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Vážení občané města Říčany,

v tomto roce je tomu právě 50. let, kdy si připomínáme založení profesionálních hasičů ve městě Říčany. Jedná se 
o významné jubileum, kdy bychom chtěli společně zavzpomínat na vznik jednotky požární ochrany ve městě a záro-
veň zhodnotit současný stav profesionální jednotky dislokované v Říčanech. 

Pravdou je, že činnost začínajících hasičů před půl stoletím je s dneškem nesrovnatelná. Stísněné služební prostory, 
nevyhovující garážová stání, neadekvátní osobní ochranné pomůcky a zejména početní stav sloužící směny v počtu 
1 + 0 si jen těžko dokážeme z profesního hlediska představit. Vývoj lidské společnosti jde ale neustále vpřed a s ním 
i technické prostředky a vybavení chránící společnost a její obyvatele před mimořádnými událostmi jako jsou požá-
ry, dopravní nehody, technické zásahy, odstraňování následků větrných bouří, záplav apod. V současné době mají 
říčanští hasiči špičkové technické vybavení a mobilní požární techniku, srovnatelnou s ostatními profesionálními 
hasiči v rámci Středočeského kraje, ale i celé ČR. Aktuálně je na stanici do výkonu služby zařazeno celkem 39 hasičů 
ve třech směnách a dva denní příslušníci - velitel stanice a příslušník stavební prevence, celkem se jedná o 41 pří-
slušníků. V garážích stanice je na výjezd připravena mobilní zásahová technika tvořena automobilovými cisterna-
mi, výškovou, vyprošťovací a speciální technikou v celkovém počtu 12 kusů zásahových vozidel. Příslušníci zařazení 
v jednotce jsou připraveni v jakékoliv době a během dvou minut vyjet k události a plnit tak své základní poslání – zá-
chranu zdraví a života osob, zvířat, majetku a ochranu životního prostředí. 

Říčanská stanice patří statisticky mezi nejvytíženější stanice HZS Středočeského kraje co do počtu výjezdů, pravi-
delně se počet zásahů blíží k tisícovce během kalendářního roku. V zásahovém obvodu stanice Říčany se nachází 
frekventovaná páteřní komunikace D1 a D0, dále železniční trať tranzitního koridoru č. 221, velké množství sklado-
vých a nevýrobních objektů podél dálnice D1, mnoho hypermarketů a budov pro školky a školy, nespočet chatových 
oblastí a v neposlední řadě rozlehlá plocha lesního porostu, často v těžko přístupném terénu.

Za posledních 10 let prošla i stanice postavená v roce 1980 potřebnou stavebně technickou úpravou, zejména dis-
pozičního řešení. Rozšířilo se zázemí jednotky, šatny pro mužstvo, rekonstrukcí prošlo sociální zařízení, kuchyň, 
komunikační prostory a posilovna. Novým nábytkem byly vybaveny kanceláře a denní místnost. V oblasti stavebního 
fondu je však stále co zlepšovat.

Pro kvalitní výkon služby je velmi důležitá a nezbytná spolupráce se složkami IZS, jednotkami dobrovolných sborů, 
havarijními službami, velkými podnikajícími subjekty a samozřejmě s místní samosprávou. Za více než 5 let v po-
zici velitele stanice mohu sdělit, že se podařilo nastavit komunikační vazby, které vedou v nadstandardní spoluprá-
ci na úseku požární ochrany s výše uvedenými subjekty, zejména pak s městem Říčany. Zastupitelům města chci 
jménem profesionálních hasičů poděkovat za každoroční podporu ve formě účelové dotace, která vede k pořízení 
moderní zásahové techniky dislokované na stanici Říčany. V konečném důsledku máme kvalitní mobilní techniku 
a technické prostředky, které můžeme využít v rámci města a jeho správního území při zásahové činnosti a k zajištění 
bezpečnosti obyvatel Říčanska.

Při příležitosti padesátého jubilea bychom rádi široké veřejnosti představili činnosti, mobilní požární techniku a mo-
derní technické vybavení profesionálních hasičů, kterou využívají při každodenní záchranářské práci. Na říčanském 
náměstí bude v pátek 12. 11. 2021 představena současná  hasičská technika a připraven bohatý doprovodný pro-
gram, spočívající v dynamických ukázkách zásahové činnosti. K vidění bude mobilní požární technika – cisternové 
automobilové stříkačky, výšková technika, lezecký speciál, pracovní čtyřkolka, ale i stánek preventivně výchovné čin-
nosti s kvízem a stan rizik, který dokáže imitovat bytový požár.

Jako velitel stanice srdečně přeji říčanským hasičům do dalších let kvalitní zázemí pro výkon služby, kvalitní moderní 
techniku pro záchranářskou práci a hlavně vždy šťastný návrat zpět na stanici ze zásahové činnosti.

Roman Hejzlar
velitel stanice Říčany

HZS Středočeského kraje

Slovo úvodem

2 texty.kuryr@ricany.cz
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Pryžové zpomalovací polštáře 
budou vyměněny

Stejné zpomalovací polštáře (lidově „červené 
retardéry“) jsou využívány v mnoha jiných měs-
tech, ale v Říčanech se v praxi neosvědčily. Toto 
opatření, které muselo být vyprojektováno podle 
technických podmínek 218 (TP218) na vjezdech 
do zóny 30 v souvislosti se zaváděním parkova-
cího systému, bude proto nahrazeno jiným tech-
nickým řešením. S největší pravděpodobností se 
bude jednat o plastické vodorovné značení, které 
řidiče též upozorní, že vjíždí do oblasti s jiným 
dopravním režimem. Díky efektivní spolupráci 
s dopravním inspektorátem PČR se podařilo 
nalézt takovou variantu, která splní požadavky, 
ale bude pro řidiče mnohem pohodlnější.

Pro úplnost je třeba dodat, že zavedení zóny 30 je nut-
nou podmínkou, aby se na většině komunikací v Ří-
čanech mohlo legálně parkovat. Jen při takto snížené 
rychlosti a současném použití zpomalovacích prvků dle 
TP218 (vyznačená parkovací místa, střídavé parkování, 
přednost zprava, zvýšené křižovatky, přechody nebo 
zpomalovací polštáře…) nemusí vedle zaparkovaného 

auta zůstat volný jízdní pruh široký 3 metry pro každý 
směr jízdy. Takové parametry totiž 95 % říčanských ulic 
nesplňuje. 

Co vás zajímá? Na co se ptáte?
Zpomalovací polštáře se pro provoz v Říčanech nehodí?
Pryžové zpomalovací polštáře, které navrhl projektant  
v rámci TP218, jsou vhodné pro komunikace s běžným 
provozem. Jde o standardní prvek schválený dopravním 
inspektorátem PČR a ke zklidnění dopravy jej využívají 
obce v celé ČR. V našem okolí se s nimi můžete setkat 
například v Nupakách, Kolodějích, v Dubči i v mnoha 
městských částech Prahy.
Objednalo město polštáře s neplatným certifikátem?
Město objednalo všechny prvky včetně instalace na 
základě řádné veřejné zakázky a v souladu s právními 
předpisy a s potřebnými certifikáty. V době uzavírání 
smluv bylo vše v pořádku. Případná odpovědnost za vy-
pršení platnosti certifikátu je plně na straně realizační 
firmy. Město záležitost prověřuje, vede jednání s firmou 
i nadřízenými orgány a bude postupovat dle platných 
smluv. 
Bude výměna zpomalovacích polštářů drahá?
Výměna zpomalovacích prvků nebude mít vliv na roz-
počet projektu. Nově navržené plastické značení je lev-
nější a město jedná o možnostech, jak celkové náklady 
dokonce snížit.
Nařídil výměnu polštářů dopravní inspektorát PČR?
Právě naopak – náhrada za vhodnější opatření nebo 
přesun na jiná místa proběhne z iniciativy města (po vy-
hodnocení fungování v praxi). Nové řešení je již připra-
vováno ve shodě s doporučením DI PČR. Na některých 
místech již byly retardéry po schválení radou odstraně-
ny.
Proč dojde k výměně?
Protože jedině praxe může ukázat, že to, co vypadá 
bezchybně na papíře a jinde funguje, v praxi a na Ří-
čanských ulicích fungovat nemusí. A pryžové polštáře 
se skutečně na mnoha místech v Říčanech neosvědčily. 
Vnímáme připomínky občanů a v rámci platné legislati-
vy se snažíme věci napravovat. 

Odbor technické správy

Děkujeme za spolupráci a za vaše podněty, 
kterými se zabýváme. Omlouváme se za 
komplikace, které rozjezd tohoto projektu 
přinesl. Jsme však přesvědčeni, že parko-
vání v Říčanech mělo dostat jasná pravidla, 
která upřednostní místní občany.                       

Připomínky občanů jsou zaznamenávány do mapy 
připomínek https://parkovani.ricany.cz/mapapri-
pominek.html. Zde můžete sledovat, v jaké fázi se 
připomínka nachází – zda byla přijata, zadána pro-
jektantovi, projednána na Radě či už je připravena 
k realizaci.

Vedení města ale rozhodně do komunálních voleb v říj-
nu 2022 nechce o stavbě rozhodnout. Připravený záměr 
bude čekat nové zastupitelstvo, radu a starostu. David 
Michalička také připomněl, že náklady na stavbu kou-
paliště v parametrech jako je například to v Kolovratech, 
dosahují nyní přibližně třiceti milionů korun. Tato část-
ka  zhruba odpovídá sumě vynaložené na rekonstrukci 
dvou větších říčanských ulic. Náklady na koupaliště tak 
rozhodně nejsou pro rozpočet města likvidační. 

Projektant Viktor Drobný představil klady a zápory jed-
notlivých navržených lokalit (podrobně byly jednotlivé 
varianty popsány také v minulém vydání Kurýru). Na-
vržena jsou dvě místa u Marvánku podél areálu Oáza  
a u pláže koupaliště. Třetí umístění je v ulici Pomezní  
a čtvrtá varianta je v areálu Olivovy dětské léčebny. 
Záměr umístit koupaliště právě v areálu podporuje jak 
vedení léčebny, za kterou byl přítomen pan ředitel Mi-
roslav Vacek, tak majitel pozemku – magistrát Hl. m. 
Prahy. Starosta potvrdil, že jednání mezi ním a radními 
Prahy probíhá a snahou Říčan je, pokud bude vybrána 
varianta Olivovna, docílit též finanční participace hlav-
ního města na projektu. 

Veřejné projednání umístění koupaliště 
vybralo favorita
Zhruba dvacítka lidí se sešla v pondělí 18. října 
v KC Labuť na veřejném projednání umístění 
koupaliště v Říčanech. Na úvod starosta David 
Michalička přítomné seznámil s tím, že v tomto 
volebním období se již záměr rozhodně nestih-
ne realizovat. Cílem vedení města je po diskuzi 
s občany zúžit současný počet čtyř možných 
variant umístění na jedno až dvě místa. K nim 
následně připravit studii realizovatelnosti 
a zahájit projektovou přípravu. 

O své zkušenosti se stavbou a fungováním podobného 
koupaliště se přijel podělit i starosta sousedních Kolo-
vrat Antonín Klecanda. Ryzptýlil obavy z hluku na kou-
pališti a informoval též o tom, že Kolovraty celý areál 
pronajaly a provoz koupaliště je tak pro městskou část 
ziskový. Celkově hodnotí po třech sezónách projekt 
výstavby a provozu venkovního vyhřívaného bazénu 
jako úspěšný. “Přibývá lidí, kteří do rybníka či přírodní-
ho koupaliště nevlezou, chceme-li šetřit vodou a předejít 
výstavbě individuálních bazénů u rodinných domů, jiná 
cesta než výstavba městského koupaliště nezbývá,” uvedl 
Klecanda. Dodal, že by si přál, aby podobná koupaliště 
jako v Kolovratech vybudovala většina sousedních obcí, 
protože do doby než vzniknou, bude to Kolovratské  
v teplých letních dnech beznadějně zaplněné.

Z diskuze a z následného hlasování principem D21 
(dva kladné a jeden záporný bod) pak jako nejvý-
hodnější umístění vyplynulo v areálu Olivovy dětské 
léčebny. K výběru lokalit se jistě bude moci vyjádřit 
široká veřejnost v budoucnu. Zaznělo i důrazné 
odmítnutí varianty Marvánek. A na úřad již dorazila 
petice podepsána asi 60 petenty. Celé jednání probí-
halo v příjemné atmosféře a bylo velmi věcné. Za to 
patří všem účastníkům dík. Jako moderátor večera 
a zastupitel města se zasadím o to, aby podobná 
setkání předcházela všem důležitým městským 
rozhodnutím.  

Tomáš Skřivánek
zastupitel města za KM
člen finančního výboru

Srdečně vás zveme na výstavu akademického malíře 
Pavla Vavryse ve Staré radnici v Říčanech každé 
pondělí a středu od 13 do 17 hod., úterý a čtvrtek od 
13 do 15 hod. a v sobotu od 9 do 12 hodin.
Díla Pavla Vavryse vznikají také v ateliéru v Kuří, kde 
umělec žije již mnoho let. Na jednom ze svých nejroz-
sáhlejších projektů – obrazovém cyklu nazvaném Česká 
paměť, pracuje umělec již od počátku 80. let dvacátého 
století.
Obrazy svým obsahem zobrazují dramatické dějinné 
události, které psaly historii samostatného státu Čechů  
a Slováků od jeho vzniku (1918) až po současnost.
Jedná se o obrazy kompozičně spojené s portréty zná-
mých osobností: legionářů, sokolů, významných politi-
ků, ale i bezejmenných hrdinů, kteří velkou měrou při-
spěli ke vzniku Československa. Více info na:
http://www.galerievavrys.cz/pavel/          Stinglová Hana

Odbor školství a kultury

Děkujeme všem, kteří si udělali čas a zúčastnili se ně-
kterého z workshopů pro veřejnost na důležité téma: 
Strategický plán Vize Říčany 2040. Jde o dokument, 
který plánuje rozvoj města v horizontu výrazně del-
ším než jedno volební období. S výstupy z workshopů 
se můžete seznámit na webu města.

Zveme na listopadové workshopy
Strategický plán Vize Říčany 2040

Pavel Vavrys 
– výstava Česká paměť Rádi bychom vás pozvali do Městské Galerie Říčany 

na Masarykově náměstí, která vznikla v nově zrekon-
struovaných prostorech bývalé knihovny. Chceme, 
aby toto zajímavé místo s pestrou minulostí ztěles-
ňovalo určitý pocit klidu a přívětivou atmosféru, tak 
důležitou k uchopení umění.

ŠTĚSTÍ TAK CHTĚNÉ, TAK POTŘEBNÉ 
Téma galerijního programu v nově vzniklé Městské 
Galerii Říčany.

Rádi bychom se s vámi prostřednictvím umění o něj 
podělili, a jelikož má štěstí mnoho podob a mnoho 
forem, rozhodli jsme se jej vám v průběhu roku 2022 
nabídnout, a to nejenom výstavami obrazů, soch a foto-
grafií, ale také skvělou doprovodnou atmosférou, kterou 
zde budete moci zažít, a která bude lahodit nejen vašim 
očím a uším, ale v co pevně věříme, celé vaší duši. Se-
tkáte se zde se zajímavými a inspirativními osobnostmi 
nejen z výtvarného, ale také z hudebního světa.

Pilotní „nultou“ výstavou, na kterou bychom vás rádi 
pozvali, je výstava obrazů Pavla Vavryse „Cyklus Česká 
paměť“. První výstava uceleného výstavního programu, 
který je pro vás připraven, je výstava obrazů Otty Pla-
chta „Zahrady zasvěcení“. Vernisáž a zahájení výstavy 
proběhne 2. 12. v 17 hodin.

Věříme, že díky systematické spolupráci se současnými 
umělci, vám budeme moci představit pro rok 2022 smě-
lý výstavní plán, který jistě potěší nejen všechny milov-
níky umění, ale také širší veřejnost.

 Lenka Babíčková
Městská galerie Říčany

Městská Galerie Říčany

Zveme vás na listopadové workshopy:
 1. 11. od 17.30 hod. pro malé a střední 

podnikatele v KC Labuť v Říčanech
 2..11. od 18 hod. pro oblast 

Radošovice ve 2. ZŠ Bezručova

Řada obcí v okolí Říčan takový systém má již řadu 
let. Například Mukařov nabídl svým obyvatelům 
individuální nádoby na tříděný odpad již v polovi-
ně roku 2018. 
„Dobrovolné nabídky využilo cca 200 rodin, tj. asi 
pětina domácností. Nyní třídí door to door asi 90 % 
obyvatel. Ze začátku lidé řešili obavy, kam popelnice 
umístí, ale nyní jsou rádi, že mohou pohodlně třídit. 
Díky individuálnímu třídění se zásadně zlepšil pořádek  
u sběrných hnízd. Do celkového vývoje produkce od-
padu se nepříznivě promítla koronavirová pandemie, 
která zapříčinila, že lidé jsou daleko víc doma, navíc  
v Mukařově stále výrazně narůstá počet nových domů 
a s nimi i nádob. Tlak na dobré třídění a minimalizaci 
produkce směsného odpadu se projevuje i ve frekvenci 
svozu. Zatímco v roce 2019 svážela většina domácnostní 
každý týden, nyní, po změně frekvence svozu na jednou 
za 14 dnů, je polovina nádob vystavována dokonce je-
nom jednou za měsíc.“

Kateřina Čadilová, místostarostka Mukařova

V cenách za odpad se výrazně promítají i zvyšující se 
náklady za skládkování komunálního odpadu. Od roku 
2030 již nebude možné vyvážet KO na skládky.

Soud rozhodl. Město má převést dalších více než 60 
bytů na Komenského náměstí č.p. 2000 a 1999 
v Říčanech na základě 20 let starých smluv. Okresní 
soud Praha-východ dne 23. září 2021 vynesl rozsudek, 
že smlouva o smlouvě budoucí o převodu vlastnické-
ho práva k bytové jednotce je platná. 

Zastupitelstvo města rozhodlo na svém říjnovém jedná-
ní, že se město nebude proti rozsudku odvolávat. Byty 
tak budou převedeny, podobně jako byly převedeny byty 
v domě čp. 1910. „Za vedení radnice mohu říci, že jsme 
rádi, že bude slib města z roku 2002 splněn,“ říká starosta 
Říčan David Michalička (Klidné město). 

Město žalobu podalo, aby předešlo nejistotě zejména 
budoucích vlastníků. Jistotu, že převodem obecního 
majetku nevznikne trestně právní odpovědnost za poru-
šení povinností při správě svěřeného majetku, chtěli mít 
i současní zastupitelé města. Jedná se o plnění smluv, 
které byly podepsány na přelomu tisíciletí (2002). Čle-
nové družstva tehdy zaplatili nemalé částky a smlouva 
o smlouvě budoucí jim zajišťovala po dvaceti letech pře-
vedení bytu.                                           Kateřina Lauerová

Tisková zpráva města

Dvacet let starý slib 
města bude splněn

Od listopadu se setkání 
starosty a místostarostů 

s občany města uskuteční 
kdykoli po předchozí dohodě.

Kontaktujte, prosím, sekretariát 
zdenka.baronova@ricany.cz

V Říčanech vyhrála 
koalice Spolu (38,95 %) 
před Piráty se STAN 
(25,77 %) a ANO (16,4 %). 

Děkujeme všem, kteří přišli k volbám

„Děkuji všem 
členům volebních 

komisí za perfektní 
zvládnutí voleb“,

David Michalička

Tabulka: volby.cz

Platba parkování SMSkou na čísle 90230
SMS platby by měly být spuštěny 1. listopadu
Město vyslyšelo požadavky občanů a rozhodlo se rozšířit možnosti jak platit za parkování. V současné době 
finalizuje příprava softwaru, který v Říčanech umožní platby za parkování formou SMS. Jednou SMS zprávou 
zaplatíte 10 Kč za parkování na ulici či parkovišti, tedy stejně jako v automatu nebo v aplikaci. Na mobil vám 
bude doručena potvrzující SMS s vyznačenou platností doby parkování. SMS bude účtována dle tarifu vašeho 
operátora. 
 Platba TARIF R1 – Masarykovo náměstí

Pošlete SMS ve tvaru: RICmezera1mezeraVaseRZ (příklad RIC 1 5AB1234) na číslo á 90230 
Jedna SMS = 10 Kč na 30 minut 
 Platba TARIF R2 – „na ulici“

Pošlete SMS ve tvaru: RICmezera2mezeraVaseRZ  na číslo á 90230
Jedna SMS = 10 Kč na 60 minut 
 Platba TARIF R3 – nádraží + značená parkoviště

Pošlete SMS ve tvaru: RICmezera3mezeraVaseRZ na číslo á 90230
Jedna SMS = 10 Kč na 60 minut

Další podrobné informace najdete na webu města Říčany nebo na www.parkujdobre.cz
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11 listopad
PRogRam 2021

PŘIPRAVU-
JEME

olYMpiC toUR 2021
 Pá 26 / 11 / 2021 – 20.00
   KonceRt jedné z nejPoPuláRnějších  
  KaPel česKé RocKové scény.   

Zdeněk iZeR  
na plný Coole!
 st 08 / 12 / 2021 – 19.30
   celovečeRní zábavný PRogRam  
  zdeňKa IzeRa na Plný coole!    

 
  
 

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

JaRoslav saMson lenk
 st 10 / 11 / 2021 – 20.00
   KonceRt osobItého Předního česKého  
  PísnIčKáře, tvůRce hudby a textů K dětsKým  
  televIzním večeRníčKům, stálIce naší folKové  
  a PísnIčKářsKé scény.   

ellaboRation  
epoqUe qUaRtet & dasha
 st 24 / 11 / 2021 – 19.30
   KonceRt z cyKlu „Kruh pŘátel hudby”.   

 KONCert y 

MiChal prOKOp a FraMus Five 
MOhlO by tO bejt Nebe... tOur 2021
st Koncert jedné z nejvýznamnějších českých rockových kapel.

 diva dlO  – šatoPletův PodzIm – xxIv. ročník

OstŘe sledOvaNÉ vlaKy
čt Komedie. ty-já-tr/hrobeso Praha. 

 spOleČNOs t a ta NeC 

prvNí ŘíČaNsKá veŘejNá taNČírNa
Út Příjemné prostředí, kvalitní taneční hudba. neformální oblečení. Přijďte  
se pobavit, procvičit taneční kroky či odložit zbytečná kila.

 KONCert y 

jarOslav saMsON leNK
st Koncert osobitého předního českého písničkáře, tvůrce hudby a textů  
k dětským televizním večerníčkům, stálice naší folkové a písničkářské scény.

 diva dlO  – šatoPletův PodzIm – xxIv. ročník

Úl, včelařské divadelní rondo
čt   v.a.d. Kladno. 

  dĚ ti

Míša růžiČKOvá – lesNí KrálOvství
ne míša Růžičková se svojí písničkovou šou přináší zábavu pro naše nejmenší  
diváky. 

 diva dlO dĚ ti  – šatoPletův PodzIm – xxIv. ročník

brOuČeK
čt   pohádka. divadlo lokvar, Praha.  

 KONCert y 

huMpOleCKý dixielaNd
Út Koncert z cyklu „jazzové večery v Říčanech”. 

 diva dlO  – šatoPletův PodzIm – xxIv. ročník

lásKa MeZi NebeM a ZeMí
čt   Komedie. ds svatopluk benešov.   

 vá žNá hudba 

ellabOratiON  
epOque quartet & dasha
st Koncert z cyklu „Kruh přátel hudby”. 

 diva dlO  – šatoPletův PodzIm – xxIv. ročník

bláZiNeC
čt   drama. divadlo banda, bystřice.  

 KONCert y 

OlyMpiC tOur 2021
Pá Koncert jedné z nejpopulárnějších kapel české rockové scény.

 spOleČNOs t a ta NeC 

prvNí ŘíČaNsKá veŘejNá taNČírNa
Út Příjemné prostředí, kvalitní taneční hudba. neformální oblečení. Přijďte  
se pobavit, procvičit taneční kroky či odložit zbytečná kila.

 

těšíme se na vaši návštěvu!

20.00
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19.30
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info@kclabut.cz

15.00
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JaRoslav dUŠek  
– ČtYŘi dohodY
 čt 20 / 01 / 2022 – 19.00
   Představení Podle KnIhy dona m. RuIze,  
 založené na staRé moudRostI toltéKů.     

ellabOratiON
dasha + epOque quartet
Po úspěšném zahajovacím koncertu světoznámého basbarytonisty 
adama Plachetky pokračuje sezóna KPh další lahůdkou. vystoupí 
smyčcový epoque kvartet, držitel prestižního ocenění classic Prague 
awards a ceny české televize „Klasika roku“. širokému publiku je známý 
také svým účinkováním v populární televizní show stardance a spoluprací 
se špičkovými interprety různých žánrů. na svůj říčanský koncert  
si připravil projekt nazvaný ellaboration, v němž spolu s kvartetem vystoupí 
jedna z neobsazovanějších muzikálových a jazzových zpěvaček dasha  
a perkusista šimon veselý.

NOvá seZóNa Kph právĚ ZaČíNá 
– rozpis koncertů
24.11.2021     epoque kvartet a dasha
05.01.2022       slavic trio (KPh 2019/2020)
26.01.2022 julie svěcená – housle    
09.02.2022  Matyáš Novák – klavírní recital
23.03.2022  prague brass ensemble     
06.04.2022   apollon kvartet
11.05.2022  quasi trio
25.05.2022   tomáš vrána – klavír  (KPh 2019/2020)
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19.30

16

19:30
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25
20.00

26

19.00

30

Nebuď labuť a  zajdI na KultuRu!

26. setkání  
beatleManiakŮ
 so 11 / 12 / 2021 – 19.00
   the bacKwaRds, the teacheRs.   

RiChaRd paChMan  
a dita hoŘínková
 Út 21 / 12 / 2021 – 19.00
   tRadIční adventní KonceRt sKladatele  
  a zPěváKa RIchaRda Pachmana a heRečKy  
  a zPěvačKy dIty hořínKové.   

silvestR 2021 
se skUpinoU Repete
 Pá 31 / 12 / 2021 – 20.00
   PřIjďte oslavIt sIlvestRa do Kc labuť.  
  můžete se těšIt na tombolu, zábavu, tanec  
  a sPoustu dobRé muzIKy naPříč žánRy  
  v Podání sKvělé KaPely RePete.  

ondŘeJ havelka  
& his MelodY MakeRs
 st 02 / 02 / 2022 – 20.00
   v KonceRtní show swIng nylonového věKu  
  PoKRačuje! Předvedou ondřej havelKa  a jeho  
  melody maKeRs další tuze žhavé a snad ještě  
  KRasší hotjazzové fláKy z vRcholné éRy  
  bIgbandového swIngu let 1945 - 1948!  



Informace z radniceInformace z radnice

t Zastupitelstvo města schvalovalo usnesení o podání 
odvolání proti rozsudku Okresního soudu Praha-vý-
chod čj. 8 C 395/2020 ze dne 23. 9. 2021 ve věci žaloby 
města Říčany na určení neplatnosti smlouvy o uzavření 
budoucí smlouvy o převodu vlastnictví jednotky v domě 
čp. 2000 v Říčanech ke Krajskému soudu v Praze.

Hlasy: pro: 0 proti: 10  zdrželi se: 8  vyloučeni: 1  
nepřítomno: 2 – usnesení nebylo přijato

t Zastupitelstvo schválilo variantu č. 3 (dobrovolné 
zapojení občanů do systému door to door) pro systém 
odpadového hospodářství ve městě Říčany od 1. 9. 
2022-2030 dle přiložené analýzy zpracované Odpado-
vou poradenskou, s. r. o.                        Hlasy: pro: 19  
nepřítomno: 2

t  Zastupitelstvo schválilo Zásady bytové politiky města 
Říčany a Strategii rozvoje bydlení v navrhovaném znění.

Hlasy: pro: 19  nepřítomno: 2

t Zastupitelstvo schválilo směrnici města č. 1/2021  
o zřízení Fondu rozvoje bydlení dle přílohy č. 1 tohoto 
materiálu.                                Hlasy: pro: 19  nepřítomno: 2

t Zastupitelstvo schválilo poskytnutí účelového daru 
pro Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje ve 
výši 500 000 Kč na nákup plničky kyslíkových lahví  
a uvolňuje tuto částku z rezervy na integrovaný záchran-
ný systém.                              Hlasy: pro: 19  nepřítomno: 2

t Zastupitelstvo schválilo revizi IZ/2020/ 92/BUR  
- R01 na akci Odvodnění Sokolovská Zahradní, vč. roz-
dělení na stavební objekty a etapy, za celkové investiční 
náklady IZ 18, 9 mil. Kč vč. DPH s tím, že se stavba bude 
realizovat po jednotlivých etapách nebo dle finančních 
možností města.

Hlasy: pro: 16  zdrželi se: 1  nepřítomno: 4

t Zastupitelstvo schválilo revizi investičního záměru 
č. IZ/OSM/131/2018 /ŠRI - R01- Přístup k Mlýnskému 
rybníku přes Teršípův dům v předloženém znění.

Hlasy: pro: 16  zdrželi se: 1  nepřítomno: 4

t Zastupitelstvo schválilo revizi investičního záměru 
č. IZ/67/OSM/2015 /ŠRI – R02 Chodník v ulici Květná, 
Kuří v předloženém znění.

Hlasy: pro: 17  nepřítomno: 4

t Zastupitelstvo schválilo Dohodu o spolupráci při sni-
žování zatížení Říčanského potoka fosforem. Dohoda 
bude uzavřena s obcí Tehov.

Hlasy: pro: 17  nepřítomno: 4

Krátce z rady města Říčany 23. 9. 2021
Rada přijala celkem 14 usnesení

t Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na napo-
jení chodníku za Větrníkem na Černokosteleckou ulici 
mezi městem a firmou J.K. Stado za cenu 278 499,67 Kč 
vč. DPH.                                                                Hlasy pro: 6

t Rada souhlasí s přidělením bytu (1+1) v DPS Senior 
Říčany a s podepsáním nájemní smlouvy s paní Alojzií 
Č. z Říčan.

Hlasy pro: 6

t Rada souhlasí s přidělením bytu (garsoniéry) v DPS 
Senior Říčany a s podepsáním nájemní smlouvy s paní 
Vlastou L. z Říčan.

Hlasy pro: 6

t Rada souhlasí s přidělením bytu (garsoniéry) v DPS 
Senior Říčany a s podepsáním nájemní smlouvy s paní 
Věrou Š. z Říčan.

Hlasy pro: 6

t Rada souhlasí s přidělením bytu (garsoniéry) v DPS 
Senior Říčany a s podepsáním nájemní smlouvy s paní 
Alenou V. z Říčan.

Hlasy pro: 6

t Rada souhlasí s přidělením bytu (garsoniéry) v DPS 
Senior Říčany a s podepsáním nájemní smlouvy s pa-
nem Oldřichem P. z Říčan.

Hlasy pro: 6

t Rada doporučuje Zastupitelstvu města v rámci rea-
lizace projektu Voda pro domácí zmocnit členku rady  
Jarmilu Voráčkovou k rozhodování o uzavření dodatků 
k dohodám o závazném termínu připojení ve smyslu 
prodloužení termínu na žádost vlastníka připojované 
nemovitosti a k podpisu takového dodatku.

Hlasy pro: 5

t Rada schvaluje rozpočtové opatření, kterým se upra-
vuje rozpočet města na rok 2021 o tyto účelové pro-
středky:
Pojistné plnění za opravu lavičky u SH: 7 284 Kč.
Pojistné plnění za poškození vozidla EL513AH: 85 968 
Kč. Účelová dotace od MFČR na volby, konané v říjnu 
2021: 485 000 Kč.

Hlasy pro: 5

t Rada souhlasí s pronájmem sálu na Masarykově nám. 
čp. 83 sboru Církve bratrské v Říčanech každou neděli 
v čase od 8:30 do 12:30 za 8 000 Kč/měsíčně a ukládá 
OSM-OHS vypracovat nájemní smlouvu.

Hlasy pro: 5

Krátce za zastupitelstva 13. 10. 2021
Zastupitelstvo přijalo celkem 32 usnesení

4 texty.kuryr@ricany.cz



Informace z radnice Informace z radnice

t Rada vybrala dodavatele veřejné zakázky č. 11/2021  
– Úklid budov Městského úřadu Říčany, kterým je 
A.G.J. – chráněná dílna s.r.o., s nabídkovou cenou  915 
319,8 Kč vč. DPH za rok plnění.                   Hlasy pro: 6  

t Rada souhlasí s vyhlášením veřejné zakázky  
č. 16/2021 – Zakládání a péče o květinové výsadby v 
Říčanech 2022-2023 formou zjednodušeného podlimit-
ního řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb. a schvaluje 
zadávací dokumentaci.                                   Hlasy pro: 6  

t Rada souhlasí se zahájením zadávacího řízení na ve-
řejnou zakázku č. 9/2021 Vybavení MŠ Větrník, Říča-
ny - technologie výdejny jídel formou zjednodušeného 
podlimitního řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., 
a schvaluje zadávací dokumentaci.               Hlasy pro: 6  

t Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit zpětvzetí žá-
dosti o dotaci na projekt Botanické centrum při základ-
ní škole u Říčanského lesa – 3. etapa z MAS Říčansko 
- IROP.                                                              Hlasy pro: 4  

t Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit stanovy 
Společenství vlastníků jednotek Melantrichova 2000 
a nominovat za město Říčany pana Petra Auředníka  
k volbě za člena výboru tohoto společenství.                 

