dodejme, že celá akce trvala 
celkem 5 dní a doufejme, že parametry vozovky budou co 
nejdéle odolávat nejen klimatickým vlivům, ale také do-
pravní zátěži. Průběh stavby jsme pro vás zachytili na ná-
sledujících fotografiích.

Oddělení technické správy

oprava vozovky netradiční technologií
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Informace z radnice

  Schválený  Upravený  Skutečnost    % plnění
  rozpočet  rozpočet  k 30. 10. 2013  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)

185Ê643Ê100 182Ê762Ê914 161Ê399Ê240 88,31

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

53Ê078Ê095 58Ê547Ê100 48Ê136Ê626 82,22

Kapitálové příjmy (příjmy z prodeje majetku) 3Ê600Ê000 34Ê596Ê894 29Ê261Ê846 84,58
Přijaté dotace 90Ê497Ê990 97Ê295Ê194 66Ê773Ê340 68,63
Přijaté splátky půjček  253Ê200 279Ê200 239Ê040 85,62
Příjmy celkem 333Ê072Ê385 373Ê481Ê303 305Ê810Ê092 81,88
Příjmy fondů z rozpočtu města (grantový, fond 
rozvoje bydlení, humanitární, sociální)

38Ê307Ê850 76Ê329Ê942 46Ê738Ê181 61,23

Rozpočtové příjmy celkem 371Ê380Ê235 449Ê811Ê245 352Ê548Ê273 78,38
Přebytek hospodaření za minulý rok 30Ê900Ê000 68Ê949Ê171 68Ê949Ê193 100,00
Příjmy celkem vč. přebytku hospodaření 402Ê280Ê235 518Ê760Ê416 421Ê497Ê466 81,25
 
VýdaJe 
Běžné (provozní) výdaje 211Ê284Ê286 233Ê563Ê776 178Ê703Ê780 76,51
Rozpisové rezervy 9Ê877Ê255 4Ê779Ê016 0 0,00
Běžné výdaje celkem 221Ê161Ê541 238Ê342Ê792 178Ê703Ê780 74,98
Kapitálové (investiční) výdaje 99Ê123Ê884 156Ê855Ê873 74Ê321Ê367 47,38
Rezervy na investice 4Ê377Ê010 7Ê921Ê858 0 0,00
Investiční výdaje celkem 103Ê500Ê894 164Ê777Ê731 74Ê321Ê367 45,10
Výdaje celkem 324Ê662Ê435 403Ê120Ê523 253Ê025Ê147 62,77
Převody z rozpočtu města do fondů (grantový, 
fond rozvoje bydlení, humanitární, sociální)

38Ê307Ê850 76Ê329Ê942 46Ê738Ê181 61,23

Rozpočtové výdaje celkem 362Ê970Ê285 479Ê450Ê466 299Ê763Ê328 62,52
Splátky úvěru 39Ê309Ê950 39Ê309Ê950 38Ê262Ê615 97,34
Výdaje vč. splátky půjčky 402Ê280Ê235 518Ê760Ê416 338Ê025Ê943 65,16
rozdíl příjmy – výdaje 0 0 83Ê471Ê523

Přihláška do řízení o přidělení bytu se podává na předepsaném 
formuláři v termínu do 27. 12. 2013, přičemž za datum podání 
se považuje datum osobního doručení přihlášky do podatelny 
MěÚ v Říčanech, nebo datum doručení přihlášky zaslané 
poštou. Formulář přihlášky, náležitosti přihlášky, podmínky 
a průběh řízení o přidělení bytu jsou k dispozici na veřejných 
stránkách www.ricany.cz nebo v podatelně MěÚ v Říčanech.
Konečné  přidělení  bytu  v  režimu  řízení  o  přidělení  bytu 
komerčního  schvaluje  Rada  města  Říčany  na  základě 
provedeného výběrového  řízení, včetně  jmenování náhradníka 
a výsledek je následně zveřejněn správcem bytového fondu. 
Výběrové  řízení  bude  provedeno  formou  veřejného  otevírání 
obálek  v  zasedací  síni  budovy  Městského  úřadu  Říčany  č. 
p. 53/40. Pozvánka na toto výběrové řízení Vám bude zaslána 
na kontaktní adresu, uvedenou na Vaší přihlášce.

Hlavním  kritériem  je  nejvyšší  nabídnutá  cena  měsíčního 
nájemného  a  splnění  podmínky  složení  jistiny  před  konáním 
výběrového řízení ve výši 18.500,-- Kč na účet města Říčany   č.: 
6015-724201/0100,  VS  36123521  a  specifický  symbol  uvede 
fyzická osoba rodné číslo a právnická osoba IČ. Minimální výše 
nabídnuté ceny měsíčního nájemného je 90,- Kč/m2 plochy bytu.
Prohlídky  bytu  se  budou  konat  v  těchto  termínech  4.12.  2013 
a 18.12. 2013 vždy od 15.00 hodin. Sraz zájemců o prohlídku je 
v kanceláři č. 16 - oddělení hospodářské správy odboru správy 
majetku  města,  budova  č.  p.  53  Městský  úřad  v  Říčanech. 
V případě, že se v daném termínu a hodině do kanceláře nedostaví 
alespoň jeden zájemce, pak se tato prohlídka nekoná.

Vyvěšeno: 26. 11. 2013  Termín sejmutí:  27. 12. 2013
evžen Heyrovský, vedoucí Odboru správy majetku 

Město Říčany
v souladu s platnou Směrnicí města Říčany č. 1/2009 zveřejňuje záměr obce 

uzavřít na dobu určitou 5 let nájemní smlouvu na pronájem 
komerčního bytu č. 21 ve 4. podlaží domu č. p. 35/4 Masarykovo nám. 

v Říčanech kategorie standard, typ 2 + 1 o celkové ploše 67,40 m2.

14 texty.kuryr@ricany.cz



Informace z radnice

Vážení občané říčanští! V průběhu roku 2013 byly v Ří-
čanech investovány nemalé finanční prostředky, mimo 
jiné i do zeleně. Kromě provádění pravidelné údržby, pro 
kterou byl průběh letošního roku poměrně složitý, bylo 
několik lokalit revitalizováno, na mnoha místech vznikly 
zcela nové prvky zeleně.
Rozsahem zřejmě největší byla obnova zelených pásů u dů-
ležité průjezdní komunikace – Říčanské ulice. Došlo zde 
k  odstranění starých a  nevitálních živých plotů po  opra-
vě chodníků. Byla sem navezena nová, nezasolená půda 
a vysazeny pásy živých plotů z ptačího zobu. Ve výhledech 
křižovatek (kde není vhodné umístit keře kvůli rozhledu 
a bezpečnému výjezdu) jsme vysadili kombinaci cibulovin, 
které v létě vystřídají letničky, a trvalek. Podobný zelený pás 
byl zhotoven i u křižovatky se Strašínskou ulicí a v trojúhel-
nících trávníků křižovatky Černokostelecké a  Spojky byl 
založen trvalko-cibulový záhon ve stejném stylu.
V  jiné lokalitě (kolem nádraží) byly nově upraveny sva-
hy nad tratí u „myší díry“ a u rondelu. U vstupu pod trať 
z Cesty Svobody byl založen nový pás trvalek, keříků a ci-
bulovin. Dále vznikl nový záhon růží podél cestičky v par-
ku v Mánesově ulici. Dokončili jsme i záhon kolem kašny 
v parku A. Švehly a byla provedena drobná výsadba keřů 
v ulici U Hradu. Další výsadby jsme realizovali u dětského 
hřiště v Sheinerově ulici, u starého hřbitova na Černokos-
telecké naproti Tescu a  u  bytových domů v  Domažlické 
ulici. V  neposlední řadě pak připomenu výsadbu pásů 
růžovo-bíle kvetoucích tavolníků do  zelených pásů mezi 
stromy v Nerudově ulici. 
Všechny tyto výsadby vznikly proto, abychom naše spo-
lečné prostředí učinili hezčím a příjemnějším k žití. Proto 
nás nesmírně mrzí, když se mezi námi najdou tací spolu-
občané, kteří si neváží úsilí města a ostatních občanů a do-
pouštějí se na zeleni vandalismu. Vytrhávají nové rostlinky 
(a někdy si je půjčují domů), lámou větve stromků a keřů, 
šlapou v hlinitých záhonech na náměstí, kde na první po-
hled nic neroste, ale kde spí na  jaro připravené cibulky 
tulipánů a  především vjíždějí a  parkují svými automobily 

v travnatých zelených pásech všude po městě, a to i na čer-
stvě založených trávnících (možná by ale v mnoha přípa-
dech pomohlo nezdráhat se udělat pár kroků navíc...).
Prosíme vás proto, snažte se zachovávat a  ochraňovat 
zeleň, která vám i vašim spoluobčanům pomáhá vytvářet 
v Říčanech hezčí a příjemnější prostředí. Zároveň děku-
jeme všem občanům Říčan, kteří nám svou péčí o vlastní 
zahrádky i okolní veřejné prostory hodně pomáhají!

Eva Šebková
oddělení technické správy

Zeleň ve městě je 
tady pro všechny

Někteří nenechaví spoluobčané „nutně potřebují“ části veřejného trávníku 
pro svoji zahrádku (nové trávníky na Černokostelecké ulici).
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Bezpečnost a infrastruktura

Městská policie Říčany
komenského nám. 1619/3, 251 01 říčany 

e-mail: mestska.policie@ricany.cz

Tel. 323 618 150  
Mob. 725 022 765

městská policie radí a informuje

Z knihy událostí
12. října, 00.45 a 5.38
Strážníci během šesti hodin služby zjistili dva řidiče moto-
rových vozidel pod vlivem alkoholu. Prvnímu se vymstilo 
zastavení s vozidlem na chodníku v ulici Černokostelecká. 
Řidič strážníkům nadýchal při orientační dechové zkouš-
ce 1,57 promile alkoholu. Byl tak důvodně podezřelý ze 
spáchání trestného činu. Strážníci jej omezují na osobní 
svobodě a předávají k provedení dalších opatření Policii 
ČR. V druhém případě zafungovala spolupráce operátora 
kamerového dohlížecího systému a hlídky městské policie 
v terénu. Operátor si totiž všiml muže, který zjevně posil-
něn alkoholem odjíždí s vozidlem z ulice Černokostelecká 
směrem na Kutnou Horu. Strážníci řidiče zastavují. Ori-
entační dechová zkouška potvrzuje podezření. Přítom-
nost alkoholu v dechu je u řidiče s pozitivním výsledkem, 
a  to v  hodnotě 0,79 promile. Ze svého přestupkového 
jednání se bude zpovídat příslušnému správnímu orgánu. 

12. října, 15.07
Obsluha čerpací stanice v  ulici Černokostelecká ozna-
muje strážníkům divně se chovající mladou ženu, která 
si bezdůvodně lehá na zem, křičí a skáče před odjíždějí-
cí vozidla od čerpací stanice. Po příjezdu hlídky městské 
policie na místo se žena ukrývá v nedalekém křovinatém 
porostu. Při pokusu o navázání kontaktu tato žena neod-
povídá a pouze vydává nesrozumitelné zvuky. Totožnost 
ženy se strážníkům daří zjistit až po několikaminutovém 
vyjednávání. Na místo strážníci přivolávají zdravotnickou 
záchrannou službu, jelikož všechny zjištěné poznatky na-
svědčují tomu, že žena je drogově závislá a má zdravotní 
problémy. Při pokusu o ošetření začíná být žena agresivní 
na všechny přítomné. Strážníci byli nuceni použít donu-

covací prostředky, a to hmaty, chvaty, a nakonec ženě při-
ložit i služební pouta tak, aby byla zajištěna ochrana všech 
přítomných zasahujících. Přítomný lékař na místě rozho-
duje o převozu ženy do specializovaného zdravotnického 
zařízení v  Praze. Do  celé události se tak zapojuje i  hlíd-
ka Městské policie hlavního města Prahy, která poskytla 
nejen součinnost při převozu ženy, ale zejména ochranu 
výjezdu zdravotnické záchranné služby. 

7. listopadu, 9.50
Strážníci přijímají telefonické oznámení od ženy, která 
strážníkům sděluje, že byla okradena neznámým mu-
žem. Ona a  tento muž se nachází na  Masarykově ná-
městí. Více žena nesdělila a ukončila hovor. Na zpětné 
volání již telefon nikdo strážníkům nezvedá. Hlídka 
strážníků se okamžitě dostavuje na místo a  je upozor-
něna pískotem přítomných přihlížejících na  prostor 
před základní školou. Zde se nacházela skupinka 
mužů, která pasivně zabraňovala jednomu z nich v po-
hybu. Nacházela se zde i  oznamovatelka. Strážníci 
zjišťují, že oznamovatelka je zaměstnancem obchodu 
u  železniční zastávky. Muž, kterého žena označila, se 
dopustil drobné krádeže zboží v tomto obchodě. Žena 
jej pronásledovala až na Masarykovo náměstí, kde se jí 
ho za pomoci ostatních podařilo zadržet. Muž veškerá 
obvinění odmítá a  na  výzvu strážníků k  prokázání to-
tožnosti reaguje podrážděně a sděluje, že žádný průkaz 
totožnosti u sebe nemá, že jej „pro jistotu“ u sebe neno-
sí. Oznamovatelka hlídce strážníků sděluje, že veškeré 
počínání muže je zaznamenáno kamerovým systémem, 
který je v obchodě umístěn. Jelikož muž ani po nezbyt-
né součinnosti strážníků nebyl schopen prokázat svou 
totožnost, byl převeden na Policii ČR. Po zjištění totož-
nosti muže je strážníky vyhodnocen pořízený záznam 
kamerového systému v obchodě. Ze záznamu je vše jas-
né a  prokazatelně vyplývá, že muž se drobné krádeže 
zboží dopustil. Muž podezřelý z přestupkového jednání 
pod tíhou důkazů nezapírá a souhlasí s vyřešením své-
ho jednání uložením blokové pokuty.

Městská policie Říčany přeje čtenářům Říčanského kurý-
ru šťastné a veselé Vánoce a klidné prožití svátků.

Jindřich Joch
zástupce vedoucího Městské policie Říčany

Pět našich borců se v sobotu 19. října vypravilo do Muka-
řova. Zde se konala poslední z  řady soutěží středočeské 
ligy v  TFA, tzv. železný hasič. Všichni závodníci si opět 
dali pořádně do  těla a  v  náročné soutěži ze sebe dostali 
skvělé výkony. Za  zmínku stojí umístění našeho závod-
níka Jakuba Kratochvíla. Ten se v rámci celé ligy umístil 

Co nového u hasičů
www.sdhricany.wz.cz
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na  pěkném sedmém místě. Naše jednotka absolvovala 
také výcvik v protiplynovém polygonu. V sobotu 20. října 
jsme se vypravili do Příbrami, abychom si vyzkoušeli, jaké 
to je, pohybovat se v neviditelném prostředí zadýmeného 
polygonu. V sobotu 26. října jsme se vypravili do Odolené 
Vody, kde se v místní části Dolínek konala tradiční noční 
soutěž hasičských družstev. Letos se nám opravdu zada-
řilo. Naše družstvo se mezi silnou konkurencí neztratilo 
a obsadilo skvělé čtvrté místo. Za sebou tak nechalo dal-
ších čtrnáct družstev. V  sobotu 9. listopadu jsme přijali 
pozvání na  Podzimní slavnosti do  Olivovny. Opět byla 
k vidění naše technika a výstroj. A děti si mohly vyzkoušet 
uhasit domeček pomocí ruční džberové stříkačky.
Během prosince se s námi budete moci setkat na tradič-
ních adventních setkáních, která se budou konat každou 
adventní neděli na Masarykově náměstí. 

S přáním poklidného času adventního a hezkých Vánoc
Filip Šilar

jednatel SDH  Říčany

Bezpečnost a infrastruktura

Na  přelomu října a  listopadu se dobrovolní hasiči z  Kuří 
zapojili do pomoci s přípravou obce na zimu. Ve spolupráci 
s osadním výborem Kuří se podíleli na úklidu listí v obci. 
Dále prováděli udržovací práce na místním rybníku, který 
slouží jako požární nádrž. Posekali trávu v jeho okolí a vy-

čistili přítok. V hasičské zbrojnici provedli zateplení oken 
a ve finále jsou práce na staronové cisterně, kterou se kuř-
ským hasičům podařilo získat. Všem, kteří přiložili ruku 
k dílu, děkuji. 

Karel Chaloupecký, velitel SDH Kuří

Jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH) Říčany 
absolvovala dne 20. 10. 2013 praktický výcvik nosite-
lů dýchací techniky v protiplynovém polygonu na sta-
nici Hasičského záchranného sboru (HZS) Příbram. 
Výcviku se účastnilo 11 členů JSDH Říčany spolu 
s  mjr.  Josefem Kudrnou z  HZS územního odboru 
Kolín. Fyzicky a psychicky náročný den si vyžadoval 
dobrou fyzickou a psychickou kondici. Naštěstí všich-
ni zúčastnění výcvik zdárně dokončili. Po absolvování 
náročného výcviku jsme se, posilněni z místní restau-
race, vydali na  poučnou exkurzi do  příbramských 
dolů. Projeli jsme se i hornickým vláčkem a dokonce 
si i povinně zazpívali. Celý den jsme završili návratem 

do  hasičské zbrojnice v  Říčanech a  úklidem dýchací 
techniky. Jménem celé JSDH Říčany bych chtěl po-
děkovat našim profesionálním kolegům z  HZS Pří-
bram za  jejich ochotu a  trpělivost. Panu mjr.  Josefu 
Kudrnovi za  to, že tento výcvik a  následnou exkurzi 
navrhl a naplánoval. Dále bych chtěl poděkovat všem 
členům JSDH Říčany, kteří se výcviku zúčastnili. 
A v neposlední řadě děkuji panu Jiřímu Skočdopole-
mu, řediteli Útvaru krizového řízení města Říčany, 
a současně městu Říčany za uvolnění finanční částky 
na tento výcvik.

Ondřej Nejedlý
technik chemicko-technické služby, JSDH Říčany



ných úponků s  přísavnými terčíky. 
Hnědá brázditá kůra kryje větve, 
které mohou u starých jedinců dosa-
hovat při zemi více než 10 cm v prů-
měru.
Velké listy s  dlouhými řapíky mají 
většinou tři zašpičatělé, hrubě zuba-
té laloky. Svrchu jsou leskle zelené 
a  lysé, zespodu s  pýřitou žilnatinou. 
Na podzim se barví od žlutooranžové 
do tmavočervené barvy.
V červnu rozkvétají vrcholičnaté laty 
s nenápadnými zelenými květy. Kon-

cem léta dozrávají plody, tmavomod-
ré ojíněné bobule nepříjemně trpké 
chuti.
Loubinec trojlaločný je vysazován 
jako pokryvná rostlina, která ideálně 
porůstá svislé stěny. Často je sázen 
do  zahrad a  parků. Při procházkách 
po  Říčanech můžeme dokonce po-
tkat několik domů kompletně obrost-
lých loubincem.