Hlasy pro: 5  

t Rada souhlasí, aby správu domu a pozemku i po 
vzniku Společenství vlastníků jednotek, (které vznikne 
schválením předložených stanov) zajišťovalo BD 2000, 
dle dohody č. 95/2000-M uzavřené dne 15. 12. 2000 ve 
znění pozdějších dodatků.                                

Hlasy pro: 6  

t Rada schvaluje navržené úpravy dopravního značení 
již realizovaného projektu Parkování pro domácí – Říča-
ny 2021 a ukládá odboru správy majetku zahájit kroky  
k jejich bezodkladné realizaci.                          

Hlasy pro: 6  

t Rada souhlasí s přijetím sponzorského daru příspěv-
kovou organizací 1. základní škola Říčany ve výši 50 000 
Kč určeného na financování rekonstrukcí a oprav ve 
škole.                                                                 Hlasy pro: 6  

t Rada souhlasí s pronájmem sportoviště Strašínská 
společnosti Roadrunner pro účely natáčení seriálu „Ná-
rodní házená“ v době: 28. 9.do 30. 9.; 1. 10. do 5. 10.; 
13.10.; 15. 10.; 17. 10. do 18. 10. 2021 za celkovou cenu 
65 000 Kč.                                                                  Hlasy pro: 6  

Krátce z rady města Říčany 30. 9. 2021
Rada přijala celkem 21 usnesení

Krátce z rady města Říčany 7. 10. 2021
Rada přijala celkem 23 usnesení

t Rada vybírá poskytovatele služby platby parkovného 
prostřednictvím SMS, a to společnosti MPLA a Com-
verga a uvolňuje částku  90 750 Kč z rezervy Rady. 

Hlasy pro: 7  

t Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit aktualiza-
ci Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací ve 
vlastnictví města Říčany na období 2022 – 2031 a ukládá 
zapracovat tento plán do rozpočtového výhledu města.

Hlasy pro: 6 

t Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na opravu 
chodníku v ulici Nádražní mezi městem a HES stavební 
s.r.o., za cenu 1 700 190,43 Kč vč. DPH.      Hlasy pro: 6 

t Rada souhlasí s uzavřením příkazní smlouvy na zajiš-
tění administrace veřejné zakázky na výstavbu základní 
školy na Komenského náměstí mezi městem a LAWYA, 
advokátní kancelář s.r.o. za cenu 119 790 Kč vč. DPH.

Hlasy pro: 5  

t Rada schvaluje nákup žacího stroje GOLIATH GC 
XX-26HP v celkové ceně 237 405 Kč.           Hlasy pro: 6  

t Rada schvaluje uvolnění částky 50 782,80 Kč vč. DPH 
z rezervy rady města na příspěvek nákladů na síran žele-
zitý a vytvoření příslušné rozpočtové položky.

Hlasy pro: 5  

t Rada schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy se 
společností Magdaléna, jejímž předmětem je poskytnutí 
individuální dotace ve výši 45 000 Kč na podporu po-
skytování adiktologických služeb klientům z Říčan. 

Hlasy pro: 5  

t Rada schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy se 
SH ČSM – Sbor dobrovolných hasičů Říčany na poskyt-
nutí dotace ve výši 8 000 Kč na podporu soutěže Nej-
tvrdší hasič přežije.                                                    Hlasy pro: 6  

VE STŘEDU 10. LISTOPADU OD 18 HODIN
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Informace z radnice
Krátce z rady města Říčany 14. 10. 2021
Rada přijala celkem 20 usnesení

t Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na 
Vodní park Marvánek mezi městem a společností Ne-
tradiční hřiště za cenu 2 000 000 Kč vč. DPH.

Hlasy pro: 7  

t Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na revitali-
zaci zeleně okolo rybníka v Pacově včetně 3leté následné 
péče, a to mezi městem a STROMMY COMPANY s.r.o. 
za cenu 426 942,98 Kč vč. DPH.

Hlasy pro: 7  

t Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo: Projekto-
vá dokumentace – Revitalizace komunikace Bezručova 
(úsek K Podjezdu – K Nádraží), a to mezi městem a AR-
TENDR s.r.o., za cenu 338 800 Kč vč. DPH.

Hlasy pro: 7  

t Rada schvaluje provozní řád na ČOV Říčany po dobu 
zkušebního provozu. Zkušební provoz bude zahájen po 
kontrolní prohlídce, tzn. po 15. 10. 2021.

Hlasy pro: 7  

t Rada schvaluje uzavření nájemní smlouvy  
č. NS/00501/2021/OMP mezi městem a společností 
SUPER Sport, jejímž předmětem bude pronájem části 
pozemku parc. č. 1770/3 o výměře cca 15 m2 za cenu 
ve výši 6 000  Kč v měsících březen až říjen a 1 000 Kč  
v měsících listopad až únor za účelem provozování stán-
ku s občerstvením u cyklostezky.                       Hlasy pro: 7  

t Rada schvaluje opatření, kterým se upravuje rozpočet 
města na rok 2021 takto: OSAD odborné služby – 100 
000 Kč; OIT vybavení pro hromadnou registraci vozidel 
+ 100 000 Kč.                                                    Hlasy pro: 7  

t Rada schvaluje navržené úpravy dopravního značení 
již realizovaného projektu Parkování pro domácí – Říča-
ny 2021 a ukládá odboru správy majetku zahájit kroky  
k jejich bezodkladné realizaci.

Hlasy pro: 7  

t Rada schvaluje uzavření licenční smlouvy mezi měs-
tem a společností Huld, na základě které poskytovatel 
poskytne autorské právo k softwaru Automatický sys-
tém vysokorychlostního vážení. Licence se poskytuje 
zdarma.                                                             Hlasy pro: 7  

t Rada zmocňuje Jarmilu Voráčkovou k vydávání sta-
novisek pro 1. SčV ve věci splnění podmínek žadatele o 
připojení nemovitosti na kanalizační síť pro zařazení do 
programu Kanalizace pro domácí.

Hlasy pro: 6 

t Rada schvaluje uzavření dodatku č. 2 (S-0571/
SOC/2021/2) k veřejnoprávní smlouvě o dotaci S-0571/
SOC/2021  mezi Středočeským krajem a DPS SENIOR 
a stacionář Olga Říčany. Předmětem dodatku je mimo-
řádná dotace ve výši 126 800 Kč pro pečovatelskou služ-
bu, odlehčovací služby a denní stacionář.

Hlasy pro: 6  

t Rada ukládá  Odboru správy majetku podat žádost  
o stanovení trvalé místní úpravy provozu na pozemních 
komunikacích v souladu s předloženou projektovou do-
kumentací a realizovat úpravu vjezdových dopravních 
opatření.                                                            Hlasy pro: 6  

t Rada ukládá tajemníkovi města Říčany, prostřed-
nictvím Odboru správy majetku, zajistit bezodkladnou 
deinstalaci zpomalovacích polštářů dle předložených 
projektových dokumentací.

Hlasy pro: 7  

Workshopy Strategický plán 
Vize Říčany 2040:
t 1. 11. od 17.30 hod. pro malé a střední 
 podnikatele v KC Labuť v Říčanech
t 2. 11. od 18 hod. pro oblast 
 Radošovice ve 2. ZŠ Bezručova

Zveme vás na veřejné projednání ulice Jizerská. 
Tématem bude projednání variant řešení dopravní 
situace v souvislosti se zavedením jednosměrné 
ulice Jizerská a dopady na okolní ulice.
t ve čtvrtek 11. 11. od 17.30 hod. 
 v MŠ ZAHRÁDKA v ulici Labská

Z OČÍ DO OČÍ NA STRAŠÍNĚ
t pondělí 22. 11. od 18 hod.
Setkání starosty Davida Michaličky s občany 
městské části Strašín. 

POZVÁNKY 
PRO VEŘEJNOST

6 texty.kuryr@ricany.cz
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Krátce z rady města Říčany 14. 10. 2021
Rada přijala celkem 20 usnesení
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již realizovaného projektu Parkování pro domácí – Říča-
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POZVÁNKY 
PRO VEŘEJNOST

Potvrdil tak stanovisko MV ČR i právní kanceláře Frank Bold Advokáti. Referendum na 
takovouto otázku uspořádat nelze! 
Citace z odůvodnění: „Navrhovatel tedy bezpochyby požadoval konání místního referenda ve věci
(resp. věcech), které nepatří do samostatné působnosti obce. O takových záležitostech však v místním 
referendu rozhodovat nelze.“

Obezřetný přístup zastupitelů při hlasování lze vzhledem k výše uvedenému vnímat jako správný. 
Pracovní skupina pro vytvoření otázky se již sešla. Otázka, která bude v souladu se zákonem, 
se připravuje. Vedení radnice znovu deklaruje, že názor občanů města je zásadní.  
K zavedenému systému plánuje další veřejná setkání a diskuzi na téma parkování a dopravy v Říčanech.

Krajský soud v Praze ZAMÍTL návrh přípravného 
výboru na vyhlášení místního referenda

Již od poloviny října můžete navštívit službu 
Czech POINT v novém místě v přízemí Staré 
radnice. Díky přesunu z hlavní budovy úřadu, 
kam museli klienti zdolávat vysoké schodiště, se 
tak pro občany mnoho úkonů zjednodušilo.

V budově na Masarykově náměstí č. p. 83 tak klienti 
najdou pohodlně v přízemí s bezbariérovým přístupem 
nejen službu Czech POINT, ale také informační cent-
rum a matriku. Prostory kanceláře září novotou a jsou 
vybaveny účelně a velmi prakticky. Již první zpětná 
vazba od klientů je nesmírně pozitivní, lidem se zde líbí  
a pochvalují si lepší přístupnost i atraktivní interiér.  
A to zatím není ještě místnost kompletně vybavena – na 
její definitivní podobě se stále bude pracovat, hlavním 
úkolem bylo zpřístupnit službu veřejnosti co nejdříve.
V letním období bude navíc kancelář otevřená přímo  
z parčíku u pomníčku, kde bude možné posedět na la-
vičkách u stolků. Věříme, že tento nadstandard klienti 
uvítají a že pro ně nově vyřizování výpisů z veřejných 
a neveřejných evidencí či ověřování podpisů bude pří-
jemnější.                                            Tisková zpráva města

CZECH POINT otevřen 
v nových prostorách

Ve dnech 12. a 14. října se v prostorách Staré radnice 
uskutečnilo slavnostní vítání občánků. Místostarostka 
Hana Špačková a radní pan Petr Auředník přivítali třia-
dvacet malých občánků.
Děkujeme dětem z mateřské školky U Slunečních ho-
din a Srdíčka, které si připravily hezký doprovodný pro-
gram. Budeme se těšit na další vítání občánků, které se 
uskuteční v prosinci.                    Za OKS Jana Šimková

Vítání občánků
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Říčany usnadňují třídění odpadů

V roce 2020 se podařilo občanům 
Říčan vytřídit k dalšímu využití  
44 % hmotnosti komunálních od-
padů, ale cíle stanovené zákonem  
o odpadech jsou ambicióznější, a to 
60 % už v roce 2025. Nový zákon 
obce motivuje ještě k efektivnějšímu 
třídění, s tím souvisí změny systému 
poplatků za skládkování komunál-
ních odpadů. Pokud Říčany chtějí 
dosáhnout na slevu na skládkovné, 
musí produkovat méně směsného 
komunálního odpadu – letos je li-
mit 200 kg skládkovaných odpadů 
na obyvatele, příští rok jen 190 kg 

Město muselo reagovat na nový zákon o odpadech (541/2020 Sb.), který 
nařizuje ještě přísnější limity pro třídění. Říčany jsou na špičce mezi 
městy ve třídění odpadu. Přesto tyto skvělé výsledky do budoucna stačit 
nebudou. Jediným řešením je vytvořit nový systém, který pomůže splnit 
zákonem dané limity a zároveň bude pro obyvatele Říčan komfortní.  
Na základě odborných analýz vznikly tři návrhy, z nichž zastupitelé 
vybrali nejoptimálnější variantu 3. Díky tomu jsme dobře připraveni na 
vyhlášení veřejné zakázky na nového provozovatele služeb odpadového 
hospodářství v Říčanech. Stávajícímu provozovateli společnosti Marius 
Pedersen skončí smlouva 31. 8. 2022.

(přitom loni Říčany vyprodukovaly 
243 kg takového odpadu). Limity 
se budou stále snižovat a od roku 
2030 se skládkování nevytříděného 
komunálního odpadu zcela zastaví. 

Jak se změní svoz odpadu 
v příštím roce?

 Od ledna 2022 se již nebude platit 
za svoz bio odpadu. Tedy hnědé po-
pelnice budou pro zájemce ZDAR-
MA! Ušetří ti, kteří již dnes třídí. 
Každý si může požádat o hnědou 
popelnici při vyzvednutí známky na 
černou popelnici.

 Ceny za svoz směsného komu-
nálního odpadu (černých popel-
nic) bude schvalovat listopadové 
zastupitelstvo na základě vyhlášky, 
jejíž podobu musí schválit Minis-
terstvo vnitra. V ceně pro příští rok 
se povinně odrazí změny systému 
poplatků podle zákona o místních 
poplatcích.

 Vedení města již několik let pod-
poruje obyvatele Říčan s trvalým 
pobytem vysokými slevami za od-
voz komunálního odpadu. Díky 
tomu domácnosti šetří nemalé část-
ky. I pro příští rok je v návrhu vy-
hlášky o místních poplatcích vysoká 
sleva pro trvale přihlášené ZACHO-
VÁNA. Pevně věříme, že Minister-
stvo vnitra tento model zvýhodnění 
domácích schválí.

 Od září příštího roku, po uzavře-
ní smlouvy s novým dodavatelem 
služeb, bude možné svážet i sepa-
rovaný odpad přímo od vašeho 
domu. Bude to jen a jen vaše volba. 
Zapojení do systému sběru odpadu 
od prahu domu bude DOBROVOL-
NÉ. Pokud budete mít zájem, mů-
žete mít ZDARMA přímo u vašeho 
domu i nádobu na PAPÍR a nádobu 
na PLAST (do které lze vhazovat i 
nápojové kartony a kovy). Třídění 
tak bude velice pohodlné. Rozmís-
tění stání nádob na tříděný odpad 
po městě se zatím snižovat nebude.

 Předpokládaná frekvence svozu – 
směsný komunální odpad 1x týdně, 
plast 1x 14 dní, papír 1x měsíčně. 
Tento návrh však musí potvrdit za-
stupitelé při listopadovém zasedání.
Podklady (analýzy) najdete na webu 
města: Život ve městě/ odpadové 
hospodářství/ informace o odpadech

Poděkování patří celému týmu 
v čele s Janou Vavřinovou 
z Odboru Kanceláře starosty a 
Oddělení technické správy za 
přípravu projektu.
                                      Petr Auředník

radní Klidné město

V případě zájmu by každá domácnost obdržela ZDARMA nádoby 
na tříděný odpad. Nádoby budou pravděpodobně černé s barevně 
odlišeným víkem. Nemusíte se obávat, že „popelnice“ zaberou pří-
liš mnoho místa. Pro umístění dvou nádob o objemu 120 l stačí jen 
něco málo přes půl metru čtverečního. Navíc díky efektivnějšímu tří-
dění můžete používat menší nádobu na směsný komunální odpad.

Ilustrační foto
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Řada obcí v okolí Říčan takový systém má již řadu 
let. Například Mukařov nabídl svým obyvatelům 
individuální nádoby na tříděný odpad již v polovi-
ně roku 2018. 
„Dobrovolné nabídky využilo cca 200 rodin, tj. asi 
pětina domácností. Nyní třídí door to door asi 90 % 
obyvatel. Ze začátku lidé řešili obavy, kam popelnice 
umístí, ale nyní jsou rádi, že mohou pohodlně třídit. 
Díky individuálnímu třídění se zásadně zlepšil pořádek  
u sběrných hnízd. Do celkového vývoje produkce od-
padu se nepříznivě promítla koronavirová pandemie, 
která zapříčinila, že lidé jsou daleko víc doma, navíc  
v Mukařově stále výrazně narůstá počet nových domů 
a s nimi i nádob. Tlak na dobré třídění a minimalizaci 
produkce směsného odpadu se projevuje i ve frekvenci 
svozu. Zatímco v roce 2019 svážela většina domácnostní 
každý týden, nyní, po změně frekvence svozu na jednou 
za 14 dnů, je polovina nádob vystavována dokonce je-
nom jednou za měsíc.“

Kateřina Čadilová, místostarostka Mukařova

V cenách za odpad se výrazně promítají i zvyšující se 
náklady za skládkování komunálního odpadu. Od roku 
2030 již nebude možné vyvážet KO na skládky.

Soud rozhodl. Město má převést dalších více než 60 
bytů na Komenského náměstí č.p. 2000 a 1999 
v Říčanech na základě 20 let starých smluv. Okresní 
soud Praha-východ dne 23. září 2021 vynesl rozsudek, 
že smlouva o smlouvě budoucí o převodu vlastnické-
ho práva k bytové jednotce je platná. 

Zastupitelstvo města rozhodlo na svém říjnovém jedná-
ní, že se město nebude proti rozsudku odvolávat. Byty 
tak budou převedeny, podobně jako byly převedeny byty 
v domě čp. 1910. „Za vedení radnice mohu říci, že jsme 
rádi, že bude slib města z roku 2002 splněn,“ říká starosta 
Říčan David Michalička (Klidné město). 

Město žalobu podalo, aby předešlo nejistotě zejména 
budoucích vlastníků. Jistotu, že převodem obecního 
majetku nevznikne trestně právní odpovědnost za poru-
šení povinností při správě svěřeného majetku, chtěli mít 
i současní zastupitelé města. Jedná se o plnění smluv, 
které byly podepsány na přelomu tisíciletí (2002). Čle-
nové družstva tehdy zaplatili nemalé částky a smlouva 
o smlouvě budoucí jim zajišťovala po dvaceti letech pře-
vedení bytu.                                           Kateřina Lauerová

Tisková zpráva města

Dvacet let starý slib 
města bude splněn

Od listopadu se setkání 
starosty a místostarostů 

s občany města uskuteční 
kdykoli po předchozí dohodě.

Kontaktujte, prosím, sekretariát 
zdenka.baronova@ricany.cz
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V Říčanech vyhrála 
koalice Spolu (38,95 %) 
před Piráty se STAN 
(25,77 %) a ANO (16,4 %). 

Děkujeme všem, kteří přišli k volbám

„Děkuji všem 
členům volebních 

komisí za perfektní 
zvládnutí voleb“,

David Michalička

Tabulka: volby.cz

Platba parkování SMSkou na čísle 90230
SMS platby by měly být spuštěny 1. listopadu
Město vyslyšelo požadavky občanů a rozhodlo se rozšířit možnosti jak platit za parkování. V současné době 
finalizuje příprava softwaru, který v Říčanech umožní platby za parkování formou SMS. Jednou SMS zprávou 
zaplatíte 10 Kč za parkování na ulici či parkovišti, tedy stejně jako v automatu nebo v aplikaci. Na mobil vám 
bude doručena potvrzující SMS s vyznačenou platností doby parkování. SMS bude účtována dle tarifu vašeho 
operátora. 
 Platba TARIF R1 – Masarykovo náměstí

Pošlete SMS ve tvaru: RICmezera1mezeraVaseRZ (příklad RIC 1 5AB1234) na číslo á 90230 
Jedna SMS = 10 Kč na 30 minut 
 Platba TARIF R2 – „na ulici“

Pošlete SMS ve tvaru: RICmezera2mezeraVaseRZ  na číslo á 90230
Jedna SMS = 10 Kč na 60 minut 
 Platba TARIF R3 – nádraží + značená parkoviště

Pošlete SMS ve tvaru: RICmezera3mezeraVaseRZ na číslo á 90230
Jedna SMS = 10 Kč na 60 minut

Další podrobné informace najdete na webu města Říčany nebo na www.parkujdobre.cz

10 texty.kuryr@ricany.cz
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Vedení města ale rozhodně do komunálních voleb v říj-
nu 2022 nechce o stavbě rozhodnout. Připravený záměr 
bude čekat nové zastupitelstvo, radu a starostu. David 
Michalička také připomněl, že náklady na stavbu kou-
paliště v parametrech jako je například to v Kolovratech, 
dosahují nyní přibližně třiceti milionů korun. Tato část-
ka  zhruba odpovídá sumě vynaložené na rekonstrukci 
dvou větších říčanských ulic. Náklady na koupaliště tak 
rozhodně nejsou pro rozpočet města likvidační. 

Projektant Viktor Drobný představil klady a zápory jed-
notlivých navržených lokalit (podrobně byly jednotlivé 
varianty popsány také v minulém vydání Kurýru). Na-
vržena jsou dvě místa u Marvánku podél areálu Oáza  
a u pláže koupaliště. Třetí umístění je v ulici Pomezní  
a čtvrtá varianta je v areálu Olivovy dětské léčebny. 
Záměr umístit koupaliště právě v areálu podporuje jak 
vedení léčebny, za kterou byl přítomen pan ředitel Mi-
roslav Vacek, tak majitel pozemku – magistrát Hl. m. 
Prahy. Starosta potvrdil, že jednání mezi ním a radními 
Prahy probíhá a snahou Říčan je, pokud bude vybrána 
varianta Olivovna, docílit též finanční participace hlav-
ního města na projektu. 

Veřejné projednání umístění koupaliště 
vybralo favorita
Zhruba dvacítka lidí se sešla v pondělí 18. října 
v KC Labuť na veřejném projednání umístění 
koupaliště v Říčanech. Na úvod starosta David 
Michalička přítomné seznámil s tím, že v tomto 
volebním období se již záměr rozhodně nestih-
ne realizovat. Cílem vedení města je po diskuzi 
s občany zúžit současný počet čtyř možných 
variant umístění na jedno až dvě místa. K nim 
následně připravit studii realizovatelnosti 
a zahájit projektovou přípravu. 

O své zkušenosti se stavbou a fungováním podobného 
koupaliště se přijel podělit i starosta sousedních Kolo-
vrat Antonín Klecanda. Ryzptýlil obavy z hluku na kou-
pališti a informoval též o tom, že Kolovraty celý areál 
pronajaly a provoz koupaliště je tak pro městskou část 
ziskový. Celkově hodnotí po třech sezónách projekt 
výstavby a provozu venkovního vyhřívaného bazénu 
jako úspěšný. “Přibývá lidí, kteří do rybníka či přírodní-
ho koupaliště nevlezou, chceme-li šetřit vodou a předejít 
výstavbě individuálních bazénů u rodinných domů, jiná 
cesta než výstavba městského koupaliště nezbývá,” uvedl 
Klecanda. Dodal, že by si přál, aby podobná koupaliště 
jako v Kolovratech vybudovala většina sousedních obcí, 
protože do doby než vzniknou, bude to Kolovratské  
v teplých letních dnech beznadějně zaplněné.

Z diskuze a z následného hlasování principem D21 
(dva kladné a jeden záporný bod) pak jako nejvý-
hodnější umístění vyplynulo v areálu Olivovy dětské 
léčebny. K výběru lokalit se jistě bude moci vyjádřit 
široká veřejnost v budoucnu. Zaznělo i důrazné 
odmítnutí varianty Marvánek. A na úřad již dorazila 
petice podepsána asi 60 petenty. Celé jednání probí-
halo v příjemné atmosféře a bylo velmi věcné. Za to 
patří všem účastníkům dík. Jako moderátor večera 
a zastupitel města se zasadím o to, aby podobná 
setkání předcházela všem důležitým městským 
rozhodnutím.  

Tomáš Skřivánek
zastupitel města za KM
člen finančního výboru
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 Více peněz do silnic a chodníků
V příštím roce chceme investovat 
mnohem více peněz do oprav a re-
konstrukcí silnic a chodníků, bude 
to předmětem návrhu rozpočtu na 
rok 2022. Jednak připravujeme plán 
pro celé město (tzv. Velký třesk – viz 
minulé číslo Kurýru), ale již dnes 
má oddělení technické správy při-
praveny priority oprav na nejbliž-
ší období. Jakmile je schválí Rada 
města, bude zahájena jejich přípra-
va, aby realizace mohla začít hned 
na jaře. 
Opravy a rekonstrukce dopravní 
infrastruktury nepůjdou dělat bez 
uzavírek a omezení. Snažíme se vše 
plánovat a koordinovat, například  
s plánovanými pokládkami elek-
trického vedení do země, realiza-
cí vodovodu, veřejného osvětlení  
a dalšími. Někdy to ale opravdu není 
v lidských silách a třeba havárii ply-
nu prostě nejde předvídat. 

 Plánovaná rekonstrukce 
a uzavírka Černokostelecké bude 
s největší pravděpodobností opět 
odložena. ŘSD totiž ve spolupráci 
s městem doplňuje projekt o deš-
ťovou kanalizaci a nutná povo-
lení zatím nebyla vydána. Město 
zvažuje alespoň opravu starých 
chodníků v horní části, pokud 
půjde realizaci provést nezávisle 
na stavbě ŘSD. 

Projektování a příprava investic
Málo viditelná, ale naprosto nut-
ná je příprava všech staveb. I větší 
oprava chodníku se musí zaměřit, 
vyprojektovat, udělat výkaz výměru 
pro výběrové řízení. Často jsou pod 

Říčanská radnice pro vás – 8. díl
Krásný podzim a přípravy na zimu

Jsem rád, že se u nás střídá čtvero ročních 
období. Každé z nich má své kouzlo. Podzim, 
který právě venku panuje, je pro mě tím nejzají-
mavějším. Sice je méně sluníčka, chladno a často 
prší, ale když se počasí vydaří, nabídne barevná 
příroda ty nejúchvatnější scenérie.

zemí sítě, které musí být posouzeny, 
navržena jejich ochrana či překlád-
ka. A to nemluvím o stavbách no-
vých, kde je třeba kromě projektu 
získat mnoho povolení, souhlasů 
atp. 
 
Výběrová řízení a dotace
Podzim a zima jsou optimálním 
obdobím právě pro soutěžení akcí 
na následující rok. Stavební firmy 
si plánují kapacity na příští stavební 
sezónu a ceny jsou většinou výhod-
nější, než na poslední chvíli. 
Město musí s péčí řádného hospo-
dáře vybírat vždy nejvýhodnější 
nabídku. Ta nemusí být vždy nut-
ně nejlevnější, ale veřejný zadava-
tel musí vždy postupovat transpa-
rentně. Zejména u větších staveb je 
pak jiné kritérium než cena velmi 
komplikované. Říčany mají limity 
pro veřejné zakázky dlouhodobě 

nastaveny velmi přísně, což přináší 
nemalé úspory, ale též administra-
tivní zátěž.
Zvláštní kapitolou jsou dotace – bez 
nich to nejde. Z dotací máme napří-
klad nové školky, rozšířený vodovod 
a kanalizaci, čistírnu odpadních 
vod, odbahněné rybníky nebo cy-
klostezku. Ale administrativa s tím 
spojená není jednoduchá. Nejdů-
ležitější je projít kontrolami po do-
končení zakázky, které jsou opravdu 
důsledné. 

Zlepšení údržby města a zeleně 
v roce 2022
Každé roční období má pro údržbu 
města svou zvláštnost. Na jaře se 
pravidelně řeší kamínky na chodní-
cích a rozbité ulice, v létě sekání trá-
vy, na podzim padající listí a v zimě 
náledí a sníh. Do toho nepravidelně, 

Věřili byste, že třeba zřídit přechod pro chodce přes Černokoste-
leckou v lokalitě U Disku trvalo přes čtyři roky? Pozemky, jednání 
s ŘSD, výběrové řízení na projektanta, podmínky policie, chybějící 
části chodníků, rozhledy u křižovatky, osvětlení, výběrové řízení na 
zhotovitele… 

Oceňuji kolegyně a kolegy 
z oddělení veřejných zakázek 
a dotací, kteří právě v tomto 
období věnují hodně času jak 
přípravě nových, tak doklá-
dání dokončených akcí. Je to 
extrémně důležitá a odpověd-
ná práce. 
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ale bohužel stále častěji, přichází 
různé škody po přívalových deštích, 
vichřicích, extrémním suchu a tak 
podobně. Pohotovost drží technické 
služby i v noci a přes víkend, mnoh-
dy vypomáhají dobrovolní hasiči  
i další složky. 
Údržba majetku města, sekání nebo 
sběr odpadků jsou vizitkou měs-
ta. Proto se chceme na tuto oblast  
v příštích letech ještě více zaměřit. 
V předchozích letech přibyly nové 
budovy škol, sportoviště, parky, hři-
ště a stezky. Jejich údržba však občas 
pokulhává, protože dosavadní kapa-
city ani finance nestačí.
Posilujeme proto tým technických 
služeb a pozice na údržbu zeleně. 
Letošní vlhké počasí a rychle ros-
toucí tráva iniciovaly také nákup 
další techniky. Snažíme se inspiro-
vat například městem Poděbrady 
(14 500 obyvatel), kde údržbu města 
zajišťuje výrazně více pracovníků 
a je to ve městě vidět. U nás jde-
me cestou menšího, efektivnějšího 
týmu vlastních zaměstnanců, který 
ale sezónně doplníme externisty  
a smluvními partnery. 

Údržba majetku města, mobiliáře
V zimním období se neseká, proto 
mohou technické služby využít své 
kapacity k údržbě mobiliáře a další-
ho majetku města. Pravidelné nátě-
ry, různé opravy či doplnění může-
me čekat v parcích, u autobusových 
zastávek i jinde. 

Plán zimní údržby ulic
a chodníků
Sníh a mráz na silnicích nás jako 
první napadne v souvislosti s nad-
cházejícím zimním obdobím. Ří-
čany mají dlouhodobou smlouvu 
se společností Marius Pedersen na 
údržbu komunikací a chodníků,  
v případě potřeby vypomáhají i dal-
ší smluvní subjekty a naše technické 
služby. Krajské komunikace (Široká, 
17.listopadu, Rooseveltova, Lipan-
ská, Voděradská atp.) uklízí krajská 
správa, Černokosteleckou pak státní 
ŘSD. 
Jakmile mrzne nebo sněží, musí fir-
ma okamžitě začít udržovat silnice 
a chodníky dle schváleného plánu. 
Ty nejvíce využívané jako první, 
ostatní později, ty nejméně důležité 
až na konec. Vzhledem k rozsahu 
(přes sto kilometrů silnic a desítky 
kilometrů chodníků) je však jasné, 

že není možné zvládnout kalamitní 
stavy, když třeba hustě sněží celou 
noc, nebo když fouká vítr. Může 
se proto stát, že některý chodník je 
uklizen až po několika dnech. Pozor 
také na to, že některé komunikace 
jsou soukromé a jejich údržbu musí 
zajišťovat vlastník.  

Hezké podzimní dny 
a přípravy na zimní čas 

vám přeje váš starosta
David Michalička

Chceme se 
ještě více zaměřit 
na údržbu majetku 

města. Posilujeme tým 
technických služeb a 

pořizujeme novou 
techniku.
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Vedení města ale rozhodně do komunálních voleb v říj-
nu 2022 nechce o stavbě rozhodnout. Připravený záměr 
bude čekat nové zastupitelstvo, radu a starostu. David 
Michalička také připomněl, že náklady na stavbu kou-
paliště v parametrech jako je například to v Kolovratech, 
dosahují nyní přibližně třiceti milionů korun. Tato část-
ka  zhruba odpovídá sumě vynaložené na rekonstrukci 
dvou větších říčanských ulic. Náklady na koupaliště tak 
rozhodně nejsou pro rozpočet města likvidační. 

Projektant Viktor Drobný představil klady a zápory jed-
notlivých navržených lokalit (podrobně byly jednotlivé 
varianty popsány také v minulém vydání Kurýru). Na-
vržena jsou dvě místa u Marvánku podél areálu Oáza  
a u pláže koupaliště. Třetí umístění je v ulici Pomezní  
a čtvrtá varianta je v areálu Olivovy dětské léčebny. 
Záměr umístit koupaliště právě v areálu podporuje jak 
vedení léčebny, za kterou byl přítomen pan ředitel Mi-
roslav Vacek, tak majitel pozemku – magistrát Hl. m. 
Prahy. Starosta potvrdil, že jednání mezi ním a radními 
Prahy probíhá a snahou Říčan je, pokud bude vybrána 
varianta Olivovna, docílit též finanční participace hlav-
ního města na projektu. 

Veřejné projednání umístění koupaliště 
vybralo favorita
Zhruba dvacítka lidí se sešla v pondělí 18. října 
v KC Labuť na veřejném projednání umístění 
koupaliště v Říčanech. Na úvod starosta David 
Michalička přítomné seznámil s tím, že v tomto 
volebním období se již záměr rozhodně nestih-
ne realizovat. Cílem vedení města je po diskuzi 
s občany zúžit současný počet čtyř možných 
variant umístění na jedno až dvě místa. K nim 
následně připravit studii realizovatelnosti 
a zahájit projektovou přípravu. 

O své zkušenosti se stavbou a fungováním podobného 
koupaliště se přijel podělit i starosta sousedních Kolo-
vrat Antonín Klecanda. Ryzptýlil obavy z hluku na kou-
pališti a informoval též o tom, že Kolovraty celý areál 
pronajaly a provoz koupaliště je tak pro městskou část 
ziskový. Celkově hodnotí po třech sezónách projekt 
výstavby a provozu venkovního vyhřívaného bazénu 
jako úspěšný. “Přibývá lidí, kteří do rybníka či přírodní-
ho koupaliště nevlezou, chceme-li šetřit vodou a předejít 
výstavbě individuálních bazénů u rodinných domů, jiná 
cesta než výstavba městského koupaliště nezbývá,” uvedl 
Klecanda. Dodal, že by si přál, aby podobná koupaliště 
jako v Kolovratech vybudovala většina sousedních obcí, 
protože do doby než vzniknou, bude to Kolovratské  
v teplých letních dnech beznadějně zaplněné.

Z diskuze a z následného hlasování principem D21 
(dva kladné a jeden záporný bod) pak jako nejvý-
hodnější umístění vyplynulo v areálu Olivovy dětské 
léčebny. K výběru lokalit se jistě bude moci vyjádřit 
široká veřejnost v budoucnu. Zaznělo i důrazné 
odmítnutí varianty Marvánek. A na úřad již dorazila 
petice podepsána asi 60 petenty. Celé jednání probí-
halo v příjemné atmosféře a bylo velmi věcné. Za to 
patří všem účastníkům dík. Jako moderátor večera 
a zastupitel města se zasadím o to, aby podobná 
setkání předcházela všem důležitým městským 
rozhodnutím.  

Tomáš Skřivánek
zastupitel města za KM
člen finančního výboru
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Investiční akce úspěšně pokračují

Náročná stavba obnoveného podchodu pod tratí a přístupové rampy se pomalu blíží ke svému zdárnému 
konci. Podchod zkrátí cestu od Lihovaru na Černokosteleckou ulici. Pěší tuto skvělou „zkratku“ určitě 
ocení.

Obáváme se 
vandalů a sprejerů. 
Proto plánujeme, že 

stěny necháme rovnou 
pomalovat kvalitním 

graffiti.

Město intenzivně pracuje na velkém investičním 
projektu – vodovodní přivaděč pro Říčany. Ten 
by měl zajistit kapacitnější a současně kratší 
napojení města přímo na štolový přivaděč 
ze Želivky. Jde o dlouhou liniovou stavbu od 
Jesenice, jejíž cena je dnes odhadována na 400 
mil. Kč. Nyní probíhá majetkoprávní příprava. 
Město prostřednictvím společnosti Vodohospo-
dářský rozvoj a výstavba, a. s. oslovuje majitele 
pozemků v trase plánované stavby. Současně 
město připravuje obnovu vrtů a úpravny vody 
v Březské u Rokytky. 
Stávající přivaděč vede z Jesenice do Uhříněvsi 
a pak teprve do Říčan.

KOLOVRATSKÁ ULICE 
Celková rekonstrukce mostu 
přes Říčanský potok, který 
napájí Mlýnský rybník, byla 
zahájena. Komunikace je nyní 
uzavřena.
Po obnově mostu dostane část 
ulice nový povrch, renovací 
projde autobusová zastávka a 
vznikne několik parkovacích 
míst. Akci zaštiťuje KSÚS Stře-
dočeského kraje.

Fo
to

: R
ud

ol
f F

la
ch

s

15

Štolový připaděč vody „zevnitř“.
Foto:  SG Geotechnika
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Opravujeme silnice a chodníky

NEDBALOVA ULICE 
Pokračuje první etapa, v rámci které bude vybu-
dována a opravena dešťová a splašková kana-
lizace a vodovod. V druhé etapě firma vybuduje 
jednostranný chodník, opraví povrch komunika-
ce a instaluje veřejné osvětlení.
Náklady na tuto kompletní rekonstrukci přijdou 
městský rozpočet na 9 mil. korun.

SÍDLIŠTĚ OLIVOVNA
Požadavek na opravu chodníku zmiňovali 
obyvatelé sídliště jak v participativním rozpočtu, 
tak v rámci Revitalizace sídlišť. 
Nový chodník již slouží. Hotovo bylo rychle. 
Za pár dnů. Dobrá práce odboru technické správy 
i vybrané firmy.

OTAVSKÁ ULICE
Projekt na nový chodník, vodovod a opravu 
povrchu je již hotov (od Labské nahoru). 
Realizace by se měla uskutečnit v příštím roce.

SMETANOVA ULICE
Po dokončení prací při 
řešení havarijního stavu 
plynového potrubí se OTS 
podařilo vyjednat s inves-
torem souvislou opravu 
jednoho jízdního pruhu 
v této ulici. Silnici tak 
nebudou hyzdit záplaty. 
Na řadu přijde ulice Olšany 
od sportovní městské haly 
k Čajovně.
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CHODNÍK PODÉL FOTBALU A RAGBY
V Chobotě naváže na stávající chodník další nová část betonové zámkové dlažby, která povede podél 
fotbalového hřiště do ulice Široká. Pokračovat bude i na opačné straně za tribunou na ragby hřišti. 
Stávající vyšlapaná pěšinka se rozšíří. Cesty pro pěší podél obou hřišť propojí oblíbené volnočasové lo-
kality Lázeňská louka a Marvánek. Stanoviště pro tříděný odpad bude zachováno i po dokončení stavby. 
Výstavba mlatového chodníku začne také u dopravního hřiště. Tento povrch má přírodní vzhled  
i charakter, zajistí vsakování vody a je tak vhodný pod koruny vzrostlých stromů.

LÁZEŇSKÁ ULICE
Zvýšený žulový práh byl 
vystavěn na vjezdu do ulice 
Lázeňská, kde platí zákaz 
vjezdu motorových vozidel. 
Pro chodce tím vznikl bez-
bariérový přechod.

HAŠKOVA ULICE 
První část opravy 
v křížení s Presslovou 
se povedla – dešťová 
voda již neteče do 
sídliště a povrch je 
výrazně kvalitnější. 
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Říčany jsou kromě Pražské integrované dopravy ob-
sluhovány třemi městskými minibusy, které jsou ráno 
využívány pro školní linky a díky tomu mohou děti 
jezdit zdarma do škol. Jsme moc rádi, že jsou školní 
autobusy plně využívány a řada rodičů nemusí vozit 
školáky autem. Ale uvědomujeme si, že běžné spoje 
pro veřejnost v ranní špičce nestačí! 

Naším dlouhodobým cílem je v ranní a odpolední 
špičce dosáhnout taktu 30 minut na všech páteřních 
linkách do všech městských částí. Tento projekt však 
bude finančně velice náročný. Výhledově se počítá se za-
vedením čtvrtého městského minibusu, který by mimo 
jiné mohl napojit Kuří a posílit nejžádanější relaci cent-
rum – sídliště Olivovna přes Kavčí skálu. 
„Pracujeme i na dalším řešení, a to je posílení spojů PID 
(Pražské integrované dopravy). Mnoho lidí k nám z okol-
ních obcí jezdí autem a zatěžuje komunikace – chceme je 
motivovat jet autobusem, a to je možné pouze posílením 
regionálních linek a vytvořením atraktivních a současně 
jednoduchých jízdních řádů.  Připravujeme sérii jednání 
s ROPIDem (Regionální Organizátor Pražské Integrované 
Dopravy) a okolními obcemi. Setkání by se měly zúčastnit 
například obce Mukařov, Tehov, Doubek, Křenice, Babice, 
Škvorec a Úvaly,“ říká starosta Říčan David Michalička. 
„Chceme společně požádat o navýšení spojů linek např. 
303 a dalších. Město je připraveno s podporou Středočes-
kého kraje přiobjednat více spojů (náklady vždy z části 

Město pracuje na posílení autobusových 
linek MHD i regionálních spojů

platí kraj a z části obce). Také chceme iniciovat novou 
linku Říčany – Úvaly, která by jezdila přes Pacov a dále 
přes Křenice, Sluštice, Zlatou a Škvorec. A v neposlední 
řadě jednáme s místními dopravci o zajištění ranní školní 
linky. Tím bychom uvolnili kapacitu MHD pro širší veřej-
nost,“ uzavírá David Michalička.

Plány na zvýšení počtu spojů přinesou benefity celé-
mu regionu, ale především občanům Říčan.

 Nižší dopravní zatížení.
 Snížení poptávky po parkování od dojíždějících oby-

vatel z okolních obcí – uvolnění míst pro domácí.
 Lepší obsluha lokalit Říčan.
 Možnost využití nových spojů i k dopravě po Říčanech.                             

Tisková zpráva města

Úsek Pražského okruhu D0 mezi dálnicí D1 a Bě-
chovicemi (SOKP stavba 511) je jeden ze strategicky 
nejvýznamnějších dopravních staveb nejen v našem 
regionu. Odbor územního plánování a regionální-
ho rozvoje MěÚ v Říčanech po prověření podkladů 
shledal, že uvedený záměr 511 je v souladu s ÚPD 
všech dotčených obcí a městských částí, a proto obě 
požadovaná stanoviska vydal. Je to pouze jeden 
z mnoha dílčích kroků, který je nutný, aby mohla být 
v dohledné době dostavba této části okruhu zahájena. 
Stavbu zatím již mnoho let brzdí různá odvolání.

Ministerstvo pro místní rozvoj pověřilo Krajský úřad 
Jihočeského kraje k projednání a rozhodnutí ve věci od-
volání proti územnímu rozhodnutí Úřadu městské části 
Praha 22 na umístění stavby SOKP, stavba 511 Běchovi-

Říčanský úřad vydal stanoviska ke stavbě SOKP 511 
Říčany podporují rychlou dostavbu obchvatu Prahy

ce – Dálnice D1. Ministerstvo pro místní rozvoj dále po-
věřilo městský úřad v Říčanech, úřad územního pláno-
vání, výkonem činnosti úřadu územního plánování pro 
záměr stavby SOKP, stavba 511 Běchovice – Dálnice D1.
Na základě výše uvedených pověření byl ÚÚP Říčany 
požádán o stanovisko, zda je závazné stanovisko Ma-
gistrátu hlavního města Prahy z roku 2018 platné i pro 
finální verzi dokumentace navrhované stavby v rozsahu 
jejího doplnění z roku 2020 a zároveň o doplnění závaz-
ného stanoviska zdejšího úřadu o rozsáhlejší odůvod-
nění.
Po prověření podkladů bylo shledáno, že uvedený  
úsek 511 je v souladu s územně plánovací dokumen-
tací všech dotčených obcí a městských částí. Požado-
vaná stanoviska byla naším úřadem vydána.   
                                                            Tisková zpráva města
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Z výsledků představených v Labu-
ti vyplývá, že po zavedení krátkého 
jednosměrného úseku se provoz  
v ulici Jizerská výrazně snížil. Ome-
zení ve směru k Široké bylo zvoleno 
na základě dat o průjezdu, kdy od-
polední čísla byla před zavedením 
výrazně vyšší než ranní. Připomeň-
me, že před zavedením opatření 
denně projelo kolem domů v Jizer-
ské až 2,5 tisíce aut, což je hodnota 
na úzké místní komunikaci velmi 
vysoká. Místní si změnu velice po-
chvalují a jejich kvalita života výraz-
ně stoupla.  A to i přesto, že dochází 
poměrně často k porušování zákazu 
vjezdu a stále zde projede až 1 700 aut 
za den. Městská policie zde zazname-
nala bezmála na tři stovky prohřešků 
a vybrala 75 tisíc korun na pokutách. 

Studie ovšem potvrdila i to, co se dalo 
očekávat, že řidiči budou hledat ná-
hradní objízdnou trasu a dopravní 
zátěž se z části přesune do okolních 
ulic. To se bohužel také stalo. A na 
vedení města se začali obracet obyva-
telé z ulic Otavská, Vltavská, Labská  
a dalších. Stanovené dopravní značení 
„Průjezd zakázán“, které bylo umístě-
no do ulic Labská a Vltavská na křížení  
s Voděradskou řidičům v tranzitu dů-
sledně nebrání. 

Mnozí také sjíždějí z přetíženého při-
vaděče II/101 již na Voděrádky a po-
kračují Otavskou do blízkých oblastí, 
kde bydlí (třeba kolem Marvánku). 
Ještě více řidičů však tranzituje dál 
přes centrum do dalších obcí ve snaze 
objet náměstí, kde se v odpoledních 
hodinách tvoří kolona. 

Objíždění jednosměrky v Jizerské navýšilo 
provoz v okolních ulicích i na náměstí 
Místní z okolních ulic jsou znepokojeni

Ve Vltavské byla obousměrná in-
tenzita před zavedením opatření cca  
50-70 vozidel/den. Po zavedení to 
bylo 230-250 vozidel/den.
V Labské byla obousměrná intenzita 
před zavedením opatření cca 190-
210  vozidel/den.  Po zavedeni to bylo 
540-570 vozidel/den.
Celý problém tkví bohužel zejmé-
na v nedostatečné nadřazené infra-
struktuře – chybějící Pražský okruh, 
přetížená Říčanská II/101, okružní 
křižovatky u hřbitova a u Lihova-
ru a v neposlední řadě i ucpaná 
Černokostelecká I/2. Ve spolupráci  
s krajem i ŘSD se snažíme hledat ces-
ty ke zkapacitnění stávajících silnic  
a křižovatek, aby řidiči nemuseli 
hledat objízdné trasy přes centrum  
a mohli jet po hlavních komunika-
cích, které jsou pro tranzit určeny.   

Na projednání byli přítomni převáž-
ně obyvatelé Jizerské ulice, ale dora-
zili i nespokojení obyvatelé z Labské, 
Otavské a z okolí Marvánku. Zámě-
rem jejich návrhu na systém jed-
nosměrek (zveřejněn na webu měs-
ta), který měli rezidenti projednat se 
sousedy, bylo co nejvíce znepříjemnit 
průjezd lokalitou pro tranzitující ři-
diče. 
Tím se ovšem mírně komplikuje pří-
jezd i rezidentům a mnozí se obávají 
nárůstu aut v ulicích, kde dříve vel-
ký provoz nebyl.  Měření na náměstí 
žádný extrémní nárůst nezazname-
nala, došlo zde spíše k mírnému ná-
růstu. I to však mnohé řidiče odra-
zuje od čekání. Ulice Kolovratská je z 
důvodu rekonstrukce mostu zavřená. 
Někteří dokonce vjíždějí do uzoučké 

Vedení říčanské radnice se opět sešlo s rezidenty na téma ulice Jizerská. 
Jak totiž slíbilo, byl vyhodnocen provoz po zavedením krátkého jed-
nosměrného úseku v této ulici s dopady na dopravu v okolí a na náměstí. 
Výsledky měření představil dne 22. září v KC Labuť doktor Petr Kumpošt 
z dopravní fakulty pražské ČVUT. Ohlasy obyvatel i čísla ukazují, že se 
doprava z části „přelila“ do několika dalších ulic v lokalitě. Od účastníků 
jednání (obyvatel okolních ulic) vznikl návrh možného řešení v režimu 
jednosměrek, který chtěli s místními v dotčených ulicích připomínkovat. 

jednosměrky V Podskalí do zákazu 
vjezdu, kde dochází ke konfliktům.  
Snaha radnice pomoci reziden-
tům v Jizerské, kteří měli naprosto 
oprávněné výhrady k intenzitě pro-
vozu, však naráží na další a další 
výhrady rezidentů širšího okolí. 
Již v minulosti byla zavedena do-
pravní opatření, která budila velké 
emoce a diskuze, ale po jejich za-
vedení rezidenti uznali, že to byla 
správná cesta (např. Dvořákova  
a Mozartova). V této lokalitě se 
však velmi vážně uvažuje o návratu 
do původního dopravního režimu. 

I když je Středočeský kraj protkán 
hustou silniční sítí, kapacita komu-
nikací nestačí tempu nárůstu počtu 
obyvatel v této oblasti. Velké do-
pravní stavby, které jsou v režii státu 
či kraje jako Tehovská spojka, jsou 
hudbou daleké budoucnosti a neře-
ší současné problémy. Projekt Sol-
né stezky, který mnozí v souvislosti  
s problémy v Jizerské skloňují, byl 
definitivně vyřazen z plánů Středo-
českého kraje, neboť s ním okolní 
obce nesouhlasily. Navíc tranzit od 
D1 směrem do centra Říčan a na 
Mukařov by tato silnice stejně nevy-
řešila. 
Definitivní rozhodnutí je na vedení 
radnice, ale je jistě i na obyvatelích 
dotčených lokalit, zda budou ochot-
ni nést část dopravní zátěže a určitý 
osobní nekomfort jednosměrek, 
nebo se zrušením jedné dopravní 
značky přenese zátěž zpět do jedné 
ulice.                   
                            Kateřina Lauerová

Tisková zpráva města

Další jednání radnice 
a obyvatel lokality „říčních 
ulic“ nad tímto a možná 
dalšími návrhy bylo stanoveno 
na 11. listopadu 2021 
v MŠ Zahrádka.
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Místní z okolních ulic jsou znepokojeni

Ve Vltavské byla obousměrná in-
tenzita před zavedením opatření cca  
50-70 vozidel/den. Po zavedení to 
bylo 230-250 vozidel/den.
V Labské byla obousměrná intenzita 
před zavedením opatření cca 190-
210  vozidel/den.  Po zavedeni to bylo 
540-570 vozidel/den.
Celý problém tkví bohužel zejmé-
na v nedostatečné nadřazené infra-
struktuře – chybějící Pražský okruh, 
přetížená Říčanská II/101, okružní 
křižovatky u hřbitova a u Lihova-
ru a v neposlední řadě i ucpaná 
Černokostelecká I/2. Ve spolupráci  
s krajem i ŘSD se snažíme hledat ces-
ty ke zkapacitnění stávajících silnic  
a křižovatek, aby řidiči nemuseli 
hledat objízdné trasy přes centrum  
a mohli jet po hlavních komunika-
cích, které jsou pro tranzit určeny.   

Na projednání byli přítomni převáž-
ně obyvatelé Jizerské ulice, ale dora-
zili i nespokojení obyvatelé z Labské, 
Otavské a z okolí Marvánku. Zámě-
rem jejich návrhu na systém jed-
nosměrek (zveřejněn na webu měs-
ta), který měli rezidenti projednat se 
sousedy, bylo co nejvíce znepříjemnit 
průjezd lokalitou pro tranzitující ři-
diče. 
Tím se ovšem mírně komplikuje pří-
jezd i rezidentům a mnozí se obávají 
nárůstu aut v ulicích, kde dříve vel-
ký provoz nebyl.  Měření na náměstí 
žádný extrémní nárůst nezazname-
nala, došlo zde spíše k mírnému ná-
růstu. I to však mnohé řidiče odra-
zuje od čekání. Ulice Kolovratská je z 
důvodu rekonstrukce mostu zavřená. 
Někteří dokonce vjíždějí do uzoučké 

Vedení říčanské radnice se opět sešlo s rezidenty na téma ulice Jizerská. 
Jak totiž slíbilo, byl vyhodnocen provoz po zavedením krátkého jed-
nosměrného úseku v této ulici s dopady na dopravu v okolí a na náměstí. 
Výsledky měření představil dne 22. září v KC Labuť doktor Petr Kumpošt 
z dopravní fakulty pražské ČVUT. Ohlasy obyvatel i čísla ukazují, že se 
doprava z části „přelila“ do několika dalších ulic v lokalitě. Od účastníků 
jednání (obyvatel okolních ulic) vznikl návrh možného řešení v režimu 
jednosměrek, který chtěli s místními v dotčených ulicích připomínkovat. 

jednosměrky V Podskalí do zákazu 
vjezdu, kde dochází ke konfliktům.  
Snaha radnice pomoci reziden-
tům v Jizerské, kteří měli naprosto 
oprávněné výhrady k intenzitě pro-
vozu, však naráží na další a další 
výhrady rezidentů širšího okolí. 
Již v minulosti byla zavedena do-
pravní opatření, která budila velké 
emoce a diskuze, ale po jejich za-
vedení rezidenti uznali, že to byla 
správná cesta (např. Dvořákova  
a Mozartova). V této lokalitě se 
však velmi vážně uvažuje o návratu 
do původního dopravního režimu. 

I když je Středočeský kraj protkán 
hustou silniční sítí, kapacita komu-
nikací nestačí tempu nárůstu počtu 
obyvatel v této oblasti. Velké do-
pravní stavby, které jsou v režii státu 
či kraje jako Tehovská spojka, jsou 
hudbou daleké budoucnosti a neře-
ší současné problémy. Projekt Sol-
né stezky, který mnozí v souvislosti  
s problémy v Jizerské skloňují, byl 
definitivně vyřazen z plánů Středo-
českého kraje, neboť s ním okolní 
obce nesouhlasily. Navíc tranzit od 
D1 směrem do centra Říčan a na 
Mukařov by tato silnice stejně nevy-
řešila. 
Definitivní rozhodnutí je na vedení 
radnice, ale je jistě i na obyvatelích 
dotčených lokalit, zda budou ochot-
ni nést část dopravní zátěže a určitý 
osobní nekomfort jednosměrek, 
nebo se zrušením jedné dopravní 
značky přenese zátěž zpět do jedné 
ulice.                   
                            Kateřina Lauerová

Tisková zpráva města

Další jednání radnice 
a obyvatel lokality „říčních 
ulic“ nad tímto a možná 
dalšími návrhy bylo stanoveno 
na 11. listopadu 2021 
v MŠ Zahrádka.
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Srdečně vás zveme na výstavu akademického malíře 
Pavla Vavryse ve Staré radnici v Říčanech každé 
pondělí a středu od 13 do 17 hod., úterý a čtvrtek od 
13 do 15 hod. a v sobotu od 9 do 12 hodin.
Díla Pavla Vavryse vznikají také v ateliéru v Kuří, kde 
umělec žije již mnoho let. Na jednom ze svých nejroz-
sáhlejších projektů – obrazovém cyklu nazvaném Česká 
paměť, pracuje umělec již od počátku 80. let dvacátého 
století.
Obrazy svým obsahem zobrazují dramatické dějinné 
události, které psaly historii samostatného státu Čechů  
a Slováků od jeho vzniku (1918) až po současnost.
Jedná se o obrazy kompozičně spojené s portréty zná-
mých osobností: legionářů, sokolů, významných politi-
ků, ale i bezejmenných hrdinů, kteří velkou měrou při-
spěli ke vzniku Československa. Více info na:
http://www.galerievavrys.cz/pavel/          Stinglová Hana

Odbor školství a kultury

Děkujeme všem, kteří si udělali čas a zúčastnili se ně-
kterého z workshopů pro veřejnost na důležité téma: 
Strategický plán Vize Říčany 2040. Jde o dokument, 
který plánuje rozvoj města v horizontu výrazně del-
ším než jedno volební období. S výstupy z workshopů 
se můžete seznámit na webu města.

Zveme na listopadové workshopy
Strategický plán Vize Říčany 2040

Pavel Vavrys 
– výstava Česká paměť Rádi bychom vás pozvali do Městské Galerie Říčany 

na Masarykově náměstí, která vznikla v nově zrekon-
struovaných prostorech bývalé knihovny. Chceme, 
aby toto zajímavé místo s pestrou minulostí ztěles-
ňovalo určitý pocit klidu a přívětivou atmosféru, tak 
důležitou k uchopení umění.

ŠTĚSTÍ TAK CHTĚNÉ, TAK POTŘEBNÉ 
Téma galerijního programu v nově vzniklé Městské 
Galerii Říčany.

Rádi bychom se s vámi prostřednictvím umění o něj 
podělili, a jelikož má štěstí mnoho podob a mnoho 
forem, rozhodli jsme se jej vám v průběhu roku 2022 
nabídnout, a to nejenom výstavami obrazů, soch a foto-
grafií, ale také skvělou doprovodnou atmosférou, kterou 
zde budete moci zažít, a která bude lahodit nejen vašim 
očím a uším, ale v co pevně věříme, celé vaší duši. Se-
tkáte se zde se zajímavými a inspirativními osobnostmi 
nejen z výtvarného, ale také z hudebního světa.

Pilotní „nultou“ výstavou, na kterou bychom vás rádi 
pozvali, je výstava obrazů Pavla Vavryse „Cyklus Česká 
paměť“. První výstava uceleného výstavního programu, 
který je pro vás připraven, je výstava obrazů Otty Pla-
chta „Zahrady zasvěcení“. Vernisáž a zahájení výstavy 
proběhne 2. 12. v 17 hodin.

Věříme, že díky systematické spolupráci se současnými 
umělci, vám budeme moci představit pro rok 2022 smě-
lý výstavní plán, který jistě potěší nejen všechny milov-
níky umění, ale také širší veřejnost.

 Lenka Babíčková
Městská galerie Říčany

Městská Galerie Říčany

Zveme vás na listopadové workshopy:
 1. 11. od 17.30 hod. pro malé a střední 

podnikatele v KC Labuť v Říčanech
 2..11. od 18 hod. pro oblast 

Radošovice ve 2. ZŠ Bezručova
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 Dopravní hřiště se dočkalo 
proměny díky hlasování ob-
čanů v rámci participativního 
rozpočtu Překvapte Říčany. 
Modernizace čtyřicet let sta-

rého areálu byla dokončena na 
konci loňského roku. Vzniklo 

zázemí pro výuku dopravní výcho-
vy se skladem, venkovní učebnou a toaletou. Nově byl 
vybudován kruhový objezd, tunel s vláčkem a kolejemi  
a také benzínová pumpa. Nyní do „vozového parku“ při-
byla krásná šlapací autíčka.
Hřiště slouží široké veřejnosti a také k výuce dopravní 
výchovy, kterou pro školy zajišťuje Cesta integrace.

 V průchodu Husovy knihovny si můžete vybrat knihy 
ZDARMA! 
Za průchodem najdete zahradu vedoucí k rybníku, kte-
rá se bude brzy revitalizovat na hezký kulturní prostor 
včetně mola na vodní hladině.

Žijeme Říčany...

 Street art aneb umění v ulicích – mladý autor vylepšil 
po dohodě s městem nehezkou betonovou šachtu pod 
nádražím a pokračuje na dalších místech.  

 Děkujeme, že se zapojujete do projektu „Říčanská ru-
kavice“. Město tímto způsobem chce podpořit všechny 
aktivní občany, kterým není lhostejné jejich okolí a jsou 
ochotni přiložit ruku k dílu. Například posekat „veřej-
nou“ trávu před vlastním domem, sebrat odpadky či 
zamést listí. „Město zajistí odvoz bio odpadu do kompo-
stárny, případně dodá bio popelnici zdarma či poskytne 
nářadí,“ uvedl radní Petr Auředník. „Rádi podpoříme  
i další nápady týkající se úpravy veřejného prostoru. Své 
tipy pište na petr.aurednik@ricany.cz. Pokusíme se hoze-
nou rukavici zvednout.“

Díky projektu vznikla například nová cesta a 
mlatový povrch pod pingpongovým stolem 
v parku u mostu v ulici 5. května. Vážíme si vaší 
spolupráce.

Srdečně vás zveme na výstavu akademického malíře 
Pavla Vavryse ve Staré radnici v Říčanech každé 
pondělí a středu od 13 do 17 hod., úterý a čtvrtek od 
13 do 15 hod. a v sobotu od 9 do 12 hodin.
Díla Pavla Vavryse vznikají také v ateliéru v Kuří, kde 
umělec žije již mnoho let. Na jednom ze svých nejroz-
sáhlejších projektů – obrazovém cyklu nazvaném Česká 
paměť, pracuje umělec již od počátku 80. let dvacátého 
století.
Obrazy svým obsahem zobrazují dramatické dějinné 
události, které psaly historii samostatného státu Čechů  
a Slováků od jeho vzniku (1918) až po současnost.
Jedná se o obrazy kompozičně spojené s portréty zná-
mých osobností: legionářů, sokolů, významných politi-
ků, ale i bezejmenných hrdinů, kteří velkou měrou při-
spěli ke vzniku Československa. Více info na:
http://www.galerievavrys.cz/pavel/          Stinglová Hana

Odbor školství a kultury

Děkujeme všem, kteří si udělali čas a zúčastnili se ně-
kterého z workshopů pro veřejnost na důležité téma: 
Strategický plán Vize Říčany 2040. Jde o dokument, 
který plánuje rozvoj města v horizontu výrazně del-
ším než jedno volební období. S výstupy z workshopů 
se můžete seznámit na webu města.

Zveme na listopadové workshopy
Strategický plán Vize Říčany 2040

Pavel Vavrys 
– výstava Česká paměť Rádi bychom vás pozvali do Městské Galerie Říčany 

na Masarykově náměstí, která vznikla v nově zrekon-
struovaných prostorech bývalé knihovny. Chceme, 
aby toto zajímavé místo s pestrou minulostí ztěles-
ňovalo určitý pocit klidu a přívětivou atmosféru, tak 
důležitou k uchopení umění.

ŠTĚSTÍ TAK CHTĚNÉ, TAK POTŘEBNÉ 
Téma galerijního programu v nově vzniklé Městské 
Galerii Říčany.

Rádi bychom se s vámi prostřednictvím umění o něj 
podělili, a jelikož má štěstí mnoho podob a mnoho 
forem, rozhodli jsme se jej vám v průběhu roku 2022 
nabídnout, a to nejenom výstavami obrazů, soch a foto-
grafií, ale také skvělou doprovodnou atmosférou, kterou 
zde budete moci zažít, a která bude lahodit nejen vašim 
očím a uším, ale v co pevně věříme, celé vaší duši. Se-
tkáte se zde se zajímavými a inspirativními osobnostmi 
nejen z výtvarného, ale také z hudebního světa.

Pilotní „nultou“ výstavou, na kterou bychom vás rádi 
pozvali, je výstava obrazů Pavla Vavryse „Cyklus Česká 
paměť“. První výstava uceleného výstavního programu, 
který je pro vás připraven, je výstava obrazů Otty Pla-
chta „Zahrady zasvěcení“. Vernisáž a zahájení výstavy 
proběhne 2. 12. v 17 hodin.

Věříme, že díky systematické spolupráci se současnými 
umělci, vám budeme moci představit pro rok 2022 smě-
lý výstavní plán, který jistě potěší nejen všechny milov-
níky umění, ale také širší veřejnost.

 Lenka Babíčková
Městská galerie Říčany

Městská Galerie Říčany

Zveme vás na listopadové workshopy:
 1. 11. od 17.30 hod. pro malé a střední 

podnikatele v KC Labuť v Říčanech
 2..11. od 18 hod. pro oblast 

Radošovice ve 2. ZŠ Bezručova
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Pro přiblížení výkonnosti celého 
úřadu jsme porovnali příjmy a vý-
daje celkem a btto aktiva. Z porov-
nání je zřejmé, že v roce 2020 do-
šlo v absolutních hodnotách téměř  
k trojnásobnému nárůstu obje-
mu celkových příjmů a k více než 
dvojnásobnému nárůstů celkových 
výdajů města a btto aktiv (tj. hmot-
ného, nehmotného a finančního 
majetku, pohledávek, zásob atd.). 

Počet obyvatel se zvýšil o 40 % a ve 
správním obvodě dokonce o 70 %. 
Vzrostl i počet organizací, jejichž 
zřizovatelem či zakladatelem je 
město a kterým poskytuje zejména 
finanční, ale i právní a další meto-
dickou podporu. 

Penzum vykonané úřednické i ne-
úřednické práce bylo doprováze-
no padesátiprocentním nárůstem 
zaměstnanců. Z toho je zřejmé, že 
městský úřad využívá moderní me-
tody práce, výhody elektronizace  
a digitalizace (elektronické formu-
láře, elektronický objednávkový 
systém, možnost plateb na přepáž-
kách přes platební terminály, elek-
tronický oběh účetních a dalších 
vybraných dokladů včetně jejich 
schvalování, služby hybridní pošty 
a e-skartace přes digitální archiv), 
účelně propojuje používané SW, 
zlepšuje a automatizuje klíčové pro-
cesy, a to jak pro práci uvnitř úřadu, 
tak ve vztahu ke všem svým klien-
tům. 