Jakub Halaš

Životní prostředí a zdraví

72

Loubinec trojlaločný 
Parthenocissus 
tricuspidata
Loubinec je příbuzný révě, ale jeho 
plody se nedají využít. Zřejmě proto 
se loubincům lidově říká psí víno. Co 
není v plodech, je v listech. Lidé mají 
loubinec trojlaločný rádi kvůli krás-
nému podzimnímu zbarvení.
V  Severní Americe a  východní Asii 
roste asi 10 druhů popínavých lián, 
řazených mezi loubince. U  nás se 
často pěstuje také loubinec pětilistý 
(Parthenocissus quinquefolia), s  dla-
nitě složenými listy a ovíjivými úpon-
ky místo přísavných destiček.
Loubinec trojlaločný je doma v  Ja-
ponsku, východní Číně a  v  Kore-
ji. Do  Evropy byl dovezen roku 
1862, v  Čechách se poprvé pěstuje 
od roku1914 v Průhonicích.
Loubinec trojlaločný šplhá do  výšky 
až 20 metrů. K  podkladu se přichy-
cuje pomocí krátkých, bohatě větve-
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Životní prostředí a zdraví

Těžíme hliník 
z našich domácností
Víčka od  jogurtů, obaly od  čokolád, 
víčka od paštik, plechovky od piva či 
nádoby od sprejů. To vše je vyrobeno 
z  hliníku. S  hliníkem se setkáváme 
doslova na  každém kroku, jelikož 
se jedná o  široce využívaný materi-

ál. Bohužel, většina těchto obalů je 
pouze na  jedno použití. Je tedy nut-
né vždy vytěžit nové suroviny, draze 
a energeticky náročně z nich vyrobit 
hliník, který pak slouží jen velmi 
krátkou chvíli na zabalení svačiny či 
něčeho podobného, a pak je vyhozen.
Je tedy opravdu nutné pokaždé vyrá-

bět nový hliník, když se dá recyklovat 
– a tím ušetřit až 95 % energie oproti 
výrobě? O surovinách, které nemusí-
me vytěžit, ani nemluvě. Řeknete si: 
,,Proč ho všichni netřídí?“ 
My jsme si to řekli již před 10 lety, 
kdy jsme začínali se soutěží „Těžíme 
hliník z  našich domácností“ v  ří-
čanských školách a školkách. Od té 
doby se soutěž podstatně rozšíři-
la. Dnes ji organizujeme společně 
s  Ochranou fauny ČR a  zapojeny 
jsou desítky škol ve  Středočeském 
a Jihočeském kraji.
V  Říčanech se může přidat každý. 
Stačí doma sbírat víčka, plechovky 
a  další hliníkové obaly (poznáte je 
podle symbolů AL, ALU, 41) a na za-
čátku května (přesný termín bude 
včas oznámen) je odevzdat.
Pokud chcete soutěžit v  rámci školy 
či školky, musí být vaše škola při-
hlášena do  soutěže, a  to nejpozději 
do konce roku.
Těšíme se na váš hliník, který se těší 
na recyklaci.

Alžběta Macková
www.ekoricany.orgFO
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Dosadba stromů 
v Aleji Říčaňáků 
V    Aleji Říčaňáků přibylo 48 ovoc-
ných stromů: třešní, jabloní, hrušní 
a  švestek.  Kdokoli měl možnost za-
sadit si „vlastní strom“ do této aleje, 
spojující Říčany (od  ulice Divišova) 
s  cestou vedoucí směrem od  Oázy 
na  Světice. Zájem byl veliký, takže 
o  půl jedenácté dopoledne už byly 
všechny stromy zasazeny. Sázení se 
zúčastnilo přibližně dvacet rodin, 
nejen z  Říčan, ale i  ze Světic, Teho-
va a  Strančic. Děti pilně zasypávaly 
stromky a  obalovaly je ochranným 
obalem proti okusu. „Vlastní strom“ 
budou mít v  aleji nejen jednotlivci, 
ale i školy a spolky. Doufáme, že tato 
alej bude i nadále lidi spojovat a sta-

ne se oblíbeným cílem vycházek, spo-
lu s  okolními sady a  rybníky. Sázení 
stromů připravili pracovníci oddělení 
technické správy města Říčany.
Ekocentrum Říčany, které akci po-
máhalo organizovat, se stará o nava-
zující ořechovou alej u  Srnčího ryb-

níka. Přivítáme další dobrovolníky, 
kteří se chtějí zapojit do péče o sady 
a  louky v  okolí Říčan. Nejbližší pro-
řezávání ořechového sadu se bude 
konat v lednu, sledujte stránky www.
ekoricany.org.

Kateřina Čiháková
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Životní prostředí a zdraví

okrašlovací spolek 
v říčanech

V  listopadu jsme se 
setkali na přátelském 
posezení na  téma ve-
řejná zeleň, ochrana 
fauny a ptáci ve měs-

tě. Setkání trvalo téměř dvě hodi-
ny a  zúčastnili se ho jak odborníci 
v dané oblasti (p. Blahník a p. Moud-
rý), tak i zaměstnanci města p. Šeb-
ková a p. Petr. Pan Blahník zdůraznil 
významné postavení Říčan v historii 
péče o veřejnou zeleň, a to díky Fran-

tišku J. Thomayerovi, který zde za-
ložil školky. Pan Thomayer byl také 
prvním předsedou Okrašlovacího 
spolku v  Říčanech. Bohužel situace 
se po  roce 1948 výrazně zhoršila, 
veřejná zeleň začala chátrat, a  tak 
původní výsadba z  Thomayerovy 
doby zůstala pouze v  soukromých 
zahradách. Zlepšení nastalo po  roce 
1989, nicméně se objevil i  opačný 
trend související s rozvojem automo-
bilismu (asfaltování silnic, budování 
parkovacích ploch, atd.). V průběhu 
setkání jsme si také povídali o alejích 
ve městě (např. v Nerudově ulici).
Na  závěr setkání p.  Moudrý hovořil 

o krmení ptáků zejména v zimním ob-
dobí, o péči o krmítka a budky. Účast-
níci měli k dispozici jak vzorky vhod-
ných krmítek a  budek, tak i  písemné 
materiály k  dané problematice. Zá-
jemci o krmení, krmítka a budky pro 
ptáky se mohou na Okrašlovací spolek 
obracet i nadále, a to buď prostřednic-
tvím e-mailu osricany@seznam.cz 
nebo u I. Moudré na tel. 702 987 742.
Na závěr tohoto povídání nám dovol-
te vám popřát všechno nejlepší v  no-
vém roce, hodně štěstí, zdraví i osobní 
pohody.

Irena Moudrá
jednatelka spolku

Tímto bychom rádi poděkovali měs-
tu Říčany za  poskytnutí finančních 
prostředků z Grantového fondu měs-
ta, díky němuž jsme mohli  připravit 
bohatý program a  spousty odměn 
pro  tak velké množství dětí a  rodičů 
ze širokého okolí. Účast byla veliká 
a  celé odpoledne se Olivovnou  roz-
léhal dětský smích a  nadšení.  Dě-
kujeme především našemu hlavní-
mu partnerovi akce – společnosti 
CAR MOTORS MB, HEIDI, která 
ve  svých vystoupeních zapojila děti 
do  zpěvu a  tance, mediálnímu part-
nerovi časopisu ZÁPRAŽÍ, společ-
nostem CROCODILLE,  SUNAR, 

HERO, WIKY hračky a BAMBULE. 
Poděkování patří i těm, kteří se podí-
leli na programu a aktivitách pro děti 
– PARTY NEJEN PRO DĚTI, kou-
zelník ONDŘEJ SOUKUP, SBOR 
DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Říča-
ny, ANT PARKOUR, ATS DOMINO, 
pěvecký sbor ELIŠKY ERLICHOVÉ, 
MORTIMER ENGLISH CLUB Ří-
čany a GYMNASTIKA Říčany. Podě-
kování patří i široké veřejnosti, která 
na sobotní akci přišla s velmi dobrou 
náladou a společně s námi si slavnost 
do  poslední chvíle užila.  Budeme se 
na  vás opět těšit při dalších akcích 
nejen pro děti, které kolektiv pracov-
níků Olivovny společně připravuje. 
Více informací na  našich webových 
stránkách www.olivovna.cz.

Olivova dětská léčebna a Občanské sdružení Gabriel
el
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účinkuje Smíšený pěvecký sbor GABRIEL
 

a dětský soubor BROUČCI

Přĳ ďte si poslechnout vánoční písně a koledy 
a třeba si s námi i zazpívat.

Vstupné dobrovolné, děti polovic.
Výtěžek bude věnován Olivově dětské léčebně.

                                                    

 

   sobota 7.prosince v 17 hodin

 v kapli O
livovn

y

www.gabrielos.cz             www.olivovna.cz           www.ricany.cz

Podzimní slavnost v pohádkové olivovně

Křídlatka  
v Říčanech 2013
Likvidace křídlatky v  našem měs-
tě probíhá již od  r. 2007. Proto je 
na  místě celkové zhodnocení dosa-
vadních výsledků. V  Říčanech bylo 
zjištěno celkem 17 lokalit o  celkové 
rozloze cca 4800 m2. V  současné 
době se dá říci, že je zlikvidována kří-
dlatka na cca 3.000 m2. Na této ploše 
provádí Okrašlovací spolek monito-
rování opětovného výskytu a případ-
nou likvidaci jednotlivých rostlin. 
Z  větších lokalit, které se podařilo 
vyčistit, jmenujme alespoň Srnčí pa-
louček, Smiřických, Pod lihovarem, 

Do  Lehovic. Na  Srnčím paloučku 
byla založena květnatá louka. Poda-
řilo se tak po padesáti letech navrátit 
Srnčí palouček do  původního stavu, 
což si pochvalují pamětníci, zejména 
bývalí skauti.
V  r. 2013 byla nově zahájena práce 
na  vyčištění „utajené“ plochy v  Haš-
kově ulici za  garážemi. A  to za  vydat-
ného přispění obyvatel ze sousedních 
bytovek, pana Karla Lennera a  Karla 
Šubrta, kterým tímto děkujeme. Dále 
za účasti Krajské správy a údržby silnic 
Středočeského kraje započala likvida-
ce na  dvou lokalitách u  přípojky nad 
Krabošicemi. Činnost města Říčany 
i  Okrašlovacího spolku bude pokračo-

vat na  zbývajících lokalitách, cílem je 
zlikvidování křídlatky na  celém území 
Říčan. Pro rok 2014 nabízí Okrašlovací 
spolek bezplatnou pomoc i občanům při 
likvidaci křídlatky na jejich zahrádkách. 
Dosažený výsledek je možné hodno-
tit jako výrazný úspěch. Nezbytným 
předpokladem je samozřejmě vstřícný 
přístup ze strany města Říčany, včet-
ně finančního zajištění jak v rozpočtu 
města, tak v grantovém řízení. Je třeba 
trpělivě a důsledně pokračovat v zapo-
čaté společné práci. Jen tak dokážeme 
– a jsme o tom přesvědčení – že za ně-
kolik let budou Říčany bez křídlatky. 

Jiří Pánek
Okrašlovací spolek v Říčanech
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Pro seniory

SENIORCENTRUM ŘÍČANY
Protože se nám pomalu blíží konec roku 
a  s  tím spojené vánoční svátky, sešli 
jsme se na již tradičním Adventním se-
tkání seniorů v MěKS v pondělí 29. lis-
topadu od 14 hodin. K tanci i poslechu 

nám hrála hudební skupina Šarm z Prahy a pro sváteční 
náladu jsme ochutnali i  svařené víno z  Moravy. A  tak 
jsme mohli společně uzavřít letošní úspěšný rok (slaví-
me již osmé výročí zahájení aktivit pro seniory) a s chutí 

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

Pravidelné akce:
Cvičení na židlích – každé úterý v DPS Senior od 15.30 
do 16.30 hodin.
Zdravotní jógová cvičení – v  DPS Senior každé úterý 
a čtvrtek 18.00–20.00 hodin.
Setkání seniorů v Domově Pod Kavčí Skálou – každou 
středu po 14 dnech od 14.00 hodin. 
Pěvecký kroužek – každou první a  třetí středu v měsíci 
od 15.00 hodin v jídelně DPS Senior. 
Povídání o historii – každou druhou středu od 16.00 ho-
din ve společenské místnosti DPS Senior. 

Akce:
n 2. prosince, pondělí – Nad Biblí
 Místo: DPS Senior – společenská místnost. Začátek: 16.00 

h. Vstup zdarma. Na setkání se těší Hana Zavadilová.
n 3. prosince, sobota – Adventní Amberg (Německo) 
 Prohlídka starého bavorského středověkého města s prů-

vodcem. Možnost koupání v  Kurfiřtských lázních. Cena: 

750 Kč (v ceně je pouze doprava a průvodce). Odjezd z Pra-
hy z Florence v 6.00 h, návrat do Prahy okolo 21.00 h.

n 10. prosince, úterý – Hudební hodinka
 Místo: DPS Senior – společenská místnost. Začátek: 16.00 

h. Vstup zdarma. Na setkání se těší Hana Zavadilová.
n 11. prosince, středa – Povídání o historii – Šest žen 

Jindřicha VIII. (dokončení)
 Místo: DPS Senior – společenská místnost. Začátek: 16.00 

h. Vstup zdarma. Na setkání se těší Jiřina Kutláková.
n 12. prosince, čtvrtek – Adventní posezení s harmonikou
 Místo: DPS Senior – jídelna. Začátek: 15.00 h. Srdečně 

vás zveme na přátelské posezení při poslechu lidových 
i vánočních písniček s harmonikou. Drobné občerstvení 
(káva, čaj, svařené víno, pečivo). Vstup zdarma.

n 19. prosince, čtvrtek – Adventní setkání v  Domově 
Laguna Psáry 

 Místo: Domov Laguna Psáry. Odjezd autobusem z Ří-
čan v 17.00 h z aut. zastávky K žel. stanici, 17.05 h aut. 
zastávka Rychta, 17.10 h aut. zastávka Sukova ul., 
17.15 h aut. zastávka Masarykovo nám. Srdečně zveme 
nejen seniory na přátelské setkání u příležitosti advent-
ních svátků – bohaté kulturní vystoupení a občerstvení. 
Účastníci obdrží malou pozornost – dárek. Akce je zdar-
ma. Vzhledem k omezené kapacitě autobusu je nutné se 
závazně přihlásit u I. Moudré co nejdříve. 

Kontakt (informace a přihlášky):
Irena Moudrá, tel.: 732 383 424,  
e-mail: seniorcentrumricany@centrum.cz, kontaktní 
místo: DPS Senior, Komenského nám. 1850, Říčany.
Návštěvní den (ostatní dny a hodiny dle domluvy): 
čtvrtek 19. prosince 2013 od 10.30 do 12.30 h.

vykročit do roku nového. Rádi bychom vám poděkovali 
za vaši přízeň a podporu a těšíme se na další setkání při 
našich akcích. 
Rádi bychom touto cestou poděkovali jak našim dobro-
volníkům a  spolupracujícím organizacím, tak i  dárcům 
a  sponzorům. Jmenovitě bych chtěla vyzdvihnout pod-
poru ze strany města Říčany, Krajského úřadu Středočes-
kého kraje, Ministerstva sociálních věcí a  zdravotnictví, 
MěKS Říčany, DPS Senior a firmě Baronetto, s.r.o.

Irena Moudrá
předsedkyně správní rady 

PROSINEC:
Jmelíčko zelené, jablíčka na  stromku, postůj tu člověče 
a pozři štědrovku. Pozři a rozjímej. Dej druhým kus sebe, 
aby se láska a víra šířila od tebe.
…a přišel čas Vánoc do Betlémské kaple – tradiční vá-
noční výstava + výstava betlémů v kostele Panny Marie 
Sněžné – Jungmannovo náměstí.

Toulky se seniory (i neseniory) vás zvou na tyto akce:

n Betlémy a vánoční tradice nás povedou do obou těchto 
míst na JITKU – čtvrtek 5. 12. 2013. Vycházku zakon-
číme u stromku na STAROMĚSTSKÉM NÁMĚSTÍ.

 Vstupné (senior) – do obou objektů po 30 Kč
 Sraz – Říčany: 9.00 hod. vlaková pokladna 
 Sraz – Praha: Jungmannovo nám. 10.00 hod. 
 NAHLÁSIT do 4. 12. 2013 
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Pro děti a rodiče

KLUB
Klub v domově Pod Kavčí Skálou se konal ve středu  
6. 11. 2013 společně s programem domova tentokrát 
na zajímavé téma infarkt. Opět přednášku zajišťovala 
LeKÁRNa IKeM Praha. další zajímavé aktivity se budou 
konat i během měsíce PROSINCe. Přijďte se podívat 
mezi nás. Informace vám rády zodpovědí:  
eva Kubínová: 773 823 096
Věra Macháčková:  775 301 206
Jste srdečně zváni v tomto čase předvánočním.

dětský klub Hnízdo
Milé děti a rodiče, dovolujeme si vás pozvat do dětského 
klubu Hnízdo, Táborská ul. 2308/14, Říčany. 

MIKULÁŠ V HNÍZDĚ
5. 12. 2012 – „Mikulášké hrátky“ (16–18 hod.)
– mikulášské hry, zdobení perníčků, pití čaje a setkání 
s Mikulášem...
Přihlásit se můžete do 3. 12. 2012. Cena: 100 Kč na dítě.

Více informací: www.drkhnizdo.huu.cz
e-mail: drkhnizdo@huu.cz, tel. 775 358 121

Iveta Limburková, lektorka Hnízda

n POZVÁNKA na ADVENTNÍ PLAVBU PO VLTAVĚ
 neděle 22. 12. 2013 od  14.30 do  15.30 hod. / cena 

300 Kč + dítě do 3 let zdarma

n Stejně jako loni jsme pro vás připravili adventní plav-
by, během nichž budeme podávat svařené víno nebo 
punč, pro děti kakao, vánoční cukroví...

 ŘÍČANY: sraz – 12.00 hod. vlaková pokladna 
 PRAHA: sraz – 14.00 hod. KOTVIŠTĚ (POD PRÁV-

NICKOU FAKULTOU), nástupiště číslo 6
 ZÁVAZNÉ NAHLÁSIT do 15. 12. 2013

PŘIHLÁŠKY PŘIJÍMÁ A NA VŠECHNY SE TĚŠÍ
Macháčková Věra, Říčany; www.toulkyseseniory.cz
veramachackova@centrum.cz; mobil:775 301 206

– ZÁŽITKOVÉ STŘedY V HNÍZdĚ (9–13 hod.)
– kroužek pro nejmenší děti (od 3 do 6 let)
Cena: 400 Kč vč. oběda.

PROgRaM Na PROSINeC:
5. 12. 2012 – „Perníčky“ – pečeme s dětmi tradiční vánoční 
cukroví, učíme se první koledy, povídáme si o adventu.
12. 12. 2012 – „Putování za hvězdou betlémskou“ – 
povídání o narození Ježíše aneb „Byla cesta, byla ušlapaná“. 
Betlém. Zážitková hra pro nejmenší děti – dramatizace.
19. 12. 2012 – „ andělské zázvorky“ – pečeme vánoční 
cukroví, zpíváme vánoční koledy. Vzpomínáme na vánoční 
zvyky našich předků.

– hudební kroužek pro nejmenší děti (2,5–5 let)
– každé pondělí od 9.30 do 11 hod.  Cena: 200 Kč/dítě.

Setkání věnovaná rodičům s dětmi od 2,5 do 6 let.
Přijďte  si  s  dětmi  užít  adventní  náladu,  vyrobit  vánoční 
dárek, vypít si čaj a setkat se s novými kamarády.
V dětském klubu Hnízdo každý předvánoční pátek  
(30. 11., 7. 12., 14. 12. 2012) 
vždy od 17 do 19 hod. Vstupné: 100 Kč na dítě.

30. 11. 2012 – „adVeNTNÍ ZaHRÁdKa“: ZÁŽITKOVÁ 
HRa – putování s kouzelným hadem, výroba svíček.
7. 12. 2012 – „HONIČKa Se SV. aMBROŽeM“ 
adVeNTNÍ HRa PRO dĚTI, výroba vánočních pohlednic.
14. 12. 2012 – „VÁNOCe JSOU Za dVeŘMI“ 
ZPÍVÁNÍ KOLed, výroba vánočních ozdob, jmenovek 
na dárky a dalších vánočních věcí nezbytných.

HRÁTKY O STOLETÍ ZPÁTKY

NAHLÁSEK

PÁTEČNÍ PŘÁSTKY
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Pro děti a rodiče

Dopravní výchova
Od září do konce října se tradičně konala 1. část souvislé 
výuky dopravní výchovy pro žáky 4. tříd základních škol. 
Každé dopoledne se do  učebny u  dopravního hřiště sjela 
jedna třída z Říčan či okolí, aby se nejprve děti naučily, co 
na silnici máme, či nemáme dělat, a plny nových vědomostí 
následně vyrazily na dopravní hřiště, kde si vše vyzkouše-
ly jízdou na kole. Dopravní výchova pro 4. třídy je složena 
celkem ze 3 částí. V 2. a 3. jarní části se vědomosti budou 
rozvíjet a doplňovat. Vše je završeno možností získat prů-
kaz cyklisty. Výuka je pořádána Cestou integrace za finanč-
ní podpory BESIP – Ministerstva dopravy, Středočeského 
kraje a města Říčany. 
Další typ dopravní výchovy je věnován mateřským škol-
kám a dále nově žákům 2. a 3. třídy ZŠ na téma chodec. 