Příkladem přínosné elektronizace 
pro občany i městský úřad jsou 
například:

 Portál občana, který umožňuje 
občanům komunikovat s městským 
úřadem on-line přes internet a mi-
nimalizovat počet osobních návštěv 
na úřadě při vyřizování jednotli-
vých agend. Občan je informován 
nejen o změnách na úřadě, o no-
vinkách ve městě, ale především 

Výkonnost úřadu umíme změřit
a vedeme si dobře

V návaznosti na informaci o navýšení počtu zaměstnanců měst-
ského úřadu jsme pro vás připravili krátkou informaci o vývoji 
výkonnosti úřadu. Pro porovnání jsme vybrali období od roku 
2003, kdy se městský úřad rozšířil o výkon přenesené působnos-
ti po zrušení okresních úřadů, do roku 2020. Pro jednoduchou 
analýzu jsme si vybrali ukazatele v tabulce 1.

 
2003 2010 2015 2020

porovnání 
2020 /2003

Příjmy celkem 
vč. přebytků 
hospodaření a úvěrů

311,8 
milionů

564,1
milionů

618,2 
milionů

896 
milionů

287,36 %

Výdaje celkem 
vč. splátek úvěrů

259,1
milionů

516,6
milionů

559,4 
milionů

652,5 
milionů

251,83 %

Aktiva btto celkem 1 761
milionů

2 492,6
milionů

3 014 
milionů

4 160,9 
milionů

236,28 %

Počet zaměstnanců 
MěÚ

136 145 165 212 155,88 %

Počet obyvatel 
města Říčany

11 658 13 450 14 749 16 167 138,68 %

Počet obyvatel ORP 
= 52 obcí

42 926 57 396 62 119 73 485 171,19 %

Počet příspěvkových 
organizací 
+ o.p.s.

12 13 16 17 141,67 %

Tabulka 1

Počet všech úkonů v agendách státní správy na počet 
zaměstnanců výkonu státní správy 2016-2020
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Městský úřad v nedávné době zavedl službu tzv. hromadných podání, kte-
rá modifikuje agendu převodu vlastnictví vozidel. Hlavní myšlenkou bylo, 
abyste vy občané nemuseli čekat ve frontách po dobu, než se např. nějakému 
autobazaru vyřídí všechny žádosti podané v jeden okamžik. Následně jsme 
obdrželi sdělení jednoho z největších autobazarů v ČR, ze kterého plyne že 
by rádi veškerá prodaná vozidla registrovali právě na našem městském úřa-
dě. Pokud pominu fakt, že nikdo dopředu takovou věc domlouvat nemu-
sí, naopak úřad musí podané žádosti vždy vyřídit, je nepochybné, že tato 
příležitost přinese městu značné finanční prostředky. Velmi zjednodušeně 
řečeno, náklady na nové zaměstnance, kteří budou tuto službu zajišťovat 
(cca 350 000 Kč za měsíc) jsou v nepoměru s příjmy, které město získá za-
placením zákonem stanoveného správního poplatku 800 Kč za jeden přepis 
(1 600 000 Kč za měsíc). 
Navýšení zaměstnanců pak dává smysl. Tito si na sebe nejenže vydělají, ale 
navíc přinesou značný příjem do rozpočtu města cestou, která není nijak 
kontroverzní. Ano, a jistě se také můžete ptát, co by se stalo, kdyby se ten 
konkrétní velký autobazar rozhodl přejít zase někam jinam? Odpovím vám 
zřejmě nestandardně otázkou, proč by to dělal? Správní poplatek zaplatí ve 
stejné výši všude, kde bude chtít tyto žádosti vyřídit. Šetří tak pouze náklady 
na dojíždění po několika stávajících úřadech v rámci ČR. Jedno jediné místo 
na registraci je tak pro něho výhodná věc, a to navíc v situaci, kdy sídlo spo-
lečnosti se nachází v Praze, dojezdem o mnoho blíž, než např. pražský ma-
gistrát. V současné chvíli již navíc probíhá zkušební provoz. Náš úřad nabízí 
stejné podmínky všem, kteří mají problém s hromadnou registrací vozidel 
třeba na jiných úřadech, neboť má tendenci být příkladem dobré správy. 

Jaroslav Brandejs, tajemník MěÚ Říčany 

o vlastní komunikaci probíhající 
s úřadem, a to o jednotlivých po-
dáních a stavu jejich řízení, o plat-
bách, finančních závazcích. Naše 
město bylo jedním z prvních, které 
tento způsob komunikace zaved-
lo, a bude jeho rozvoji a propagaci 
věnovat velkou pozornost i do bu-
doucna.

 Mobilní aplikace Říčany v mo-
bilu s možností hlášení aktuálních 
problémů a závad v údržbě komu-
nikací, veřejného osvětlení, městské 
zeleně aj. přímo odpovědnému za-
městnanci úřadu a sledování jejich 
plnění jak občanem, tak přímým 
nadřízeným zaměstnance.

 Zpracování agendy dotací včetně 
individuálních dotací v SW Gran-
tys, a to od podání žádosti, přes 
hodnocení, platbu a monitoring 
výsledků.    

Výkonnost úřadu si díky benchmar-
kingovému porovnání umíme  
i změřit. V grafu je uveden vývoj tzv. 
super ukazatele za agendy výkonu 
státní správy v období 2016 – 2020. 
Z grafu je zřejmé, že si vedeme v 22 
sledovaných agendách státní správy 
dobře – počtem úkonů jsme nad 
městy s obdobně velkým správním 
obvodem i nad průměrem za všech 
cca sedmdesát členských měst této 
iniciativy BI 2005.   

Věra Likešová, vedoucí útvaru 
interního auditu

Město v rámci obnovy zastaralého vozového parku získalo 
dotaci z Ministerstva životního prostředí prostřednictvím 
Státního fondu životního prostředí ČR na nákup vozidel 
s alternativním pohonem  (1x plug in hybrid 
+ 1 elektrovozidlo) ve výši 372 000 Kč.

Městský úřad Říčany 
nabízí novou službu 

Možná jste stejného názoru, že v obecné rovině navyšování 
státních zaměstnanců je nadále nepřijatelné. Pak si jistě myslíte, 
že jsme se na městě museli zbláznit, když především na odboru 
správních agend a dopravy došlo k navýšení zaměstnanců celkem 
o sedm! Dovolte mi tedy krátké vysvětlení, které snad toto vníma-
ní posune zcela jinam. 
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	 Schválený	 Upravený	 Skutečnost		 %	plnění
	 rozpočet	 rozpočet	 k	31.	8.	2021	 k	uprav.
	 v	Kč	 v	Kč	 v	Kč	 rozpočtu

Plnění rozpočtu 
města

PŘÍJMY

Daňové příjmy	(daň	z	příjmů	fyz.	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)

255Ê724Ê700,00 263Ê446Ê400,00 239Ê183Ê517,28 90,79

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

110Ê367Ê453,00 141Ê440Ê736,36 137Ê651Ê584,25 7,32

Kapitálové příjmy (příjmy	z	prodeje	majetku) 3Ê050Ê000,00 6Ê856Ê124,00 6Ê432Ê746,00 93,82

Přijaté dotace 230Ê964Ê013,72 229Ê985Ê646,90 106Ê531Ê650,19 46,32

Přijaté splátky půjček 636Ê000,00 2Ê038Ê797,80 2Ê513Ê457,80 123,28

Rozpočtové příjmy  
běžného roku celkem

600Ê742Ê166,72 643Ê767Ê705,06 492Ê312Ê955,52 76,47

Přebytek	hospodaření	za	minulý	rok 194Ê822Ê958,22 243Ê422Ê020,81 243Ê422Ê020,81 100,00

Termínovaný	vklad 0,00

Úvěr	 0,00 0,00 0,00 0,00

Příjmy celkem vč. přebytku hospodaření 795Ê565Ê124,94 887Ê189Ê725,87 735Ê734Ê976,33 82,93

VÝDAJE	

Běžné	(provozní)	výdaje 393Ê614Ê719,70 436Ê420Ê017,54 278Ê399Ê857,64 63,79

Rozpisové	rezervy 10Ê600Ê000,00 4Ê808Ê081,63 0,00 0,00

Běžné výdaje celkem 404Ê214Ê719,70 441Ê228Ê099,17 278Ê399Ê857,64 63,10

Kapitálové	(investiční)	výdaje 333Ê399Ê974,64 396Ê530Ê000,99 88Ê294Ê320,54 22,27

Rezervy	na	investice 18Ê952Ê330,60 17Ê605Ê925,71 0,00 0,00

Investiční výdaje celkem 352Ê352Ê305,24 414Ê135Ê926,70 88Ê294Ê320,54 21,32

Rozpočtové výdaje běžného roku 
celkem

756Ê567Ê024,94 855Ê364Ê025,87 366Ê694Ê178,18 42,87

Splátky	úvěru 38Ê998Ê100,00 31Ê825Ê700,00 23Ê869Ê274,04 75,00

Výdaje vč. splátky půjčky 795Ê565Ê124,94 887Ê189Ê725,87 390Ê563Ê452,22 44,02

rozdíl příjmy - výdaje (BV s kons.) 0,00 0,00 345Ê171Ê524,11

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

Informační centrum v listopadu
Vánoce se blíží, a tak jsme pro vás v informačním cen-
tru na Masarykově náměstí opět připravili dárky s vá-
nočními motivy. Kromě již tradičních balíčků s kos-
metikou, čokolády nebo vína baleného ve slavnostních 
boxech máme letos i novinky, 
mýdla v plechových kazetách. 
A samozřejmě nechybí knížky 
a hračky s vánoční tématikou 
a s motivy Josefa Lady.
Pokračujeme také v soutěži 
o voucher do fittness a wellness 
hotelu Park Holiday Benice 
nebo do Aquapalace Praha. 
Každý, kdo u nás od začátku 
listopadu do 15. prosince na-
koupí dárky alespoň za 200 Kč, 

bude zařazen do slosování. Přidejte 
se tedy k těm, kteří už jsou do soutěže 
přihlášeni, dejte si u nás v sychravých 
dnech něco na zahřátí, seznamte se 
s informacemi o Kamenech zmizelých 
na náměstí a kupte si něco pro radost. 
Můžete být zrovna tím šťastným, kdo 
ke svým dárkům získá ještě jeden 

od nás. Slosová-
ní výherců pro-
běhne 17. prosince a vítěz svoji 
cenu získá ještě před vánoční-
mi svátky.

Těšíme se na vás,  
váš tým IC Říčany,  

www.maks-ricany.cz
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WWW. R I C A N Y. C Z

Výstavní a koncertní sál  
Staré radnice v Říčanech,  
Masarykovo náměstí

Otevírací doba: 
Po, St: 13 – 17, Út, Čt: 13 – 15, 
So: 9 – 12

VERNISÁŽ se koná v úterý 
19. 10. 2021 v 17 hodin 
a výstava potrvá až do 
28. 11. 2021 

Připomínka osobností a událostí spojených 
se vznikem samostatného státu Čechů a Slováků

Pavel VAVRYS
Cyklus Česká paměť

Zveme Vás na výstavu obrazůAdvent 2021 
v Říčanech 

    1. Adventní neděle
    28. listopadu od 17 hodin
     Rozsvícení vánočního stromu
     Žesťový soubor ZUŠ
     Pěvecký sbor Naladěno 
     Žáci z LDO s recitačním pásmem 
     ZŠ Bezručova, MŠ Čtyřlístek

     2. Adventní neděle  
     5. prosince od 17 hodin 
       Římskokatolická farnost 

     3. Adventní neděle  
     12. prosince od 17 hodin 
       Junák – český skaut, středisko Lípa Říčany

     4. Adventní neděle  
     19. prosince od 17 hodin
       Církev bratrská Říčany
       Vinice Říčany – evangelické společenství 
       Cesta integrace
       Olivova dětská léčebna
       MAS Říčansko

Informační centrum v listopadu
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Město Říčany hledá 

schopné pracovníky do dobŘe zavedeného kolektivu  
na následující pracovní pozice: uPozornění: výběrová řízení 

budou konána dle Požadavků 
aktuální „koronavIrové“ sItuace

1.  referent oddělení regIstru vozIdel a řIdIčů - 
agenda regIstru vozIdel - hromadná Podání

 PožaDujeme: střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyšší odborné vzdělání, 
zkušenosti s prací na registru vozidel výhodou, absolvovaná zvláštní odborná způsobilost 
výhodou. Kontaktní osoba: michal Šilinger, vedoucí odboru správních agend a dopravy
tel.: 606 779 642

2.  referent odboru fInančního – mzdová účetní, 
PersonalIsta

 PožaDujeme: střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyšší odborné vzdělání, znalost 
zákoníku práce, znalost zákona č. 312/2002 o úřednících výhodou, zkušenosti s prací v oboru 
výhodou. Kontaktní osoba: Věra Krejčová, vedoucí odboru finančního, tel.: 602 773 604

3.  vodohosPodář
PožaDujeme: vzdělání v oboru, zkušenosti v oboru výhodou.
Kontaktní osoba: michal Svoboda, tel.: 602 767 155

4.  Pomocný dělník
Kontaktní osoba: michal Svoboda, tel.: 602 767 155

Bližší informace a lhůta pro podání přihlášek  
na https://info.ricany.cz/mesto/volna-pracovni-mista

město říčany svým zaměstnancům nabízí:
 zaměstnání u stabilního zaměstnavatele se zaručeným termínem výplaty
 5 týdnů dovolené ze zákona + 3 dny volna navíc
 příspěvek na mateřskou školu
 stravenky v hodnotě 120,- Kč
 příspěvek na penzijní připojištění
 příspěvky při životních a pracovních výročích
 školení a příspěvek na zvyšování kvalifikace až 30 000 Kč
 příspěvek na volnočasové aktivity
 příspěvek na dětskou rekreaci organizovanou městem
 příspěvek na kulturní akce organizované městem
 možnost půjčky na bytové účely
 možnost sociální výpomoci a půjčky
 dotovaná výuka jazyků
  rekreace v městských rekreačních objektech v Kořenově (horská chalupa) a Lutové 

(jihočeský statek).

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

26 texty.kuryr@ricany.cz

Vánoční jarmark 
a Čertů rej

4. prosince od 14 h  
na Masarykově náměstí
• Vánoční trh od 14 h
• Mikulášský program pro děti od 17 h
•  Pěvecký sbor Ladíme – pásmo 
čertovských a mikulášských písniček

• Děti z LDO s recitačním pásmem
• Čertovský rej

MAKS_Říčany_Jarmark_čerti_Kurýr_165x245_v3.indd   1 25.10.2021   13:54
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zastupitelé

Zastupitelstvo roz-
hodlo na své schůzi 
konané dne 13. 10. 
2021 o nepodání 
odvolání proti roz-
sudku Okresního 
soudu Praha-vý-

chod v kauze bytů v Melantrichově č.p. 
2000 (tzv. Dvoutisícovka) a č.p. 1999. 
Soud tedy rozhodl i v této větvi spletité 
kauzy stejně jako v případě bytů na Ko-
menského nám. č.p. 1910 – žaloba 
města na neplatnost původních smluv 
byla zamítnuta.

Původní zhruba 20 let staré smlouvy 
jsou nadále platné a město je jimi v pl-
ném rozsahu vázáno. Nyní je tedy na-
místě co nejrychlejší převod spoluvlast-
nických podílů města do vlastnictví 
jednotlivých družstevníků. Času není 
nazbyt, vše se musí stihnout do konce 

Události v říjnu

Tak poklidné za-
stupitelstvo za více 
než tři roky, co 
mám tu čest v něm 
zasedat, nepama-
tuji. Pravda, sice 
zabralo obvyklé 
čtyři hodiny, ale 

nebylo to kvůli rozepřím či hádkám, 
spíše kvůli tomu, že si jednotlivé body 
vyžádaly podrobnější představení 
a rozpravu.
Nejkontroverznější bod, rozhodnutí, 
zda se město odvolá proti rozsudku 
soudu, který koncem září rozhodl, 
že budoucí smlouvy o převodu bytů 
v domě číslo 2000 na Komenského ná-
městí, respektive v Melantrichově ulici, 
jsou platné, přišel hned na počátku. 
Na rozdíl od situace před rokem, kdy se 
hlasy pro obdobný postup u bytového 

domu 1910 sháněly jen těžko, situace 
byla velmi napjatá a vedla k rozhodnutí 
rezignovat bývalého starostu, nyní pro 
odvolání nehlasoval jediný zastupitel. 
I následující body jako vypsání zveřej-
nění záměru prodeje bytových jedno-
tek na úřední desce a další procedu-
rální body související s převodem bytů 
na dosavadní nájemce, procházely 
pohodlnou většinou patnácti hlasů, 
čtyři se zdrželi a dva - Vladimír Kořen 
a Jiří Kozák - se bohužel zastupitelstva 
nezúčastnili.  Překvapivě klidným bo-
dem byla i volba nového systému sbě-
ru a třídění odpadu. Nikdo se na něm 
nesnažil získat politické body, přestože 
nový ekologičtější systém bude nároč-
nější a tedy bohužel i dražší. Pro systém 
nazvaný D2D, kdy občané budou mít 
nárok získat čtveřici popelnic, jednu 
pro plasty a kovy, druhou na papír, třetí 

na bioodpad a čtvrtou na směs, podpo-
řilo jednomyslně všech devatenáct pří-
tomných zastupitelů za STAN, ODS, 
Unii pro sport a zdraví sportu a Klidné 
město.  No a pak již následovaly body, 
kde shoda mezi říčanskými zastupiteli 
panuje dlouhodobě, jako je třeba dar 
středočeským hasičům či revize několi-
ka investičních záměrů kvůli rostoucím 
cenám stavebních prací. 
O čem souznění na zastupitelstvu svěd-
čí? Podle mne především o práci měst-
ské rady, která připravuje ke schválení 
materiály tak, že nebudí pochybnosti 
a ani kolegové z opozičního STANu 
a ODS je nemají problém svým hlaso-
váním podpořit. Je fajn, že v Říčanech 
dlouhodobě vítězí profesionalita nad 
politikařením. 

Tomáš Skřivánek zastupitel za Klidné 
město a člen finančního výboru

Téměř jednohlasně

V říjnových vol-
bách do Posla-
necké sněmovny 
od vás kandidáti 
STAN a Pirátů zís-
kali více než 25 % 
vašich hlasů. To je 
číslo, které jsme 
s ohledem na vy-

hrocené situace posledního předvo-
lebního týdne ani nečekali. Snad ještě 
více nás těší volební účast, která v ně-
kterých říčanských volebních okrscích 
dokonce přesahovala 80 %. Obecně se 
proto zdá, že už máme za sebou obdo-
bí jisté apatie a pocitu beznaděje z po-
litiky jako takové, kdy lidem přišlo, že 
snad ani nemá cenu k volbám chodit, 
že se stejně nic nezmění a že projevy 
politické scény prostě připomínají va-
riaci na Krále Ubu. První „staňácké“ 
světlo nám bliklo už před třemi roky, 

kdy se senátorem našeho obvodu a zá-
roveň říčanským zastupitelem stal náš 
kolega Zdeněk Hraba, který je v Sená-
tu velmi aktivní – jak v kontaktu s ob-
čany svého obvodu, tak především 
v otázce legislativní, kdy se podílel tře-
ba na zpřísnění trestů za týrání zvířat 
nebo s kolegy prosadil zakotvení prá-
va na obranu života i se zbraní v ruce 
v Listině základních práv a svobod. 
Na řadě protikorupčních opatření 
spolupracuje s Rekonstrukcí státu.  
Výraznou změnu přinesl minulý rok, 
kdy se změnilo vedení Středočeského 
kraje a od té doby se hejtmance Petře 
Peckové a jejím kolegům ze STAN, Pi-
rátů i ODS víceméně úspěšnědaří čis-
tit Augiášův chlév, který tam po před-
chozím vedení ANO a ČSSD zůstal. 
Letošní úspěch STAN je ale přede-
vším závazkem pro všechny zvolené 
poslance, kteří šli do voleb se smě-

lým cílem – vrátit zemi budoucnost. 
Od minulosti jsme se totiž druhý říj-
nový víkend snad už definitivně od-
střihli – přesně 100 let od svého usta-
vení končí v dolní komoře Parlamentu 
komunisté. Před 100 lety byla místní 
komunistická organizace založena 
i v Říčanech a dnes v našem městě ko-
munisté obdrželi dohromady jenom 
135 hlasů. Tak tedy ještě jednou velké 
díky vám – za celý STAN i našeho ří-
čanského kandidáta Adama Polánské-
ho, který dostal celkem skvělých 5923 
preferenčních hlasů (z toho 563 pří-
mo v Říčanech), což v absolutních po-
čtech představuje 8. místo na koaliční 
kandidátce ve Středočeském kraji.
Adam sice nakonec v Poslanecké sně-
movně nezasedne, ale alespoň si ho 
můžeme nechat pro komunální poli-
tiku.                                    Jitka Jančíková,

zastupitelka /STAN)

Vážení Říčaňáci, děkujeme!
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zastupitelé

V říjnu proběhly 
volby do poslanec-
ké sněmovny, které 
nakonec přinesly 
výsledek, který 
umožňuje opět 
po letech změnu 
stylu vládnutí i roz-

hodování, které doufám přinese mno-
hé pozitivní. Po letech také (konečně) 
mizí ze sněmovny komunisté, stopku 
si vysloužili i sociální demokraté, kte-
ří na své sebedestrukci v posledních 

letech úspěšně pracovali. Třešničkou 
na dortu je pak těsné vítězství naší ko-
alice SPOLU, které nám dává reálnou 
naději na účast ve Vládě a také na to, 
mít premiéra, na kterého můžeme být 
hrdí. Předně bych chtěl však poděko-
vat všem, kteří přišli k volbám, a ještě 
o něco více těm, kteří podpořili kan-
didátku SPOLU v čele s našimi kan-
didáty.
Stejně jako měníme mnohé k lepšímu, 
transparentnějšímu i zodpovědnější-
mu při spravování kraje od loňského 

podzimu, věřím, že i naše nová Vláda 
bude naši zemi spravovat lépe a zod-
povědněji, než tomu bylo v posledních 
letech. Za to bych vám rád ještě jed-
nou jménem říčanské ODSky i našich 
nových poslanců poděkoval a věřte, že 
jsme připraveni se podílet na pozitiv-
ních změnách, abychom toto nelehké 
období, kdy nás sužuje nejen COVID, 
ale i celková zadluženost státu, zvládli. 
Společně to zvládneme!

Miloslav Šmolík
Krajský a říčanský zastupitel (ODS)

Díky vám přichází změna

tohoto roku, kdy nájemníkům vyprší 
jednoroční lhůta k podání případné 
žaloby na město. Na shora uvedeném 
jednání zastupitelstva bylo schváleno 
rovněž zveřejnění záměru prodeje bytů 
a stanovy společenství vlastníků jed-
notek, která budou muset ze zákona 
v souvislosti s převody vzniknout.
Shora uvedené prošlo na zastupitel-
stvo pohodlnou většinou. Jaký kon-
trast oproti vyhrocenému hlasování 
o převodu bytů v loňském případě 
Devatenáctsetdesítky, kdy zastupitelé 

byli do posledních chvil zastrašováni 
trestní odpovědností. Děkuji za zcela 
odlišný a aktivní přístup současnému 
vedení města a zejména panu starosto-
vi Michaličkovi. Vypadá to, že do smluv 
bude zapracováno ustanovení, mnou 
navrhované již minulý rok, které řeší 
postup po uplynutí lhůt k podání žalo-
by. 
Opětovně se ukázalo, že pravda a spra-
vedlnost byla na straně, kterou jsme 
od počátku důsledně hájili. S tím plně 
koresponduje i současný vývoj judi-

katury a výkladu zainteresovaných 
ministerstev. Lze tak doufat, že se tato 
kapitola minimálně v Říčanech chýlí 
ke zdárnému konci a lidé se tak domo-
hou toho, co jim bylo 20 let slibováno 
a co si především sami už zaplatili.
Závěrem mi ještě dovolte poděkovat 
za 563 preferenčních hlasů, které jsem 
od vás v Říčanech dostal v uplynulých 
volbách do Poslanecké sněmovny. 
Vnímám to jako ocenění své dosavadní 
práce a velký závazek do budoucna.

Adam Polánský, zastupitel (STAN)
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Co se mi líbí:
V poslední době 
potkávám pěší 
hlídky Městské 
Policie v ulicích 
Radošovic. Je to 
dobrý pocit.

Chválím:
Schválení Zásad bytové politiky zastu-
pitelstvem. Rekonstruují se byty a veš-
keré peníze za nájmy půjdou do moder-
nizace a oprav bytového fondu města.  
Postoj zastupitelů k převodu bytů čp. 
1999 a čp. 2000. 

Co se mi nelíbí:
V roce 2011 byly poplatky za popel-

nice prakticky rovné tomu, co město 
platilo firmě. Vždy jsem kritizovala 
a poukazovala na to, že popelnice 
zdarma (jako předvolební slogan) 
není krok správným směrem. Nevím, 
kolik lidí se na základě zlevněného po-
platku za popelnice přihlásilo k trva-
lému pobytu v Říčanech. Teď doplácí 
město na odpadové hospodářství cca  
14 milionů korun za rok. Od roku 
2022 bude platit nový zákon o odpa-
dovém hospodářství, bude se zvyšo-
vat poplatek za skládkovné, pokuty 
za nesplnění procenta třídění odpadu 
(a ty nebudou malé).  Protože stáva-
jící firmě končí smlouva, bude v po-
lovině příštího roku vypsáno nové 
výběrové řízení. Je pravda, že zatím 

nikdo neví, jak se to vše promítne 
do cen. Jedno ale jisté je. Dosáhnout 
plánovaného procenta třídění odpa-
du nebude lehké a i když Říčany patří 
mezi města, která dobře třídí odpad, 
musíme se ještě zlepšit.

Na konec:
Ráda bych zde zdůraznila, že má kri-
tická vystoupení v diskusi na zastupi-
telstvu nejsou mířena proti konkrétní 
osobě. Stále si ale stojím za tím, že 
město Říčany nepotřebuje koordiná-
tora Osadních výborů, ani tiskovou 
mluvčí se sekretářkou.

Karla Egidová,  
zastupitelka (ODS)

Poděkování: Za vysokou účast ve volbách a za vaše hlasy. Díky moc

Příznivá cena popelnic byla motivací 
pro přihlášení řady obyvatel k trvalé-
mu pobytu. Roční příspěvek na osobu 
s trvalým pobytem je, jak známo, neza-
nedbatelným příjmem městského roz-
počtu. Myslím, že tato strategie se vy-
platila jak městu, tak byla příjemná pro 
občany. Divím se, nad čím se zde ODS 

ústy Karly Egidové pozastavuje. Chce ODS raději drahé po-
pelnice pro Říčaňáky a dotovat nepřihlášené obyvatele, kte-
ří využívají infrastrukturu města a nijak se na ní nepodílejí? 
Kdyby bylo všechno dobré, co se pro občany udělá, bráno 
jako “předvolební slogan”, nemohli bychom dělat vůbec 
nic dobrého. Jak se věci kolem nové smlouvy o likvidaci 
odpadů vyvinou, je nyní otázkou podoby nového zákona, 
rozhodnutí o způsobu třídění a svozu odpadu a také složité-
ho výběrového řízení. V tom s Karlou Egidovou souhlasím.
Na konec…
V současné době, kdy je stále více voláno po komunikaci 
s občany a po informování o dění na úřadě a ve městě, je 
toto bez kvalitní podpory tiskové mluvčí, respektive tisko-
vého oddělení, sotva představitelné. 
Naprosto nechápu, proč právě říčanská ODS je proti bu-
dování kvalitního tiskového oddělení a tedy i proti kvalit-
ní komunikaci. Vždyť v řadě podobně velkých měst, kde 
je ve funkci starosty právě člen ODS, je tiskové oddělení 
obsazeno stejně nebo silněji. 
Například:
Český Brod, 7 tisíc obyvatel - starosta ODS, má PR ma-
nažerku
Beroun, 20 tisíc obyvatel - starostka ODS, oddělení ze 4 
lidí: vedoucí oddělení komunikace, redaktor, organizační, 
koordinátor
Rakovník, 15 tisíc obyvatel - starosta ODS, má tiskovou 
mluvčí

Trutnov, 30 tisíc obyvatel - starosta ODS, oddělení ze 3 
lidí: tisková mluvčí, vedoucí oddělení komunikace, grafik 
propagace
Blansko, 20 tisíc obyvatel - starosta ODS, oddělení z 5 lidí: 
tisková mluvčí, tiskový úsek, 3 na oddělení propagace
MČ Praha 2, má 50 tisíc obyvatel- starostka ODS má 
oddělení s 8 lidmi: vedoucí odboru, pověřena vedením, 
mluvčí, redaktor, pracovník, redaktor elektronických mé-
dií, referent, administrátor webu

A také například menší Frýdlant a Uničov, se starosty 
z ODS, mají tiskovou mluvčí. Znojmo má 4 pracovnice 
na odd. vnějších vztahů - tisková mluvčí, koordinátor par-
ticipace, sociální sítě, grafika a videa.

V Říčanech má tisková mluvčí na starosti Kurýr, web, soc. 
sítě, diskusní fórum, oganizaci veřejných setkání, kontakt 
s médii, tiskové zprávy, předávání podnětů a případně 
i jejich řešení, organizaci participativních rozpočtů Pře-
kvapte Říčany (již pět ročníků), menší projekty související 
s participací (strategický plán, revitalizace sídlišť, revitali-
zace náměstí...). Stále přibývá nových projektů a povinné 
i nepovinné zveřejňování na webu. Přibývá i fb skupin, 
kde se účastníci také dožadují odpovědí. 

Jako paradox potom působí stížnost Karly na ZMŘ, že 
jeden příspěvek na webu města nebyl zodpovězen. Úkolů 
a práce má tisková mluvčí totiž tolik, že někdy může ne-
stihnout, přehlédnout nebo dokonce zapomenout. I toto 
se pokusíme vytvořením kvalitního tiskového oddělení 
zlepšit. Věřím, že Karla svůj názor na základě těchto ar-
gumentů zreviduje a potřebu tiskové mluvčí a  podpory 
tiskového oddělení uzná.

Pavel Matoška
Místostarosta (Klidné město)

Co se mi nelíbí (reakce na příspěvek Karly egidové)
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V roce 2021 si profesionální hasi-
či ve městě Říčany připomínají 
již 50 let od svého založení. Rádi 
bychom u příležitosti tohoto jubilea 
zavzpomínali na historii jednotky 
PO a současně bychom rádi před-
stavili široké veřejnosti činnost 
a moderní technické vybavení pro-
fesionálních hasičů v Říčanech. 
Dne 12. listopadu 2021 HZS Středo-

českého kraje, stanice Říčany pořádá 
oslavu 50 let od založení profesio-
nální hasičské jednotky v Říčanech. 
Na říčanském náměstí bude před-
stavena minulá i současná techni-
ka a připraven bohatý doprovodný 
program spočívající v dynamických 
ukázkách zásahové činnosti. K vidě-
ní bude mobilní požární technika – 
cisternové automobilové stříkačky, 

výšková technika, lezecký speciál, 
pracovní čtyřkolka, ale i stánek pre-
ventivně výchovné činnosti s kvízem 
a stan rizik, který dokáže imitovat 
bytový požár. 
Tímto vás srdečně zveme na oslavy 
na Masarykově náměstí v Říčanech, 
zejména se těšíme na přítomnost 
dětí různých věkových kategorií.

10:00 zahájení oslav na Masarykově náměstí 
(úvodní slovo)

10:15 ukázka techniky, vybavení a činnosti 
profesionálních hasičů (průběžně až do 13:00 

na Masarykově náměstí)

10:30 1. komentovaná dynamická ukázka – 
vyprošťování osob u dN

 

11:30 2. komentovaná dynamická ukázka – 
záchrana osoby z výšky pomocí lezecké techniky

12:30 3. komentovaná dynamická ukázka – hasební 
práce (použití PHP)

13:00 ukončení ukázek na Masarykově náměstí

Hasiči předvedou záchranu osoby z havarovaného 
osobního automobilu za použití hydraulického 

vyprošťovacího zařízení.

Program oslavy:
(masarykovo náměstí):

Diváci uvidí základní hasební efekt při použití 
přenosných hasicích přístrojů.

 Dělník při práci ve výšce na fasádě budovy 
je zraněn a je potřeba jej bezpečně přemístit 

na zem. Zraněná osoba bude zachráněna pomocí 
lanové techniky členy lezecké skupiny.

Roman Hejzlar, velitel stanice Říčany

Pozvánka na oslavu 50 let  
profesionálních hasičů v Říčanech
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městská policie říčany
Komenského nám. 1619/3, 251 01 Říčany 

e-mail: mestska.policie@ricany.cz

tel. 323 618 150  
Mob. 725 022 765

městská policie radí a informuje
Z knihy událostí:

17. září, 1.55
Vzájemná spolupráce policistů a strážníků se vyplatila. Sku-
pinka osob sprejuje barvami graffiti na odstavenou vlakovou 
soupravu v železniční stanici. Jejich počínání je zaznamená-

váno městským kamerovým dohlížecím systémem a na místo 
míří jak policisté, tak strážníci. Skupinka se po spatření hlídky 
strážníků a policistů dává na útěk různými směry. Na zákon-
né výzvy k zastavení se osoby nereagují, ale nakonec vbíhají 
do náruče hlídce policistů, která je za použití donucovacích 
prostředků omezuje na osobní svobodě, jelikož je zde důvodné 
podezření ze spáchání trestného činu.

10. října, 9.02
Na základě telefonického oznámení prověřují strážníci infor-
maci o dopravní nehodě motocyklu a dodávky v ulici 17. lis-
topadu. Po příjezdu na místo je zjištěno, že řidič dodávky při 
vyjíždění z průjezdu na pozemní komunikaci přehlédl moto-
cyklistu. Ten nedokázal srážce zabránit a narazil do boku do-
dávky a přeletěl přes řídítka motocyklu. Provedená orientační 
dechová zkouška na přítomnost alkoholu je u obou řidičů ne-
gativní. Motocyklista si stěžuje na bolest v oblasti třísel, proto 
je na místo přivolána zdravotnická záchranná služba, která jej 

převezla k dalším vyšetřením do nemocnice. Celou událost si 
následně přebírá k dalšímu šetření Policie ČR.
10. října, 17.50
Při běžné kontrolní a hlídkové činnosti strážníci zasta-
vují řidiče motorového vozidla Audi, který se dopustil 
přestupku v ulici Jizerská. Na výzvu k předložení dokla-
dů potřebných k řízení vozidla, řidič předkládá mexický 
řidičský průkaz, který je navíc propadlý. Řidič byl tedy 
vyzván k předložení mezinárodního řidičského průkazu 
nebo českého řidičského průkazu. Řidič v dané věci sdělil, 
že málokdy řídí vozidlo. Neprovedení výměny mexického 
dokladu za český, ačkoliv má tuto povinnost s ohledem 
na trvalý pobyt na území České republiky, odůvodnil 
řidič tím, že mu bylo českými úřady sděleno, že nelze vy-
měnit mexické doklady za české a je nutné, aby podstou-
pil kompletní výcvik v autoškole. Podezřelý vědomě řídil 
motorové vozidlo, ačkoliv byl srozuměn úřady, že k řízení 
motorových vozidel není způsobilý. Na základě konzul-
tací s policisty služeb cizinecké policie, dopravního in-
spektorátu a pořádkové služby a ve spolupráci s Odborem 
dopravně správních agend Městského úřadu v Říčanech 
bylo jednání podezřelého posouzeno jako přestupek, kte-
rým se bude dále zabývat příslušný správní orgán.

          Jindřich Joch
zástupce vedoucího Městské policie Říčany
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Vážení příznivci našeho sboru,

od našeho minulého příspěvku se mnohé událo a rádi se 
s vámi o to podělíme. Ještě na začátek bych rád upozornil, 
že všichni, kdo plánují topit kotlem na tuhá paliva, by neměli 
zapomenout na vyčištění spalinových cest odbornou firmou. 
Čištěním a správnou údržbou si můžeme ušetřit nemálo sta-
rostí. Stejně jako spalinové cesty potřebuje udržovat v per-
fektním stavu i naše technika, aby byla připravena kdykoliv 
pomáhat. Proto jsme ji v průběhu října připravili na zimní 
provoz a může přijít další roční období, které se k nám neza-
držitelně blíží.
Naše jednotka měla co do počtu mimořádných událostí 
„klid“. Od posledního vydání našeho článku jsme měli jeden 
výjezd, a to 21. 9., kdy jsme pomáhali s transportem pacien-
ta. Nicméně i tak jsme využili nějaký ten čas a vyrazili jsme 
do MŠ Čtyřlístek a Zahrádka s naší Tatrou. Dětem jsme 
tak mohli ukázat alespoň část naší techniky a odpovědět 
na všechny jejich zvídavé otázky.
Naše děti trénovaly opravdu hodně, aby v sobotu 2. 10. uká-
zaly, co v nich je. Zúčastnili jsme se totiž Závodu požárnické 
všestrannosti, který se konal v Tehovci. Tato podzimní soutěž 
se skládá z různých disciplín, jako je střelba ze vzduchovky, 
šplh po laně, zdravověda, topografie, co se čím hasí a nehasí 
a další. Tato soutěž je prvním kolem, takže získané výsledky-
mohou ovlivnit jarní kola. Z výsledků máme velkou radost! 
Mladší žáci získali 5. místo, starší žáci obsadili 3. místo, do-
rostenky si doběhly pro 2. místo, dorostenci jednotlivci střed-
ní Albert Hofman a Ondřej Černý vybojovali 3. a 2. místo a do-
rostenec jednotlivec starší Michal Makl získal 2. místo. Všem 

Co nového u hasičů
www.sdhricany.cz

gratulujeme a těšíme se na jaro. Další sobotu  9.  10.  jsme vyra-
zili do Křížkového Újezdce na soutěž O pohár starosty OSH. 
Mladším se povedl parádní první pokus a při druhém svůj čas 
ještě vylepšili. Výsledných 28,65 s jim stačilo na druhé místo. 
A to těsně,   o  7  setin   za prvními. Příště to již určitě vyjde na zlato. 
Starší na několika postech zažili „křest ohněm“, takže si prv-
ní pokus dali tréninkový a druhý přes veškeré nedokonalosti 
dokázali zaběhnout za necelých 38 s, což jim v dnešní silné 
konkurenci stačilo na 6. místo. Děkujeme za reprezentaci 
našeho sboru!
V sobotu 16. 10. proběhla na zadním rugby hřišti hasičská 
soutěž v TFA. Počasí vyšlo skvěle a na úvod přišel podpořit 
závodníky i senátor Zdeněk Hraba, kterému děkujeme a kte-
rý, jak sám přiznal, by si to taky někdy rád vyzkoušel, takže 
kdo ví, třeba v dalším ročníku ho uvidíme na startovní listi-
ně. Na start se nám postavilo téměř 60 závodníků z mnoha 
dalších sborů, někteří k nám přijeli až z Karlovarského kra-
je. Soutěž je individuální, a tak jsme viděli mnoho úžasných 
závodů v šesti různých kategoriích. Za náš sbor se závodu 
účastnilo devět závodníků a účastnili se pěti kategorií. Větši-
na z nich závod dokončila a máme i krásné třetí místo, které 
si vybojovala Romana Schmittová. Pro většinu z nich to byl 
první závod v TFA a věřím, že ne poslední, protože i přes 
náročnost tratě byli všichni nadšeni a my za sbor jsme na ně 
náležitě hrdí. Po celý soutěžní den byli přítomni kolegové ze 
ZZS Středočeského kraje, kterým tímto děkujeme za pro-
fesionální dohled a pomoc závodníkům. Přes pár drobných 
fyzických vyčerpání nebylo nutné nikoho odvézt do nemoc-
nice, tak vše dopadlo skvěle. Osobně bych chtěl poděkovat 
všem ostatním, co se na soutěži podíleli, zejména členům 
našeho sboru, kteří obětovali mnoho času a úsilí. Poděko-
vání patří i našim sponzorům, a to Městu Říčany, pekařství 
Frydrych, Rosch Design, Kaufland ČR a společnosti EMCO.  
Na závěr bych chtěl všem popřát krásný listopadový měsíc 
plný pohody.

David Pojezný, jednatel SDH Říčany 
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Životní prostředí a zdraví

MINIMÁLNÍ OKRAJ
INVERZNÍ 

PRUH

MINIMÁLNÍ OKRAJ
POZITIV

sojka obecná

Garrulusglandarius

Také vám na zahradě místy vyrůsta-
jí mladé doubky? Přitom v dohledu 
není žádný vzrostlý dub, nikdo je 
nezasadil, a přesto tu jsou. Tajným 
zahradníkem bývá chytrá sojka. Ale 
proč?
Sojka obecná žije v areálu od Evro-
py a severozápadní Afriky přes pás 
střední Asie, až po Japonsko a Čínu.
U nás se vyskytuje od nížin po hor-
ní hranici lesa v horách.(V Krkono-
ších zřejmě spolupracuje s Krako-
nošem.) Potkáme ji ve všech typech 
lesů, ale nejraději má smíšené 
a listnaté porosty s výskytem dubů. 
V poslední době osídlila také měst-
ské parky a zahrady.
Naše populace sojek je převážně 
stálá, ale během zimy k nám přiléta-
jí ptáci ze severu Evropy, kteří jsou 
částečně tažní.
Sojka je náš nejbarevnější krkavco-
vitý pták. Nápadná jsou sojčí pírka 
na křídlech s modro-bílo-černými 
pruhy. Při letu směrem od násvy-
niknebílý kostřec, akdyž je sojka 
rozčílená, čepýří peří na hlavě. 
Obě pohlaví jsou zbarvena stejně, 
samice je trochu menší. Let sojky 

je třepotavý a vykresluje vlnovku, 
na zemi poskakuje.Nejvyšší zazna-
menaný věk dožití u sojky je 18 let.
Od poloviny dubna stavějí páry 
sojek hnízdo z větviček, které vy-
stýlají trávou, mechem a kořínky. 
Nejčastěji hnízdí na okraji lesů. Pět 
až sedm mláďat krmí rodiče hlavně 
hmyzem, drobnými hlodavci, oboj-
živelníky nebo iptáčaty uloupenými 
v hnízdech jiných ptáků. Od léta 
do zimy převládá rostlinná potrava 
– obilí, různé bobule, plody a seme-
na.
Oblíbenou pochoutkou sojky jsou 
žaludy. Během podzimu si vytvá-

ří zásobyna zimní období. Jediný 
pták dokáže schovat stovky žaludů. 
Podle orientačních bodů na místě, 
kam žalud ukládá, si je pomatuje. 
Do jara ale nenajde všechny. Sojky 
tak hrají významnou roli při šíření 
dubových lesů. Stejně šíří i bukvice 
nebo jedlé kaštany.
Sojka má zajímavé zvyklosti při 
péči o své tělo. Jako postřik proti 
parazitům používá kyselinu mra-
venčí. Usedne na mraveniště, roz-
táhne křídla, načepýří se a mraven-
ci se začnou bránit. Sojka si je navíc 
roztírá do peří.
Někdy bývala sojka chovánav zaje-
tí, to se pak naučila třeba zapískat 
písničku nebo opakovat slova.
Při procházce lesem nás sojka 
obvykle zahlédne jako první, což 
poznáme podle jejího poplašného 
křiku. Musí být pozorná a varo-
vat ostatní, protože ji loví jestřábi, 
puštíci nebo sokoli. Donedávna byl 
predátorem i člověk, jak je patrno 
z dochovaných receptů.

Jakub Halaš

PŘíRoDa 
Říčanska
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Slečně Petře se nedaří najít práci. Jelikož není schopna si pra-
covní schůzku domluvit, natož na ní dorazit, je dlouhou dobu 
bez zaměstnání. Veškeré povinnosti stále odsouvá, je velice 
nespolehlivá a neschopná dodržovat jakákoliv pravidla. 
Máte občas pocit, že řešíte podobné problémy jako Petra?
Terapeutické centrum Modré dveře Říčany v rámci služby 
sociální rehabilitace pracuje s lidmi staršími 15 let, kteří 
mají duševní onemocnění nebo mentální postižení a nejsou 
schopni žít běžným způsobem života jako jejich vrstevníci. 
Odborníci z terapeutického centra Modré dveře se proto 
s klienty pravidelně setkávají, individuálně se jim věnují 
a prohlubují či učí je dovednostem, které jim pomáhají se 
do běžného života opět vrátit.
Pokud si myslíte, že potřebujete naše služby vy nebo vaši 
blízcí, kontaktujte nás na telefonním čísle 727 864 773 nebo 
mailem na lenka.pekarova@modredvere.cz.

www.lekarna.agel.cz

 10% SLEVA*

Nakupte letos dárky včas!

15.–30. listopadu 2021

* Akce platí v Lékárně AGEL v Nemocnici AGEL Říčany
na ulici Smiřických 315/26. Slevy nelze sčítat.

Neplatí na nákup dárkových poukazů a na nákup na e-shopu.

KLIENTSKÁ KARTA

sleva na volně dostupný sortiment
s použitím klientské karty*
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eJak dokáže pomoci 

sociální rehabilitace?

Křídlatka v Říčanech zlikvidována!
Konečně v roce 2021 můžeme konstatovat, že kříd-
latka je v Říčanech na veřejných plochách již zlikvi-
dována! Tento úspěch je ovšem třeba bedlivě hlídat 
do budoucna. A to důsledným monitorováním všu-
de, kde se křídlatka plošně vyskytovala.  Opakovaně 
se na těchto plochách objevují jednotlivé rostliny, 
které je třeba stále likvidovat. Také není vyloučené, 
že se objeví nové plochy, na které se dosud nepřišlo.
A jaký je aktuální stav? V letošním roce přibylo osm 
nových ploch o výměře 180 m2, u kterých vzhledem 
k malému plošnému rozsahu evidujeme v rámci mo-
nitoringu jen počty rostlin, a to 670 ks v roce 2021. 
Okrašlovací spolek se věnuje likvidaci křídlatky 
od r. 2007, to je tedy již 14 let. Samozřejmě by to 
nebylo možné bez podpory Města Říčany včetně fi-
nanční dotace pro spolek. V roce 2021 činila dotace 
48 000,- Kč.
Celkově je od roku 2007 evidováno 48 napadených 
ploch o výměře 9025 m2, vyčištěno 47 ploch o vý-
měře 9005 m2. S monitorováním počítá Okrašlovací 
spolek v Říčanech i nadále po dobu minimálně pěti 
let. Nabízíme také pomoc všem, kteří mají křídlatku 
na svém pozemku. 

 Jiří Pánek, Martin Plzák
 Okrašlovací spolek v Říčanech     

         Křídlatka ev. č. 1 Srnčí palouček 2008
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O včelím 
vosku
 Blíží se Vánoce a ty, laskavý čtenáři 
těchto řádků, si možná na vánočním 
stole zapálíš příjemně vonící svíč-
ku z včelího vosku. V tomto článku 
bychom tě chtěli seznámit s tímto 
po medu nejdůležitějším produktem 
včel. 
Včelí vosk je produktem včelích děl-
nic ve věku 12 – 18 dní jejich života. 
Vzniká přeměnou medu a pylu ve spe-
ciální žláze. Vosk je žlázou vylučován 
do sternitů (pánviček) na spodku 
zadečku včely. Ztuhlé voskové lupín-
ky jsou odebírány ostatními včelami 
a dále zpracovány na stavbu díla. 
Na tvorbu 1 kg vosku včely spotřebují 
3 - 3,5 kg medu a 50 g pylu. Včelstvo 
může za jeden rok vyprodukovat 
0,5 - 0,8 kg vosku. Vosk má specific-
kou hmotnost 0,96 g/cm³, je to elek-
trický izolant, bod tání má 62 - 65°C, 
je směsí nejméně 250 chemických 
složek - esterů uhlovodíků, mastných 
kyselin, hydroxypolyesterů a dalších 
látek. Je rozpustný v organických roz-
pouštědlech, např. chloroformu, ace-
tonu a benzenu.
Včely začínají stavět nové plásty 
na jaře v době květu vrb a třešní, aby 
měly kam ukládat nektar a pyl a včelí 
matka měla kam klást vajíčka, z nichž 
se líhnou larvy, které se po zavíčko-
vání buňky postupně přemění v nové 
včely – mladušky. Včely vytvářejí tři 
druhy buněk - dělničí, ve kterých se 
z oplozených vajíček vyvíjejí včely 
dělnice, o něco větší trubčí buňky, 
ve kterých se z neoplozených vajíček 
vyvíjejí trubci, a nakonec mateční-
ky, které včely staví v době rojení, 
a ve kterých se z oplozených vajíček 
díky bohatší výživě vyvíjejí včelí mat-
ky. Včelař v době jarního rozvoje včel-
stva vkládá do úlu rámky, ve kterých je 
upevněna mezistěna, což je voskový 
list, na němž jsou vyraženy základy 
buněk. Ty včely dostaví, a zaplní me-

dem a pylem, nebo matka zaklade va-
jíčky.  Včelař pak med při medobraní 
z rámků vytočí v medometu a rámky 
znovu vloží do úlu. Nebylo tomu tak 
vždy.  Před vynálezem tzv. rozběrné-
ho díla, tj. rámků, mezistěn a pozdě-
ji medometu, se včelařilo v klátech 
nebo košnicích a včelař odebíral med 
včelám vždy na jaře odřezáním části 
(obvykle poloviny) medných plástů 
a med získával jejich vykapáním nebo 
lisováním. Nově vystavěné (tzv. pa-
nenské) plásty jsou světle žluté, ale 
jak se v nich postupně líhnou nové 
generace včel, tmavnou a mění barvu 
od žemlové až k černé. Tmavé plásty 
je třeba vyřadit a vytavit z nich vosk. 
To se provádí pomocí slunečního tep-
la ve slunečním tavidle, dokonaleji 
ve vařáku horkou vodou, nebo párou 
a lisováním. Tato činnost je pro svou 
pracnost a energetickou náročnost 
včelaři ze všech včelařských činnos-
tí nejméně oblíbená, proto mnoho 
včelařů rezignuje na získávání vosku 
a staré voští likviduje. Proto je v ČR, 
ačkoliv je to jedna ze zemí s nejvyšším 
počtem včelstev na km², nedostatečná 
produkce vosku a je zapotřebí jej do-
vážet ze zahraničí.

Použití vosku
 Vosk byl využíván již v prehistoric-
kých dobách, některé skalní kresby 

byly vytvořeny voskem. Od nejstar-
ších dob byl využíván při výrobě forem 
na odlévání kovových předmětů i dnes 
používanou technologií „na ztracený 
vosk“. To je zřejmě důvod, proč v době 
bronzové došlo k velkému rozvoji vče-
lařství. Ve starověkém Egyptě se vosk 
používal v malbě, při povrchové úpra-
vě dřeva a v kosmetice, v antickém 
Římě sloužil jako platidlo. Med a vosk 
z českých zemí byly v raném středově-
ku žádaným vývozním zbožím a čeští 
včelaři-brtníci byli pro svou vysokou 
odbornost zváni do okolních zemí. 
Později vznikaly voskařské cechy 
a existovala specializovaná povolá-
ní voskař, svícník nebo voštník, do-
sud o tom svědčí příjmení jako např. 
Voska, nebo v němčině Wachsmann. 
Ve středověku byl vosk povinnou 
součástí odvodů nájemců polností 
vrchnosti a církvi. Za panování císa-
ře Karla IV. byl vosk součástí daňo-
vých odvodů jako důležitá surovina 
pro výrobu voskovic.
Dnes je vosk využíván ve farmaceu-
tickém a kosmetickém průmyslu, 
při výrobě speciálních nátěrových 
hmot, při impregnaci dřeva, ochraně 
povrchů kovových výrobků, při výro-
bě kovoliteckých forem technologií 
„na ztracený vosk“, v restaurátorství 
a potravinářství.  

Vaši včelaři na www.vcelyricany.cz

Český svaz včelařů, z. s.
Základní organizace Říčany
založeno 13. 9. 1908 
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Sluníčko nás ještě úplně neopustilo, ale už nemá takovou 
sílu, abychom mohli trávit většinu dne na zahradě. Povaha 
volnočasových aktivit našich obyvatel se mění. Během hez-
kých dní se ještě stihli zúčastnit několika Sportovních Her, 
kde hrdě vybojovali několik medailí, ale nyní už budou spíše 
doma. Spolu s podzimem k nám do domova zavítaly i pod-
zimní aktivity. Třeba výroba a pouštění draků. Nebo sklizeň 
vlastnoručních výpěstků z dýňového záhonu a společné „dý-
ňování“. Nebo pečlivá a krásná práce v keramické dílně. Vět-
šina našich aktivit se pomalu přesouvá do vnitřních prostor, 
ještě zbývá zazimovat zahradu, ale pak nedáme odpočinout 
naší kuchyni a výtvarné dílně. Už teď je na to připravujeme.
Díky plné proočkovanosti se nebojíme potkávat a mezigene-
rační aktivity jedou na plné obrátky. Draky jsme vyráběli pro 
děti z mateřské školky a děti z mateřské školky vyráběli dra-
ky pro nás. Spolu s nimi jsme je potom byli pouštět na lou-
ce. To bylo radosti. Teď nám dráčci zdobí společné prostory 
našeho domova, stejně jako dýně a ručně vyrábění dýňáci. 
Připomínají nám tak jeden krásný středeční podvečer v du-
chu halloweenských slavností, takže pěkně v maskách. Celé 
dopoledne jsme vařili litry dýňové polévky a chystali ji pro 
děti MŠ Čtyřlístek a jejich rodiče, kteří se za námi vydali za-
pálit svíčku, pozdravit se a užít si podzimní svátky po svém. 
Dokonce dorazily i děti, které loni školku opustily a nyní už 
chodí do první třídy. Přišly i s rodiči, to bylo radosti ze spo-
lečného setkání. 
Poslední měsíc bylo té radosti opravdu hodně. Držte nám 
palce, ať to vydrží. Intenzivně na tom pracujeme. Třeba už 
teď do domova zaměstnanci snáší, co nadělí jejich zahrady, 
jablka, jedlé kaštany, ořechy… A věřte, že vůně linoucí se 
z pečícího se štrůdlu z domácích jablek krásně podpoří do-
mácí milou atmosféru. A co děláme právě teď? Tak buďto 
louskáme oříšky, aby bylo na pečení. Nebo při keramické 
dílně tvoříme skvosty, abychom se měli čím pochlubit na vá-
noční výstavě či trzích. Nebo pečeme. Nebo vyrábíme dárky. 
Podzim a zima se u nás nese v duchu radosti a svátků, a to 
nejen těch vánočních, které už se blíží. Krásný podzim i vám, 
přátelé.

Petra Suchánková, zástupkyně ředitele

Podzimní nálada v Domově 
Pod Kavčí Skálou
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Dopravní výchova
S nástupem školního roku je tu opět 
podzimní část dopravní výchovy pro 
děti ze 4. tříd, kterou organizuje Cesta 
integrace ve spolupráci s BESIP – Mi-
nisterstvem dopravy, Centrem služeb 
pro silniční dopravu a městem Říčany.  
Děti se během dopoledne naučí doprav-
ní značky, křižovatky a další situace, se 
kterými se mohou potkat na silnici 
a také se dozvědí, co má mít správný 
cyklista nejen na sobě, ale i na kole. 
Po teoretické části se výuka přesouvá 
na dopravní hřiště, kde si děti prověří 
své znalosti v praxi při cyklojízdě.
Do začátku října jsme se setkali s více 
než 300 dětmi z 30 tříd 16 škol regi-
onu Říčansko. Dopravní výuka bude 
probíhat až do listopadu. Potom 
necháme hřiště, lektory i kola od-
počinout a od března do června nás 
čeká druhá část dopravní výchovy, ze 

které, doufáme, odejdou všechny děti 
(nebo alespoň většina) s průkazem 
cyklisty a potvrdí tak své teoretické 
i praktické znalosti v oblasti silniční 
dopravy. Moc děkujeme městu Říča-
ny za skvělé zrekonstruování doprav-
ního hřiště, kdy největšími nejenom 

hracími prvky jsou semafory, želez-
niční přejezd a „benzínka“. BESIPu 
pak za to, že umožňuje (tematicky 
i finančně) tuto skvělou a hlavně 
praktickou a zážitkovou výuku.

Za lektorský tým Viktorie Ryčlová
NZDM Klub Cesta

Obecně prospěšná společnost
Masarykovo náměstí 6, Říčany  •   Na Obci 2049, Říčany  •  www.cestaintegrace.cz

NZDm Klubu Cesta
Kromě standardní nabídky sociálních služeb 
NZDM Klubu Cesta jsme ve spolupráci a s pod-
porou MŠMT letos na klubu realizovali aktivity, 
které děti bavily a umožnily jim rozvíjení tvoři-
vých, uměleckých, pohybových a sociálních do-
vedností. Podstatným přínosem spolupráce byla 
podpora snižování dopadu pandemie Covid-19 
na vzdělávání dětí prostřednictvím propojování 
dobrovolníků, kteří doučovali děti, které vzhle-
dem k pandemii Covid-19 měly obtíže s domácí 
výukou nebo se jí nemohly zúčastnit a měly tak 
problém zvládnout školní učivo. Díky MŠMT 
jsme i dovybavili kuchyňku, věnovali se mezi-
generačnímu propojení tzv. „Dopisem pro ra-
dost“, který spojuje děti a seniory, a tím přispí-
vá k rozvoji solidarity, všímavosti a nesobectví 
u dětí. Realizovali jsme veřejné akce- například 
„Cesta žije“. Společně jsme spojili síly a zvelebili 
jsme zahrádku kolem klubu.  Na konci prázdnin 
přespali pod širákem v rámci akce „Přespáčko“ 
a navštívili Laser game v Říčanech. Dále jsme 
realizovali i lekce „Ligy férového fotbalu“. Akti-
vity na podporu zdravého životního stylu u dětí 
a mládeže stále probíhají. Budeme rádi, když 
se na nás přijdete podívat a poznáte Klub Cesta 
a #cestacrew #klubcesta.»

Tereza Zajíčková, vedoucí Klubu Cesta
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Cyklotrophy 2021 – Alaskan adventure
Píše se rok 2021, 10. říjen. Více než stov-

ka odvážných závodníků z 32 týmů se 
chystá po poledni vyrazit z nového 
skautského areálu na dobrodružnou 

cestu napříč Aljaškou. Sluníčko svítí, ale 
teplota se pohybuje kolem 13 stupňů, nebrání to ale tomu 
sednout na kolo a vyrazit. První stanoviště nikdo nemine. 
Cílem je nachytat co nejvíce ryb, nespadnout při tom z plo-
voucích ker a zajistit si tak zásobu jídla…a pak? Mapa říká 
jasně, kde se dá ulovit los, narýžovat valounky zlata, kde 
postavit věž a zachránit se tak před útokem medvěda grizz-
ly, kde je nebezpečí sněžné vánice a orientace bude velmi 
obtížná, jak ochránit v nepřízni počasí oheň pro zahřátí, či 
si zábavně zahrát oblíbenou americkou hru Cornhole a po-
stupovat aljašskou divočinou, po stopách Eskymo Welzla 
a Chrise McCandesse. 
Po dvou hodinách a v průměru zdolaných 13 km se závod-
níci vrací do cíle, kde se začínají sčítat body a vysíleni se mo-
hou občerstvit jídlem zlatokopů – chilkoot fazolemi. Nabití 
adrenalinem a informacemi o Aljašce se relaxuje a sdílí 

zážitky. Vyhodnocení nejlepších týmů a losování tomboly 
je jen třešnička na dortu. A kdo letos vyhrál? Sledujte Fb 
a web střediska Lípa Říčany. 
Děkujeme moc městu Říčany za poskytnutí dotace na re-
alizaci akce a BESIPu za reflexní odměny pro všechny 
účastníky. A už víme, že příští rok 2022 bude ve znamení 
NAMESTÉ NEPAL. 

 Za hlavní organizátory  
Markéta Hubínková a  Zdeněk Vávra

Stalo se už tradicí posledních let, že  říčanští oldskauti objíž-
dějí místa, na kterých před lety tábořili.  Letos  padla  volba 
na tábořiště  Velká Chyška na okraji Vysočiny. Pro ubytová-
ní jsme  zvolili  klášter  Želiv, odkud jsme  vyrazili na  kolech 
do krásného, ale  hornatého kraje. V lese poblíž  tábořiště 
už na nás  čekal bratr  Balú a zavedl nás na  místo, které je 
dodnes využíváno pro táboření. Na  tábořišti zazněly  his-
torky z dob  dávno minulých a vzpomněli jsme i na  bratry, 
kteří už  nejsou  mezi námi.  Na  zpáteční cestě  nás  zastih-
la  průtrž  mračen a zahnala  nás  do autobusové zastávky. 
Po příjezdu do kláštera jsme se osušili, popadli hudební ná-
stroje a vyrazili do místní hospůdky na  břehu říčky  Trnáv-

ky. Večerem zazněly  písně  dlouhejch  cest a bylo nám všem  
dobře. Cílem sobotního programu se stal mlýn mezi Čechti-
cemi a Košeticemi, kde jsme prožili jeden ze svých zimních 
táborů. V paměti nám zůstaly zážitky z nočního stopování 
či z výpravy na dřevěných lesnických lyžích značky „Trap-
per“, o jejichž užitečnosti se vedly mezi členy oddílu bohaté  
diskuse. Po překonání několika údolí a k nim příslušných 
výšlapů, jak už je na Vysočině zvykem, bylo cíle dosaženo. 
Tentokrát byla cyklotúra rámována krásným počasím, pod-
manivými výhledy a taktéž dobrým obědem v košetické hos-
půdce. Všichni si den náležitě užili.

Zaznamenali bratři Pépé a Pítrs
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V mraveništi  
je už zase jako v mraveništi

V polovině září jsme rozjeli naše aktivity naplno a máme 
radost, že se kroužky pěkně naplňují. A stále nové přidá-
váme. 
MumSpace – oblíbená setkání maminek, kde se věnují téma-
tům, které je zajímají, a děti se současně zapojí v naší hernič-
ce pro batolata a předškoláčky. I my, maminky, potřebujeme 
svůj prostor a možnost být samy sebou. Protože od naší spo-
kojenosti se odvíjí štěstí našich dětí a vlastně všeho kolem 
nás. Říčanské maminky, pojďme se (v tom) vzájemně pod-
porovat.
Podpůrná kojící skupinka – pro budoucí i novopečené ma-
minky, těhotné i kojící ženy. Setkávání s laktační poradkyní, 
jak správně a úplně kojit. Informace spojené se vzájemnou 
výměnou zkušeností a podporou od poradkyně i ostatních 
maminek ve skupině, jak kojit dlouhodobě a úspěšně. 
Pumptrack – kurz, který probíhá v bikeparku v Tehově. Po-
kračování kurzů - děti se během léta naučily ovládat svoje 
kolo natolik, že rodič nemusí mít strach jej pustit i do složi-
tějšího terénu. I ti nejmenší se učí přemýšlet dopředu, znát 
svoje možnosti a hranice. V květnu se můžete těšit na další 
pokračovací kurzy. 
Mravenčí výtvarná školička – úspěšný kurz pro nejmenší 
děti (od dvou let). Děti si osvojují základy výtvarných tech-
nik, probíhá jejich socializace a postupný trénink pro vstup 
do mateřské školky. Kurz je pro děti na celé dopoledne, mož-
nost i víckrát v týdnu.
Keramické, hudební a vzdělávací kurzy – na webových strán-
kách najdete, kde je ještě nějaké volné místečko pro vaše dítě 
nebo i pro vás rodiče. Chystáme i několik akcí na zimní mě-
síce. 
DĚTI, POZOR! SOUTĚŽ! Namalujte doma obrázek 
na téma podzim a vyhrajte lekci z kurzu kresba a malba. 
Nebo vytvořte z modelíny dílko na stejné téma a vyhrajte lek-
ci středeční keramiky s Hankou. 
Máte volno o víkendu či ve čtvrtek v podvečer, máte chuť tvo-
řit, vyrobit si vánoční dárek nebo jste milovníkem keramiky? 
Přijďte na naše víkendové keramické jednorázové kurzy, pro 
dospělé i pro děti.

Více informací naleznete na www.mraveniste.info, ma-
terske-centrum@mraveniste.info, nebo na tel. čísle 
734 498 505.         Nina Šafránek, koordinátorka Mraveniště

sobota   9:00 – 11:30
  6. 11. 2021
  20. 11. 2021

čtvrtek   18:30 – 21:00
    4. 11. 2021
  18. 11. 2021

KerAMiKA pro VeŘeJNost:  
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Podzimní slavnost a brigády v Pramínku
Slavnosti a brigády v Pramínku mají mnoho společného. 
Jsou radostné, smysluplné, rodí se na nich něco nového 
a přispívají k pocitu, že na světě je dobře.
Září bylo krásné. Počasí nám oproti minulým letům nezvyk-
le přálo. Podzimní slavnost, která přináší témata úrody, od-
vahy, boje s draky a našimi strachy, se letos i díky počasí vy-
dařila. Na slavnosti jsme poděkovali za úrodu, přivítali jsme 
nové pramínkovské rodiny, těšili jsme se z dobrot, lahodné-
ho moštu, společně jsme vařili polévku, Pramínci zahráli 
divokou divadelní hru Drakohraní na téma boje s drakem, 
střílelo se z luku, spočinuli jsme u ohně. Dobře nám bylo.
Brigády na podzim proběhly dvě. Přišlo hodně rodičů 
s dětmi a byla radost pozorovat, jak Pramínek ožívá prací, 
rozhovory a sdílením, společným obědem, dobrým pocitem 
z dobře vykonané práce. Děkujeme všem rodičům a jejich 
dětem a průvodcům, kteří přiložili ruku k dílu, díky vám je 
Pramínek zase o kousek krásnější.