Do tohoto projektu se zapojila MŠ Srdíčko, I. ZŠ Říčany 
a ZŠ Světice. Podzimní dopravní výuky pro 4. třídy se zú-
častnilo 14 škol z regionu Říčansko, 25 tříd, 434 dětí.

Za lektorský tým Markéta Hubínková

Rekonstrukce v prostorách 
Klubu Cesta
V  listopadu úspěšně proběhla dlouhodobě plánovaná 
a připravovaná rekonstrukce části prostor v Klubu Cesta 
pro děti a mládež, kde probíhá rovněž dopravní výchova 
pro základní i mateřské školy. 
Díky grantovému příspěvku od města Říčany se podařilo 
vyměnit vchodové dveře, položit novou dlažbu do klubov-
ny a zřídit v umývárně druhé WC. 
Rekonstrukci předcházela náležitá administrativa v součin-
nosti s městem Říčany a veřejné poptávkové řízení, kde bylo 
zásadním kritériem nejnižší nabídnutá cena za rekonstrukci. 
Děkujeme městu Říčany a  stavební firmě Petr Bedrník 

Prosincové akce v Klubu Cesta
12. 12. Turnaj v šipkách a deskových hrách
19. 12. Předvánoční rozlučka 

Určeno pro děti a mládež.
Místo konání: Na Obci 2049, Říčany
Vstup zdarma. Pro vítěze odměny. 
Více na www.cestaintegrace.cz a facebooku Klubu Cesta. 
Akce pořádáme díky přispění města Říčany.

za výbornou spolupráci. Více informací a fotogalerii o re-
konstrukci naleznete na www.cestaintegrace.cz. 

Petra Nyklová, ředitelka

Turistické informační centrum 
připravilo pro všechny před-
školáky a  mladší školáky sou-
těž o vánoční dárky. Stačí přijít 
během celého prosince (a  to 
od  první adventní neděle 1. až 
do  poslední adventní neděle 
22. prosince) na náměstí do in-

focentra k vánočnímu stromečku a možná přinese Je-
žíšek hezký dáreček právě vám…

Milé děti, ještě nechodíte do  školy a  rády kreslíte pěkné 
obrázky? Nebo vám je 6 až 13 let, chodíte už do  školy 
a jste šikovné a zvídavé? Chtěly byste vyhrát pod strome-
ček pěkný dárek? Můžete přijít k  nám do  informačního 
centra na Masarykově náměstí. Každý všední den, v sobo-
tu dopoledne a každou adventní neděli odpoledne od 14 
do  19 hodin jsme pro vás připravili možnost nakreslit 

hezký vánoční obrázek, anebo odpovědět na několik otá-
zek, které se týkají Vánoc. Pastelky pro malé děti máme 
připravené u  našeho vánočního stromečku, odpovědi 
vám můžou poradit rodiče, anebo se podíváte na  inter-
net v našem počítači. Všechny obrázky a všechny správné 
odpovědi budou slosované den před Štědrým dnem, tedy 
v pondělí 23. prosince. Čeká na vás mnoho krásných cen,  
z nichž hlavní, tablet Prestigio Multipad, můžete vyhrát 
bez rozdílu věku.
Každý, kdo se zúčastní soutěže, dostane v  informačním 
centru malou sladkou odměnu. Sám nebo s rodiči si po-
tom může koupit něco teplého na zahřátí (nealkoholický 
svařák, čokoládu, čaj či dětský punč).
Těšíme se na vás všechny od prvního prosince!

Více informací, otázky a  formuláře k  vyplnění budou při-
pravené v informačním centru, ti zvídaví a nedočkaví je na-
jdou na webu www.maks-ricany.cz.

SoUTěŽ – vánoční dárek pro všechny děti z říčan a okolí!
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ze života škol(ek)

Letošní podzim jsme si v  jesličkách a  školce Landii 
zpříjemnili spoustou zajímavých akcí a výletů. 
Pro naše děti v jesličkách a pro třídu nejmenších Berušek 
jsme pozvali loutkové divadélko s  pohádkou O  koťátku, 
které zapomnělo mňoukat, a pro starší děti ze třídy Motýl-
ků a Včeliček přijelo divadlo Aporia zahrát příběh O třech 
prasátkách. Koncem října proběhl další projektový týden 
ve školce s názvem podzimní čarování. Dlabali jsme dýně, 
vyráběli podzimní obrázky z listí, jeřabin, ořechů, kašta-
nů. Každá třída si vlastními silami upekla voňavý jableč-
ný štrůdl, všichni společně jsme navštívili dýňový svět 
a na závěr uspořádali halloweenskou párty. 
V  rámci předškolní přípravy naše Včeličky navštívily 
Základní školu v Open Gate v Babicích a prvňáčky v ZŠ 
u  Říčanského lesa, kteří si pro nás připravili zajímavý 
program a na chvíli nám umožnili být součástí jejich vy-
učování. Ve spolupráci s Open Gate gymnáziem byl v naší 
školce zahájen projekt výuky anglického jazyka pod ve-
dením dvou studentů ze sekundy. Naše děti se na hodiny 
moc těší a mladí studenti z Open Gate mohou takto získat 
první pedagogické zkušenosti. 

Do  školky jsme si 
také pozvali kli-
nickou logopedku, 
která provedla vy-
šetření řeči u  star-
ších dětí, a také paní 
fotografku s  neob-
vyklým projektem 
andělské focení.
V prosinci nás čeká spousta práce, mikulášské a vánoční 
tvoření a přípravy na vánoční posezení s rodiči, jehož sou-
částí bude vánoční pásmo tanců a zpěvů a živý Betlém se 
vším, co k němu patří, tedy i s koledníky a koledami.  
Tým jesliček a Mateřské školy Landie přeje všem čtenářům 
Říčanského kurýru krásné prožití vánočních svátků! 

Podzimní čarování v Landii

Listopad, listopad…

…lísteček nám shora spad… i tuto písničku jste mohli 
v listopadu slyšet v naší mateřské škole.
Kromě ní jsme zpívali i  písničky o  lidském těle, protože 
lidské tělo bylo naším velkým listopadovým tématem. 
Moc jsme si to užili a  hodně jsme se při písničkách na-
smáli. 
Poslední říjnový den večer jsme se v Sofii sešli i s  rodiči 
na již 3. ročníku „Dýňování“. Děti všem připravily dobré 
občerstvení a ani letos nechyběla lahodná dýňová polévka 
z dýní, které děti vypěstovaly na školní zahradě. Byla to 
moc hezká příležitost k tomu se setkat, zastavit se, popo-
vídat si a užít si čas společně s dětmi. 
V listopadu jsme si hodně povídali o tom, co se děje kolem 
nás, připomněli jsme si „narozeniny“ naší republiky, Du-
šičky, svatého Martina… Krásné teplé podzimní dny jsme 
si užívali venku, ať už na školní zahradě nebo na procház-
kách po Říčanech a okolí.
Advent se k nám pomalu začíná vkrádat s  jeho neodola-
telným kouzlem. Budeme netrpělivě čekat na první sníh, 
sledovat, jestlipak nám vykvetou třešňové kvítky na „Bar-

borce“, jestli k nám zavítá svatý Mikuláš, a budeme pozor-
ně poslouchat, zda uslyšíme kouzelný zvoneček.
I v adventním čase jsme tady pro vás. Srdečně zveme rodi-
če budoucích prvňáčků na Den otevřených dveří do Zá-
kladní školy Sofie dne 10. prosince 2013 od 15 hodin 
v budově MŠ a ZŠ Sofie.
Užijte si v klidu adventní čas.

Za tým MŠ a ZŠ Sofie
Olga Matláková
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Den otevřených dveří • středa 5. 2. 2014
V průběhu dopoledne 8:10 – 11:45 hodin můžete nahlédnout 
do výuky v jednotlivých třídách. Většina učeben je vybavena interak-
ti vními tabulemi, které jsou akti vně využívány.

Odpoledne 13,00 - 15,00 hodin můžete navští vit prostory školní druži-
ny v budově 1. tříd v ulici Olivova 1308 a podívat se, jak děti  tráví čas 
ve školní družině.

Pro rodiče a budoucí prvňáčky je to příležitost seznámit se s organiza-
cí vyučování, prostředím a atmosférou školy.

Pro rodiče žáků 5. ročníku se zájmem o zařazení dětí  do 6. třídy 
s rozšířenou výukou matemati ky a přírodovědných předmětů (zařazo-
vací test se koná 21. 5. 2014) se nabízí možnost získat bližší informace.

Učitelé i vedení školy Vám ochotně zodpoví dotazy o naší škole.

Těšíme se na setkání s Vámi.

 Vážen í  r od iče , 
p ra r od iče ,  dět i 

a  př í zn i vc i  ško ly 
př í jemné a  vese lé 

s vátky ,  andělů  chór
Vám přeje 

pedagog ický  sbo r

DÁVNÁ TRADICE LETOS TROCHU JINAK
Není neznámou skutečností , že se naši žáci zúčastňují letních i podzimních 
táborů pořádaných Mgr. J. Lodínem v areálu Mozolov v jižních Čechách již 
celou řadu let. Posledním v řadě byl letošní podzimní tábor se zaměřením na 
všestranné sportovní vyžití . Proběhl v termínu podzimních prázdnin a kromě 
našich žáků se ho zúčastnily děti  z „Klokánku“ a taekwondisté. 

Parkhotel Mozolov je umístěn uprostřed nádherné přírody. Prostředí a vybavení 
tábora plně vyhovuje širokému rozsahu sportů. Krom klasických her, terénního
běhu a plavání v bazénu se letošní ročník rozšířil o taekwon-do, fl orbalové, 
fotbalové a volejbalové tréninky. Velkou akti vitu všech zúčastněných určitě 
podpořilo i nebývale pěkné a teplé podzimní počasí.

Ačkoli byla věková skupina dětí  velmi rozmanitá, byla atmosféra kamarádská 
a spolupracující. Každý z nás se přiučil něčemu novému. Například volejba-
listé si zahráli fotbal, tenisté volejbal a všichni okusili taekwon-do pod vede-
ním Alexandra Klepikova, několikanásobného mistra Prahy, ČR a semifi nalisty 
mistrovství Evropy 2008 v mistrovských sestavách. Jelikož se dnes dost často 
můžeme doslechnout o přepadení na ulici, byly nejstarším dětem předvedeny 
prvky efekti vní sebeobrany, pro případné předcházení těchto zločinů.

I přes nabitý program nám po večerech zbyl čas i na nejrůznější zábavu 
(viz foto). 

Kdybychom měli shrnout celkové dojmy ze sportovního tábora, tak by se dal 
popsat ve dvou slovech „vydařil se“. Nejstarší děti  se snažily pomáhat v orga-
nizaci tábora, která by bez jejich pomoci nebyla tak skvělá. Za to jim patří naše 
veliké poděkování. 

Po návratu domů se nám všem stále ještě stýská po hezkých dnech a skvělé 
partě v pohybu. Útěchou nám však je, že na začátku července se znovu rozje-
deme směr Mozolov, a to na delší dobu, než teď na podzim. 



Svatomartinská slavnost v Pramínku
Již potřetí oslavili děti, rodiče a lektoři slavnost sv. Martina. 
Hlavním tématem svatomartinské slavnosti je dělení se. Podle 
legendy se rytíř sv. Martin rozdělil s žebrákem o svůj plášť. 
Dělení bylo i hlavním tématem divadla, které se na slavnosti 
hrálo. Ve tmě, kterou osvětlovaly dětmi vyrobené lampiony, 
se objevil i sv. Martin na bílém koni. Dětem daroval linecké 
podkovy, o které se rozdělily s kamarádem. Poté následovala 
dobrodružná cesta setmělým lesem za  žebrákem, kterému 
děti přinesly vlastnoručně upečené martinské rohlíčky.

Olga Jarkovská, koordinátorka

ze života škol(ek)
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Zveme zájemce o studium a rodiče ve středu 4. prosince 2013 
na Den otevřených dveří, při kterém si budete moci prohlédnout naši školu 

době od 8:30 do 17:00 h době výuky navštívit zajímavé vyučovací hodiny. 
Připraveny budou informační materiály o čtyřletém a osmiletém studiu. 
Každou celou hodinu době podrobné 

přijímacím řízení a zodpovíme Vaše dotazy.

Nabízíme:   Ve šk. roce 2013/14 otevřeme:  
 ní studium s využitím multimediální 

ve všech učebnách; volitelné 
předměty ve vyšších ročnících
úspěšnost přijetí na vysoké školy (výroční 
zpráv na úřední desce 

 vzdělávací systém
kterém jsou umístěny pro žáky digitální
učební iály, které doplňují učebnice 
a jiné výukové materiály

 přednášky, exkurze, zájmové kroužky,
soutěže, sportovní kurzy ahraniční 
zájezd výměnné pobyty

 spolupráci s fakultním gymnáziem 
Přírodovědecké fakulty 

 yužití ých služeb
doméně žáků, sdílené 

pro žáky, kalendáře akcí
 zajištění průkazů ISIC (nebo čipů

vstup do školy, placení ve školní jídelně 
školním bufetu. 

 jednu třídu čtyřletého oboru
žáky

určeno pro uchazeče z tříd; přijímací 
zkoušky nekonáme, přijímáme na 
základě průměru známek a umístění 

soutěžích a olympiádách (vyšších než 
ve školním kole)

 ednu třídu osmiletého oboru
žáky;

určeno uchazečům z 5. tříd;
přijímáme na základě testů Scio
průměru známek a umístění v soutěžích 
a olympiádách (vyšších než ve školním 

Informace vám rádi sdělíme: 
 ím zástupkyni 

nebo ředitelku školy
telefon: 323 603 096
http://www.gyri.cz
e-mail: zrs@gyri.cz, rs@gyri.cz

Název školy: Gymnázium, Říčany,  

Adresa: Komenského náměstí 1/1280, Říčany 251 00 

Ředitelka školy: PaedDr. Anna Martinková Ph.D. 



Od září se v přípravné třídě v ZŠ Ne-
rudova vzdělává 12 dětí (11 chlapců 
a 1 dívka ), kterým byl doporučen od-
klad školní docházky, ale  splňovaly 
podmínky k přijetí.
Výuka probíhá v  dopoledních ho-
dinách a  je rozdělena do  několika 
15–20minutových bloků, různě te-
maticky zaměřených. Cílem výuky 

je všestranný rozvoj osobnosti dí-
těte a příprava na bezproblémový 
vstup do 1. třídy základní školy.
V rámci výuky se zúčastňu-
jeme cyklu „Hurá do Ope-
ry!“, kde jsou přiměřenou 
formou dětem předkládány nejzná-
mější opery našich autorů, pravidel-
ně 1x za měsíc navštěvujeme solnou 

jeskyni. Nevynecháváme ani akce 
pořádané MěKS Říčany pro žáky 
místních škol. Velice příjemná a pří-
nosná je spolupráce s  dětským od-
dělením knihovny na  Komenského 
náměstí.
Výhodou je i  na  výuku navazující 
činnost školní družiny. Společně 
pro děti přípravné třídy a  žáky na-
vštěvující školní družinu pořádáme 
„občasné“ sobotní akce. V  letošním 
školním roce již proběhla „Podzimní 
vycházka“ spojená s opékáním buřtů 
a „Pečeme a zdobíme perníčky“. Jak 
se nám tato akce vydařila, jste moh-
li vidět 27. listopadu 2013 na našem 
Dni otevřených dveří.

Eva Divíšková

Přípravka v nerudovce opět 
na startovní čáře

masarykovo klasické gymnázium v říčanech
Blíží se konec 
kalendářního 
roku 2013. 
S t u d e n t ů m 
všech roční-
ků děkujeme 

za  jejich úspěšnou účast v  olympiá-
dách, výtvarných a sportovních sou-
těžích i  za  reprezentaci v  dětských 

vědeckých konferencích pořáda-
ných UK. Nesmíme zapomenout ani 
na  množství inspirativních exkurzí 
(do  Prahy, do  Muzea T. G. M. v  Lá-
nech, za husity do Tábora i do smut-
nějšího Terezína a veselejšího Babič-
čina údolí), na  zajímavé přednášky 
a  zahraniční zájezdy do  Velké Britá-
nie, Francie a Německa.

Do nového roku 2014 přejeme všem 
studentům, jejich rodičům, učitelům 
i  příznivcům školy hodně pohody, 
štěstí a  zvláště oktavánům držíme 
palce, aby úspěšně složili maturitní 
zkoušky. Krásné prožití adventního 
a vánočního času přeje všem MKG.

Helena Mrůzková
ředitelka gymnázia

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

ze života škol(ek)
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Jen začal školní rok, už se naši žáci zapisují 
do výsledkových listin matematických soutěží.

Na jejich výsledky jsme po právu hrdí.

Soutěž v počítání na kalkulačkách 
Soutěž proběhla na  MSŠCH Praha. K  výpočtům žáci 
mohli použít kalkulačku libovolného typu. Samotná 
soutěž probíhá ve dvou kolech. V prvním kole řeší všich-
ni soutěžící 10 úloh. Maximální časový limit je 30 mi-
nut. Na základě výsledků 1. kola je vyhodnocena soutěž 
družstev, výsledek družstva je určen součtem výkonů 4 
nejlepších jednotlivců. Prvním kritériem hodnocení je 
správnost výpočtu, teprve druhým rychlost. Nejlepších 
15 soutěžících postoupí do finále, kde se řeší opět 10 úloh 
(samozřejmě poněkud složitějších).
Z umístění našich žáků máme velkou radost a všem gratu-
lujeme k vynikajícímu úspěchu!

Vyhráli jsme soutěž družstev! 
V soutěži jednotlivců jsme obsadili první tři místa. 
1. místo: Martin Kotland (9. r.)
2. místo: Jan Podhirna (9. r.)
3. místo: Tomáš Rychta (9. r.)
V první desítce se umístil ještě Štěpán Kubelka (9. r.)

Deskohraní

Žáci, kteří chodí ve  škole na  ne-
povinný předmět „Deskové hry“, 
navštívili festival deskových her. 
Festival je pořádán již 13. rokem 
a  každoročně všední dny dopo-
ledne patří školám. 
Hry na školní dopoledne jsou vy-
brané tak, že tam jsou vždy hry, 

kde je třeba logické myšlení, taktika (Go, Dáma, Toguz-
kumalak, hlavolamové hry...), jazykové hry (Scrabble), 
nebo hry počitací (Zatre, Abaku). Navíc jsou vždy zařa-
zeny i hry „oddechové“, aby si zde našel „tu svou“ oprav-
du každý (Milostný dopis, Sedm Draků, Superfarmář, 
Ranč, Umí prase lítat?).

A jak uspěli naši žáci? Téměř všichni byli úspěšní!
Jan Podhirna (9. r.) – 1. místo v Toguzkumalak 
Jakub Podhirna (7. r.) – 2. místo ve Scrabble
Martin Kotland (9. r.) – 2. místo ve hře Sedm draků 
Tomáš Rychta a Štěpán Kubelka (9. r.) – 2. a 3. místo v Dámě 

6. ročník Logické olympiády 

Logickou olympiádu každoročně pořádá Mensa ČR. Je 
určena dětem a mládeži z celé České republiky. Pravidelně 
se jí účastní desítky tisíc žáků z tisíce českých škol. 
Cílem soutěže je doplnit nabídku oborových olympiád 
o soutěž zaměřenou na  logiku. Jde o soutěž, která nevy-
chází jen ze znalostí nabytých při školní docházce, ale 
podporuje samostatné myšlení účastníků. 
Kategorie A (první stupeň ZŠ) – zapojeno 9.042 řešitelů
Kategorie B (druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky ví-
celetých SŠ) – zapojeno 15.514 řešitelů. Z naší školy se 
zúčastnilo 32 žáků. 
A jak dopadlo nominační kolo?
Do  krajského semifinále úspěšně postoupili v  kategorii 
A (z 1.455 řešitelů Středočeského kraje):
Rožek Vilém (5. r.)
Podlucká Magdaléna (4. r.)
Holoubkova Kamila (3. r.)

matematika a logika nám jde!
ze života škol(ek)
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Vážení přátelé, zveme vás na posled-
ní koncert věnovaný 60. výročí zalo-
žení ZUŠ Říčany v roce 2013. 
Tentokrát jsme si přizvali ke  spolu-
práci Říčanský komorní orchestr 
s  dirigentem Pavlem Chovancem 
a dva výjimečné sólisty.
ŘKO je náš dlouholetý partner, 
se  kterým pravidelně spolupracuje-
me na různých projektech.
Spolupráce si velmi vážíme a  tudíž 
nám přišlo samozřejmé, že orchestr 
zahrneme i do výročních oslav.
Naši žáci a  učitelé pravidelně vystu-
pují s  ŘKO jako sólisté i  jako výpo-
moc v orchestru. 
I  při tomto koncertě zasednou k  pul-
tům učitelé ZUŠ a bývalí žáci, kteří se 
hudbě věnují buď profesionálně, nebo 
amatérsky, aby posílili zvuk ŘKO.