Olga Jarkovská

Podzim v mš Srdíčko
Začátek školního roku u nás v ma-
teřské škole Srdíčko proběhl v klidné 
a přátelské atmosféře. Děti, které již 
naši školku navštěvovaly, ale i ty nové 
se těšily na nové kamarády a na všech-
no, co spolu během roku prožijí. 
Proto jsme se zaměřily na to, aby spo-
lečně strávený čas byl naplněn hlavně 
zábavnými činnostmi a hrami, které 
vlastně děti učí životu v kolektivu, 
empatii, respektování pravidel bez-
pečnosti a soužití mezi dětmi a dospě-

lými. Tento způsob dětem umožňoval 
snadnější zvládnutí přechodu z rodin-
ného prostředí do školky. 
Jednou z aktivit byl „Den mobility“, 
který se konal na naší zahradě a měl 
dětem zábavnou formou ukázat bez-
pečné chování a pohyb v dopravě. 
Dále jsme rozjeli celoroční projekt 
„Se Sokolem do života“ – děti zdolá-
valy překážkové dráhy, házely na koš, 
lezly, podlézaly, učily se sprintovat 
a za zvládnutí si lepily do svého sešit-
ku nálepku. Dále nás čeká třeba kop 

na bránu a mnoho dalších. „Podzim 
bere za kliku“ je podzimní projekt, 
který děti provází podzimní přírodou 
a různými aktivitami. Jednou z akti-
vit bylo tvoření mandaly z přírodnin, 
frotáž z listí, sběr kaštanů a vyrábění 
zvířátek. Další akcí byl příjezd „diva-
dýlka“, kterým v dětech probouzíme 
zájem o kulturu a umění. 
Veškeré tyto aktivity nám hodně 
usnadnily adaptaci dětí a proměnily 
slzičky v úsměvy na tváři.
Kolektiv MŠ Srdíčko
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V MŠ a ZŠ NEMO rozvíjíme 
potenciál každého dítěte a to 
v bezpečném rodinném pro-
středí malé školy a školky. 
Rozhodli jsme se, že v rámci 

klubu nadaných dětí budeme uskutečňovat objevitelské 
soboty s názvem: NEMO CLEVER MINDS 
Sobotní program CLEVER MINDS se bude konat jed-
nou měsíčně pro děti předškolního věku nebo z první 
a druhé třídy.
Při zvídavých sobotách budeme zkoumat svět kolem nás 
zajímavými a nevšedními cestami.
Čeká nás bádání nad zázraky živé i neživé přírody jako 
například cesta podnebnými pásy napříč světem, záha-
dy dinosaurů a historie Země, prozkoumání Vesmíru, 
fungování lidského těla, taje elektřiny i fyziky, orientace 
v mapě a přežití v přírodě a mnoho další zábavy.
Děti proniknou v tématu do hloubky, dozví se mnoho za-
jímavostí a vše si prakticky vyzkouší. Při bádání klademe 
důraz na aktivní učení v přírodě, využití netradičních po-
můcek a přátelský kolektiv. Naučíme se pracovat s ency-
klopediemi, mikroskopem, programovatelnými robůtky, 
chemickou výbavou na pokusy, s buzolou a křesadlem, 
s obyčejným nářadím i hrami se základy elektroniky.
první NeMo CLeVer MiNDs se uskutečnil v sobotu 
23. 10. od 9:00 do 12:00 hod. Listopadový termín bude 
zveřejněn v aktualitách na www.nemoricany.cz

Místo konání: Prostory v MŠ NEMO
Cena: 350 Kč (vzdělávací aktivita, svačina, pitný režim).
Přihlašovat své děti můžete na e-mailu: info©nemoricany.
cz. Kapacita je omezena.
Od října funguje pro zájemce o ZŠ NEMO přípravný 
kurz na školu tzv. NEMO ŠKOLIČKA a to každou stře-
du od 8:00 do 12:30 hod. V ceně 5.300 Kč za 10 vstupů 
je vzdělávací obsah s pomůckami, svačina, oběd a pitný 
režim, poradenský servis o školní zralosti dítěte. Pro vel-
ký zájem budeme přidávat ještě pátek. Zájemci se mohou 
hlásit na info©nemoricany.cz nebo přímo u ředitelky 
na tel: 777 727 334.
„Plujte s námi za poznáním“, váš tým MŠ a ZŠ NEMO

Plujte s námi za poznáním!

Novinka v Nemu

ZŠ Nerudova
Příroda v naší škole
Naše projekty a programy pro tento školní rok vychá-
zejí z aktivit plánovaných a plně respektují zákonitosti 
přírody. Už na začátku tohoto roku jsme některé reali-
zovali, např. keramickou dílnu.  Cílem byla výroba pítek 
pro ptáky a keramické dýně. I tyto výrobky poputují 
do zahrady babiček a dědečků z DS Voděrádky a také 
doplní i naši školní zahradu. 
Dále jsme se zapojili do online soutěže „Ekokosteláda“, 
která byla vzhledem k současným opatřením zajištěna 
elektronicky.
Výroba hmyzích domečků v pracovních činnostech fi-
nišuje. Jablka, zelenina a bylinky z nových záhonů jsou 
sklizeny. Dýňová polévka i koláč provoněly celou školu. 
Krmítka pro ptáky jsou vyčištěna a naplněna.
Nepracujeme však pouze ve škole. Aktivně se zapo-
jujeme do programů Muzea Říčany, např. program 
„Šťourové v lese“ dovedl naše nejmenší dobrodruhy 
na průzkumnou výpravu lesem. Pro 7. a 9. ročník byl 
připraven program o historii Říčan. To 6. a 8. ročník 
bádal nad tím, jak vypadá rostlina pod mikroskopem. 
Brzy se za zvířátky na dvorek vypraví předškoláci a celá 
škola pak absolvuje projektový den „Recyklace hrou“ 

a „Den správné výživy“. Dále nás čeká výtvarná soutěž 
na téma „Ovoce plné vitamínů“. No a o dalších projek-
tech zase příště.

Hodně zdraví všem přeje Nerudovka.
 Olga Maláková, koordinátor EVVO
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Po kamenech zmizelých
Historie má svá temná místa a jedním z nich je proná-
sledování a vyvražďování Židů během druhé světové 
války. To se stalo mottem projektu Muzea Říčany, kte-
rého jsme se s třídou 8. B zúčastnili 5. října. 
V Říčanech žily před druhou světovou válkou židovské 
rodiny a řada jejich příslušníků během války zmizela. 
I když po nich zbylo jen málo památek, smyslem projek-
tu je připomínat jejich osudy, aby se podobná historie 
už nikdy neopakovala.
Naše setkání jsme ve spolupráci s paní Skalošovou 
z Muzea Říčany zahájili u pamětní desky na budově 
staré radnice a žáci pokračovali v pátrání po kame-
nech zmizelých na říčanském náměstí, které upomínají 
na osudy jednotlivých židovských rodin. Prohlédli jsme 
si také infostánek ke kamenům zmizelých v bývalé tra-
fice na náměstí. Vyhodnotili jsme načerpané informace 
a v dalším pátrání pokračovali ve škole, kde se žáci roz-
dělili do pěti skupin, pracovali s dobovými fotografiemi 
a dokumenty, na základě kterých měli získat co nejvíce 
informací o několika židovských rodinách a jejich osu-
dech. Na závěr se sami měli zamyslet nad několika otáz-
kami a diskutovat např. o zákazech, které postihovaly 
židovské obyvatele během války, nebo o odvaze a ocho-
tě někomu pomoci, či dokonce zachránit život.
Projekt se u dětí setkal se zájmem a kladným ohlasem 
a těšíme se, že podobná spolupráce bude i v budoucnu 
pokračovat.                                                       Zuzana Pacovská

Náš nový rodilý mluvčí v hodinách 
angličtiny
Po několika letech spolupráce s učiteli angličtiny z USA 
jsme v tomto školním roce přivítali nového kolegu Jamese, 
v pořadí již druhého rodilého mluvčího z Velké Británie.
Dívky z 8. B  mu položily pár otázek, aby se nám trochu 
představil. Zjistily, že se mu v České republice líbí Karlo-
va univerzita, kde studuje, dále pak Praha, kde by možná 
chtěl i zůstat žít. Z jídla a pití neopomenul zmínit výborné 
české pivo, ale rád vzpomíná na klasické britské snídaně. 
Při porovnání Česka a Anglie došel k závěru, že kromě 
podobnosti počasí je prý „doma“ vše jiné. 
O naší škole se vyjadřuje velice pozitivně, cítí se u nás 
dobře, užívá si tu „fajn“ žáky a kolegy. Paním učitelkám 
je sympatické, že má žáky k tomu, aby byli aktivní, po-
tlačuje jejich obavy z nedokonalého mluvení a aniž si to 
vlastně uvědomují, učí se tak přirozeně komunikovat 
každý na své úrovni znalostí jazyka. 

Jitka Fáberová + Viky a Majda z 8. B

 
 
  
 
 Kytičkový den

25. ročník sbírky Českého dne proti rakovině proběhl 
trochu netradičně na konci září a ne na jaře, jak jsme 
byli zvyklí. Jsme rádi, že jsme mohli navázat na tradici, 
která byla přerušena covidovou pandemií.
Naší třídě 9. C se naskytla milá příležitost se do této 
akce zapojit. Jako dobrovolníky ve žlutých tričkách jste 
nás mohli potkat v ulicích Říčan 29. září.
Celkem jsme „prodali“ 1300 kytiček. Symbolická cena 
byla 20 korun, ale mnozí přispěli daleko víc. Spolu s ky-
tičkou každý obdržel i leták s informacemi. Cílem letoš-
ní sbírky bylo přispět na léčbu nádorových onemocnění 
ledvin, močového měchýře a prostaty.
Já i moji spolužáci jsme se setkali pouze se vstřícnými 
a pozitivními reakcemi. Všem štědrým dárcům pro-
to patří velké poděkování za to, že neváhali podpořit 
dobrou věc.

Zuzana Běhalová, 9. C
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Přelom září a října je v Bezručce již tradičně 
zasvěcen atletickému víceboji pro první stu-
peň. Tato akce je zároveň nominační soutěží 
na Štafetový pohár a jiné atletické závody.

Po roční covidové pauze se žáci opět sešli na sportovišti 
a prali se o nejrychlejší časy a nejdelší hody a skoky. Dru-
háci absolvovali dvojboj, žáci od třetích do pátých ročníků 
se utkali ve čtyřboji. 
I přes chladné počasí nakonec oba dva dny vysvitlo slunce 
a děti se tak mohly vydat ze všech sil. Bylo k vidění pár veli-
ce kvalitních výkonů, ale především neskutečné úsilí a bo-
jovnost všech zúčastněných, kterých bylo přes 300. Jsme 
rádi, že k víceboji všichni přistoupili velice zodpovědně 
a předvedli výkony na hranici svého maxima.
Nezbývá mi než velmi poděkovat za pomoc s organizací 
panu řediteli, oběma zástupcům a čtyřem dobrovolníkům 
z devátého ročníku. A my se již těšíme na vyhlášení výsled-
ků, které jistě bude zajímavé.

David Beneš

Atletický víceboj

Žákovský parlament na bezručce
Po covidové pauze se opět v letošním roce rozjíždí projekt žákovského 
zastupitelstva. Spolupracuje s městem na pořádání různých akcí a má 
tak možnost se plně zapojit do života ve městě. Na kandidátce bylo 26 
žáků, kteří měli zájem něco ve škole, případně i ve městě změnit. Volby 
do žákovského zastupitelstva proběhly ve stejný den, jako volby do po-
slanecké sněmovny. Zvoleno bylo pět žáků, kteří budou zastupovat 
Bezručovku na zasedání městského žákovského zastupitelstva. 

a jak to vlastně dopadlo? 

1. ondřej Havel
2. Tomáš Barták
3. jakub Trpálek
4. julie Vašková

5. Sára Řeřichová
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ZáKlADNí ŠKOlA u ŘíČANSKéHO leSA

ADAPTAČNí KUrZ 8. rOČNíKů
Hájvéj číslo jedna, adaptace, kurz, stmelování, sladkých tři-
náct nebo čtrnáct, učitelé přísňáci, krásné a hodné instruk-
torky, vynikající kuchařky, teplé prádlo, karimatka, batoh 
– spolužačky a spolužáci. 
Nocování ve stanech s podsadou, spaní ve spacáku, papání 
z ešusu, opékání buřtů, hraní her, hoblování kytary, zpěv 
songů veselých i tklivých, mytí nádobí, hledání lesní wifi, 
komáří bodnutí, spaní pod širákem, hvězdný strop, oble-
čení provoněné dýmem borovico-
vého dřeva, kmitání boků v rytmu 
diska, teenage debaty plné vášně 
po životě – to vše nechť zůstane 
ve vzpomínkách žáků i pedagogů 
na dlouhou dobu.
Chceš-li vidět fotografie z kurzu, 
naskenuj tento QR kód.

Howk. Vojtěch Vytiska, z vlastní vůle kurzu boss

NáVŠTěVA GAlerie DOX
Začátkem října jsme v početné skupině pro moderní 
umění nadšených žáků vyrazili do galerie moderního 
umění DOX. Zde nás čekaly dvě lektorky, které nám byly 
průvodkyněmi výstavou Vanitas. Tato výstava prezentuje 
díla více než 60 současných umělců působících a tvoří-
cích v ČR a tematicky se zabývá tématy pomíjivosti bytí, 
umírání a smrti. 

Zní to nevesele, ale opak je pravdou: k překvapení mno-
hých ze spousty vystavených děl sálal optimismus a radost 
ze života. Mohli jsme tak, udeřeni silou umění, rozjímat 
o lidském počínání z mnoha perspektiv. A to nebylo všech-
no: inspirováni výstavou žáci sami pomocí malby stvořili 
díla vlastní, která budou během výstav budoucích v galerii 
oku veřejnosti k vidění. Komu se to poštěstí, že?

VOlby Ve 4. C
Protože škola má nejen 
vzdělávat a vychová-
vat, ale také vést děti 
k občanské odpověd-
nosti, čekala naše 
čtvrťáky v den voleb 
do Parlamentu ČR zají-
mavá výzva. Po úvodní 
diskuzi o významu 
a průběhu demokra-
tických voleb si měli 
založit vlastní strany, 
vymyslet volební 

programy, veřejně je prezentovat a nakonec si sami zvolit 
vítěze našich třídních voleb. Musím s nadšením konstato-
vat, že děti se náročných úkolů zhostily velmi zodpovědně, 
s velkým elánem a naštěstí i vtipem.

Volili jsme ze čtyř nově ustanovených stran: Č.E.Š.I., Divo-
ký tygři (to není chyba ve skloňování, ale volba samotných 
žáků, název má evokovat jejich odhodlání), Štít obrany 
a Soumrak. Členové všech stran se se ctí a překvapivou ná-
paditostí vypořádali se všemi úkoly a jen pro vaši informaci 
- volby vyhrály první dvě jmenované strany. 
Bylo úžasné sledovat, jak naše děti dokáží přemýšlet o svě-
tě kolem sebe, jak nezapomínají ve svých programech ani 
na potřebné a ohrožené, jak kultivovaně diskutují a ob-
hajují si své názory, a jak si dokáží ve vší slušnosti a ucti-
vosti sdělit, proč nesouhlasí s názorem protistrany. Vedle 
prezentačních dovedností, formulace myšlenek, vyjádření 
vlastního názoru apod. se děti zároveň procvičily i v kritic-
kém myšlení, když dokázaly odhalit plané sliby a dokonce 
hrozby strany Soumrak, která svůj volební program záměr-
ně postavila na populistických výzvách, jako např. návrh 
známkování samými jedničkami pro všechny žáky. Věřte 
tomu nebo ne, samy děti zamítly lákavý slib a dokázaly si 
zdůvodnit jeho nesmyslnost. Jako třídní učitelka ve 4. roč-
níku jsem se dneškem přestala obávat o naši budoucnost - 
jsme v dobrých rukách!                                        Kateřina Vysoudilová

VOlby DO ŽáKOVSKéHO ZASTUPiTelSTVA 
Ve 3. ZŠ U leSA
Po covid pauze se veškeré přerušené projekty znovu 
dávají do pohybu a výjimkou není ani projekt žákovského 
zastupitelstva města Říčany. Říčanské ZŠ mohly do tohoto 
projektu zapojit až pět svých žáků, a o které půjde, to 
určovali právě žáci školy. 

  Tento rok byla účast na kandidátce 3. ZŠ skutečně rozma-
nitá. Celkem 19 kandidátů, ze kterých v konečné fázi mohlo 
postoupit pouze pět. Dobrovolníci z řad kandidátů obešli 
veškeré třídy 2. stupně, přičemž žákům rozdávali papírky, 
na kterých mohli zakroužkovat až čtyři kandidáty, kteří se 
jim zamlouvali. 
  Po sečtení hlasů nakonec vyšlo pět vítězů: Mirek Tomeš 
(8. A), Tomáš Kněz (9. A), Matyáš Maňas (8. A), Veronika 
Mikolášková (7. A), Marek Skoumal (6. A). Tito žáci se tedy 
v nejbližší době připojí k dalším z ostatních škol a budou 
na radnici města prosazovat zájmy mladých. 

Za zastupitele 3. ZŠ Matyáš Maňas

FeSTiVAl PAměTi NárODA
V měsíci říjnu probíhá u nás ve škole Festival paměti 
národa. Promítáme vybrané snímky s různou totalitní 
tématikou. V rámci festivalu bude rovněž k vidění komik-
sová výstava Ještě jsme ve válce, která nám představí práce 
předních českých autorů inspirované životními příběhy 
a osudy aktérů obou totalit. Výstava bude přístupná denně 
od 16:30 na témž místě jako promítání.
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Dobrodružné Příběhy našich sousedů 
Celá akce ve spolupráci s organizací 
Post Bellum začala zhruba před půl 
rokem. Na začátku stála jedna nevin-
ná otázka ohledně účasti na jednom 
vedlejším školním projektu. Přihlá-
sili se Mirek Tomeš, Matyáš Maňas, 
Tomáš Slepička, Hanka Ludvíková 
a já. Netrvalo dlouho a už jsme se jako 
nově vzniklý tým zúčastnili videoho-
voru s paní Skalošovou, koordinátor-
kou celého projektu Příběhy našich 
sousedů.
Našim úkolem se mělo stát připrave-
ní prezentačních materiálů k výpově-
di nějakého říčanského pamětníka, 

v našem případě ředitele školy pana 
Dalibora Dudka.
V té době byla celá naše skupinová ak-
tivita víceméně teoretická. Když jsme 
opět začali chodit do školy, paní Ska-
lošová nás několikrát navštívila a po-
mohla nám dát dohromady osu pro 
videodokument, který jsme se rozhod-
li natočit. Bylo opravdu fascinující, jak 
jsme celá skupina dokázali dohroma-
dy zapojit své nejlepší schopnosti k vy-
tvoření jednoho tak solidního scénáře.
Uběhla nějaká doba a z ničeho nic 
se celý náš tým ocitá v ředitelně naší 
školy. Hanka, Tomáš a Matyáš sedí 
na křeslech, Mirek je nakloněn u chlu-

patého mikrofonu a já ve zkroucené 
pozici za kamerou. Je nutno zmínit, 
že se s námi toho všeho účastnil i náš 
třídní, Vojtěch Vytiska. Všichni bed-
livě posloucháme, natáčíme a zazna-
menáváme povídání našeho pana 
ředitele, který nám v roli pamětníka 
předkládá svědectví z dob nedávno 
minulých. Přesně v tuto chvíli sám 
sebe přistihuji, že se občas ponořím 
do vyprávění a nedávám pozor na ka-
meru. To jen potvrzuje, jak hluboký 
a přínosný pro nás tento projekt byl.
Po skončení této zcela nejdůležitěj-
ší kapitoly naší akce nastává další, 
o něco méně příjemná práce. Ke slovu 

Návštěvníci prezentace Příběhů našich 
sousedů se nebránili emocím
V pátek 17. září vyvrcholil vzdělávací projekt Příběhy 
našich sousedů na Říčansku, do kterého za zapojily týmy 
ze ZŠ U Říčanského lesa, ze ZŠ Světice a ze ZŠ Kunice. 
Uskutečnil se v rámci implementačních aktivit projek-
tu ORP Říčany – Místní akční plány rozvoje vzdělávání II, 
reg. číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/000864
3. Děti začaly pod vedením svých učitelů pracovat na jaře 
2021 v době přísných proticovidových opatření, setkávaly 
se tedy nejprve distančně. 

Hosté slavnostní prezentace v koncertním sále říčanské 
Staré radnice přiznávali, že se při sledování příběhů něko-
likrát neubránili dojetí. Každý z pamětníků přitom přinesl 
výpověď o jiné době. Na pódiu i v neformální části slavnosti 
při občerstvení zaznívalo, jak je důležité zaznamenávat pří-
běhy – a jak významné je pro školáky setkávat se s pamětní-
ky událostí československých dějin 20. století.
„Nevymlouvej se na režim, nevymlouvej se na dobu, dobré 
věci můžeš dělat vždycky,“ zaznělo v audioreportáži žákov-
ského týmu ze ZŠ Kunice, který zpracoval vzpomínky Jana 
Davida. Pamětník se s dětmi podělil o příběh, ve kterém 
najdeme momenty tragické i výjimečně šťastné. Pan David 
stál u zrodu SOS vesniček u nás, se ženou vychovali devět 
potomků, z toho šest v pěstounské péči. Děti a vnoučata 
mu pro slavnostní chvíli připravily překvapení: video po-
děkování, které žáci v rámci svého vystoupení na závěrečné 
prezentaci pustili.
Žáci ze Světic se od Libuše Vackové dozvěděli, jaký byl život 
v dávných Světicích a jak prožívala konec druhé světové vál-
ky. Tým ze ZŠ U Říčanského lesa v Říčanech natočil vzpo-
mínky ředitele školy Dalibora Dudka na závěr šedesátých 
let, normalizační léta a opojný rok 1989.
Žákovské práce v tomto nesoutěžním projektu získaly 

od poroty převážně slova chvály; podle ní by se mohli členo-
vé týmů stát v budoucnu posilou pro dokumentaristy a no-
vináře. Za několikaměsíční úsilí byly děti odměněny dárky 
od MAP v ORP Říčany, města Říčany, Ladova kraje a Mu-
zea Říčany. K dětem, učitelům i pamětníkům promluvil mj. 
starosta Říčan David Michalička. Odměny týmům předali 
místostarostka Říčan Hana Špačková, starosta Světic Pavel 
Kyzlink a ředitel říčanského muzea Jakub Halaš. Na závěr 
slavnostní prezentace patřil dětem vytrvalý potlesk.
Děkujeme městu Říčany za podporu projektu a za možnost 
prožít slavnost v nedávno zrestaurovaném městském sále.

Renata Skalošová,  
místní koordinátorka projektu
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přijdou takové věci, jako je střih videa, 
manipulace s daty, vykomunikovává-
ní schůzí atd. Zažili jsme však i různá 
zpestření. Třeba návštěvu v pražském 
studiu, kde jsme se poradili s profesi-
onálními filmaři ohledně zpracování 
našeho dokumentu. Myslím si, že to 
byla na našem projektu časově i obec-
ně nejnáročnější část.
A nyní další posun. Tentokrát se na-
cházíme i s naším učitelem v repre-
zentačním sále říčanské Staré radnice. 

Chybí jenom Hanka. Vzduch je silně 
prosáklý slavnostní atmosférou, všu-
de drazí lidé z radnice, rádia a médií 
v podobně drahých oblecích, a to včet-
ně nás. Našim úkolem teď bude odpre-
zentovat naši takřka půlroční práci. 
Po rychlé zkoušce usedáme do napja-
tého hlediště a čekáme na svou chvíli.
Ta přijde hned po prezentaci první 
skupiny žáků, která nás předcházela. 
Prezentace uteče jako voda a nadchá-
zí děkování, třesení rukou, přebírání 

tašek a předávání kytic. Takto krásně 
jsme završili náš projekt!
A co vše nám tento dobrodružný pod-
nik dal? Určitě nové rozhledy. Určitě 
vlastnost nebát se zkoušet nové věci. 
Určitě schopnost řešit naléhavé pro-
blémy. Samozřejmě zlepšení v ko-
munikaci a spolupráci. Ale hlavně 
a především, schopnost naslouchat 
druhým a vážit si jich.

Hugo Bernard, 8. A,  
ZŠ U Říčanského lesa  
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ADAPTAČNí KUrZ Primy 2021
Ve dnech 20. 9. - 23. 9. 
jsme jako prima vyra-
zili na adaptační kurz 
do Zbraslavic. Kurz 
jsme absolvovali ještě 
s kvintou, která měla 
re-adaptační kurz. Po-
byt jsme si všichni na-
plno užili. Hráli jsme 
spoustu akčních se-
znamovacích her, při kterých jsme se navzájem více poznali 
a také hodně nasmáli. Nejvíce se nám líbila aktivita, při které 
jsme nesli naši třídní paní profesorku na nosítkách. Tato ak-
tivita symbolizovala studium na našem gymnáziu po celých 
osm let. Celým adaptačním kurzem nás neprovázely jen spo-
lečenské hry, ale i hudební vystoupení starších spolužáků. 
Adaptační kurz proběhl skvěle po všech stránkách a myslíme 
si, že svůj účel víc než splnil.

    Kateřina Kusá a Ina Štěpánková, V1,upr.

STŘeDOČeSKé KOlO eKOlOGiCKé OlymPiáDy
Na konci září vyrazil po roční pauze tříčlenný tým ve složení 
septimáni Pavel Kletečka, Jakub Sůsa a sextán Jiří Šebesta 
hájit barvy GyRi do Podblanického ekocentra ČSOP ve Vla-
šimi. Zde se konal ve dnech 24. - 25. 9. 2021 již 27. ročník 
středočeského kola Ekologické olympiády. V konkurenci 
dvanácti týmů ze středních škol Středočeského kraje se 
družstvo studentů našeho gymnázia umístilo na 2. místě. 

Jakub, Jirka i Pavel zaslouží velkou pochvalu, ne-
boť jakožto nováčkové prokázali výborné znalosti.
A jak hodnotí soutěž přímý účastník Pavel?
Ekologická olympiáda byla jiná než ostatní olympiády, na kte-
ré jsme zvyklí. Ať už svým dělením na teoretickou a praktickou 

část, tak i tím, že byla vícedenní. Jakožto nováčci jsme netu-
šili, do čeho jdeme a držet krok s ostřílenými veterány bylo 
těžké, avšak díky týmové spolupráci a hlavně Kubovi jsme 
byli schopni umístit se na 2. místě jen 9 bodů za pravidelným 
vítězem, Kladnem. Krom stříbra si ze soutěže vezeme i pocit 
z dobře odvedené práce, kterou jsme pomohli přírodě, a věří-
me, že příští rok už budeme přesně vědět, co očekávat a jak se 
připravit, a přivezeme zlato k nám na gympl.

dř a Pavel Kletečka, V7

VOlby DO ŽáKOVSKéHO ZASTUPiTelSTVA
Den před volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
ČR, ve čtvrtek 7. 10., měli žáci našeho gymnázia možnost 
okusit na vlastní kůži pocity voličů a zvolit zástupce z řad 
našich studentů do Žákovského zastupitelstva města Říča-
ny. Zvoleni byli tři studenti, kteří budou naše gymnázium 
reprezentovat a podílet se na realizaci úkolů a cílů ŽZ města 
Říčany. Z navržených žáků získali nejvíce hlasů a zastoupili 
nás již v říjnu na první ustavující schůzi žákovských zastu-
pitelů říčanských škol kvintáni Matyáš Fořt, Mia V. Teclová 
a Jiří Šebesta ze sexty. 
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CyKliSTiCKý KUrZ 2021
Dne 13. září se žáci sexty a druhého ročníku zúčastnili cyklis-
tického kurzu, který se konal v Jihočeském kraji. Ubytovaní 
jsme byli v kempu v Jemčině a ještě první den jsme vyrazili 
na krátký výlet, na Metel. Další dny jsme navštívili nedaleký 
Chlum u Třeboně i Třeboň s místním zámkem a cestou jsme 
se zastavili u Rožmberka, největšího rybníka v Česku. Během 
našeho putování jsme se podívali na zámky Červená Lhota 
a zámek v Kardašově Řečici. V místím občerstvení jsme si po-
chutnali na lahodné kávě s výbornými domácími koláčky.
Ve volném čase jsme hráli sportovní hry nebo jsme trávili spo-
lečný čas v kempu. 
Poslední den nám počasí nepřálo, oproti předešlým dnům 
byla opravdu zima. Přesto jsme na kolech vyjeli do Jindřicho-
va Hradce, kde jsme zašli do muzea s největším mechanickým 
Betlémem. Cyklokurz byl zakončen večerním ohněm, při kte-
rém došlo i na jeho hodnocení. Můžeme prohlásit, že se nám 
všem opravdu moc líbil a všichni jsme si ho velmi užili.

         Vanesa Bártová a Petra Vášová, V6,upr.

beSeDA S NOViNáŘem TOmáŠem eTZlerem 
Inspirativní člověk, ikona české televizní žurnalistiky a muž, 
jenž využil příležitostí, které mu umožnily splnit si americký 
sen. Takhle bych popsal Tomáše Etzlera, který navštívil v říjnu 
říčanské gymnázium. 
A tak jsme měli možnost nahlédnout do způsobu fungování 
novinařiny ve velké zpravodajské stanici CNN skrz jeho zku-
šenosti před i za kamerou. Důležitou částí přednášky bylo vo-
jenské zpravodajství. Vzpomínky pana Etzlera byly doplněny 
i videozáznamy, díky kterým jsme si živě dokázali představit, 
co takové zpravodajství obnáší. Jak pan Etzler sám řekl, není 

to povolání pro každého. Vyžaduje kuráž, silnou vůli a přede-
vším zvídavost. To doložil i dále, když nám povídal o sedmi 
letech strávených v Číně. Tam čelil komunistickému systému, 
který se často stavěl do cesty novinařině a zároveň ohrožoval 
bezpečí a svobodu zahraničních novinářů. Přesto v tomto ob-
dobí získal cenné zkušenosti a zajímavý pohled na svět, zvlášť 
pak na Čínu a její politické i vzdělávací systémy a všeobecné 
fungování. Součástí přednášky byla i diskuse se studenty ze-
měpisného semináře o dezinformaci, jejím místě ve světě a jak 
ji rozeznávat od informací pravdivých.
Celé odpoledne bylo velmi zajímavé a studenti byli tématem 
zaujati. Zapojování obdobných přednášek do našeho vzdělá-
vání je bezpochyby přínosné pro naši budoucnost a tak nezbý-
vá než organizátorům poděkovat.

 Alžběta Repiská a Matyáš Veselý, oktáva,upr.
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Vážení příznivci naší školy, milé děti, 
vážení rodiče, školní rok je již v plném 
proudu, covidová online doba je 
doufejme za námi a my máme velkou 
radost, že můžeme opět plánovat naše 
akce a koncerty. Své místo mezi našimi 
tradičními akcemi má již několikátým 
rokem koncert pro PHV „Na co budu 
hrát?“. Pro každoroční velký zájem 
o tuto akci pořádáme v letošním roce 
opět koncerty dva, a to v pondělí 
1. 11. 2021 a ve středu 3. 11. 2021. Oba 
koncerty budou od 17.30 v krásném 
prostředí koncertního sálu Staré radni-
ce na náměstí v Říčanech.
Jak již z názvu vyplývá, koncerty jsou 
určeny hlavně pro děti v příprav-
ném hudebním cyklu, které se ještě 
nerozhodly, jaký hudební nástroj u nich 
zvítězí a bude ten vyvolený, ale samo-
zřejmě také pro všechny malé děti, které 
láká chodit k nám do základní umělecké 
školy, ale neví, na jaký nástroj by chtěly 
hrát. A že je z čeho vybírat! 
Jako každý rok se vám pokusíme 
zábavnou formou představit všechny 
nástroje, které se u nás vyučují, a ze 
kterých si můžete vybrat. Hrát pro vás 
budou naši žáci, kteří už si ten „svůj“ 
nástroj vybrali a s radostí vám ukážou, 
co už se na něj naučili. 
Budeme se na vás těšit v prvním 
listopadovém týdnu. Přijďte si s dětmi 
vybrat oblíbený hudební nástroj, anebo 
si prostě jen udělat představu, na co 
všechno se u nás můžete naučit.

malé ohlédnutí
Doufáme, že je za námi nejen covidová 
online doba, ale i zákaz cestování 
a možnost vzájemného kontaktu. Naše 
flétnové třídy se s radostí zúčastnily 
česko-německého flétnového semináře 
v naší partnerské škole v Löbau (SRN). 
Myslím, že si to děti i učitelé s profe-
sorem Eckartem  Hauptem užili, děti 
zvládly svoje  party a na koncertě večer 
předvedly výsledek své práce. Jako malé 
připomenutí přikládám pár fotografií.