A  aby koncert byl 
opravdu výjimeč-
ný, pozvali jsme 
k  účinkování dva 
skvělé sólisty. Jako 
první se předsta-
ví Petr Sinkule, 
klarinetista Čes-
ké filharmonie 
a  bývalý žák ZUŠ 
Říčany, absolvent 

klarinetové třídy p. uč. R. Krauseho, 
který přednese za doprovodu orches-
tru Koncert Es dur pro klarinet, op. 
36 Františka Kramáře.

Jako druhý sólista v  programu vy-
stoupí violoncellista Petr Nouzov-
ský, kterého snad kulturní veřejnosti 
ani nemusím představovat. Pro vy-
stoupení v Říčanech si připravil Kon-

cert C dur pro violoncello a orchestr, 
op. 27 Pavla Wranitzkeho.
Vedle těchto stěžejních děl klasic-
ké hudební literatury uslyšíte ještě 
Smyčcový kvintet č. 2 Josefa Mysli-
večka.
A  protože je tento koncert zařazen 
do  programového listu 5. ročníku 
festivalu Eduarda Nápravníka, který 
probíhá na  území celé České repub-
liky od  srpna 2013 do  února 2014, 
nesmí chybět ani skladba tohoto au-
tora, který prožil většinu svého života 
v  Rusku, kde si vytvořil mezi zdejší 
hudební elitou významné postavení. 
Bohužel v naší hudební literatuře se 
jeho skladby vyskytují velmi zřídka. 
V  Říčanech uslyšíme jeho skladbu 
Serenata, op. 16 – Allegro vivace po-

prvé a v orchestru to bude Nápravní-
kova říčanská premiéra.
Koncerty se uskuteční v  Říčanech 
v  Kulturním centru Labuť 10. 12. 
2013 od 19.30 a v Benešově v Aule 
Gymnázia, 17. 12. 2013 od 19.30.
Koncert se uskutečňuje za finanční 
podpory města Říčany. Velmi děku-
jeme za finanční podporu organizá-
torům festivalu Eduarda Nápravníka.

Kdo pravidelně navštěvuje naše slav-
nostní koncerty už ví, že každý koncert 
k našim ,,šedesátinám“ je svým způso-
bem výjimečný. I tento koncert slibuje 
nevšední zážitek, proto si jej nenechte 
ujít. Přijďte, těšíme se na vás!

Iveta Sinkulová
ředitelka ZUŠ Říčany

Vánoční koncert ZUŠ s říčanským komorním orchestrem
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Vážení přátelé, dovolte mi, abych vás pozvala na poslední 
adventní a vánoční koncerty v tomto roce.

Jako první pozvánku má pro vás dětský folklórní soubor 
Mikeš na  1. 12. 2013, kdy proběhne tradiční XI. Ad-
ventní prozpěvo-
vání. Jako vždy 
od  17.00 v  KC 
Labuť a od 18.30. 
na  náměstí u  vá-
nočního stromu.
Vystoupí soubory 
Mikeš ze Říčan, 
Osminka a  Lučin-
ka z  Prahy s  ad-
ventními pásmy 
a  čertovskými taš-
kařicemi a Mládež 
z  Lensedel s  Čes-
kou besedou.

Další pozvánka je 
na  tradiční Miku-
lášský koncert, 
na  kterém vystou-
pí nejmladší děti 
ze ZUŠ a  zkusí si, 
jaké to je vystupo-
vat na  prknech, 
která znamenají 
svět. A  jako každý 
rok je pro všechny 
děti, které koncert 
navštíví (nejen pro 
ty, co podaly kon-
certní výkon), při-
pravena malá mi-
kulášská výslužka. 
Přijďte 2. prosin-
ce 2013 v  17.30 
do  Kulturního 
centra Labuť.

A  jako poslední 
pro vás máme po-
zvání na slavnostní 
Vánoční koncert 
s  Říčanským ko-
morním orches-

Vánoční pozvánky ze ZUŠ trem, k  60. výročí založení ZUŠ. Jako sólisté vystoupí 
klarinetista Petr Sinkule a violoncellista Petr Nouzovský. 
I tento koncert slibuje krásný poslech. Přijďte si ho poslech-
nout 10. 12. 2013 v 19.30 do Kulturního centra Labuť.
Těšíme se na vás!

Iveta Sinkulová
ředitelka ZUŠ Říčany

Základní umělecká škola přeje všem dětem, rodičům, 
příznivcům a přátelům krásné prožití adventního období 
a ničím nerušené, klidné a spokojené prožití svátků vánoč-
ních. V novém roce se těšíme na další spolupráci a přejeme 
vše dobré.

Kolektiv zaměstnanců ZUŠ Říčany
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ze života škol(ek)

Poděkování ředitelky školy
Vážení rodiče, milí přátelé, dne 13. 11. 2013 proběhly 
na naší škole třídní schůzky. S potěšením jsem vás mohla 
informovat o pozitivních změnách, které byly provedeny 
v  počátku nového školního roku. Děkuji všem rodičům 
za  sponzorské dary, které pomáhají zvelebit neutěšené 
prostředí školy. Uvítáme i další účelové sponzorské dary, 
více informací se dozvíte na sekretariátu školy (sekretari-
at@gyri.cz).
Děkuji vám za přízeň a spolupráci. 

A. Martinková
ředitelka gymnázia

Basketbalový „Turnaj 17. listopadu“
17. listopad – Den boje za svobodu a demokracii, známý 
i  jako Mezinárodní den studenstva, je významný den, 
který si připomínají učitelé a žáci či studenti na školách 
různým způsobem.

U nás na Gymnáziu Říčany již přes 50 let k tomuto výročí 
každoročně pořádáme „Turnaj 17. listopadu“ v basketbalu. 
Na tento turnaj jsou zváni studenti středních škol Středo-
českého kraje. Kromě našich družstev chlapců a dívek se 
pravidelně zúčastňují družstva gymnázií z Benešova, Bran-
dýsa nad Labem a Českého Brodu. Tyto školy jsme u nás 
mohli přivítat i  v  letošním roce, kromě nich přijelo ještě 
družstvo chlapců z Open Gate a družstvo dívek Gymnázia 
Jiřího Ortena z Kutné Hory. Turnaj se konal ve dvou dnech 
– 14. 11. hráli chlapci a 15. 11. dívky. Při nástupu družstev 
jsme si připomněli události z roku 1939 i 1989 a začalo se 
hrát. Po  celkem vyrovnaných zápasech vyhrálo družstvo 
chlapců z Brandýsa nad Labem a u dívek zvítězil Benešov. 
Domácí se umístili na 3. místě – chlapci – a na 4. místě dív-
ky. Všichni hráli s velkým zápalem a je zřejmé, že basketbal 
má na středních školách stále dobrou úroveň. 

D. Dandová

Gymnázium říčany – komenského náměstí

Předvánoční koncert Gymnázia Říčany
Milí přátelé! Srdečně vás zveme na tradiční předvánoční 
„koncert na  schodech“, který se koná ve  středu 18. 12. 
2013 od 17.30 hodin v budově gymnázia.
Společně vystoupí dramatický kroužek a pěvecký sbor. Na-
studování řídí Vojtěch Nejedlý a Ivana Remková. -dř-

3. ročník „Vánočního volejbalového 
turnaje“
Termín tradičního vánočního volejbalového  turnaje bude 
upřesněn a  pozvání zveřejníme na  webových stránkách 
školy www.gyri.cz. 

První schůze Žákovského 
zastupitelstva města Říčany 
a volba starosty
Ve  čtvrtek 7. 11. 2013 se konala v  budově MěÚ v  Říča-
nech za přítomnosti pana starosty V. Kořena první ustavující 
schůze Žákovského zastupitelstva města Říčany. Schůzi vedl 
pan starosta, který v úvodu seznámil přítomné s programem 
i  s významem a pravomocemi ŽZ a  také všem přítomným 
zvoleným žákům předal jmenovací dekrety. Zvolení žáci 
z různých říčanských škol se navzájem představili a krátce 
pohovořili i o své kandidatuře a o programu, kterému by se 
chtěli ve své funkci věnovat. V průběhu schůze byl jednomy-
slně schválen model vedení ŽZ – 1 starosta, 2 místostarosto-
vé. Následně došlo k volbě starosty ŽZ a nás potěšilo, že sta-
rostkou byla zastupiteli zvolena Anežka Kabátová, studentka 
septimy našeho gymnázia. Anežko, blahopřejeme! -dř-
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Ladislav Lacina ze Strašína se mi-
nulý víkend zúčastnil mezinárodní 
modelářské soutěže IMPS UK v ang-
lickém Telfordu, kde v 90 kategoriích 
soutěžilo se 1370 modely 429 mode-
lářů z 25 zemí. V této náročné konku-
renci získal zlatou medaili za  model 
FAUN ZR + tankový vagon s  Pz. 
38   v  měřítku 1:72, dále bronzové 
medaile za model Autoblinda AB 41 
v 1:72  a za model Kfz.7/1 v měřítku 
1:35. Navíc získal za  další 3 modely 
ještě ocenění COMMENDET. 

Úspěchy dosažené na mezinárodním 
mistrovství Anglie jsou o to cennější, 
že jich dosáhl i přes to, že musel pře-

konat handicap vážného pracovního 
úrazu. Blahopřejeme. 

Petr a Vojtík Duškovi 

modelář Lacina  
ze Strašína  
opět zvítězil 
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Svojsíkův závod – krajské kolo
Postavme školu v Africe
Pokud jste dopoledne 12. října 2013 zavítali 
na říčanské Masarykovo náměstí, mohla se vám 
naskytnout zajímavá podívaná. Stálo zde totiž 
indiánské tee-pee.
Na  první pohled bizarní a  neobvyklá táborová 
stavba zde měla důležitou funkci, podněcova-
la zvědavost kolemjdoucích a  upozorňovala 
na probíhající akci. Konal se totiž již 10. ročník 
charitativní sbírky Člověka 
v tísni Postavme školu v Af-
rice a  skauti a  skautky ze 
střediska „LÍPA“ Říčany se 
do jejího pořádání vrhli i le-
tos s velkým nadšením. Lidé 
si mohli zakoupit charita-
tivní placky či samolepky 
nebo si vybrat z  předmětů, 
které doma děti pro Afriku 
vyrobily, na místě probíhalo 
zdobení perníkových čer-
noušků a  černošek a  lepení 
cihliček na papírovou „ško-
lu v Etiopii“. 
Sbírka probíhala od 8 do 13 
hodin a  i  za  tento krátký 
čas byla velmi úspěšná. Po-
dařilo se nám pro africké 
děti vybrat neskutečných 
93 korun, 115 dvoukorun, 
162 pětikorun, 189 dese-
tikorun, 224 dvacetiko-
run, 89 padesátikorun, 23 
stokorun, 8 dvousetkorun 
a  jednu pětisetkorunu, což 
je přibližně o  třetinu více 
než loni. Předpokládáme, 
že díky štědrosti zdejších 
obyvatel tak spolu s  peně-
zi z  ostatních měst postaví 
Člověk v tísni v Etiopii, kde 
je gramotných pouhých 
36 % obyvatel a  každým 
dnem tu umírá kolem 800 
lidí na AIDS, více než jednu 
školu.

Za 2. oddíl skautek Myška 
Alžběta Műllerová

Mezi námi
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Minule jsem vzpomínal na  Mlýnský 
rybník a na lidi, kteří bydleli blízko. Při 
sledování osudů občanů Říčan, jejichž 
životy se odehrávaly v socialistické éře, si 
musíme uvědomit, že někteří se v tomto 
režimu dokázali velmi dobře orientovat 
a  dokonce s  ním úzce spolupracovat. 
Obdiv patří těm, kterým zůstal čistý štít.
Potomci povozníků Šobrů dodnes 
bydlí na rohu Kolovratské a Podhráz-
ské ulice a  mimo jiné jim vděčíme 
za  hřiště pod hradem naproti jejich 
pozemku. Dnes osmdesátník Miro-
slav Šobr toto hřiště před mnoha 
lety zakládal. O  několik domů dál 
směrem ke  Kolovratům bydlel Josef 
Kuchař, také povozník. Ten měl je-
nom tři koně. Jeho syn Lojza byl můj 
vrstevník, chodívali jsme si hrát k nim 
do  stodoly. Tam jsme s  partou kluků 
řádili v seně nebo ve slámě, dělali jsme 
si různé sluje, hráli jsme na schováva-
nou a pan Kuchař nám to trpěl. Klu-
koviny se bohužel neobešly bez úra-
zu. Zrovna Lojzík jednoho dne spadl 
z  horního patra stodoly a  napíchl se 
břichem na  dvaceticentimetrový oce-
lový kolík u žebřiňáku. Tuto součást-
ku měl každý vůz kvůli tomu, aby se 
na ni nabodl fůru zadržující snop slá-
my, když se vozila úroda domů. Na-
štěstí to dobře dopadlo. Lojzík se včas 
dostal do  nemocnice a  stal se z  něj 
statný chlapík. Vyučil se obuvníkem 
a pracoval v Baťově opravně na okraji 

Strašnic, než ji zrušili. Několik let mi 
věrně a perfektně spravoval boty, s do-
náškou až domů. Postavil si domek 
ve  Světicích, pak zdědil dům v  Říča-
nech a  jeho rodina dodnes v  našem 
městě žije. Jeho syn má v  ulici Pod 
Lihovarem prodejnu plynových lahví.
Posledním povozníkem v  Říčanech 
mého dětství a mládí byl Josef Neu-
berg, zvaný Najperk, štíhlý, dobrosr-
dečný muž. Jeho koně bývali krásněj-
ší než těžcí povozničtí koně od Šobrů 
a  provozoval s  nimi lehčí a  rychlejší 
dopravu. K panu Najperkovi rád cho-
dil a staral se o koně můj bratr Lubor, 
a  to od  malička, kdy vlastně chodil 
pod koňmi. Jak povyrostl, hřebel-
coval je a  jeho největší radostí bylo, 
když s  panem Najperkem mohl ně-
kam jet a on mu půjčil opratě. Také se 
na koních někdy svezl. Pro mne, jeli-
kož jsem ke koním tak zblízka necho-
dil, bylo ovšem mrzuté s bratrem sdí-
let stejnou šatní skříňku. Protestoval 
jsem: „Maminko, já smrdím koninou, 
já s ním v té skříňce nebudu.“Ani ne-
vím, jak to tenkrát maminka vyřešila.
Neubergovi bydleli v  dnešní ulici 
U  Studánky hned zkraje od  ulice Ko-
lovratská. V  dnes zchátralém stavení 
kdysi žil říčanský kat, proto se mu také 
říkalo katovna. Přiléhalo k němu hos-
podářství a  stáje. Na  radnici se jednu 
dobu mluvilo i o možnosti zřídit tu mu-
zeum, ale z nápadu sešlo. Dnes v loka-
litě bydlí jeden z Neubergových synů.

Na  protější hrázi rybníka vidíme 
domy severní strany náměstí – 
od Základní umělecké školy po faru. 
Jejich zahrady sahají až k vodě (nebo 
tam, kde voda donedávna byla). 
V  blízkosti hradu se nachází veliký 
pozemek, na  kterém stál starý dům 
patřící mé prababičce Marii Ja-
novské. Za  ní jsem jako malý kluk 
chodil. Prababička měla dvě dcery: 
moji babičku Růženku a Marii, ta si 
vzala Antonína Klímu. Byl magis-
trátním úředníkem v  Praze a  lze ho 
zařadit mezi vzácné občany Říčan. 
Když do  našeho města přišel, ujal 
se ke  konci dvacátých let městské 
knihovny. Vzpomínám si, že půjčo-
val knihy po návratu ze zaměstnání, 
mimo středy a  neděle. Činil tak pa-
trně za  symbolickou odměnu – jak 
tehdy lidé pro vlast podobné služby 
rádi vykonávali. Za války nám dětem 
vybíral většinou vlastenecké knihy. 
Málokdo z  nás měl knížky doma, 
a  tak jsme pilně knihovnu navště-
vovali. Pořád slyším: „Tohle je, hoši, 
zajímavé, to si přečtěte, budete vědět, 
jak to dřív chodilo.“ Knihovníkem byl 
do  roku 1951, kdy ho nahradili ja-
císi pokrokoví činitelé. Ti pak podle 
dobového příkazu vyřadili spousty 
nežádoucích titulů a  hromadili je 
ve sklepení dnešního městského úřa-
du. Jak se dalo čekat, některé z knih 
se různými náhodami dostaly ven.

Zaznamenala Renata Skalošová

neobyČeJní obČAnÉ říČAn /13.
Vzpomínky dalibora Hofty

Neubergovo stavení na obrazu zdeňka Uhlíře z r. 1959
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Každá vinárnička má svůj poklidný život, své vínečko, 
své hosty. Mezi takové hosty vinárničky U Tří grácií patří 
i  kamarádi Honza a  Tomáš, kteří se rozhodli tento po-
klidný život trochu narušit. Narušením se stal geniální 
nápad být na chvilku kuchaři a ostatním hostům a kama-
rádům předvést to, co je baví. Tak se zrodil italský večer 
s  lanýži, který začal 2. listopadu v 19.00 hodin k velké-
mu očekávání všech hostů, kteří zaplnili celý prostor 
vinárničky, a  mnozí se na  večer bohužel ani nedostali. 
Defilé chutí a vůní začalo předkrmem z ovčího sýra, kte-
rý každý host zakusoval doma upečeným chlebem opět 
jednoho z hostů – Kateřiny, která jej sama upekla z do-
mácího kvásku (kvásek je základní věc při pečení chleba 
a ten Kateřiny je dokonce evidovaný v mapě kvásků ČR). 
Po předkrmu, k velkému překvapení všech, dostal kaž-
dý stůl čerstvého lanýže z Umbrie (Itálie), a tak si hosté 
mohli osahat a očichat tuto kulinářsky ceněnou zvlášt-
nost (mně doma z lednice provoněla opravdu celý byt). 
Jako hlavní chod byly podávány italské těstoviny s jem-
ně restovanými lanýži a česnekem, jež přímo před hosty 
dochutil šéfkuchař večera Honza ještě nastrouháním 
výše zmíněného lanýže. O  sladkou tečku se postarala 
panacota s  lesními plody druhého šéfkuchaře Tomáše. 
K vybranému menu měli hosté na výběr ze dvou barrigue 
vín moravského vinařství, a to Chardonnay ročník 2010 

a  Cabernet Sauvignon 
ročník 2008. Aby byl 
dojem z italského veče-
ra dokonalý, měl každý host možnost seznámit se s ital-
skou automobilovou legendou Ferrari 612, jež k  Itálii 
neodmyslitelně patří, a  byla pro tuto akci zapůjčena, 
stejně jako těstoviny či lanýže z Umbrie. Takový byl tedy 
italský večer dvou kamarádů nekuchařů Honzy Nováka 
a  Tomáše Fechtnera, které baví dělat ostatním radost 
a nezištně se postarali o hezké narušení běžného života 
vinárničky. Přejme jim, ať jim to dlouho vydrží. 