Markéta Sinkulová, Programový  
a kulturně-organizační pracovník  

ZUŠ Říčany

Pozvánka na koncert 
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ze života škol(ek)

 Z bezpečné máminy náruče vstříc 
samostatnému poznávání světa

Kdyby tak šel zastavit čas, řekne si mnohá z vás, milé ma-
minky, když se poprvé začnete zamýšlet nad otázkou, zda 
už je ten „správný čas“ vypustit svůj malý poklad za sa-
mostatným poznáváním světa bez vašeho dohledu mezi 
vrstevníky. A co všechno musí, případně by měl váš malý 
rošťák či princezna samostatně dokázat? Obstojí mezi 
ostatními dětmi v mateřské škole? Nebude mu tam smut-
no? Zvládne to? Zvládnu to já?
Všechny tyto a další otázky jsou na místě ve chvíli začí-
najícího uvažování o tom, zda je načase poohlédnout se 
po mateřské škole pro vaše dítě. Za ideální věk pro za-
čátek předškolní docházky je z vývojového hlediska po-
važován třetí rok věku dítěte. ovšem tak jako v dalších 
oblastech dětského vývoje, je i tato hranice velni obecná 
a nadmíru individuální. Vy, jako člověk, který je dítěti nej-
blíže, byste sama měla umět nejlépe posoudit, zda je dítě 
na odloučení od vás připraveno, a to především po strán-
ce emocionální a sociální. pokud vaše dítě ještě tu a tam 
nezvládne dílčí úkony sebeobsluhy, jako je samostatné 
oblékání či svlékání, nevadí, pokud ale pláče při každém 
vašem vzdálení se, případně má obavy z kontaktu s cizími 
lidmi a má potíže s udržením osobní čistoty, ten správný 
čas ještě nepřišel. o zahájení předškolní docházky byste 
měla začít uvažovat ve chvíli, kdy vaše podněty přestanou 
dítěti stačit a neberte si to prosím v žádném případě osob-
ně, je to v pořádku, tak svět běží a je to důkaz zdravého 
vývoje vašeho potomka. pokud dítě začne samostatně 
vyhledávat nové podněty, s radostí zkouší nové činnosti, 
je přátelsky kontaktní k ostatním dětem a zjevně touží 
zkoumat a objevovat, je ten správný čas. Vaše dítě dospělo 
do fáze, kdy potřebuje dostat příležitost posunout ve vý-
voji směrem k samostatnosti. Dítě potřebuje vyzkoušet 
a uplatnit to, co se naučilo v rodině, zjistit, jak ten velký 
svět funguje, že existují i jiná pravidla než ta domácí, že 
reakce na jejich porušení se od té doma může lišit, že je 
třeba se naučit dělit, počkat, pomoci druhým a mnohé 
další. K tomu potřebuje být mezi svými vrstevníky, být 
jedním z nich a necítit nad sebou vaše ochranná křídla.
Mateřská škola je pro dítě obrovským zdrojem inspirace, 
v kontextu běžných situací rozvíjí u dětí dovednosti, kte-
rým jste vy v rodině položili základy. Paní učitelky se cíleně 
a promyšleně zaměřují na rozvoj sociální a emoční inte-
ligence dětí budováním základů dovedností v oblastech 
komunikace, spolupráce, sebepoznání a vnímání jejich 
potenciálu, posilování vnitřní motivace k poznávání, obje-
vování a učení i poskytování odpovídajícího prostoru pro 
řízení vlastního procesu učení včetně prostoru pro rozvoj 
schopnosti objektivního sebehodnocení. 
Získání reálného sebeobrazu je velmi důležitou součástí 
zdravého vývoje dítěte v předškolním věku. pro každou 
maminku je právě to její děťátko tím nejšikovnějším a nej-
úžasnějším stvořením na světě a je to tak v určitou vývo-

jovou fázi v pořádku. ovšem s věkem by postupně i ma-
minky měly začít dávat dítěti respektující, ale objektivní 
zpětnou vazbu. Dítě by se už v rodině mělo naučit praco-
vat s objektivní kritikou a dokázat pochopit a unést, že ne 
vždy se mu vše úplně podaří. Mělo by umět pojmenovat, 
že některé věci už umí a zvládne a některé JeŠtĚ neumí 
nebo nezvládá. 
Chcete-li své dítě na nástup do mateřské školy dobře při-
pravit a sobě v budoucnu ušetřit pěknou hromádku nervů, 
dejte mu už v rodině příležitost být v rámci možností co 
nejvíce samostatným. Co to znamená? Znamená to uvě-
domění si, že samostatnost se pojí se zodpovědností a tu 
nelze rozvíjet jinak než vlídnou náročností, která z nároků 
neslevuje pro své vlastní pohodlí. Buďte prosím ke svým 
dětem láskyplně náročné. Vyžadujte dodržování dohod 
a pravidel a zároveň plňte své sliby. Není nic smutnějšího 
než pohled na maminku, která zoufale prosí své dítě, aby 
ji poslechlo. Žádná maminka jistě vědomě svému dítěti 
nikdy neublíží, ale nevědomé zahánění dětí do kouta v dů-
sledku nedůsledné výchovy vidím bohužel dnes a denně. 
Nedopusťte prosím, aby se vaše dítě cítilo ve světě bez pra-
videl a mantinelů ztracené a bezradné.
pravidla slouží k orientaci dítěte ve světě, kterému se 
teprve učí rozumět, díky nim se může cítit bezpečně. 
Zodpovědností dospělých je, aby dítěti nastavili pravidla 
jasná a srozumitelná a také vyžadovali jejich dodržování 
ve prospěch všech, a především ve prospěch zdravého vý-
voje dítěte.
Také předškolní vzdělávání stojí na jasných pravidlech, 
bez nich to v jakékoli lidské skupině prostě nejde. Doma 
může a jistě je dítě středem světa, ale i tam už byste mu 
měli dát možnost pochopit, že je součástí společenství, 
kde svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda toho 
druhého a že určitá forma hierarchie je ve fungujícím spo-
lečenství nezbytná, protože každý nemůže dělat jen to, co 
chce.
pro nástup do mateřské školy není u zralého dítěte potře-
ba žádná velká příprava. stačí, když si s dítětem budete 
povídat, jaké to v mateřské škole bude, co všechno bude 
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ze života škol(ek)
prožívat společně s jinými dětmi a paní učitelkou, kolik 
nových kamarádů si najde, co vše se naučí a tím vzbudíte 
jeho přirozený zájem. Důležité je nabídnout dítěti dosta-
tek relevantních informací přiměřenou formou. Vybízejte 
dítě k otázkám, dejte mu prostor pro vyjádření případ-
ných obav. 
A jak se na školku připravují maminky? A je to potřeba? 
Ano, jistě i maminky a samozřejmě i tatínkové by se měli 
na další vývojový krok svého dítěte nachystat. Sami v sobě 
si potřebujete urovnat, že první dětské vratké krůčky 
jsou nenávratně pryč, že chodit za ruku s vámi vaše dítě 
bude chtít už jen chvíli a že vám nezbývá nic jiného než 

to přijmout, protože život běží dopředu příliš rychle, než 
abychom ho ještě sami postrkovali. Proto dejte si prosím 
pozor na vyjádření ve smyslu „No tak vždyť už jsi velký/
velká, přece nebudeš brečet!“ Užijte si se svými dětmi 
každý společný okamžik, dejte jim pocítit svou lásku, ale 
i pevnou ruku na hranici, za kterou se nesmí a kterou vždy 
určujete vy, protože nesete zodpovědnost.  Dejte ale záro-
veň svému dítěti šanci ve správný okamžik vyrazit na sa-
mostatnou cestu za objevováním světa.

Miluše Vondráková
odborník pro zvyšování kompetencí projektu MAP Říčany

orP Říčany místní akční plány rozvoje 
vzdělávání ii reg. číslo

cZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008643

DATUM, ČAS NÁZEV AKCE MÍSTO KONÁNÍ PRO KOHO JE 
SETKÁNÍ UR-

ČENO?

2. 11. 2021 
14.30 - 16.00 hodin

Setkání pracovní skupiny
Čtenářské gramotnosti 

s týmem maP 
(příprava workshopu zaměřeného na přechod 
dětí z MŠ na zŠ v oblasti čtenářské gramot-

nosti)

společenská místnost 
MaP

pro členy pracovní 
skupiny MŠ

2. 11. 2021 
15.00 - 16.30 hodin

jak učit o klimatické změně
 s Editou ježkovou a Kateřinou Čihákovou

zŠ Světice pro pedagogy  
2. stupně zŠ

4. 11. 2021 
15.00 - 16.00 hodin

Kulatý stůl vedoucích čtenářských klubů 
a pedagogů 

s Janou Svobodovou

společenská místnost 
MaP

pro vedoucí čte-
nářských klubů 

a pedagogy

9. 11. 2021 
15.00 - 17.30 hodin

učící se síť ředitelů ZŠ
s týmem MaP

zŠ Ondřejov pro ředitele zŠ 

11. 11. 2021  
13.30 - 16.30 hodin

učící se síť ředitelů mŠ
s týmem MaP

MŠ Jevany pro ředitele MŠ

11. 11. 2021  
16.00 - 17.30 hodin

Kameny zmizelých 
s renatou Skalošovou a Editou Ježkovou

společenská místnost 
MaP

pro pedagogy  
2. stupně zŠ

23. 11. 2021  
14.00 - 16.00 hodin

jednání pracovní skupiny  
Pro rovné příležitosti

společenská místnost 
MaP

 pro členy pracovní 
skupiny PSrP

24. 11. 2021  
15.00 - 17.00 hodin

Kulatý stůl s metodiky prevence  
s Markétou Hubínkovou  
a Lukášem Kohoutkem

společenská místnost 
MaP

pro metodiky 
prevence

25. 11. 2021  
15.00 - 17.00 hodin

učící se síť pro zástupce ředitele ZŠ
s týmem MaP zŠ NaVIS, Světice

pro zástupce 
ředitele zŠ

na semináře se zaregistrujete prostřednictvím e-mailu: map@ricany.cz
Program jednotlivých setkání naleznete na https://map-ricany.cz/

Všechna setkání a webináře jsou pro zaměstnance MŠ, zŠ a rodiče z OrP Říčany zdarma  
v rámci vzdělávacího projektu MaP II
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LaDŮV KRaj

Zvláště na podzim a v zimě se vyplatí trénovat imunitu čas-
tým pobytem na čerstvém vzduchu. Dobře se oblečte a vy-
razte třeba někam, kde už jste dlouho nebyli. 
Území Ladova kraje nabízí různě náročné turistické a nauč-
né stezky. Například pohodlně autobusem se můžete s dětmi 
i prarodiči vydat do Kamenice. Projdete se tam k Ringhof-
ferově hrobce a můžete navštívit sobotní farmářské trhy.  
Na kole, pěšky, ale i vlakem z Říčan a poté autobusem ze 
Strančic se dostanete do „Mekky“ Ladova kraje – Hrusic. 
Ve venkovním areálu památníku Josefa Lady a jeho dcery 
Aleny je nová interaktivní ekologická stezka, která určitě za-
ujme nejen děti.
V každé „ladovské“ obci je mnoho k vidění a pořád se něco 
děje. Například v sobotu 13. listopadu je ideální čas navštívit 
Kunice. Běží se tu zbrusu nový závod Poháru Ladova kraje - 
Svatomartinský běh.  Startuje v deset hodin ráno na nádvoří 
zámku Berchtold a závodí se na pěti- a jedenáctikilometrové 
trati. Přijeďte vlakem do Strančic a pak pokračujte autobu-
sem. Kdo se přijde jenom podívat, dát si oběd nebo projít si 
park nebo stezku okolo zámeckého areálu, může ze Strančic 
či Velkých Popovic jít pěšky, není to daleko. A pokud se vám 
běhání zalíbí, můžete v sobotu 4. prosince ve Struhařově 
u Mnichovic, absolvovat Mikulášský lesní běh. Je to poslední 
závod Poháru Ladova kraje v roce 2021. Běžecký seriál však 
pokračuje i v novém roce, jarní a letní závody se uskuteční 
např. v  Pyšelích, Senohrabech a Mnichovicích. 
Běhat, jezdit na kole či chodit pěšky je příjemné i v Říčan-
ském lese, kde jsou nově a nastálo označeny běžecké trasy ze 
závodu Lesní běh Říčany. Ten je také součástí Poháru Lado-
va kraje. Nedaleko Struhařova u Mnichovic zvou k procház-
kám jevanské lesy a Státní přírodní rezervace Voděradské 
bučiny. V tomto ročním období to tam bude hrát barvami.
Pohybem venku vyladěná fyzička se vám může hodit 
i na naše tradiční jarní pochody, které měly covidovou pau-
zu, ale příští rok se snad uskuteční. Na sobotu 23. dubna si 

přidejte do kalendáře pochod na stezce Krajinou barona 
Ringhoffera, která mapuje aktivity někdejšího největšího 
místního průmyslníka. Pochod se jde z Mirošovic přes Velké 
Popovice a Štiřín do Kamenice. Na 28. května se mohou těšit 
milovníci krajiny Josefa Lady. Poslední květnovou sobotu se 
půjde pochod Cestou kocoura Mikeše, což je stezka Říčany 
– Hrusice.  Přímo v Hrusicích pak bude pro děti připraven 
minipochod Pohádkové Hrusice.  
V regionu Ladova kraje si každý najde to své. Trasy jsou pes-
tré, variabilní, je možné je zkrátit či uzpůsobit svým možnos-
tem. Stačí se inspirovat na našich webových stránkách nebo 
se zeptat v některém z nejbližších Informačních center (Ří-
čany, Mnichovice, Velké Popovice, Senohraby, Kamenice, 
Mukařov). Rádi poradí, přidají propozice stezek a třeba si 
odnesete i v létě vydanou turistickou nálepku Ladova kraje, 
která je tam k dostání.

tak ať je nám i na podzim  
v  Ladově kraji dobře! 

Hanka Bolcková 
www.laduv-kraj.cz 
facebook.com/laduvkraj 
instagram.com/laduvkraj.   

Nejlepší recept na posílení imunity – procházky, běhání 
a cyklistika v ladově kraji

JA
n 

SV
ob

od
A

le
nč

A 
Ko

že
ná

JA
nA

 A
gn

eS

52 texty.kuryr@ricany.cz

ondřejov Senohraby 

Velké Popovice 



Mezi námi

Zveme vás na listopadové 
akce Koloběhu
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l FiNANČNÍ poD-
porA reGioNU / 
DotAČNÍ VÝZVY 
MAs ŘÍČANsKo / …

Další úspěšný projekt z výzvy PRV se 
blíží k finálnímu proplacení. Mateřská 
školka Zahrádka získala dotaci ve výši 
127 tis. Kč na realizaci dřevěného ven-
kovního altánu a zahradního mlhoviš-
tě. Věříme, že tyto praktické venkovní 
prvky děti ocení nejen v letních měsí-
cích.
Připravujeme ke schválení změnu 
finančního plánu na základě navýše-
ní alokace o skoro 6 mil. Kč do výzev 
z Programu rozvoje venkova. Začátkem 
příštího roku chceme opětovně vyhlásit 
výzvu na podporu zemědělských podni-
ků a také investice do vzdělávání, veřej-
ných prostranství a podpory spolkové 
činnosti. Podrobnosti budou v dosta-
tečném předstihu zveřejněny na našich 
webových stránkách.
Ve dnech 21-22. 10. 2021 jsme ve spo-
lupráci s Ladovým krajem a MAP 
Říčany uskutečnili výjezdní zasedání 
starostů a zastupitelů obcí Říčanska 
na zámku Berchtold v Kunicích. Jsme 
rádi, že jsme se mohli všichni společně 
setkat na tak krásném místě, rozšířit 
si vědomosti doprovodnými semináři 
a vyslechnout zhodnocení činnosti te-
rénní sociální práce na obcích, kterou 
MAS Říčansko v regionu do konce le-
tošního roku zajišťuje. 

soCiÁLNÍ prÁCe V reGioNU
V rámci terénní sociální práce jezdíme 
po regionu za Vámi domů - Pracovnice 
MAS Říčansko můžete potkat nejen 
v kanceláři, ale také v terénu. Pravidelně 
navštěvujeme naše klienty u nich doma. 
Nejčastěji řešíme dluhové poradenství, 
sociální služby, psychoterapeutické 
a podpůrné rozhovory lidí, kteří se cítí 
osamělí nebo mají obtíže spojené se 
zdravotními problémy či sociálními 
otázkami. V případě, že se ve svém živo-
tě potýkáte s nějakou takovou nepřízni-
vou životní situací, uvítali byste sociální 
pomoc, nebo Vám alespoň pomůže svou 
situaci s někým anonymně a profesio-
nálně probrat, ozvěte se nám.
Rodiče starající se o děti se zdravotním 
handicapem srdečně zveme 24. listopa-
du do našich bezpečných a vstřícných 
prostor ve Svojeticích ke sdílení všech 
radostí i strastí, které ovlivňují životní 
běh při této náročné péči. Svou účast, 
prosím, nahlaste na email: socialni.pla-
novani@ricansko.eu, popřípadě volejte 
na 725 369 985 nebo 774 780 543. 

reGioNÁLNÍ ZNAČKA ZÁprAŽÍ 
oriGiNÁLNÍ proDUKt® / reGi-
oNÁLNÍ VÝroBKY / poDporA 
reGioNÁLNÍCH VÝroBKŮ (VÝ-
roBCŮ)
Koncem listopadu zasedne hodnotící 
komise k výběru přihlášených uchazečů 
o regionální značku Zápraží originální 

produkt®. Těší nás, že o značku je stá-
le zájem a všem přihlášeným držíme 
palce, aby rozšířili řady certifikovaných 
držitelů tohoto nejen místního ocenění. 
Všechny regionální značky zastřešuje 
Asociace regionálních značek České 
republiky se sídlem v nedalekém Mu-
kařově. 
Se značkou Zápraží originální pro-
dukt® je spojeno také pozvání do Ate-
liéru keramiky Evy Novotné a Václava 
Kalaše na výjimečnou akci, při které 
budete mít možnost nahlédnout pod 
pokličku keramické tvorby a setkat se 
můžete s umělci přímo při jejich práci. 
Tajné keramické postupy vám přiblíží 
krásu ruční práce a adventní atmosféra 
naladí blížící se vánoční pohodu a klid. 
Obdivovat zde můžete též grafiku a ori-
ginální kabelky paní Marcely Graclíko-
vé a další umělecké předměty, kterými 
zajisté potěšíte vaše blízké pod vánoč-
ním stromečkem. 
V nastávajících zimních měsících si mů-
žete sledování klasické české pohádky 
zpříjemnit právě certifikovanými výrob-
ky naší značky. Pokoj i chuťové buňky 
vám provoní lipový čaj od paní Kateřiny 
Melíškové (https://www.stateksvojeti-
ce.cz/) a život si rozhodně zpříjemníte 
sladkým medovým perníčkem od paní 
Radmily Bělinové z Mnichovic (http://
www.mnichovickeperniky.cz/).

Barevně a hlavně pohodově laděné 
listopadové dny všem čtenářům přeje 

tým MAS Říčansko o.p.s. 

Střípky z mASky
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V novém seriálu se seznámíte 
s výsledky výzkumu historika 
Muzea Říčany Jana Boukala. 
Ten v čase covidové pandemie 
podrobně prostudoval písemné 
i hmotné prameny týkající se 
pánů z Říčan v období středově-
ku. Sepsal více než 120 stran tex-
tu, které budou postupně publi-
kovány v odborném tisku (např. 
v časopise Studie a zprávy. His-
torický sborník pražského okolí). 
Seriál Páni z Říčan ve středověku 
vám ve zkratce a popularizační 
formou přiblíží některé výsledky 
této práce.

56 texty.kuryr@ricany.cz

Mezi šlechtickými rody, které se-
hrály důležitou úlohu v českých 
dějinách v období posledních 
králů dynastie přemyslovců, 
byl i rod erbu trojlistu. ten se 
ve svých počátcích nazýval podle 
Všechrom u strančic a až poz-
ději můžeme jeho členy označit 
jako pány z Říčan. 
Zakladatelem rodové moci a slávy 
byl Ondřej, syn Petra ze Všechrom. 
Ondřejova ka-
riéra je spjatá 
s Přemyslem 
Otakarem II., 
v jehož blízkos-
ti se objevuje už 
v době, kdy ješ-
tě nebyl králem. 
Je dokonce velmi 
pravděpodobné, že 
se Ondřej společně 
se svými bratry Divišem 
a Slávkem účastnil Pře-
myslova povstání proti 
jeho otci králi Václavu I. 
Postavení ovšem Ondřej získal až 
po Přemyslově nástupu na trůn. 
Od roku 1253 se objevuje střídavě 
jako stolník a podstolník. Z této 
pozice měl na starosti hospodář-

ské fungování panovníkova dvora. 
O sedm let později vystřídal On-
dřeje v úřadu jeho bratr Diviš a sa-
motný Ondřej povýšil, neboť se stal 
královým komorníkem. Jako ko-
morník měl na starosti finance krá-
lovství, které spravoval, doprovázel 
krále na většině jeho cest a byl svěd-
kem vydávání jeho listin. Společně 
s králem jej nacházíme na různých 
hradech a v různých městech v Če-

chách a na Moravě, 
zcela výjimečně se 
objevuje i jinde 
(např. ve slezské 
Vratislavi nebo 
v rakouské Vídni). 
Roku 1272 měl 

dokonce proslov 
ke králi Přemyslovi, 

jemuž vymluvil přijetí 
koruny římských králů. 

Na sklonku života patřil pa-
trně mezi deset purkrabí 
Pražského hradu. Každý 
z nich měl pod sebou tři-

cet ozbrojenců, kteří měli v případě 
potřeby královský hrad bránit. On-
dřej zemřel na počátku roku 1277. 
Jeho syn Vlk ze Všechrom byl pur-
krabím v Litoměřicích, středočes-

ké majetky posléze drželi potomci 
Ondřejových bratrů, o nichž se do-
čtete v dalším pokračováni tohoto 
seriálu. 
Ondřej ze Všechrom bývá často 
považován za zakladatele říčan-
ského hradu, ovšem v souvislosti 
s Říčany o něm nemáme v histo-
rických pramenech z jeho doby je-
dinou zmínku. V pramenech ze 14. 
století, tj. takových, které vznikly 
desítky let po jeho smrti, se občas 
objevuje jako Ondřej z Říčan, což 
patrně pouze odkazuje na pozdější 
historii rodu. Ondřejovými jediný-
mi doloženými sídly byly dvorec 
ve Všechromech a jiný dvorec, kte-
rý se nacházel v areálu Pražského 
hradu. Architektonická podoba 
hradu v Říčanech odpovídá době 
vlády krále Přemysla Otakara II. 
Podobně jako Vízmburk u Červe-
ného Kostelce, tak i hrad v Říča-
nech je jakousi zmenšeninou teh-
dejších královských hradů. 
Ondřej ze Všechrom je tedy s vel-
kou pravděpodobností zakladate-
lem hradu. Proč se ale podle něj 
za jeho života nejmenoval? Může-
me se snad domnívat, že Ondřej 
nestihl hrad v Říčanech dostavět 
do obyvatelné podoby.  

Jan Boukal, Muzeum Říčany

Páni z Říčan ve středověku,  
díl 1. – Ondřej ze Všechrom

MINIMÁLNÍ OKRAJ
INVERZNÍ 

PRUH

MINIMÁLNÍ OKRAJ
POZITIV

Kovový model hradu 

Pečeť ondřeje ze 
Všechrom z roku 1266 
na snímku z roku 1945
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Na boční stěně domu na Masarykově 
náměstí vedle pošty zůstává jméno 
Škába. ten nápis tak starý není (zů-
stal po obchodě s hračkami, sklem 
a dárky, který tu byl ještě před dva-
nácti roky), ale připomíná jméno 
spjaté s tímto domem už od třicátých 
let. tady se usadil Josef Škába, míst-
ní živnostník a také milovník loutko-
vého divadla.
Narodil se v Jažlovicích, do školy chodil 
v Popovičkách a pak se vyučil u Aloise 
Chejna v Říčanech knihařem. Výuční 
list dostal v roce 1894. O deset let poz-
ději se přestěhoval do Říčan, vybaven 
povolením k provozování knihařské 
živnosti a licencí k prodeji školních 
knih, kalendářů, modlitebních knih 
a svatých obrázků. Oženil se s Boženou 
Koubkovou. Narodily se jim tři děti – 
Marie, Ludmila a Václav –, ale rodinné 
štěstí netrvalo dlouho. Nejmladšímu 
Václavovi nebyl ještě rok, když Božena 
zemřela na tuberkulózu. Josef zůstal 
na všechno sám (ve stejném roce přišel 
i o maminku). Malá živnost ještě příliš 
nevynášela, do obchodu tehdy Josef 
přibral prodej papírenského zboží. 
O dva roky později si podal v novinách 
inzerát s výzvou, že potřebuje matku 
ke svým třem dětem a k sobě ženu. In-
zerát si přečetla manželka sportovce 
a propagátora zimního plavání Alfréda 
Nikodéma a měla jasno: našla ženicha 
pro vychovatelku svých dětí, slečnu 

Annu Urbanovou. Sice se třemi dětmi, 
ale samostatného živnostníka, majitele 
obchodu. Zjevem a vystupováním hez-
kého, slušného a čestného člověka. Tak 
to alespoň o sedm desítek let později 
zapsal do rodokmenu Jan Škába, který 
se narodil v manželství Josefa a Anny. 
Tichá svatba se konala v květnu 1913 
v kostele sv. Ducha v Praze. Po Jano-
vi přišla na svět ještě Květuše. Josef 
a Anna tak vychovávali celkem pět dětí.
V roce 1919 byl Josef zvolen členem 
zásobovací komise v Říčanech. Ta do-
hlížela na to, aby potravinová a jiná 
pomoc po první světové válce byla mezi 
obyvatele spravedlivě rozdělena – šlo 
například o suchary, sádlo nebo látky. 
Snaha, aby nikdo nebyl ošizen, mu 
na jedné straně přinesla úctu, na straně 
druhé se to některým tehdejším pánům 
nelíbilo a dávali to Josefovi najevo. Jeho 
společenské postavení ale rostlo. Stal se 
členem školní rady města Říčany. Byl 
činný mezi filatelisty – a zapojil se také 
do kulturního dění, společně s manžel-
kou Annou působili 25 let ve zdejším 
loutkovém divadle. Sdružení přátel dí-
tek hrávalo na různých místech, nejdéle 
v kreslírně školy na náměstí. Od října 
do března se v divadle realizoval jak Jo-
sef (jako scénograf i interpret, prý hrál 
velmi dobře čerty), tak jeho manželka 
Anna, ta hlavně v rolích dobrotivých víl 
a královen.         
Podle svědectví pamětníků to byla 
tvůrčí žena s příjemným vystupová-
ním, s vytříbenou a pěstěnou češtinou.  
Činorodá Anna předsedala odboru so-
ciální péče v radě města Říčany a byla 
také členkou poroty Zemského soudu 
v Praze. Věnovala se řadě dobročin-
ných aktivit; působila například v Čer-
veném kříži, v Masarykově lize proti 
tuberkulóze, v Ochraně matek a dětí. 
Její osobnost jistě přitahovala mnohé 
zákazníky, kteří se ke Škábům do ob-
chodu rádi vraceli.
V polovině třicátých let se manželé 
Škábovi rozhodli opustit pronajatý 
byt a obchod na jižní straně náměstí 
a pořídit si vlastní dům. Nový dům vy-
stavěla firma stavitele Josefa Větrovce 

na náměstí čp. 60, kde dříve stál nízký 
domek (vedle dnešní pošty). Škábovi 
si vzali na tu dobu vysoký úvěr sto tisíc 
korun. Zdatní a uvážliví obchodníci jej 
stihli téměř celý splatit během devíti 
let. V přízemí vedle průjezdu do dvora 
vznikly prostory pro dva obchody. Ten 
s papírenským zbožím vedl Josef Šká-
ba, pekařství měl Robert Chaloupka, 
manžel Škábovy dcery Ludmily.
Potomci pracovitého a šetrného Josefa 
Škáby říkají, že měl tvrdou povahu. Byl 
na sebe přísný (celý život nepil alkohol 
a nekouřil). Za druhé světové války ro-
dinou otřáslo udání sousedů, že v domě 
ukrývají zbraně.  Vojáci tehdy rozkopali 
průjezd a dostali se až do staré, stře-
dověké chodby, ale nic nenašli. Nikdo 
z rodiny nebyl potrestán, i když tehdy 
byť jen podezření stačilo k uvěznění 
nebo i k vyššímu trestu.  V této chodbě 
pak začátkem devadesátých let našel 
Josefův vnuk Jiří jeden z říčanských po-
kladů, 348 stříbrných pražských grošů. 
Josefova životní pouť skončila neče-
kaně. Nachladil se na pohřbu souse-
da, řezníka Karla Poupěte. Nechtěl si 
prý tenkrát dát ani „frťánka“. Doma 
se moc netopilo, protože byl problém 
s palivem do kamen, takže se rozvoj 
zápal plic uspíšil. Zemřel 28. prosince 
1944 a byl pohřben na říčanském hřbi-
tově. Anna ho přežila o čtyřiadvacet let. 

Renata Skalošová, Muzeum Říčany 
(Text vznikl podle podkladů z archivu 

rodiny Škábovy.)

Říčanské rozmanitosti: 
Knihař Josef Škába a jeho vzácná žena Anna
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Josef Škába (17. června 1877–28. prosince 1944) 

rodina Škábova v roce 1915. Zleva: dcera ludmila, 
dědeček Václav urban, dcera marie, syn Jan, 
manželka Anna, syn Václav, Josef. tehdy bydleli 
v nájemním bytě na náměstí čp. 155, Josef si zde 
pronajímal i obchod. dnes se jedná o budovu s ga-
lanterií a fotoobchodem, dříve to byl přízemní dům
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DARUJTE
ZÁŽITEK

PRO CELOU 
RODINU

aquapalace.cz
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Jedenáctiletý Sebastian Pöthe žije v Říčanech a chodí 
do matematické třídy 6. C 1. ZŠ v Říčanech. Svůj tempera-
ment a herecké nadání uplatňuje od svých tří let. Z počátku 
účinkoval v různých reklamách, následně dostal příležitost 
hrát pravidelně ve Vinohradském divadle v kouzelnickém 
představení Nekonečno snů. Navštěvoval dramatické 
kroužky, včetně Dismanova dětského rozhlasového sou-
boru. Zahrál si ve filmu Anthropoid a poté přišla nabídka 
role pro film Balada o pilotovi, kde hrál hlavní dětskou roli 
malého Pavlíka. Tento film byl pro něj zlomový, kdy zjistil, 
že hraní ho velmi baví, rád se učí scénáře a vžívá se do své 
role. Následovala další hlavní dětská role v seriálu Kája 
a Mat+Ema+Tika (který se vysílal v TV v době lockdow-
nu a pomáhal dětem při distanční výuce s  matematikou), 
dále pohádka Hodinářův učeň, kde hraje malého Urbana, 
dětský film TvMiniUni: Zloděj otázek a v neposlední řadě 
se objevil jako hlavní postava Mazla ve filmu Mazel a ta-
jemství lesa. Tento film měl premiéru v kinech o letošních 
letních prázdninách a Sebastian byl pozván na řadu dět-
ských filmových festivalů, např. do Plzně, Ostrova, Zlína, 
ale i do Švýcarska na 17. švýcarský filmový festival za sekci 
ZFF FOR KIDS, kde film sám jako jediný z delegace k fil-
mu prezentoval v angličtině za naši republiku. Zároveň film 
Mazel a tajemství lesa získal na 61. dětském filmovém fes-
tivalu ve Zlíně Cenu města Zlína za divácky nejúspěšnější 

film Zlaté jablko.  Cenu přebíral spolu s panem režisérem 
Oukropcem při vyhlášení v přímém přenosu. Sám věří, že 
jeho herecká cesta bude pokračovat, začal se věnovat inten-
zivně i dabingu, často se objevuje v českých seriálech.

rč

Říčanský herec Sebastian

U bobeše se vyrábí mezistěny pro včely
Sociální	podnik	U	Bobeše,	z.	ú.,	otevřel	v	říjnu	novou	výrobnu	včelích	
mezistěn.	Nachází	se	v	nově	postavené	budově	v	sousedství	sběrné-
ho	dvora	v	Říčanech,	která	patří	zahradnické	firmě	MACOM	GARDEN	
s.r.o.	Na	celém	výrobním	procesu	se	částečně	podílejí	hendikepova-
ní,	kteří	jsou	stálými	zaměstnanci.
Kromě	dílny	zde	mají	i	své	zázemí	včetně	kuchyně	a	společenské	
místnosti.	K	dispozici	je	také	pracovní	dílna	pro	potřeby	rukodělných	

činností,	jako	je	zpra-
cování	přebytečných	
mezistěn	na	voskové	
svíčky.	Více	informací	
www.ubobese.cz	
a	www.bobesovyme-
zisteny.cz..

Jana Machová, 
U Bobeše, z. ú.