Marek Krejčí

24. 12. 2013
 16.00 hod.  vigilie z Narození Páně – zvláště pro děti

25. 12. 2013
 00.00 hod.   Půlnoční mše svatá o Narození Páně
  9.30 hod.   Slavnost Narození Páně – Boží hod vánoční 

26. 12. 2013
 9.30 hod.  Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka

27. 12. 2013
 9.30 hod. Svátek sv. Jana – mše se žehnáním vína

28. 12. 2013
 9.30 hod. Svátek svatých mláďátek – mučedníků
 18.00 hod. Svátek Svaté rodiny – obnova manželských slibů

29. 12. 2013
 9.30 hod.  Svátek Svaté rodiny – obnova manželských slibů

31. 12. 2013
 17.00 hod.  Památka sv. Silvestra – mše na poděkování za rok 2013

Hosté vařili hostům aneb italský večer s lanýži

FO
TO

: r
Ud

OL
F F

La
CH

S

bohoslužby v kostele sv. Petra a Pavla 
v říčanech v době vánoční

Římskokatolická farnost
sv. Petra a Pavla v Říčanech zve na Rorátní mše svaté vždy 

v pondělí od 6.00 hod. v kostele sv. Petra a Pavla
2. 12.; 9. 12.; 16. 12. a 23. 12. 2013

Mše budou jen při svíčkách!

1. 1. 2014 
 09.30 hod.  Slavnost Matky Boží Panny Marie
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Letos v létě obdržela M. Vykoukalová, dlouholetá obyvatel-
ka Říčan a  členka místní sokolské jednoty, vyznamenání 
pro svého manžela. Téměř dvouleté úsilí přineslo plody. 
Ministerstvo obrany České republiky vydalo osvědčení 
podle § 6 odst. 3 zákona č. 262/2011 Sb., že J. Vykoukal 
byl v  době nesvobody účastníkem odboje a  odporu proti 
komunismu.
„Když jsem ho poznala, bylo mi šestnáct let. Mladí lidé ze 
směru od  Benešova jezdili přes Říčany do  Prahy do  školy 
a  do  zaměstnání. Samí kluci, on mezi nimi, a  mne vzali 
do party. To bylo naše seznámení.“ Tak začíná příběh Mi-
lady a  Josefa Vykoukalových. Jemu bylo tehdy, v  roce 
1943, devatenáct a  do  hlavního města dojížděl na  ob-
chodní akademii z rodných Pyšel. Ona, pražská rodačka, 
žila s rodiči od roku 1940 v Říčanech, studovala gymná-
zium a poté dvouletou obchodní školu. Oba pocházeli ze 
sokolských rodin.
Josef patřil do ročníku 1924, který byl totálně 
nasazen k  práci pro Říši: „Po  maturitě by 
býval musel jít do Německa. Do formuláře, 
který obdržel, zkusil napsat, že by chtěl 
pracovat jako učeň u mlynáře Dolejše z pří-
buzenstva.“ Ale dopadlo to jinak. Na úřa-
du práce mu striktně řekli, že z něho učeň 
nebude, že umí německy, a  tak ho pošlou 
k  posádce SS do  Benešova. Odmítnout se 
nedalo. Tam se setkal ještě s  dalšími vrstevníky, 
Čechy. Dostal na  starost účetnictví, dělal pokladníka 
a s jedním z Němců rozváželi džípem výplatu lidem, kte-
ří pracovali na Sedlčansku. Situaci tam tedy dobře znal. 
Tato oblast byla pro Němce důležitá – vznikl zde nacis-
tický vojenský výcvikový prostor. Podařilo se mu tenkrát 
pomoci skupině mladíků, kteří utekli z Německa po bom-
bardování továren; přimluvil se, aby mohli na Sedlčansku 
sklízet úrodu. Aniž Josef tušil, zapojil se už tehdy do od-
boje. V roce 1945 se mu otec František Vykoukal, krejčí 
v  Pyšelích, svěřil, že on sám je v  protifašistickém odbo-
ji a že všechny zprávy, tedy i ty, co měl od Josefa z okolí 
Sedlčan, předával dál.
Milada v roce 1944 ukončila obchodní školu a začala pra-
covat jako „Hilfsarbeiterin“ (pomocná dělnice) na nádra-
ží ve  Strančicích. Dneska vypráví: „Dělala jsem všechno 
možné v dopravní kanceláři. I k telefonu jsem jednou za čas 
musela, ale tomu jsem se vyhýbala, protože hlásili transpor-
ty, co jely po trati, a kdybych něco spletla…“. Po válce pra-
coval Josef jako pokladník v Živnostenské záložně v Be-
nešově a  v  říjnu 1946 nastoupil na  vojnu. Ještě předtím 
se stihli s Miladou zasnoubit: „Přišel i s rodiči, vůbec nic 
předtím neřekl. Přinesl dva stříbrné prstýnky, zlaté tehdy 
nesehnal. A že prý – až přijdu z vojny, tak si mě vezmeš…“

Svatba se konala v  listopadu 1948. Novomanželka zaži-
la v  jednu chvíli rozčarování. Dělo se něco, do čeho byli 
zapojeni manžel a tchán, ale ji zapojit nechtěli, odmítali 
jí cokoli říci. Situaci nechápala a vadilo jí, že nemá jejich 
důvěru. Dnes uznává, že ji tak ochránili od  informací 
a  tedy i  od  výslechů. Tehdy ji to však pořádně naštvalo. 
František a  Josef Vykoukalovi byli zapojeni do  činnosti 
protikomunistické odbojové skupiny „Věrni zůstane-
me“. Josef plnil funkci spojky. Počátkem roku 1950 byla 
činnost organizace prozrazena a  její členy postupně za-
tkla Státní bezpečnost. Josefův otec byl zatčen 18. února, 
on sám 29. března. V říjnu se pak konal čtyřdenní monstr-
proces v Praze na Pankráci. Josef i jeho otec byli obžalová-
ni z trestného činu velezrady. Josef byl odsouzen k trestu 
odnětí svobody v trvání dvanácti let, František ke čtrnácti 
letům vězení (z toho sedm a půl roku strávil ve Valdicích).
Na  zatčení svého muže vzpomíná paní Vykoukalová 
takto: „Pepa večer nepřišel domů, tak jsem druhý den jela 
do pražské Textilie, kde byl tehdy zaměstnaný, a oni říkali: 
Akorát šel z oběda, přišli sem dva páni v kožených kabátech 
a aby šel s nimi. Tak si prý vzal ze stolu svoje věci a šel.“
Druhou část vzpomínek najdete v příštím čísle.

Renata Skalošová s přispěním Jaroslavy Tůmové

můj muž Josef Vykoukal (i.)
milada Vykoukalová vzpomíná na svého 
muže Josefa, účastníka nacistického 
odboje a odporu proti komunismu. FO

TO
: a

rC
HI

V 
M

. V
yK

OU
Ka

LO
Vé

 Josef Vykoukal (4. 6. 1924 – 19. 6. 2010) na vojně. 
Přestože dosáhl hodnosti podporučíka a později 
poručíka, v roce 1984, při odchodu do penze, byl 
degradován na vojína. I tak se mstil bývalý režim.

 Ocenění pro J. Vykoukala
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Děkuji cévnímu odborníkovi panu Petru Mitášovi 
a jeho pracovnímu týmu za vzorně a úspěšně provede-
nou operaci obou nohou 25. října v říčanské nemocni-
ci. Taktéž můj veliký dík patří zdravotnickému perso-
nálu za vzornou předoperační i pooperační péči.

Václav Novák, řidič autobusu 

V  regionu i  mimo něj se už poměr-
ně pravidelně můžete setkávat se 
značkou  ZÁPRAŽÍ originální pro-
dukt®.  Značka označuje výrobky 
s  vazbou na  region, kvalitní a  šetrné 

k životnímu prostředí. Ve čtvrtek 31. 10. 2013 proběhlo 
další zasedání certifikační komise pro udělení této znač-
ky. Zaměření výrobků bylo velmi pestré a komise složená 
ze zástupců místní akční skupiny, sdružení, institucí, re-
gionálních výrobců a odborné veřejnosti to ani tentokrát 

neměla jednoduché. Ochutnávalo se, zkoušelo a debato-
valo. Certifikáty budou nakonec předány třem kvalitním 
výrobcům.
Masné výrobky tepelně opracované – Zámecká výrob-
na uzenin spol. s r.o.
Košíky a proutěné zboží – David Čížek
Kulíškovy dobroty – Dagmar Spívalová

Srdečně blahopřejeme!
Petra Přílučíková

další udělené značky pro místní výrobce!
Mezi námi

Dne 9. 10. asi v  16.20 zkolaboval můj 80letý bratr 
v Radošovicích, někde nad schody od nádraží. Nějaké 
dvě ženy ho dopravily do říčanské nemocnice, za což 
jim srdečně děkuji. Ztratil při tom skládací hůlku 
s  poutkem, kterou moc postrádá a  podle lékaře má 
na novou nárok až za 3 roky. Prosím, pokud ji někdo 
našel, aby zavolal na telefon 604 154 272. 

Mir. Skoblová

PeTiCe 
olivova dětská léčebna
Vážení  občané,  rádi  bychom  vám  podali  pár  informací 
k  probíhající  petici  za  zachování  Olivovy  dětské  léčebny. 
Město Říčany, ač není iniciátorem petice, nabídlo Magistrátu 
hl.  města  Prahy,  Olivově  nadaci  a  Olivově  dětské  léčebně 
prostor k jednání u kulatého stolu, kde by se mohly probrat 
veškeré alternativy pro záchranu dětské léčebny v Říčanech. 
Protože uzávěrka Kurýru proběhla dříve, než došlo ke sčítání 
podpisů i ke shora uvedené schůzce, podrobnější informace 
vám  podáme  ve  vánočním  vydání  tohoto  věstníku.  Petiční 
akce proběhla za velkého  zájmu občanů a děkujeme všem, 
kteří nás svým podpisem podpořili.

Za petiční výbor Karla Egidová
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Mezi námi

v poslední době se objevují stalé více rozporuplné zprávy 
týkající se Olivovy dětské léčebny (ODL), rozhodli jsme se 
tedy reagovat na ně a uvést vše na pravou míru. Z důvodů 
nedostatku prostoru pro náš článek jsme umístili úplné 
nekrácené znění na www.olivovna.cz – naleznete tam ve-
lice závažná fakta, pro která máme důkazy a můžeme je 
doložit. Pod tímto článkem je podepsáno celé současné 
vedení ODL. Tento tým vede ODL od 31. května 2013, 
kdy byla odvolána bývalá ředitelka Zdeňka Provazníková. 
Od června narážíme na řadu manažerských pochybení 
ex-ředitelky, a  přitom je veřejnost soustavně uváděna 
v omyl jejími neúnavnými emotivními výstupy. Co tedy 
je pravda o Olivovně?
Paní Provazníková byla ve funkci ředitelky ODL 3 roky, 
nové vedení je zde 5 měsíců. Každý týden na nás vypadá-
vají noví a noví „kostlivci ze skříně“. Správní rada trvá 
na tom, že ex-ředitelka Provazníková dlouhodobě vedla 
ODL k úpadku manažersky i personálně. Její neodborné 
a chaotické řízení způsobilo výrazné morálně-ekonomic-
ké chátrání – je otázkou, co z toho ještě lze napravit. 
V červnu jsme převzali velmi zanedbanou a zadluže-
nou společnost:
l půjčka na 1 milion Kč splatná v prosinci 2013, krytá 

směnkou (podepsala ex-ředitelka a členka SR ODL 
s půl roku prošlým mandátem) 

l úvěr v bance ve výši bezmála 600.000 Kč s vysokým 
úrokem a po splatnosti

l dluhy 1,32 milionu korun za energie, služby i odvody státu 
l zůstatek na účtu něco přes 200 tisíc Kč. 
Bylo tedy statečné, ne-li naivní, pustit se do  nápravy 
a  nepodávat ihned insolvenční návrh sami na  sebe. 
Následovala náročná práce, tvrdé splátkové kalendáře, 
jednání s dodavateli a  lavina kontrol. Kontroly identifi-
kovaly další pochybení ex-ředitelky. Přišli jsme o stovky 
tisíc korun a o grant (za neplnění smlouvy v období ředi-

telování paní Provazníkové). Pravda občas nelamentuje 
na pavlači, ale někde za stolem tvrdě maká… Podrobnos-
ti o právních i finančních kauzách najdete na www.oli-
vovna.cz  v článku Fakta o hospodaření ODL (o všem ale 
zatím mluvit nemůžeme z důvodu maření vyšetřování). 

Ještě sonda do výše mezd obou ředitelek. Paní Provazní-
ková odvádí pozornost a poukazuje na příjem nové ředi-
telky. Zde pouze stručně – paní Rössl je krizový manažer 
a její přínos Olivovně převyšuje její plat. Na rozdíl od ex-
-ředitelky, která si s  pomocí právníka zajistila 6měsíční 
odstupné. Po svém odvolání nastoupila ihned na nemo-
censkou – nepředala jediný šanon, nechala v tom nové ve-
dení „vykoupat“. Poté v červenci podala okamžitou výpo-
věď – prý pochybení zaměstnavatele – ODL jí nevyplatila 
v březnu načas výplatu. V březnu ale byla ODL sama paní 
Provazníková – jako statutární orgán! Dnes se ex-ředitel-
ka soudí o stovky tisíc korun. Souběžně s tím také iniciuje 
petici a staví se do role zachránkyně léčebny! Správní rada 
ODL se tímto od  petice distancuje. Není za  tím osobní 
zášť – pro opravdovou záchranu ODL bychom se neřídili 
emocemi, ale manažerským mozkem a připojili se k dobré 
věci. To, jak je petice formulovaná, léčebně opravdu nepo-
může. ODL nyní potřebuje finanční pomoc. 
Snažíme se přesvědčit Olivovu nadaci, která má mno-
hamilionové jmění, že jejich činnost a  jejich poslání 
opravdu stojí a padá s naší existencí. Manželé Olivovi 
chtěli pomáhat dětem přímo zde v  Olivovně v  Říča-
nech. A o tyto děti se staráme my – ODL, o.p.s. Jsme 
společnost zadlužená, zanedbaná. Někdo to nechal tak 
daleko dojít a koukal se stranou. Povede se nám záchra-
na? Nevíme. Ale nevzdáváme to…

Ředitelka Darina Rössl, zástupkyně Naďa Kverková, 
správní rada ODL: Tomáš First, Viola Břeňová, Martina 
Malotová, Ivanka Jelínková, Jan Fried a Hana Hůlková

Zakladatelé Olivovy dětské léčebny, o.p.s., tj. Správní rada 
Olivovy nadace a  Josef Srb, tímto vyjadřují svou plnou 
podporu snaze o  zachování Olivovy dětské léčebny, o.p.s., 
(ODL) jako provozovatele zdravotního zařízení v Říčanech, 
pro kterou byla založena. Považujeme za  nutné uvést, že 
Správní rada Olivovy nadace o podporu provozu ODL opa-
kovaně žádala nejen hlavní město Prahu, ale i další subjekty 
a občany. Za veškerou projevenou podporu tímto děkujeme! 
Zakladatelé ODL však musí vyjádřit svůj zásadní nesouhlas 
s obsahem petice v části, kde je uvedeno, že „Olivova nadace, 
o.p.s., v posledních několika letech neplnila vůči Olivově dětské 
léčebně, o.p.s., funkci nadace a žádným způsobem nezajišťo-
vala pro Olivovu dětskou léčebnu, o.p.s., finanční prostředky.“ 
Jak je jistě členům petičního výboru dobře známo, když paní 
Provazníková byla statutárním orgánem ODL v uplynulých 

několika letech a paní Egidová byla členkou a dokonce před-
sedkyní Správní rady ODL, Olivova nadace nemá a  nikdy 
neměla žádnou zákonnou či smluvní povinnost zajišťovat 
finanční prostředky pro ODL. Byl to statutární zástupce, 
který se měl vlastní odpovědnou činností zasloužit a zasadit 
o řádné fungování samostatného právního subjektu, včetně 
zajištění jejího ekonomicky vyrovnaného hospodaření. Vedle 
formálních chyb v  obsahu petice, které považujeme spíše 
za  nepozornost, je právě shora uvedený text naprosto ne-
pravdivý a vzhledem k uvedeným osobám (členům petičního 
výboru) a jejich znalosti věci lze uzavřít, že jde o úmyslné po-
škozování jiného subjektu, v tomto případě Olivovy nadace. 

Za zakladatele Josef Srb
Plné znění tohoto vyjádření je k  dispozici na  www.olivova-
nadace.cz.

Vážení a milí čtenáři – příznivci olivovny,

Vyjádření k obsahu PeTiCe za zachování olivovy dětské léčebny, o.p.s.

oba příspěvky v plném nekráceném znění najdete na www.kuryr-ricany.cz. Všechny další diskuze k této 
problematice se už nadále budou odehrávat na stránkách kurýru na tomto webu, děkujeme za pochopení.
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ze sportu

barbora Vyhnálková přivezla dvě medaile z mistrovství evropy!
Odchovankyně říčanského orienťáku 
Barbora Vyhnálková se stala nejú-
spěšnější reprezentantkou České re-
publiky na mistrovství Evropy doros-
tenců v Portugalsku. Báro, děkujem!
Po  18. místě v  závodě ve  sprin-
tu ve  složitých úzkých uličkách 

městečka Óbidos se Báře nadmíru výtečně vyvedl závod 
na klasické trati. Les byl velmi rychlý, ale orientačně dosti 
náročný – šlo o  písečné duny porostlé borovicovým le-
sem. Závod byl velice napínavý, Bára vybíhala mezi prv-
ními, dokázala zaběhnout velmi rychlý závod s minimem 
chyb a  dlouho figurovala na  čele. V  infarktovém závěru 
nakonec o  dvě vteřiny uhájila třetí místo, titul mistryně 
Evropy si odvezla Švýcarka Simona Aebersold.
V neděli 27. října se běžel ve stejném lese závěrečný závod 
štafet. České trio mladších dorostenek ve složení Tereza 
Čechová (Jihlava), Barbora Vyhnálková (Říčany) a Bar-
bara Vavrysová (Luhačovice) vybojovalo naprosto su-
verénně mistrovský titul o celých pět mi-
nut před druhým Maďarskem a  třetím 
Dánskem.
V obtížném terénu se ostatním českým 
reprezentantům nedařilo, což ještě více 
podtrhuje Bářin úspěch. Bára je teď hor-
kou kandidátkou na  titul nejlepší orientační 

běžec roku 2013 v  kategorii dorostenců. Vý-
sledky ankety byly vyhlášeny 30. listopadu, tak-

že v době uzávěrky Kurýru ještě nebyly známé. 
Vše o orienťáku v Říčanech na www.sportovniops.cz/ob.
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Fk říčany – sezona 2013
Uplynulá sezona 2013 přinesla naše-
mu fotbalovému klubu bohužel sestup 
A mužstva ze středočeské I.A třídy. 
Jarní část sezony se zpočátku vyvíjela 
slibně, ale závěr soutěže nám přinesl 
pouhý zisk dvou bodů ze šesti utkání, 
a  to na  záchranu v  soutěži nestačilo. 

Do   nové sezony 2012–13 vstoupilo mužstvo ve  velmi 
pozměněném složení, kdy několik starších hráčů ode-
šlo na hostování do jiných klubů a do týmu byli zařazeni 
především mladí hráči z našeho béčka a dorostu. Trené-
rem mužstva se stal Pavel Stibůrek a vedoucím mužstva 
Tomáš Hausenblas. Podzimní sezonu můžeme hodnotit 
pozitivně, neboť mužstvo po přestavbě kádru se pohybuje 
v horní polovině tabulky s malou bodovou ztrátou na čelo 
tabulky.
Naše dorostenecké družstvo v I.A třídě sk.C Středočeské-
ho kraje obsadilo velmi dobré čtvrté místo, a doufáme, že 
většina našich letos končících dorostenců bude se stejným 
zaujetím pokračovat ve své hráčské kariéře i v dospělé ka-
tegorii, abychom si po dlouhých letech mohli v Říčanech 
říci, že máme postavené „áčko“ na  vlastních odchovan-
cích a nemuseli mužstvo doplňovat z cizích zdrojů. Velké 
poděkování patří také trenérům Liboru Stárkovi a Tomáši 
Hausenblasovi, kteří se mužstva ujali v průběhu sezony. 
Novými trenéry v  podzimní části se stali Jakub Mareš, 

Ondřej Čížek a  Filip Gross a  mužstvo se opět pohybuje 
na čelních místech tabulky.
Starší a  mladší žáci se letos v   krajském přeboru vůbec 
neztratili a obsadili 9., resp. 6. místo ze šestnácti účastní-
ků. Začátek soutěže byl pro starší žáky horší, takže jejich 
umístění na  9. místě je velmi dobré a  dalo by se říci, že 
sezona v krajském přeboru byla výborná. Mladší žáci také 
prokázali svou příslušnost ke  krajskému přeboru, kdy se 
po těžkém začátku v soutěži aklimatizovali a v dalším prů-
běhu odehráli několik velmi pěkných zápasů. Podobně 
jako v dorostu patří velký dík trenérům Jakubu Marešo-
vi, Ondřeji Čížkovi, Filipu Grossovi a Milanu Šimůnkovi 
za jejich práci a velkou trpělivost. Na podzim se trénová-
ní starších žáků ujali Milan Šimůnek a Filip Ackermann 
a mladších žáků Jan Vosáhlo s Pavlem Pazdírkou.
Přípravka FK Říčany pod vedením Honzy Vosáhla měla 
také dobrou sezonu a  obsadila 1. místo ve  své skupině 
okresního přeboru Praha-východ a  nakonec po  vítězství 
v  okresním finále Praha-východ se zúčastnili krajského 
finále starších přípravek. V podzimní sezoně vede starší 
přípravku hráč našeho áčka Honza Sus. Naši nejmenší 
adepti fotbalu, které jsme rozdělili na dvě mužstva (mlad-
ší přípravka + školička), hrají pravidelně turnaje v rámci 
okresu Praha-východ. Obdivuhodnou a  trpělivou práci 
zde odvádějí s našimi nejmenšími trenéři Jan Čábela, Petr 
Dušek, Jaromír Ferkl, dále vedoucí obou mužstev Jana 
Rážová a Jana Hronská a samozřejmě rodiče, bez kterých 
by to v této kategorii opravdu nešlo. 
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ze sportu

o 28. říjnu trochu jinak
Možná někteří říčanští občané za-
znamenali, že od roku 1990 se rok co 
rok 28. října setkávají místní sokolové 
u  pomníku Antonína Švehly a  u  po-
mníku padlých v Radošovicích.
Mnohokrát zaznělo: „Proč musíte být 

u kdejakého státního svátku, proč zrovna vy, sokolové?“ 
Odpověď je jednoduchá a ráda si ji vypůjčím: „Bez sokolů 
by nebyly legie, bez legií by nebylo Československo“. Kdo 
tuto větu vyslovil, si domyslí snad každý, kdo se trochu 
zajímá o historii vzniku našeho samostatného státu.
A  bylo toho víc, co pojilo sokoly a  první republiku. Kdo 
neví, může se dočíst víc v almanachu, nedávno vydaném 
místní sokolskou jednotou. Stále je možno jej získat 
v Muzeu Říčany nebo v městském informačním středisku.
Další důvod setkávání? Sokolové ctí tradice – alespoň 
se o to pokoušejí. Letos ale byla tradice porušena. Kytice 
jsme pokládali a obě hymny zpívali už 27. října. A to pro-
to, že naše skupina oslavila státní svátek spolu se zástupci 
sokolů z celé republiky na památném Blaníku.

Takže za rok na shledanou! Kde? Sokolové si dovolí vás 
včas informovat a na setkání pozvat.
Se sokolským „Nazdar“!

J. T.
P.S. Nebylo by krásné, kdyby se uskutečnilo před mnoha lety 
vyslovené přání sokolů, aby se 28. říjen v našem městě slavil 
za účasti i dalších spolků a uskupení?
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20. října se v  pražských Počernicích 
uskutečnily Závody gymnastických 
nadějí, kterých se zúčastnilo sedm ří-
čanských gymnastek.
Ve  starší kategorii 2006 si svůj první 
závodní čtyřboj (kladina, prostná, pře-
skok, bradla) vyzkoušely Kristýna Jíl-
ková a Agáta Vašutová, které se umís-

tily na 16. a 17. místě.
V mladší kategorii 2007–2008 se závodilo na prostných 
a lavičce, kde 11. místo obsadila Lucka Gaždová, 13. Lin-
da Procházková, 18. Adélka Bernardová, 21. Barča Je-
chová, 26. Terka Šubrtová. Ve vložených závodech – skok 
z místa a šplh – se nejlépe dařilo Terezce, která si odnesla 
bronzovou medaili.
9. října jste nás mohli vidět na vystoupení v rámci Dětské-
ho dne v Olivově.
Náš první soutěžní rok se blíží ke konci. Sbíraly jsme zku-
šenosti i  první medaile. Poslední závody nás ještě před 
Vánoci čekají v Praze a Týnci nad Sázavou.
V příštím roce bychom rády našly další prostory pro naše 

tréninky, protože kapacita současné tělocvičny již nestačí 
pro všechny členy.
Věříme, že se nám také podaří zorganizovat gymnastické 
závody v Říčanech, které zde byly v minulosti tradicí.
Přejeme klidné prožití vánočních svátků, hodně zdraví 
a společných úspěchů v novém roce.

B. Bernardová a J. Jechová

TJ Tourist – oddíl sportovní gymnastiky

V  roce 2013 se našemu klubu opět dostalo větší podpory 
od  města Říčany, než tomu bylo v  předchozím roce, a  tak 
jsme mohli z  těchto prostředků dobudovat dámské a  pánské 
záchody v  tribuně stadionu.  Získali jsme také v  tomto roce 
více prostředků z grantového fondu města na provozní náklady 
našeho klubu. Věříme, že se v dalších letech bude tento trend 
větší finanční spoluúčasti města Říčany na provozu sportovních 
klubů, kteří obhospodařují majetek města, nadále zlepšovat. 

Závěrem svého příspěvku bych chtěl poděkovat nejen 
trenérům a vedoucím mužstev, ale i dalším funkcionářům 
a  dobrovolníkům, kteří se starají o  chod našeho klubu. 
Stejný dík patří rodičům, sponzorům, dárcům a  všem 
lidem, kteří nám pomáhají, abychom v  této složité době 
mohli dál rozvíjet letos již 112letou tradici FK Říčany.

Milan Čížek
Předseda FK Říčany
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V  Hrdoňově, v  blízkosti lipenské 
přehrady, se od  26. 10. do  2. 11. 
2013 konalo mistrovství Čech mlá-
deže 16 let. Cesta na  toto mistrov-
ství není vůbec lehká a  probojovat 
se mezi nejlepší padesátku hráčů 
v  kategoriích 12, 14 a  16 je dosti 
dlouhá. Nejdříve musíte postoupit 
z  Regionální žákovské ligy (u  nás 
8 turnajů), a  poté uspět v  krajském 
dvoudenním finále. Postupových 
míst je málo, dětí hodně. 
Nicméně na mistrovství Čech se pro-
bojovala řada našich dětí, a jaké byly 
ambice? Podle nasazení měl Martin 
Vystrčil skončit těsně za  postupový-
mi místy. Ostatní postoupit neměli. 
Výsledek byl ale neočekáván.
V kategorii do 14 let postoupil ze 4. 
místa Martin Vystrčil. Stejně tak 
v kategorii do 12 let postoupil ze 4. 
místa Dan Žák. Oba se tak probojo-
vali na finále MČR mezi 24 nejlepších 
hráčů Čech a Moravy. 
Umístění dalších našich reprezen-
tantů: 
kategorie H 14 – Marek Otruba, 29. 

místo, ačkoliv byl až 49. nasazený. 
Michal Pastrnek až 46. místo.
Kategorie H 12 – Pavel Kurek až 49. 
místo.
Děvčata v tomto mistrovství, na rozdíl 
od  MČR, hrají s  chlapci. Naše stálice 
vybojovaly dvě stříbrné medaile. V ka-
tegorii do 14 let Anna Zlámaná a v ka-
tegorii do 12 let Julie Vilímová. Výsle-
dek Julie byl vynikající, protože by se 
dostala na MČR i mezi chlapci. V této 
kategorii startovala ještě Kristýna 
Otrubová, která skončila na 6. místě.
Na  MČR s  dětmi odjeli jako vedou-
cí výpravy Marie Jiroušková a  jako 
šéftrenér Evžen Pospíšil. Oběma patří 
poděkování. Týdenní akci jsme pláno-
vaně využili též jako soustředění dal-
ších našich talentů, kteří si pak mohli 
zahrát i  vedlejší turnaj. Soustředění 
bylo podpořeno grantem města Ří-
čany. Včetně trenérů a  doprovodů se 
akce zúčastnilo přes 450 účastníků. 

Jaroslav Říha
Krásné svátky a především hodně zdraví 
a  sil do  roku 2014 přeje Klub šachistů 
Říčany 1925.
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Vilímová – první zleva

zlámaná – první zleva

Z mistrovství Čech na mČr

VánOční 
bleskový turnaj
Zveme  všechny  zájemce  šachové 
hry na nejatraktivnější formu šachu 
–  5minutové  bleskovky.  Turnaj  se 
hraje  v  MěKS  v  2.  patře,  v  pátek 
27.  12.  od  18.00  hod.  Startovné 
je cena v minimální hodnotě 50 Kč. 

Mistrovství čech nejmladších
V  Hrdoňově, v  termínu 16.–18. 11., se hrálo i  mistrovství 
Čech nejmladších dítek. Jednalo se o kategorie do 8 a 10 let. 
Hrálo se podobně jako u  starších dětí na  9 kol, ale tempo 
bylo výrazně rychlejší.  Chlapci v kategorii do 10 let si muse-
li účast vybojovat, do 8 let se jednalo o volně přístupné MČ.  

Naše účast byla početně slušná, ale nakonec neodjelo naše 
největší želízko, Kateřina Pastrnková, z důvodu nemoci. 
Nejlepší výsledek v kategorii do 10 let zaznamenal Šimon 
Jiroušek, který skončil na 26. místě. Kategorii ale může 
hrát ještě příští rok. Pavel Zemen skončil na  32. místě 
a 34. byl Martin Mačok. V kategorii dívek se přeci jen ale 
medaile do Říčan urodila. Gratulujeme Karolíně Kořeno-
vé z ŠO Figurka Říčany, která skončila na 2. místě. Moni-
ka Strnadová skončila na 13. místě. 
Do  kategorie do 8 let se přihlásilo 32 dětí. Nás zastupo-
val teprve 5letý David Kudrna, který skončil na 31. místě. 
Ještě lepší byl stejně mladý Václav Kořen z  ŠO Figurka 
Říčany, který skončil na  27. místě. Hezké umístění za-
znamenal o rok starší Jáchym Šmolík z ŠO Figurka, který 
skončil na 18. místě.

Jaroslav Říha
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vpředu P. zemen, vzadu K. Kořenová

Všechny  mladší  i  starší  žáky  můžete  vidět  v  Říčanech  dne  
21. 12. v MěKS, kdy pořádáme Regionální žákovskou ligu. 
Vstup je volný a podívat se můžete v čase od 9.00–15.00 hod.
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Florbalový podzim
Naši nejmladší už 
mají za  sebou čty-
ři turnaje. Jelikož 
přípravka nehraje 
celoroční soutěž, 
v  každém z  nich 
jde o medaile. Uká-

zalo se, že kluci jsou vyspělejší než loni 
a  že  soustředění společně s  pravidel-
ným tréninkem nese ovoce. V  turnaji 
pořádaném Českou florbalovou unií 
jsme bojovali o  3. místo, ale i  vinou 
nešťastného losu nakonec skončili 
7. V  dalším turnaji v  Kralupech jsme 
už vybojovali své první bronzové me-
daile i  pohár, když v  krásném zápase 
se  Spartou bylo na  dosah finále. Pa-
trik Vinduška byl vyhlášen nejlepším 
brankářem turnaje. V mezidobí se naši 
nejmenší zúčastnili prvního turnaje 
pořádaného Na  Fialce. V  pohodové 
atmosféře si všichni dosytosti zahráli 
(postavili jsme 2 mužstva) a  obsadili 
2. a 4. místo. A nakonec poslední pod-
zimní turnaj pořádaný 101. Sportov-
ním klubem Praha. Byl to náš nejlepší 
výkon v sezóně a byl korunován nejlep-
ším výsledkem – ziskem druhého mís-
ta. Vítězství bylo velmi, velmi blízko… 
tak snad příště.
Další věkovou kategorií, ve které ještě 
není dost kluků, aby mohli hrát regu-

lérní soutěž, je kategorie elévů (ročníky 
2003 a 2004). S nimi jsme se zúčastnili 
dvou turnajů. Z obou si týmy přivezly 
medaile. Z Kralup stříbrnou a z Prahy 
bronzovou. Na obou turnajích v brance 
pomohl výborný Patrik, který ač věkem 
patří k  týmu přípravky, předváděl vý-
borné výkony. Na pražském turnaji už 
s kluky hrála i naše druhá slečna a pro-
kázala, že florbal je sportem, ve kterém 
se ani holky neztratí.
Mladší žáci stihli odehrát tři soutěžní 
turnaje. Po první remíze a dvou smol-
ných prohrách se kluci herně zlepšili, 
a tak chybí ta poslední trošička štěstí 
k  postupu do  vyšších turnajových 
košů. Na  posledním turnaji jsme 
po  dvou vítězstvích prohráli o  gól 

až  v  posledním poločase s  týmem 
Sparty, a skončili tak opět na druhém 
místě. Držme si palce na další turnaj.
Starší žáci začali hrát soutěž jako 
první začátkem září a  mají za  sebou 
už čtyři turnaje s  celkovou bilancí 3 
vítězství, 2 remízy a 7 porážek. 
Tým mužů odehrál na dvou turnajích tři 
zápasy a se dvěma výhrami a jednou po-
rážkou (s  průběžným prvním týmem) 
se v tabulce drží na čtvrtém místě.
Na závěr přejeme krásný florbalový rok 
2014 všem členům klubu, jejich rodi-
nám, všem účastníkům pondělních ve-
černích zápasů dospělých a vám všem. 
Další informace na  webových strán-
kách klubu: www.fbcricany.cz

Kolektiv trenérů FBC Říčany

ze sportu

Členové Fight clubu Říčany v  ne-
děli 10. 11. absolvovali v  Plzni 2 
hodiny spárování (tréninkový boj) 
s  bojovníky z  jiných klubů ČR. To-
hoto setkání se zúčastnilo 12 klubů 
a jejich 50 členů různých věkových, 
váhových i  výkonnostních katego-
rií, a tak jsme si odvezli cenné zku-
šenosti.
Naši závodní činnost jsme zahájili 
16. 11. na  amatérském MMA tur-
naji. Vzhledem k uzávěrce příspěvků 
do Říčanského kurýru vás o výsled-
ku budeme informovat až v následu-
jícím čísle.

21. prosince nás čeká Vánoční be-
nefiční turnaj v grapplingu v Hrad-
ci Králové, který organizuje Good 
luck gym. Grappling je boj bez 
úderů a  kopů, jehož cílem je vzdá-
ní soupeře na  škrcení nebo páku. 
Výtěžek turnaje věnuje organizátor 
na léčbu rakoviny svého člena. 

Přijďte si s  námi zatrénovat i  vy – 
první tři tréninky jsou pro každého 
ZDARMA! 
Více info na  
www.expeto.cz/fightclubricany/.
Těšíme se na vás!

Jan Pavlas
předseda sdružení a hlavní trenér

Fight club říčany, o. s. 
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Mistrovské soutěže pro všechna naše 
družstva se vyvíjejí výborně. Nej-
mladší „Šmoulinky“ pod trenérským 
vedením Nikoly Šmolcnopové se 
po 3. kole drží na výborném 4. místě 
s bilancí 5 vítězných a 4 prohraných 
utkání. Nejlepšími střelkyněmi jsou 
Markéta Nádvorníková, Bětka Plzen-
ská a Hanka Oubrechtová. Družstvo 
mladších minižákyň je po  4 kolech 
na 1. místě v krajské soutěži a nejlep-
šími střelkyněmi jsou Eliška Hněvso-
vá, Klára Odvárková a Líza Haupto-
vá. V krajské soutěži starších žákyň, 
které vede Michal Doskočil, domi-
nuje naše družstvo, je bez porážky 
a zápasy vyhrává bez problémů. Nej-
více bodů dosud zaznamenaly Káťa 
Šrámková, Andy Křešťáková a  Sára 
Kočová. Daří se i našim ženám, kte-

ré sice dvakrát prohrály, ale tabulku 
vedou. Trenérkou je Kamila Míková 
a nejlepšími střelkyněmi jsou Maria-
na Vrabcová, Martina Míková a Kris-
týna Nižaradzeová. Již třetí měsíc 
se s  basketem seznamuje družstvo 
přípravky, které by své první zápa-
sy mělo odehrát na  jaře. Díky nově 
příchozím se počet registrovaných 
hráček blíží k  číslu 90, což je skvělá 
základna našeho říčanského basketu. 
Naše tréninkové hodiny: 
Ženy / trenér Kamila Míková
úterý 18.30–20.00
čtvrtek 19.00–20.30
Mladší žákyně U 15
trenér Michal Doskočil
úterý 18.30–20.00
roč. 2000 a ml. – středa 17.30–19.00
pátek 16.15–17.30

Mladší minižákyně U 12
trenér Jana Machová
úterý 17.00–18.30
roč. 2002 a ml. – pátek 15.00–16.15
Nejmladší minižákyně U 11
trenér Nikola Šmolcnopová
úterý 15.30–17.00
roč. 2003 a ml. – pátek 14.00–15.00 
Přípravka / trenér Jana Machová
pondělí 17.00–18.30
roč. 2005 a ml. – úterý 14.00–15.30

Všechny tréninky probíhají v  Městské 
hale Říčany, adresa: Škroupova 1490, 
zodpovědný trenér – Jana Machová 
(777  921  301). Podrobnější informace 
o činnosti oddílu na www.skslunecko.cz.

Jana Machová
SK Slunéčko

basketbalistkám se zatím daří
ze sportu

Šmoulinky v akci

žena basket říčany

Velká kunratická 
2013
V  neděli 10. listopadu se v  Praze 
konal jubilejní 80. ročník slavného 
běžeckého závodu Velká kunratic-
ká. Všech 2500 startovních čísel pro 
hlavní závod – 3100 m dlouhou trať 
přes tři kopce a  tři potoky – bylo le-
tos rozebráno rekordně rychle, hned 
první den přihlášek během 12 ho-
din. Přesto bylo i  letos možné číslo 
odkoupit od  jiných závodníků přímo 
na startu, takže žádné výmluvy – kdo 
chtěl běžet, ten mohl. Říčanských 
běžců se na startu letos sešlo 24 (což 
je nejméně za poslední 4 roky). Stejně 
jako v  předchozích letech jsme seřa-
dili říčanské závodníky podle pořadí 

ve své věkové kategorii, a tak můžeme 
porovnávat staré s  mladými a  pány 
s dámami. Letos opět (dle počtu startů 
letos zřejmě již po 38.) zvítězil Miloš 
Smrčka. Na druhé místo se vynikají-
cím výkonem probojovala Karolínka 
Lacková a  třetí z  říčanských skončil 
Toník Thirouard. Skokanem roku 

2013 je Honzík Pelant, který svůj čas 
dokázal meziročně zlepšit o  skvělých 
14 %, mezi dívkami meziročně nejvíce 
poskočila Terezka Bohmová (-12 %). 
Tabulka časů 10 nejlepších Říčaňáků 
je zde, kompletní říčanské výsledky 
z letošního i minulých ročníků najdete 
na www.sportovniops.cz.

pořadí jméno kategorie umístění celkem čas
1 Smrčka Miloš M 50–59 2 85 14:27
2 Lacková Karolínka dívky ml. 3 1:24
3 Thirouard Antonín kluci st. 6 2:12
4 Bohmová Tereza dívky ml. 7 1:29
5 Michalička David M 30–39 12 37 13:37
6 Šimůnek Jakub žáci ml. 17 3:10
7 Michalička Vladimír M 50–59 22 509 16:57
8 Smrčka Petr M 40–49 29 141 15:07
9 Pračka Tomáš M 40–49 42 202 15:33

10 Petrák Robin žáci ml. 53 3:30
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V říjnu se nejstarší dívky studia účast-
nily konkurzu roztleskávaček pro 
Sportovní holding Praha a  byly velmi 
úspěšné. Byly osloveny hned na  prv-
ním tréninku, konaném druhý den 
poté, a  začaly pečlivě trénovat na  zá-
pasy HC SPARTA PRAHA, HC LEV 
PRAHA (KHL) a ČEZ BASKETBALL 

NYMBURK. Naše dívky natolik zau-
jaly přítomné fotografy, že jejich fotky 
z  konkurzu jste mohli vidět na  inter-
netových sportovních portálech. Dvě 
fotky našich dvou slečen byly zařazeny 
mezi 30 nejkrásnějších fotografií měsí-
ce října hned po boku sportovců, jako 
jsou Hert, Kvitová, Váňa a jiní. 
Od  24. 11., kdy se odehraje derby 
HC Sparta Praha a HC Slavia Praha 
v  Tipsport aréně, je budete moci ví-
dat na všech zápasech již uvedených 

sportovních klubů. Zároveň jsou 
vždy přítomny na  všech klubových 
akcích. Například 6. listopadu pro-
běhla akce Sparťanská krev, kde byly 
oficiálně představeny jako týmové 
roztleskávačky. 
Těšíme se na vás v Tipsport aréně!
Sledujte nás na  našich webových 
stránkách www.danceeb.cz nebo 
na Facebooku.

Tereza Broukalová
TS DANCE EB

Fuego cup 2013
Přinášíme vám 
slibované infor-
mace o tom, jak 
dopadla sou-
těž Fuego cup 
2013, konaná 
19. a  20. října 

v Kulturním centru Labuť. Naše páry 
se snažily o co nejlepší výsledky oba 
dny, ale hezky popořadě. Začneme 
od sobotních výsledků, kdy ve většině 
kategorií jsme měli zastoupení ve fi-
nále a doma zůstalo celkem 8 pohárů.  
Začneme od  nejmladší kategorie, 
kde bojoval Tomáš se Šárkou. V  la-
tině obsadili 3. místo a  v  kombinaci 
5. místo. Největší zastoupení bylo 
v  dospělé kategorii Hobby latina 
a  2., 3. a  4. místo patřilo našim pá-
rům. Jednalo se o  Ondru Hanuše 
s  Marií Peltanovou, Vladimíra Vim-
berga s  Radkou Pšeničkovou a  Pet-

ra Tlustého s  Majdou Vaněčkovou. 
Ve standardních tancích se Vladimír 
s  Radkou protančili na  druhé místo 
a Petr s Majdou upevnili svoji pozici 
na  čtvrtém místě. V  hlavní kategorii 
latinsko-amerických tanců třídy D 
se na  prvním místě umístil náš pár 
Jáchym Šimon a  Kristýna Čermáko-
vá. Ve  standardních tancích třídy D 
jsme měli tři želízka v  ohni a  všich-
ni se protančili do  finále. Bronzo-
vou příčku obsadil pár Petr Jeřábek 
a  Jitka Macháčková. O  třídu výš též 
ve  standardních tancích jsme opět 
brali první místo, tentokrát pár Josef 
Vlček a Eva Kohoutová. Další zlatou 
medaili vytancoval pár Lukáš Bram-
bora a Kamča Marková, v kategorii C 
latinsko-amerických tanců. Poslední 
zastoupení jsme měli v  kategorii B 
STT a do finále se protančil pár Petr 
Pokorný a Barča Benjáková, obsadili 
celkové šesté místo. V neděli v soutě-
ži pořádané Svazem učitelů tance há-
jilo domácí barvy 5 párů. V juniorech 

to byl Tom se Šárkou, kteří v  latině 
i  ve  standardu byli na  pátém místě. 
V  dospělé kategorii ve  standardních 
tancích se do  finále protančili dva 
naše páry, Petr se Zdeňkou dotančili 
na páté místo a na stupínek nejvyšší 
se protančil Vladimír s  Radkou. La-
tinské finále bylo zastoupeno třemi 
páry z  Fuega. Na  6. místě skončil 
Petr s Majdou, o příčku výš Vladimír 
s  Radkou a  zlatou medaili si odnesl 
Ondra s Májou. 
Poděkování patří našim sponzorům, 
letos to jsou: město Říčany, Varez, 
Penta trading, E-trends a Keso.
Na  soutěže jezdí naše páry i  nadále 
a dělají nám radost krásnými výsled-
ky. V příštím vydání přineseme další 
informace nejen o výsledcích našich 
párů, ale i o chystaných nových kur-
zech. 
Fuego vám přeje krásné prožití vá-
nočních svátků a  hodně štěstí, zdraví 
a protančených dnů v roce 2014.

Vaše Fuego

ze sportu

TS dAnCe eb tančí pro největší Sportovní holding Čr!
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V  sobotu 16. 
11. zněly novou 
halou Na  Fi-
alce výhradně 
r o k e n r o l o v é 
rytmy. Konal se 

tam 13. ročník Poháru starosty měs-
ta Říčany, na  kterém se podílelo jak 
město, tak starosta  Vladimír Kořen 
osobně. Ve  zbrusu nové hale a  mezi 
takřka čtyřmi sty soutěžícími zářili 
i  domácí tanečníci. Nejcennější bylo 
asi druhé místo domácích akrobatů 
Mídi Hronské a Lukáše Rumiana v ktg. 
B (na fotce). Vysoce ceněná jest i třetí 
příčka v  ktg. C Verunky Klimentové 
a  Davida Kroulíka. Z  domácích juni-
orů zatančil nejlépe nadějný pár Kája 
Jílková a Marcel Brummer, který ve fi-
nále obsadil šestou příčku. Mezi žáky 
to sice bylo první nepostupové místo 
do finále, ale nejlepší z domácích žáků 
byli Terezka Parysová a Filip Baťha.
Formace v  dětské i  juniorské ktg. 
medaile už sbírají pravidelně. Mezi 
juniorkami stříbrem „svítily“ dívky 
z  Madonny, v  dětské ktg. stejný kov 
brala skupina Babies. Soutěže se zú-
častnily i další páry a formace, ovšem 
bez výraznějšího úspěchu.
Jako pořadatelé bychom touto cestou 
velmi rádi poděkovali panu starostovi 
Vladimíru Kořenovi, nejen za  osobní 
pomoc, ale soutěž obohatil i zajímavými 
informacemi, např. i o dalším díle Zázra-
ků přírody. Sluší se dodat, že město pa-
tří mezi pravidelné podporovatele akce. 

Dalšími partnery akce byly: firma RTK 
Logistic (logistika), firma Piskáček (de-
korace), Style avenue (módní šperky) 
a  studio Marwin či cateringová firma 
Bistrot s.r.o.. Všem velmi děkujeme!

TŠ Twist v zahraničí
Je to neuvěřitelné, ale každý taneč-
ník Twistu v  juniorské či seniorské 
kategorii se mohl za poslední rok do-
stat s  tancem do  ciziny! Dlouholetá 
a  systematická práce všech trenérů 
katapultovala Twist do  státní repre-
zentace hned ve třech kategoriích se 
čtyřmi různými soubory. Se „lvíčkem 
na  prsou“ jsme reprezentovali naši 
zemi v kategoriích párových i dívčích 
formací. Vloni i letos každý juniorský 
soubor tančil na  mistrovství světa, 
letos i  seniorky. To obnáší spoustu 
organizačních starostí. Vždyť na svě-
tové šampionáty se za  rok podívalo 
více než 60 členů TŠ Twist Říčany! 
Jirka a  Zuzka Boháčkovi s  námi ces-

tují do každé destinace. Vedou repre-
zentaci i  jako trenéři. Zajišťují do-
pravu, ubytování, stravu či transfery, 
a  to nebývá vždy jednoduché. Avšak 
hlavně vedou formace jako trenéři 
a  choreografové. Díky obětavé práci 
některých rodičů se letos podařilo 
zaopatřit i výpravu 49 osob do ruské-
ho Petrohradu 31. 10. až 4. 11. Letos 
jsme viděli místa, kudy procházely dě-
jiny, od  Zimního paláce přes Auroru 
až po  architektonické skvosty Petro-
hradu. Propluli jsme lodí pod mnoha 
mosty na několika řekách a kanálech, 
ale také si v Rusku zatrénovali. 
Avšak abychom byli konkrétní, 
od  loňského listopadu TŠ Twist Ří-
čany soutěžila a  cestovala na  mis-
trovství světa a  Evropy do  těchto 
destinací: 
– Zielona Gora v Polsku (listopad 

2012), skupina Madonna,  
1. místo, skupina Icons, 14. místo

– Lyon ve Francii (duben 2013), 
skupina Tequilas, 14. místo 

– Rimini v Itálii (červenec 2013) 
skupina Fascination, 5. místo

– Praha (říjen 2013) skupina 
Tequilas, 12. místo

– Petrohrad v Rusku (listopad 
2013), skupina Madonna,  
5. místo, skupina Icons, 15. místo

Samozřejmě jsme byli na  mnoha 
a  mnoha dalších soutěžích a  akcích 
v ČR. Někteří měli možnost zatančit 
si v dánském Albertslundu na setká-
ní partnerských měst.
TŠ Twist tímto děkuje za  podporu 
i městu Říčany!

www.tstwist.cz

ze sportu

Starosta říčan 
na rokenrolu!
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nedaleko lipenské přehrady se v listopadu konalo šachové mistrovství Čech 
pro nejmladší šachisty. karolína kořenová obsadila stříbrnou příčku mezi 
děvčaty do deseti let, když rozhodla její vítězství v závěrečných kolech. 
Velkým překvapením je 18. místo pětiletého Jáchyma Šmolíka mezi chlapci 
do 8 let. Získal polovinu možných bodů, což prozrazuje výrazný talent.  
Aktivity nového říčanského šachového oddílu přináší fotoreportáž.

ze sportu

děti z říčanské Figurky úspěšné na mistrovství Čech!

Trojice nejúspěšnějších hráček mistrovství Čech v Hrdoňově. zleva: stříbrná 
Karolína Kořenová (Figurka Říčany), zlatá adriana Málková (ŠK 64 Plzeň 
a bronzová Lenka Gárská (ŠK Spartak Chodov).  

Ostře sledované partie z kola pražské šachové ligy v Novém Porgu. z tohoto tur-
najového klání si Říčanští odvezli dvě zlaté medaile a spoustu vítězných utkání.

Martina Kořenová se spoluhráčkami německé šachové Bundesligy. U jedno-
ho stolu sedí šachové velmistryně z Maďarska /a.rudolph/, Slovenska /r. 
Pokorná/ nebo ruska /J.Kochetková/.

Figurka Říčany vstoupila jako šachový oddíl také do soutěží dospělých. Jak 
to u nováčků bývá, začalo se v té úplně nejnižší soutěži, jakou je regionální 
přebor. Historicky první vítěznou partii pro klub vybojoval Martin Kupka, 
když příkladně deklasoval protihráčku z Uhlířských Janovic. K celkovému 
vítězství to ale nakonec nepomohlo.

Martina Kořenová zakladatelka společnosti Figurka na semináři na Pedago-
gické fakultě Univerzity Karlovy učí budoucí učitele matematiky, jak využívat 
šachové hry pro výuku logiky a matematického myšlení u dětí.
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Vánoční nabídka kvalitního umění v galerii 
kotelna aneb Velký vánoční trh s uměním pošesté 

rockové Vánoce v Labuti
Vážení přátelé a  příznivci kvalitní hudby. Zveme vás 
na velký vánoční rockový koncert, který se uskuteční dne 
19. 12. 2013 ve velkém sále nově zrekonstruovaného KC 
Labuť. Začátek je v 19.00 hod. 
Jedná se již o pátý vánoční koncert výuky klavíru a bicích 
nástrojů. Jako již tradičně první část tohoto koncertu je 
komornější, kde zazní klavírní skladby v podání žáků lek-
torky Adély Donátové, druhá polovina koncertu se ponese 
v rockovém stylu, kde žáci na bicí nástroje hrají za dopro-
vodu profesionální kapely.
Letos jako patron této akce je pan Klaudius Kryšpín – je-
den z našich nejlepších hráčů na bicí nástroje (Pražský vý-
běr, Stromboli, Motorband a dalších kapely). Celý večer 
bude moderovat naše další významná osobnost (jméno 
si ponecháme jako překvapení) v  oblasti rockové hud-
by. V minulosti nám tyto koncerty moderovali například 
herec, moderátor a  producent pan Jiří Pomeje, hudební 
skladatel, producent pan Jarda „Šimi“ Šimek, který se 
také zčásti podílel na comebacku Ivety Bartošové a další.
Tyto vánoční koncerty mají vždy vysokou úroveň a snaží-
me se, abychom si tuto úroveň udrželi. Touto cestou by-
chom také chtěli poděkovat sponzorům, kteří se na  této 
akci pravidelně podílejí, např. paní Evě Beckerové – Zo-
eller, s. r. o., Říčany, pekárně Frydrych, čistírně na  Čer-

nokostelecké Říčany, pan a  paní Adamy, Reality Remax 
– Viktor Hýsek, Wellness Bohemia – Rudolf Medo.
Myslíme si, že vedle takových zavedených projektů, ta-
nečních soutěží a  koncertů, které mají v  kulturním dění 
v Říčanech zásadní místo, má tento vánoční koncert také 
své místo. Těšíme se na vaši návštěvu.

Zdeněk Sýkora a Adéla Donátová

Co se děje v kultuře

Přijďte si vybrat a  nechte se inspirovat 
v  jedinečném prostoru, kde se pravidel-
ně pořádají výstavy současného umění, 
workshopy a další zajímavé akce. 
l prodejní výstava 28. 11. 2013 – 10. 1. 2014 

l výběr toho nejlepšího od současných mla-
dých výtvarníků – obrazy, plastiky, grafiky 

l možná konzultace s odborníkem 
l přehledná nabídka na ploše 400 m2 a mnoho 

dalšího na www.galeriekotelna.cz 

V  oddělení pro dospělé je naposledy otevřeno v  sobotu  
21. 12. Poté je zavřeno, a to do středy 1. 1. Opět otevřeno 
je od čtvrtka 2. 1.
V  oddělení pro děti je naposledy otevřeno v  pátek  

20. 12. Poté je zavřeno, a to do středy 1. 1. Opět otevřeno 
je od čtvrtka 2. 1.
Zaměstnanci knihovny přejí čtenářům krásné Vánoce plné 
radosti, pohody a hezkých zážitků a pohodový celý rok 2014.

odděLení Pro doSPěLÉ 
Masarykovo nám. 83 
Tel. 323 602 654 
Email: dospele.odd@knihovna.ricany.cz

Výpůjční hodiny: 
pondělí – pátek 8.30 – 18.00, sobota 8.30 – 12.00

odděLení Pro děTi 
Komenského nám. 1910 
Tel. 323 605 920 
Email: dětské.odd@knihovna.ricany.cz

Výpůjční hodiny: 
pondělí, úterý 12.00 – 17.00, středa 12.00 – 18.00 
čtvrtek 8.30 – 17.00, pátek 12.00 – 16.00http://knihovna.ricany.cz

Provozní doba knihovny o vánočních svátcích a na přelomu roku
Výše uvedená provozní doba platí do 21. 12. (včetně).
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Co se děje v kultuře

rUkoděLná díLnA: 
betlémové figurky 
z kukuřičného šustí
Úterý 10. prosince od 17.30 hod.

Letošní vánoční dílna je věnova-
ná betlémům ze šustí. Naučíte se 
pracovat s  tímto tradičním ma-
teriálem a  každý účastník si vy-
robí jednu figurku do  betlému.  
Dílnu povede Renata Schnablová.

Vstupné: 130 Kč
Rezervace na  telefonu 605  169  533 
nebo na e-mailu: edita.jezkova@mu-
zeum.ricany.cz.

muzeum i  některé nové sbírkové 
předměty.
Pro veřejnost i  školy jsou připrave-
ny doprovodné aktivity – skládání 
mapy ČSR s  přiřazením znaků jed-
notlivých zemí, rozpoznávání vý-
letních míst Říčan, pro menší děti 
pak zdobení „prvorepublikového“ 
dortu.

Výstava „říčany – výlet do první republiky“
16. října 2013 až 30. ledna 2014

Výstava představuje minulost města 
Říčany a  jejího okolí z  pohledu „pr-
vorepublikového výletníka“. 
Během  prvního měsíce přilákala 
překvapivě velké množství návštěv-

níků i  ze značně vzdálených míst 
naší republiky (ve  většině případů 
však s kořeny v Říčanech). Jsme rádi 
za  postřehy a  doplnění informací 
od  pamětníků i  od  jejich potomků, 
kteří o  době první republiky slyšeli 
jen vyprávět. Díky výstavě získalo 

středa 15. ledna od 18.00 hod.

Další díly semináře budou probíhat 
v  těchto termínech: 29. 1., 12. 2., 
26. 2.
Máte zájem si sami vypátrat minu-
lost svého rodu a sestavit si rodinný 
rodokmen? Chcete se dozvědět, jaké 
jsou zdroje informací pro genealogy 
a  jak se s  nimi pracuje? Právě pro 
vás jsou určeny semináře Tvorba ro-
dokmenu.    
Cyklus zahrnuje čtyři lekce a  jeho 
součástí jsou i individuální konzulta-
ce nad konkrétními prameny účast-
níků (dle dohody s přednášejícím).
Okruhy probírané v  jednotlivých 
částech cyklu:
1. část: obecné seznámení s  pro-
blematikou rodokmenů (základní 
pojmy, historie zájmu o dějiny rodu, 
archivy, genealogické programy)
2. část: úvod ke starým písmům, matriky
3. část: další užitečné prameny 
4. část: praktické cvičení
Vstupné: 100 Kč

Cena za celý kurs (4 semináře): 350 Kč
Doba trvání jednotlivých setkání: cca 
60 minut
Lektoruje Martin Hůrka. 
Rezervace: martin.hurka@muzeum.
ricany.cz, tel.: 604 237 175

FO
TO

: a
rC

HI
V

FO
TO

: a
rC

HI
V 

M
Uz

Ea
 Ř

íČ
aN

klub deskových her
středa 11. prosince od 16 do 19 hodin 

Zveme vás na poslední letošní setkání 
příznivců moderních deskových her 
v muzeu. Vybrat si můžete z nabídky 
ověřených her, vysvětlíme vám pra-
vidla a  můžete si zahrát. Vítáni jsou 

dospělí i děti školního věku, skupiny 
i jednotlivci, začátečníci i experti. 
Děti od 6 do 10 let se mohou účast-
nit pouze v doprovodu rodičů. 
Přijít můžete kdykoliv mezi 16. až 19. 
hodinou. 

Vstupné: 30 Kč

Cyklus TVorbA rodokmenU:
Poznej své předky aneb jak se tvoří rodokmen – 1. část
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Blížící se vánoční svátky jsou vhodnou příle-
žitostí představit jeden z nedávných cenných 
přírůstků do  sbírek Muzea Říčany. Je jím 
malý tištěný církevní kancionál vázaný v dře-
věných deskách potažených usní (kůží). Jen 
na vysvětlenou, kancionálem je myšlen sbor-
ník duchovních písní a  popěvků zpívaných 
při rozličných církevních obřadech i soukro-
mých modlitbách. 
Darovaný kancionál postrádá dataci i  titulní 
list (v minulosti byl v neúplnosti převázán), více upřes-
ňujících informací tak bude třeba získat z  rozboru 
vlastního textu i  použitých tištěných liter. Zpěvník je 
psán česky a začíná písněmi adventními a vánočními. 
Následují písně postní, veliko-
noční a písně k dalším svátkům 
církevního roku jakož i k těžkým 
životním situacím (válka, neú-
roda, úmrtí apod.). 
Podíváme-li se na  konkrétní 
písně, záhy zjistíme, že autor vy-
cházel z katolického kancionálu 
sestaveného známým rekatoli-
začním páterem Antonínem Ko-
niášem „Cytara Nového zákona 
aneb písně celoroční“, který 
poprvé vyšel roku 1727. Součas-
ně se na  jednom z  listů nachází 
rukopisný vpisek, který v  sobě 

mj. chová i letopočet 1841. Kniha tudíž musela být vy-
dána někdy mezi těmito daty. Písmo a text se hlásí spíše 
k mladšímu období. S velkou mírou pravděpodobnosti 
tedy lze konstatovat, že se nyní v muzeu nalézá přibliž-

ně 200 let stará knížečka. Pro její zařazení 
do sbírky starých tisků, tj. tisků vydaných 
před rokem 1800, však bude třeba dalších 
rozborů. 
Takovýchto starých tisků například Ná-
rodní knihovna vlastní kolem 200.000 
exemplářů, naše muzeum sice pouze 

desítky kusů, přesto však zde má 
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Martin Hůrka 
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Cyklus ČTení STArýCH TeXTŮ:
Paleografická cvičení pro laické zájemce 
o dějiny svého rodu i studenty historických 
věd – 1. část
pondělí 20. ledna od 18.00 hod.
Další cvičení budou probíhat v těchto termínech: 3. 2., 
17. 2., 3. 3.

Cvičení jsou vhodná jako doplněk k cyklu TVORBA RO-
DOKMENU. Jsou určena laickým zájemcům o  historii, 
obecním kronikářům či studentům historických oborů, 
kteří se chtějí seznámit s  písmy 16.–19. století. Důraz 
bude kladen na novogotická písma.
1. část: úvodní seznámení s typy písem z uvedeného ča-
sového rozmezí
2. část: praktické cvičení
3. část: praktické cvičení 
4. část: praktické cvičení
Vstupné: 100 Kč

Cena za celý kurs (4 semináře): 350 Kč
Doba trvání jednotlivých setkání: cca 60 minut
Kurz bude otevřen, pokud se přihlásí alespoň 5 zájemců.

Lektoruje Martin Hůrka. 
Rezervace: martin.hurka@muzeum.ricany.cz,  
tel.: 604 237 175

68 texty.kuryr@ricany.cz
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12 PROSINEC
PROGRAM 2013

& 02
2014

 KONCERT Y 

ADVENTNÍ PROZPĚVOVÁNÍ
Ne (v 18.30 rozsvěcení stromu) – ZUŠ Říčany.

 KONCERT Y 

MIKULÁŠSKÝ KONCERT
Po ZUŠ Říčany 

 SPOLEČNOS T & TA NEC 

„DEJTE DÁREK SVÉMU MĚSTU“
St Benefi ční galavečer pro dárce a sponzory na podporu výstavby 
stacionáře Olga. Večerem provede Josef Laufer a zahraje SAX & RHYTHM.

 KONCERT Y 

20. SETKÁNÍ „BEATLEMANIAKŮ“ 
So Účinkují: Miro Žbirka, � e Backwards, � e Chrobáky.

 VÁ ŽN Á HUDBA 

VÁNOČNÍ KONCERT ŘKO
Út Koncert Říčanského komorního orchestru.

 KONCERT Y 

IVO JAHELKA A MIREK PALEČEK 
St Dvojkoncert oblíbených folkařů.

 KONCERT Y 

VÁNOČNÍ KONCERT ZŠ BEZRUČOVA 
Čt Vánoční koncert ZŠ Bezručova. 

 DIVA DLO 

VÁNOČNÍ POHÁDKA
Ne Divadýlko MRAK.

 KONCERT Y 

JAZZOVÉ VÁNOCE
Po Jitka Vrbová a Standa Chmelík & Hot Jazz Praha, Steamboat 
Stompers & Eva Emingerová, Polydor Jazz Sextet & Alice Bauerová.

 KONCERT Y 

VÁNOČNÍ KONCERT KYTAROVÉHO 
KURZU J. BARDY A SBORU BARDÁČEK
Út a St, 19.00 Kytarový kurz Jiřího Bardy a sbor Bardáček.

 KONCERT Y 

VÁNOČNÍ KONCERT KURZŮ KLAVÍRU 
A BICÍCH NÁSTROJŮ
Čt Společný koncert kurzů pod vedením A. Donátové a Z. Sýkory.

 SPOLEČNOS T & TA NEC 

SILVESTR 2013
Út Pestrý program s bohatou tombolou. Hraje skupina REPETE a hosté.
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20. Celorepublikové 
setkání „Beatlemaniaků“
 So 7 / 12 / 2013 – 19.00
   ÚČINKUJÍ: „THE BACKWARDS“ Z KOŠIC, 
   KAPELA „CHROBÁKY“ Z BRATISLAVY. 
   HLAVNÍ HVĚZDA VEČERA BUDE „MEKKY“ ŽBIRKA. 

Dětský karneval
 Ne 12 / 1 / 2014 – 14.00

Jazzové Vánoce 
 Po 16 / 12 / 2013 – 19.00
  JITKA VRBOVÁ A STANDA CHMELÍK 
  & HOT JAZZ PRAHA, STEAMBOAT STOMPERS 
  & EVA EMINGEROVÁ, POLYDOR JAZZ SEXTET 
  & ALICE BAUEROVÁ. 

Všechnopartička
 St 29 / 1 / 2014 – 20.00
  KAREL ŠÍP A JOSEF NÁHLOVSKÝ – 
  ZÁBAVNÁ SHOW 

Ivo Jahelka & Mirek Paleček 
 St 11 / 12 / 2013 – 20.00
  DVOJKONCERT OBLÍBENÝCH FOLKAŘŮ 

Czech Philharmonic 
Jazz Band
 St 15 / 1 / 2014 – 19.30

  KRUH PŘÁTEL HUDBY. 

Lenka Filipová –
Concertino
 St 22 / 01 / 2014 – 20.00
  NOVOROČNÍ KONCERT NA KTERÉM ZAZNÍ 
  ÚPRAVY LIDOVÝCH PÍSNÍ, ŠANSONU, 
  UKÁZKY KELTSKÝCH SKLADEB Z PŘIPRA- 
  VOVANÉHO ALBA, ALE SAMOZŘEJMĚ 
  I NEJVĚTŠÍ ZNÁMÉ HITY LENKY FILIPOVÉ. 

Michal Horáček – koncertní 
turné „Mezi námi“ 

 Út 18 / 2 / 2014 – 20.00

  AUTORSKÝ HUDEBNÍ RECITÁL VÝZNAMNÉHO 
  ČESKÉHO TEXTAŘE, ŽURNALISTY 
  A PRODUCENTA. DÁLE ÚČINKUJÍ LENKA NOVÁ, 
  ONDŘEJ RUML, FRANTIŠEK SEGRADO 
  A KVARTET MATEJE BENKA. 

Skautský ples
 So 11 / 1 / 2014 – 20.00

Myslivecký ples
 So 18 / 1 / 2014 – 20.00

Ples roku
 So 25 / 1 / 2014 – 20.00
  POŘÁDÁ ELEKTROCENTRUM KADLEC 

JAZZOVÉ VÁNOCE 
— Večer věnovaný swingu a dixielandu

Čas adventní – čas mimořádný, čas plný předvánočního shonu a napětí, čas výji-
mečný. A právě do této předsváteční doby připravilo Kulturní centrum Labuť v Ří-
čanech i nevšední programy. 

 Jedním z tradičních, přes to však výjimečným, jsou i Jazzové vánoce. Večer 
věnovaný nestárnoucímu swingu a dixielandu v provedení české tradicionalistické 
jazzové špičky. V úvodu večerního koncertu zahraje Polydor Jazz Sextet s mla-
dou zpěvačkou Alicí Bauerovou ty nejlepší swingové evergreeny 30. – 40 let mi-
nulého století. Ve směsi jazzových hitů se představí vynikající Jitka Vrbová s Hot 
Jazzem Praha Standy Chmelíka. Závěr večera bude patřit dravému dixielandu 
populárních Steamboat Stompers se skvělou zpěvačkou Evou Emingerovou. 
Na závěr není vyloučen ani jam session. 

 Pravidelné jazzové pořady během roku začínají ve 20 hodin. Pozor na začá-
tek Jazzových vánoc v pondělí 16. prosince – zahajujeme již v 19.00. Přijďte 
včas a v hojném počtu, nebudete litovat. 

IVO JAHELKA A MIREK PALEČEK
— Dvojkoncert

Pořad sestává ze dvou samostatných částí. Po společném úvodním bloku se v té 
první představí Miroslav PALEČEK – 1/2 známé dvojice Paleček a Janík, která 
patří k legendám českého folku. V originální interpretaci zazpívá nejen oblíbené 
JEŽKÁRNY – písně V+W+J, ale i řadu svých osobitých autorských skladeb. Pís-
ničkám již tradičně nechybí melodičnost, nevtíravost a nadhled.

 V  druhé části pořadu pobaví Ivo JAHELKA, který je známý jako „zpívající 
právník“, svými zhudebněnými soudničkami, baladami ze života a perličkami pří-
mo ze soudních síní a předsíní. 

MIKULÁŠSKÝ DÁREK ŘÍČANŮM 
— aneb 20. celorepublikové setkání 
Beatlemaniaků v KC Labuť v Říčanech.

Stalo se už několikaletou tradicí, že fanouškové skupiny 
� e  Beatles se scházejí v  blízkosti data výročí úmrtí Johna 
Lennona (8. 12. 1980) v říčanském KC Labuť. Letošní setkání je 
již dvacáté, jubilejní. Tomu odpovídá opravdu výjimečný program. 

 Nechybí ani ti podle mnoha mezinárodních anket nejlepší na 
světě, slovenští „� e Backwards“. I další skupina bude s  „cudziny“, a  to 
bratislavští Chrobáky. Letošní „třešničkou na dortu“ se určitě stane Miroslav 
„Mekky“ Žbirka se svým doprovodem, který už léta fandí českému fanklubu 
� e Beatles, jehož je čestným členem. Setkání je tedy možno označit jako „slo-
venský Beatle-Day“. Jediným účinkujícím z ČR bude hlavní pořadatel a moderá-
tor celého večera, předseda fanklubu Beatles a moderátor Čro Jiří Svátek. 

 Kromě hudební náplně najdou zde návštěvníci i malý improvizovaný stánek 
s prodejem beatlesáckých artefaktů, knih a plakátů. Setkání je výjimečnou příle-
žitostí naživo slyšet bez přehánění světové špičky tohoto žánru. Přijměte pozvání 
na krásný večer do sálu KC Labuť v Říčanech v sobotu 7. prosince od 19 hodin. 

 Těšíme se na Vaši návštěvu!

NEBUĎ LABUŤ A ZAJDI NA KULTURU!

www.kclabut.czŘíčany — ��. listopadu ��� +��� ��� ��� ���
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LADŮV KRAJ A OKOLÍ...
KULTURní A SPORTOVní KALEnDáŘ 
www.laduv–kraj.cz
změna programu vyhrazena
Vstupenky na veškeré akce získají zájemci u pořadatelů

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

Co se děje v kultuře

do 6. 1. 2014 Říčany 9.0–17.00 Výstava betlémů – Všechny betlémy vyrobené v Říčanech (děti, 
rodiny, školní třídy, družiny, zájmová sdružení, místní výtvarníci 
a umělci) budou vystavené v nové Hradní zahradě. Exponáty se 
přijímají 29. 11. mezi 9–11 hodinou přímo v zahradě.

do 10. 1. 2014 Říčany Velký vánoční trh s uměním pošesté – Výběr toho nejlepšího 
od současných mladých výtvarníků. Galerie Kotelna.

do 30. 1. 2014 Říčany Výstava Říčany – výlet do první republiky – Minulost města Říčany 
a jejího okolí z pohledu „provorepublikového výletníka“. Vstupné 
30 Kč, děti 15 Kč. Muzeum.

1. 12. Říčany 8.21 Nedělní pochod s Líbou – Turistický pochod Vyžlovka – Jevany – 
Žernovka – Mukařov, 14,5 km. Odjezd autobusem č. 381 ze Říčan, 
K žel. stanici v 8.21 hod. Objednávky na tel. 723 513 431 nebo libuse.
rohoskova@centrum.cz.

1. 12. Uhříněves 8.30–15.30 Open turnaj ve stolním tenise – Otevřený turnaj pro všechny dívky 
i chlapce ročníku 1995 a mladší, startovné 50 Kč. Hraje se o sladké 
ceny a medaile. Přihlášky na cermak@dumum.cz. Sokolovna.

1. 12. Říčany 17.00 1. adventní pozastavení – Zahajuje ZUŠ Říčany koncertem souboru 
Mikeš v Městském kulturním středisku. Po skončení se přesune 
na Masarykovo náměstí, kde v 18.30 vítězové Zlatého oříšku rozsvítí 
vánoční strom.

3. 12. Říčany 18.00 Škoda Tour 2012 Gruzie – Ostrov mezi kontinenty – Promítat 
a vyprávět budou Jaroslav Fryš a Pavel Mikulanda. Vstupné 30 Kč. 
Muzeum.

3. 12. Kolovraty 19.30 Milenec na vymření – Divadelní spolek SAMODIV z Brandýsa nad 
Labem, jaké je to být (po několikatletém manželství) s jinou ženou. 
Vstupné zdarma, Klub U Boudů.

4. 12. Říčany 19.00 Dejte dárek svému městu – Benefiční galavečer, provází Josef Laufer, 
zahraje Sax&Rhytm Tomáše Remka. Městské kulturní středisko.

5. 12. Říčany 15.30 Čertů rej – Hodnocení čertovských masek, pekelný program pro 
děti, hry, malování na obličej, občerstvení, ohňová z pekla podívaná. 
Masarykovo náměstí.

7. 12. Mnichovice 15.00 Mikulášská besídka – Balónkové modelování, klaun, soutěže, 
diskotéka, ukázková vystoupení dětí, návštěva čertů, Mikuláše 
a anděla s nadílkou. Vstoupné dobrovolné. Sál Mnichovické krčmy.

7. 12. Říčany 17.00 Předvánoční koncert – Smíšený pěvecký sbor GABRIEL a dětský 
soubor BROUČCI zazpívají vánoční písně a koledy. Vstupné 
dobrovolné. Kaple Olivovy léčebny.

7. 12. Říčany 17.00 Tradiční vánoční setkání cestovatelů HELENA TRAVEL

Vyprávění Heleny Bočkové a p. Papadopulose s vánočním štrůdlem. 
Párty klub v budově Monitexu.

7.12.–8.12. Průhonice 9.30–17.00 Vánoce v Průhonicích – Vánoční vazba s květinou, trhy, výroba 
ozdob, dílny pro děti, výstava Dobrodružství botaniky, divadlo KUK, 
sobotní koncert Trio Cantabile od 17 hod. Průhonický zámek.
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Co se děje v kultuře

7. 12. Říčany 19.00 20. celorepublikové setkání „beatlemaniaků“ – Učinkují: „The 
Backwards“ z Košic, kapela „Chrobáky“ z Bratislavy, hlavním hostem 
večera bude „Mekky“ Žbirka. Městské kulturní středisko.

8. 12. Říčany 18.00 2. adventní pozastavení – Připravuje Církev bratrská na Masarykově 
náměstí.

9. 12. Kolovraty 19.00 Chanukový koncert – Orchestr J. Vogela - Šarbilach, vstupné 95 Kč. 
Klub U Boudů.

9. 12. Kolovraty 19.00 Steamboat Stompers – Jazzový večer v Restauraci U Boudů, vstupné 
260 Kč, v ceně vstupenky je večeře. Rezervace na www.klububoudu.cz 
nebo v restauraci 11–23 hod.

11. 12. Kamenice 19.30 Petra Janů se skupinou GOLEM – Vánoční koncert, vstupné 
400/350/300 Kč. Kulturní dům.

11. 12. Říčany 20.00 Ivo Jahelka & Mirek Paleček – Dvojkoncert oblíbených folkařů. 
Městské kulturní středisko.

13. 12. Kolovraty 19.00 Ples Základní školy Kolovraty – Bližší informace v ZŠ. Klub 
U Boudů.

13. 12. Štiřín 19.30 Ondřej Havelka a jeho Melody Makers – Premiéra nového 
programu Perly swingu II. Vstupné 400/500 Kč. Zámek.

14. 12. Říčany 17.00 MARIKA SINGERS – Koncert vokální skupiny v kapli Olivovy 
léčebny.

15. 12. Štiřín 17.00 Sukův hudební Štiřín – Adventní koncert – Roman Patočka 
(housle), Adam Skoumal (klavír). Vstupné 250 Kč. Zámek.

15. 12. Říčany 18.00 3. adventní pozastavení – Připravuje Junácké středisko Lípa 
na Masarykově náměstí.

15. 12. Kunice Živý Betlém – Zámek Berchtold

16. 12. Říčany 19.00 Jazzové Vánoce – Polydor Jazz Sextet, Jitka Vrbová & Hot Jazz 
Standy Chmelíka, Steamboat Stompers. Městské kulturní středisko.

16. 12. Kolovraty 19.00 Jan Burian – Ekologie duše – Písničky a vyprávění na téma 
současného života člověka obklopeného médii, ohromovaného 
supermarkety a superstary. Vstupné 90 Kč. Klub U Boudů.

17. 12. Kamenice 9.00 Kde se vzaly Vánoce – Pohádka pro děti. Kulturní dům.

18. 12. Štiřín 15.00–18.00 Větvičkova poradna pro veřejnost – Možnost zakoupení knih, vstup 
zdarma. Dům ATIS.

19. 12. Říčany 19.00 Rockový vánoční koncert – Vánoční koncert žáků Adély Donátové 
a Zdeňka Sykory. Městské kulturní středisko.

19. 12. Uhříněves 19.30 Robert Křesťan a Druhá tráva – Vánoční koncert, vstupné 350 Kč. 
Divadlo Bolka Polívky U22.

22. 12. Kolovraty 15.00 Adventní posezení pro děti – Předvánoční zpívání, výtvarné dílny, 
povídání, vstup zdarma. Klub U Boudů.

22. 12. Říčany 18.00 4. adventní pozastavení – Pořádá Římskokatolická církev 
na Masarykově náměstí.

23. 12. Říčany 17.00 České Vánoce – Vystoupí pěvecký sbor Elišky Erlichové, Sirény 
Říčany, Zuzana Stirská a sbor Fine Gospel Time. Masarykovo 
náměstí.

31. 12. Říčany 20.00 Silvestr 2013 – Silvestr s pestrým programem a tombolou. 
K poslechu a tanci hraje skupina REPETE se svými hosty. Městské 
kulturní středisko.
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| M a s a ry kovo n á M ě s t í |

neděle  |  1. prosince

XI. Adventní 
prozpĚvování
dětského souboru Mikeš, dětského folklórního 
souboru Osminka z Prahy, dětského folklórního 
souboru Lučinka z Prahy a Mládeže z Lensedel 
v KC Labuť v 17.00 hodin

1. Adventní 
pozAstAvení
rozsvícení vánočního stromu na Masarykově 
náměstí, pokračování programu dětského 
souboru Mikeš a jeho hostů v 18.30 hodin

neděle  |  8. prosince

2. Adventní 
pozAstAvení
s Církví bratrskou v 18.00 hodin

neděle  |  15. prosince

3. Adventní 
pozAstAvení
se střediskem skautské výchovy LÍPA – Junák 
Říčany v 18.00 hodin

neděle  |  22. prosince

4. Adventní 
pozAstAvení
s Římskokatolickou farností Petra a Pavla 
Říčany v 18.00 hodin

České vánoce
Pondělí 23. prosince v 17.00 hodin
vánoční zvyky, obyčeje, dobroty, něco 
na zahřátí (vlastní hrneček je výhodou) 

 Fine Gospel time   Sirény Říčany  
 Pěvecký sbor Elišky Erlichové

v Říčanech
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Advent

Plamínek světla z Betléma, dárek od dětí z Mraveniště  
Připojte se k vEŘEJnÉ sBírCE na staCIonáŘ oLGa 

vÝstAvA BetLÉMŮ v HrAdní zAHrAdĚ
30. 11. 2013 – 6. 1. 2014 vždy od 9.00 do 17.00 hodin



Historie v obrázcích

Chtěli bychom
 požádat případné vlastníky historických fotografií, které dokum

entují zašlé i relativně živé časy v Říčanech a okolních vsích (od konce 19. století do doby po listopadu 1989), o poskytnutí těchto fotografií m
uzeu k okopírování (veškeré fotografie budou po naskenování 

v pořádku m
ajiteli vráceny). Přispějete tím

 k obrazové dokum
entaci podoby m

ěsta a jeho okolí.

Muzeum Říčany získalo v listopadu letošního roku od místního dárce Pavla Bednáře digitální kopie velkého množství 
pohlednic dokumentujících nejen Říčany, ale i podstatnou část okolních obcí. Řada z těchto snímků je obtížně dostupná, 
chceme tudíž vyjádřit velký dík za tento dárcovský počin. Současně prezentujeme dva pohledy z této rozsáhlé sbírky. 
Pohlednice Kuří pochází z doby před rokem 1931, strašínská z konce doby rakouska-Uherska.