Vzpomínka
S neutuchajícím 
pocitem ztráty 
vám musíme 
oznámit, že 
jsme dne 19. 
září 2021 přišli 
o nejmilovaněj-
ší tetu – paní 
Miluši Snětivou. 
Opustila nás 
po krátkém boji 
se zákeřnou 
nemocí u sebe 
doma v kruhu 
celé rodiny.
Většina z vás ji znala jako učitelku a zástupkyni na zá-
kladní škole, pro nás to byla teta, která nás vychovala, 
pečovala o nás v době nemoci a stála při nás kdykoli 
jsme potřebovali. Tolik jsme ji milovali. Prosíme, zavzpo-
mínejte s námi. My vzpomínat nepřestaneme.
děkujeme všem, kteří jí byli oporou, ale nejvíce těm, 
kteří při ní stáli ve chvílích těžkých.

Její nejmladší kuřátka, Liliputka a zbytek rodiny

Poděkování
Poděkování	paní	Ireně	Moudré	za	překrásný	zájezd	ze	dne	12.	10.	
2021	do	Mariánská	Týnice	a	Rokycan.	Moc	děkují	účastníci	zájezdu.
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Hanna Hill patří v oblasti business 
a společenské módy mezi nejlepší 
české módní návrháře. Značka HH 
je zárukou vysoké kvality, jedineč-
nosti a nadčasového stylu, který 
nepodléhá módním trendům. sa-
lón HH nyní můžete navštívit v Ří-
čanech na Masarykově náměstí 

(v citlivě zrekonstruovaném domě 
vedle knihovny). Čeká vás krásné, 
inspirativní prostředí…

Hanna Hill vytváří osobitý styl pro 
muže i ženy. „Za více než dvacet let 
zkušeností v oboru mohu potvrdit, že 
heslo – šaty dělají člověka, bezezbytku 
platí. V dobře padnoucích kvalitních 
šatech, obleku na míru, či sako-plédu 
se budete cítit výjimečně, sebevědomě, 
a to se odrazí i na vašem vystupová-
ní,“ říká Hanna Hill. „Vždy jde o vyla-
dění stylu klienta a posunutí hranic. 
Ale velmi zásadní při změně image je, 
aby se klient cítil v novém stylu spoko-
jen a měl více než dobrý pocit. On ten 
„dobrý pocit“ je velmi důležitý. Mým 
základním pravidlem je podtrhnout 
osobnost každého klienta, a pokud je 
potřeba, elegantně skrýt nedostatky,“ 
dodává s úsměvem paní Hill. 

Salón HH nabízí komplexní služby 
šití na míru. Obleky, kabáty, šaty 
a také poradenství.  „Zrealizujeme 
jen jedny šaty na míru, nebo vytvoříme 
celý šatník, ale vše bude obsahovat 
několik navzájem kombinovatelných 
prvků,“ doplňuje Hanna Hill. „Všech-
ny modely jsou vyrobeny z kvalitních 
anglických nebo italských látek, ji-
nak vše ostatní vzniká u nás v ČR. 
Ráda podporuji výrobu v naší zemi.“ 

hh
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Jediné, co je opravdové, jste Vy…
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„Nyní dokončuji kolekci unikátních 
sako-plédů pro ženy, které již nechtějí 
nosit mnohdy nepohodlná saka. Rády 
ocení komfort, sofistikovanost, styl! Vy-
brat si budete moci ze čtyř barev. Sako-
-pléd bude v prodeji v říčanském salónu 
od prosince. Dopřejte si krásný dárek 
k Vánocům.

starDance
Hanna Hill  je také pevně spojena 
s designem nádherných tanečních 
a společenských modelů prvních pěti 
řad taneční soutěže StarDance. „Na-
vrhla jsem  přes 600 modelů a z toho jich 
bylo zrealizováno kolem 500. Snažila 
jsem se prvky tanečního světa skloubit 
s klasickou elegancí. Při navrhování jsem 
vycházela z hudby, z typu tance, z osob-
nosti tanečníka – vše si muselo propojit. 
Byla to nádherná práce, ale velice nároč-
ná,“ usmívá se paní Hanna, jejíž modely 
oblékají například i známé osobnosti, či 
televizní moderátoři.

l Zakázkové šití pánských obleků, košilí, 
kabátů, smokingů, fraků a společenské módy

l Zakázkové šití dámských šatů, 
společenské módy, kolekce  

sako-pledů
l Tvorba osobního stylingu, vytvoření image 

na míru, firemního dress-code
l Dárkové, vánoční poukazy 

mASAryKOVO NáměSTí 
65/28, ŘíČANy,  
Tel: +420 603 537 276

info@hannahill.com,  
www.hannahill.com

60 texty.kuryr@ricany.cz
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boty benet v listopadu: 
Nakupte dárky na Vánoce včas
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Listopad sice teprve začíná, ale Vánoce se nezadrži-
telně blíží a s nimi souvisí i předvánoční shon a sna-
ha pořídit co nejlepší dárky pro naši rodinu, přátele 
a blízké. Kde brát každý rok nápad, jak vymyslet co 
nejlepší a nejoriginálnější dárek? Zkuste to letos 
trochu jinak.

Možná se vám při představě vánočního dárku z ob-
chodu s botami vybaví pouze kostkované papuče pro 
babičku nebo dědu. Ale to je chyba. Nikdy nebyl v na-
bídce obuvi tak velký výběr, jako je tomu v současnosti, 
a rozhodně neplatí, že kvalitní botičky nemůžou udělat 
obdarovanému radost, a to velkou. Kromě toho u nás 
v obchodě neomezujeme nabídku pouze na obuv. Nejen 
jako dárek na Vánoce u nás můžete pořídit kabelky růz-
ných barev, materiálu i velikosti, tašky na notebook, 
které dnes vytváří vkusný a kvalitní designový doplněk, 
batohy a batůžky pro děti i dospělé včetně oblíbených 

„urban“ batohů nahrazujících kabelku, peněženky, ale 
také čepice, barety, punčochy či ponožky s vánočním 
motivem. Pásky a opasky, manikúry, deštníky a různé 
nezbytné drobnosti už jen doplňují celkovou nabídku.
Ještě stále to je málo? V nabídce máme zimní obuv s ne-
promokavou goretexovou membránou, ideální do sně-
hu a zimních plískanic. Botičky u nás pořídíte dámské, 
pánské i dětské, a to ve všech možných velikostech. 
A kdo se pořád nemůže rozhodnout a neví, čím udělat 
svým blízkým radost, pro něj je úplně nejlepším tipem 
dárková poukázka, se kterou si obdarovaný po Váno-
cích přijde dárek vybrat sám podle svého vkusu.

Budeme se na Vás těšit v našem obchodě Boty Benet 
na Masarykově náměstí.

Tým BOTY Benet
www.botybenet.cz

323602864
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reAliTNí POrADNA
ing. Jana 
Karlachová
REMAX Alfa
Realitní makléřka  
pro Říčany a okolí

Chcete také poradit 
při prodeji, koupi 
nebo pronájmu ne-
movitosti? pošlete mi 
svůj dotaz k problé-
mu, který řešíte. 

Otázka: Dobrý den, potřeboval bych prodat byt, 
na který jsem si vzal před 6 roky hypotéku. Jak bych 
měl postupovat? Děkuji, Milan B.

ODPOVĚď: Prodej i koupě nemovitosti zatížené hypoté-
kou stávajícího majitele jsou zcela běžné. Zástavní právo 
k nemovitosti není překážkou prodeje ani koupě nemovi-
tosti, naopak v dnešní době takové obchody běžně probí-
hají. Tuto skutečnost je však nutné zohlednit ve smluvních 
dokumentech. Před podpisem kupní smlouvy a smlouvy 
o úschově se musí prodávající a kupující dohodnout na tom, 

jakým způsobem se zástavní právo vypořádá. Nejčastěji se 
zástavní právo na nemovitosti řeší předčasným splacením 
daného úvěru z kupní ceny nemovitosti a následným výma-
zem zástavního práva z katastru nemovitostí. Celý proces 
prodeje může trvat asi o 1-2 měsíce déle než v případě pro-
deje nemovitosti bez hypotéky. V tomto případě doporučuji 
obrátit se na realitní kancelář, která zajistí správný postup, 
aby prodej, splacení hypotéky i výmaz zástavního práva 
z katastru proběhl bez komplikací.

Otázka: Dobrý den. Chtěla bych prodat chatu a ná-
sledně do půl roku koupit rodinný dum. Veškeré peníze 
z prodeje chaty chci použít na koupi tohoto domu. Mu-
sím zaplatit daň z příjmu nebo ne? Jitka T.

ODPOVĚď: Dobrý den, pokud použijete peníze za prodej 
chaty k pořízení vlastního bydlení, pak jste od platby daně 
z příjmu osvobozena. Je tam podmínka, že tuto vlastní ne-
movitost k bydlení musíte koupit do konce následujícího 
roku po roce, ve kterém došlo k prodeji první nemovitosti.

Vaše dotazy k realitní problematice můžete 
posílat na e-mail: jana.karlachova@re-max.cz 

nebo dotazy  
volejte na 
tel.: 606 792 574
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FITNESS
        KLUB

„Rozhodnutí udělat něco pro své zdraví a zapracovat
na zlepšení kondice nás přivedlo do klubu Park Holiday,

který se brzy stal pevnou součástí našeho života.

Oslovily nás zde široké možnosti sportovního vyžití,
ale zejména klidná klubová atmosféra, která je protipólem
všech masových zařízení. Klub je v tomto směru opravdu

výjimečný, protože do konce roku 2022 plánuje ukončit
přijímání nových členů, aby tuto exkluzivitu,

pro nás členy, zaručil.

Každá návštěva klubu nás neskutečně nabíjí pozitivní
energií. V rámci klubových akcí jsme zde potkali mnoho 

zajímavých lidí, kteří mají podobné zájmy a pohled
na svět. Mnozí z nich jsou dnes našimi přáteli.

V Parku Holiday se cítíme opravdu skvěle.“

Proč jsme členy klubu

na svět. Mnozí z nich jsou dnes našimi přáteli.
V Parku Holiday se cítíme opravdu skvěle.“V Parku Holiday se cítíme opravdu skvěle.“

klubparkholiday.czBenice
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na svět. Mnozí z nich jsou dnes našimi přáteli.
V Parku Holiday se cítíme opravdu skvěle.“V Parku Holiday se cítíme opravdu skvěle.“

Vyzkoušejte!

3 MĚSÍCE
ZA CENU 2

PLATÍ DO
31
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        Vinice Říčany – společenství křesťanů
Vinice je malá evangelikální církev, která 
působí v Říčanech přes deset let. Hlásí-
me se k biblickému křesťanství a k „víře 
Beránkově“, jak o ní mluvil a psal J. A. 
Komenský a později i Moravští bratři. 
V uplynulém čtvrtletí jsme měli tu ra-
dostnou příležitost pokřtít další tři lidi, 
kteří tak odpověděli na Ježíšovo zavolá-
ní. Bible říká, že ve křtu (ponořením) ze-
mřeli a byli vzkříšení do nového života, 
znovuzrození. 
Skutečné křesťanství není náboženství ale reálný, osob-
ní, blízký a důvěrný vztah s živým Bohem. Vztah milu-
jícího Otce s milovaným synem, s milovanou dcerou. 
A příběh Stvořitele, který tak miluje každého člověka, že 
dovolil, aby jeho jednorozený Syn zemřel místo nás, je 
největší milostný příběh světa. Kdybyste ho chtěli slyšet 
vyprávěný do větších podrobností, které vám vykulí oči 
a otevřou pusu údivem, můžete si ho přijít poslechnout:
V úterý večer v Olivově 312 od 19 h míváme setkání nad 
biblickými základy víry a vztahu s Bohem s úplnými 
začátečníky. Je to místo otevřené pro lidi, kteří hledají, 
kteří se zajímají, kteří zkoumají, i ty, kteří už věří, ale 
chtějí lépe porozumět. Jste srdečně zváni.

Ve středu večer míváme online setkání 
přes Zoom nad zcela praktickými otáz-
kami a tématy, která přináší dennoden-
ní život s Ježíšem. 
V neděli míváme od 16 h shromáždění, 
kam přicházejí i přátelé a hosté z jiných 
křesťanských církví. Náplní jsou chvá-
ly, modlitby, večeře Páně.
Nově připravujeme pravidelná setkání 
nad základy biblické víry a vztahu s Bo-

hem pro mládež (cca 11 – 16 let) – živě, svižně, oprav-
dově, prakticky, biblicky, diskusně, podpůrně, kriticky 
rozumně, humorně, pravdivě, upřímně, přátelsky… 
Kdybyste se vy nebo vaše děti chtěli připojit, rodiče 
mládežníků jsou samozřejmě vítání, aby si nás „oťukli“. 
Setkání budou (zatím) v sobotu v 10 h.
Těšíme se na vás o adventní neděli, kdy v pásmu sdíle-
ném s Církví bratrskou, s MAS Říčansko a Olivovnou 
pro vás už po několikáté budeme hrát rockové písně 
a balady – tentokrát díky hostům i s kompletní rytmi-
kou!

Za Vinici Říčany Jiří a Anna Klimešovi
www.vinicericany.cz

facebook.com/vinicericany

Jak víte, že nějaký 
Ježíš vůbec existoval?
Ježíš Kristus je pro mnohé velmi kontroverzní osob-
ností. Činí si nároky na naše životy, koná nevídané 
zázraky, dokonce vstane z mrtvých a prohlašuje se 
za rovného Bohu. To je tak těžko pochopitelná sku-
tečnost, že je pro mnohé lidi nejjednodušší existen-
ci Krista popřít. Říkají: „Kdo ví, jestli vůbec exis-
toval.“  „Je jen výmyslem církve pro ovládání lidí.“   
Existence Ježíše Krista je však historicky nezpochybni-
telným faktem, nikoliv pouze náboženským dogmatem. 
Existuje tolik důkazů, že žádný seriózní historik tuto 
skutečnost nemůže popřít.
Pokud i vy přemýšlíte nad tím, zda Ježíš exis-
toval a proč je tak důležitý, nenechte si ujít sé-
rii kázání na téma:  Úřady Ježíše Krista 
Přijďte prozkoumat tajemství úřadů Ježíše Krista, o kte-
rých čteme v proroctvích Starého zákona, které vykoná-
val v době Nového zákona a vykonává je i dnes.
07. 11. - Pán a Spasitel
21. 11. - Král
28. 11. - Kněz
05. 12. - Prorok
Setkání se konají vždy v neděli od 9.30 hod. v kulturním 
sále restaurace U Boudů, Mírová 66, Kolovraty.

Církev bratrská Říčany 

• Kvalita i vstřícnost.
• Teplý pult s hotovými
 pokrmy s sebou.
• Čerstvost je naše zásada.

 

v kvalitě 

Potraviny Květ
Nově rozkvétají.
A ten rozdíl vám
bude vonět!
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V Contera Parku Říčany pokračuje rozsáhlá rekonstruk-
ce, která areál promění k nepoznání. Aktuálně dostává 
novou podobu přední část objektu Sanitas a v nejbliž-
ších dnech se dočká nové skleněné fasády budova s no-
vým názvem TERRA, kde donedávna působila drogerie 
Rossmann. V parku probíhá také zásadní revitalizace 
zpevněných ploch a zeleně.

Contera sídlí v Říčanech již více než deset let a vloni se 
pustila do rekonstrukce objektů, které do svého vlastnic-
tví získala v roce 2018. Největší skladový objekt v par-
ku známý pod názvem Sanitas podstupuje nyní v první 
fázi modernizací. Část vícepodlažního skladu se mění 
na kanceláře a obchodní prostory. Jedná se o přední část 
budovy přilehlé k ulici U Sanitasu, která bude v budouc-
nu napojena na stávající obchodní zónu.

Prostory v prvním podlaží budovy Sanitas mají již své 
nájemce. Je to například společnost Intercars a Safibra. 
Kancelářské prostory, showroom a další zázemí ve dru-
hém a třetím podlaží budovy o celkové výměře více než 
6 000 m2 zde bude mít největší nájemce v říčanském 
parku, velkoobchod s elektronikou FAST ČR. Podstatná 
část rekonstrukce budovy bude hotová na jaře 2022. 

maloobchod i nová zeleň
Velkou proměnou prochází také budova TERRA, kde 
ještě donedávna fungovala drogerie Rossmann. Z té 
nyní zbyl pouze skelet, na který v nadcházejících dnech 

Contera namontuje novou fasádu. Tato část rekonstruk-
ce, jejíž součástí bude i rozšíření objektu, by měla být 
hotova do jara 2022. Po dokončení se v prvním podlaží 
budou nacházet maloobchodní jednotky pro drogerii 
Rossmann, společnost Spokojený pes a další nájemce. 
O podlaží výše vzniknou v rámci první fáze nové kance-
láře k pronájmu a své ústředí sem také přesune samotná 
Contera. Ta aktuálně sídlí v budově Q, která projde reno-
vací v příštím roce. 

Pokud jste v nedávné době do Contera Parku zajeli, tak 
jste si všimli několika uzavírek. Ty jsou vynucené probí-
hající výměnou povrchů zdejších zpevněných ploch, tedy 
silnic, chodníků a parkovišť, které nebyly v odpovídají-
cím stavu. 

„Nezanedbatelnou součástí rekonstrukce je i obnova 
a rozšíření zdejší zeleně. Ta byla zahájena v loňském roce 
a nyní pokračujeme v rámci obnovy povrchů zpevněných 
ploch. Naším cílem je v tomto ohledu dosáhnout vyššího 
standardu, aby se Contera Park Říčany stal ještě lepším 
místem, kam budou lidé rádi jezdit za prací, nákupy 
i kvalitními službami,“ říká Tomáš Kotlovský, projekto-
vý ředitel společnosti Contera.
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rekonstruuje budovy, povrchy i zeleň

• Kvalita i vstřícnost.
• Teplý pult s hotovými
 pokrmy s sebou.
• Čerstvost je naše zásada.

 

v kvalitě 

Potraviny Květ
Nově rozkvétají.
A ten rozdíl vám
bude vonět!
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Posuňte bezpečí vašeho domova o úroveň výše

pomalu se blíží podzim, dny se krá-
tí a tma je už v 5 odpoledne. Maji-
telé často nechávají své rodinné 
domky nechráněné, v domnění, že 
jsou mezi svou komunitou v bezpe-
čí. to ale naopak působí jako mag-
net na zloděje. Myslíte si, že se vás 
to netýká? Čtěte, než bude pozdě…

Ať už si zloděj jde pro vaše cennosti, 
či vám jde „jen“ vyprázdnit spižír-
nu, narušuje tím vaše soukromí. 
Jsou i tací zloději, kteří se nebrání 
vás navštívit zatímco doma spoko-
jeně spíte. Nemyslete si, že krádeže 
a vloupačky jsou minulostí. Středo-
český kraj je pro vloupání notorický. 
V okrese Praha-východ došlo během 
posledního roku k až 425 případům 
krádeže vloupáním.
Většinu zlodějů neodradí ani přítom-
nost sousedů ve vedlejším bytě nebo 
na sousední zahradě. Bohužel se ne-
můžete spolehnout ani na hlídacího 
psa. Pokud jde o zabezpečení vaší 
domácnosti, spolehnout se můžete 
hlavně na profesionální zabezpečo-
vací systém (tzv. EZS) a dohledovou 
bezpečnostní službu. 
Profesionální zabezpečovací systé-
my jsou dnes dobře chráněné proti 
sabotáži, a to i v případě bezdráto-
vých alarmů. Běžně lze domácnost 
vybavit pohybovými senzory, mag-

netickými kontakty na dveře a okna, 
čidly pro detekci vody a ohně, a jiný-
mi chytrými prvky sloužící k ovládá-
ní domácnosti. 

Jak tedy jednoduše zajistit 
bezpečí vašeho domova?
Avšak samotný systém vám nestačí. 
Více než 80 % poplachů, které zaří-
zení zaznamenají, jsou způsobené 
vadou obsluhy alarmu nebo jsou fa-
lešné. Kromě toho se může stát, že si 
poplachu ani nevšimnete. Od toho 
jsou tady bezpečnostní agentury, 
které nabízí služby takzvaného pul-
tu centrální ochrany. O co se jedná? 
Spočívá to v tom, že v případě popla-
chu k vám vyrazí hlídka, která objekt 
obhlídne, a zkontroluje, zda je vše 
v pořádku.
Má to ale háček. Hlídky mají v ně-
kterých případech dlouhý dojezdový 
čas. Navíc, jelikož se většinou jedná 
o falešné poplachy, můžou vám tyto 
výjezdy službu výrazně prodražit – 
vždy jsou totiž zpoplatněné. Služba 
pultu centrální ochrany tak zákazní-
ka často vyjde na více než 10 000 Kč 
ročně.
Jak tedy jednoduše zajistit bezpečí 
vašeho domova? Jedno řešení zde je. 
Služba, která umí problematiku bez-
pečnostních dohledových služeb řešit 
chytře. Služba BEDO SOS přesouvá 

procesy zabezpečení do digitálního 
světa, a díky chytrému algoritmu 
dokáže nastalé situace vyhodnotit 
bleskurychle. Jako příklad si uveďme 
situaci vypuklého požáru, ve které 
BEDO SOS ohlásí hasičům vzniklý 
požár již za 3 minuty. Bez zabezpe-
čovacího systému a dohledové služby 
trvá ohlášení v průměru až 17 minut. 
Služba BEDO SOS se nespoléhá 
na pracovníky bezpečnostních agen-
tur a v krizových situacích volá rov-
nou profesionály – tedy hasiče, policii 
nebo záchranku. Díky tomu poplachy 
vyřeší mnohem rychleji a zabrání 
mnoha škodám. Služba BEDO SOS 
je navíc mnohonásobně levnější než 
klasické bezpečnostní agentury. 
K fungování jakéhokoliv pultu cen-
trální ochrany potřebujete mít do-
mácnost vybavenou certifikovaným 
zabezpečovacích systémem. Typicky 
se jedná o systémy značek Jablotron, 
Ajax nebo Paradox. Chytrou službu 
BEDO SOS zprovozníte na většině 
alarmů dostupných na trhu.

Posuňte zabezpečení vašeho domova 
na vyšší úroveň. BEDO SOS za vás 
vyřeší nečekané situace -rychle 
a spolehlivě. Navíc v rámci akce mů-
žete službu vyzkoušet až na 3 měsíce 
zdarma. Více informací se dozvíte 
na www.bedosos.cz.

Mezi námi
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Dovoluji si tímto reagovat na informační leták, kterým 
město Říčany dává na vědomí záměr v jedné z jeho rezi-
denční čtvrti vytvořit systém jednosměrných ulic spolu 
s různými zpomalovacími prvky, retardéry atd.
Žiji v Říčanech přes 50 let a dosud jsem neměl potřebu 
veřejně se vyjádřit k některým věcem, které se ve městě 
dějí, zvláště v poslední době.
Bydlíme v klidné vilové čtvrti města, kde se všichni souse-
dé znají, navzájem se zdraví a mnoho z nás tu žije po celé 
generace. Ulice zde jsou krásně široké, klidné, s chod-
níky po obou stranách, pouličním osvětlením; mnoho 
ulic je slepých nebo neprůjezdných tranzitní dopravou. 
Nyní se na základě projednání s několika nespokojenými 
obyvateli město rozhoduje, že by v celé této oblasti (ulice 
Labská, Vltavská, Sázavská, Otavská atd.) vytvořilo další 
systém jednosměrných ulic.
Uvažujeme, co se asi mohlo stát, když co Říčany stojí, ne-
bylo to zapotřebí a potřeba to není ani nyní. Když se baví-
me se sousedy, NIKDO z nich žádné jednosměrky nechce 
a vůbec nechápeme, jak to mohlo někoho napadnout.
Pravděpodobně to souvisí se zjednosměrněním ulice Ji-
zerská. To jsme se všichni domnívali, že naprosto postačí, 
doprava se výrazně omezila a další dopravní regulace je 
proti zdravému lidskému rozumu.
Je pozoruhodné, že na základě požadavků několika jedin-
ců město okamžitě reaguje, když se ale objeví problém 
v podobě řádně a se všemi náležitostmi vypsaného refe-

renda, zastupitelé ho smetou ze stolu.
Pokud někomu vadí, že okolo jeho domu projede za celý 
den maximálně několik desítek aut, měl by pochopit, že 
pokud by takto postupoval každý občan města, museli 
bychom všichni jezdit na kole.
Pokud je navíc mezi těmito lidmi člověk, kterému vadilo 
např. to, že v zimě na čerstvém vzduchu
sáňkují venku děti bez roušek, myslím, že to o něčem vy-
povídá.
Bydlím v domě s rohovou parcelou, kde vchod je z ulice 
Sázavská a garážové stání v ulici Vltavská.
Pokud by se tedy tento geniální nápad realizoval, nemohli 
bychom např. vyjet z garáže a zajet před vchod, museli 
bychom objíždět celý blok, tzn. cca ½ km. Takto jsou ale 
zde postaveny téměř všechny rohové domy a vznikaly by 
absurdní situace, že kvůli několika metrům by museli lidé 
objíždět celou čtvrť.
 Není přece možné, aby takto několik militantních je-
dinců svými nesmyslnými požadavky otravovalo a zne-
příjemňovalo život několika stovkám či tisícům obyvatel.
Podobné nápady vznikající od stolu, bez znalosti věci 
a všech souvislostí pak ale uškodí většině.
Věc by se měla začátkem listopadu znovu projednávat, 
proto doufáme, že zvítězí zdravý rozum, protože pro na-
prostou většinu místních by to byla jen další zbytečná re-
gulace tam, kde není zapotřebí.

Děkuji za pochopení Jiří Kapr

Dopravní omezení
Názory
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Klub šachistů Říčany 1925
www.sachyricany.cz

4. míSTO NA miSTrOVSTVí 
Čr DO OSmi leT
V Nových Hradech se konalo dvou-
denní MČR dětí do osmi let. Říčany 
reprezentovaly čtyři děti a dočkali 
jsme se velmi příjemného úspěchu. 
Ve startovním poli 44 chlapců a 17 dí-
vek skončil Edvard Kolář na 4. místě. 

Stanislav Stárek

meDAile Z KrAJSKéHO 
PŘebOrU mláDeŽe
Dvoudenní KP se letos konal poprvé 
ve Mšeně. Pořadatel načasoval ter-
mín velmi zajímavě. Přímo na ná-
městí se konaly burčákové slavnosti, 
takže si každá věková kategorie užila 
mimo šachy i například skákacího 
hradu nebo přehlídky motokár (a do-
provod zaslouženě již zmiňovaného 
burčáku).
Naší výpravě se podařilo ukořistit 
šest cenných kovů, což je výborný 
výsledek. 
Sehnoutka Vít – HD10 - 3. místo 
Mrázek Adam – HD14 - 3. místo 
Myšková Veronika – HD14 - 2. místo 
mezi děvčaty 
Le Martin – HD16. - 2. místo 
Síleš Jan – HD16 – 3. místo
Sehnoutková Laura – HD16 - 2. mís-
to mezi děvčaty 
Na 5. místech skončili Edvard Ko-
lář a Anna Kratochvílová, 7. místo 

Dominik Janšta kategorie do 10 let.  
6. místo obsadil Vojtěch Sehnoutka, 
9. místo Matěj Procházka v kategorii 
do 14 let. Přeboru se zúčastnila přes-
ná stovka hráčů.   Veronika Zemenová

miSTryNěmi Čr VOráČKO-
Vá A ZlámANá
V Rychnově n/Kněžnou se odehráva-
lo MČR seniorů. Do týdenního zápo-
lení se zapojilo 147 hráčů. V kategorii 
nad 50 let obhájila mistrovský titul 
Jarmila Voráčková. V kategorii nad 
60 let zvítězila Tatjana Zlámaná.  

Jaroslav Říha
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PODZimNí SKliZeň: VyDAŘeNé ZáVODy 
A POZVáNKA NA AKADemii

Atletický oddíl pořádal odložený závod a Žákovský at-
letický den
Odložený závod proběhl v neděli 19. září a Žákovský at-
letický den v sobotu 2. října. Obou závodů se zúčastnilo 
pokaždé přes 150 dětí. Hlavně účast nejmenších dětí a at-
letických přípravek byla hojná, žákovské kategorie byly 
méně obsazené i díky současně pořádanému krajskému 
poháru, resp. Mistrovství ČR žáků a žákyň. Jsme rádi, že 
k nám jezdí atleti z jiných oddílů, konkurence je nesmírně 
důležitá pro nás trenéry, pro závodníky, ale i pro rodiče. 
Všichni vidíme, kde je potřeba přidat. 
Během léta jsme pořídili malé doskočiště pro skok vyso-
ký, velké doskočiště již máme z minulých let. Díky dotaci 
z Krajského úřadu Středočeského kraje jsme pořídili do-
skočiště pro skok o tyči. Tímto Krajskému úřadu děkuje-
me za podporu říčanské atletiky. Zanedlouho nás čeká 

rekonstrukce umělých 
povrchů na obou víceúče-
lových hřištích. A možná, 
že v příštích letech alespoň 
na jednom námi pořáda-
ném závodě zařadíme skok 
do výšky.
Děkujeme všem sportov-
cům, kteří si přišli zazávo-
dit. Děkujeme rodičům, 
kteří je za sportem dopro-
vodili. Samozřejmě děkuje-
me všem trenérům, kteří se 

na organizaci závodu podíleli a nově také našim dorosten-
cům – pomocníkům. Velké poděkování patří městu Říča-
ny, které finančně podpořilo Odložený závod a společnou 
sokolskou sportovní sobotu 2. října, kdy se konal Žákov-
ský atletický den a tenisový Šlehačkový pohár. Děkujeme.

Atletický oddíl
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Na taneční šampionát formací v ra-
kouském Grazu 9. - 10. 10. 2021 jsme 
se jako jediný oddíl z ČR nominovali 
ve starší i v mladší kategorii. Připravit 
se bylo to letos po lockdownu oprav-
du složité.
Mezi stovkami soupeřů jsme se ne-
ztratili.  V obou kategoriích obě naše 
uskupení dosáhla hezkého umístění – 
každá formace v semifinále. 
Na MS seniorek (od 14 let) se naše 
Madonna Ladies probojovala na 11. 
místo. 
ME juniorek (do 14 let) pro nás skon-
čilo (po chybě) „zklamaným“ 12. 
místem formace Madonna. Ale je po-
třeba dodat, že obě formace byly zcela 
nově vytvořeny a obě mohou ve svých 
ktg. ješte několik let zůstat. Patřili 
jsme mezi nejmladší v obou věko-
vých ktg. Přípravu na MS a ME jsme 
začali pouhé dva měsíce před šampi-

onátem.  Na rozdíl od ruských či ma-
ďarských reprezentací, které získaly 
všechny medailové pozice, jsme ani 
nemohli v ČR dlouhodobě trénovat. 
Opatření vlády ČR byla pro české 
sportovce jednoznačně nejhorší. Se 
soupeři jsme tak neměli srovnatelné 
podmínky. 
Letos nás čeká ještě ME starší for-
mace Madonna Ladies – 20. 11., 
a třeba také mistrovství republiky.

střípky z rakouského šampionátu: 
- Díky obětavým rodičům měla twis-
tová výprava skvělý catering přímo 
u haly. Obětaví manželé Zaalovi vařili 
jídlo v karavanu (pro 40 osob!), jiní 
chystali ovoce, zeleninu... 
 - Rakouští organizátoři každou oso-
bu v hale při příchodu řádně epide-
micky prověřili a označkovali, stejně, 
jako jsme činili sami na našich sou-

těžích 18. 9. a 2. 10. Ovšem v hale už 
žádné roušky – na rozdíl od našich 
soutěží – takřka nikdo neměl.
-  Mladší členky si našly nové kama-
rádky. Všichni jsme si také užívali 
zvýšené pozornosti v českých repre-
zentačních soupravách. 
- Takřka na hodinu jsme vyblokovali 
místní McDonalds, když jsme dětem 
na cestě zpět kupovali 40x menu k ve-
čeři.
 - Cestu do Grazu jsme podřídili i vol-
bám – v pátek 8. 9. ve 14 hod. dospělí 
členové odvolili v Českých Budějovi-
cích.
Rádi bychom touto cestou ještě po-
děkovali rodičům, kteří pomáhali, 
městu Říčany za podporu činnosti 
a ČSAR za spolupráci.

Jiří Boháček
Vedoucí TŠ Twist Říčany

 TŠ Twist na mistrovství světa 
a evropy v rokenrolu
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rugby Club mountfield Říčany
www.rugbyricany.cz, www.twitter.com/rugbyricany, www.facebook.com/rcricany

mUŽi
Říčany stále nepoznaly v extralize 
porážku
Po čtyřech odehraných kolech extraligy 
má říčanský Mountfield na kontě čtyři 
vítězství. Po demolici Slavie, o které 
jsme psali v minulém čísle, změřili ří-
čanští ragbisté síly s finalisty poslední-
ho ročníku soutěže, Spartou a Tatrou, 
a oba duely přinesly dramatickou podí-
vanou s vítězným koncem. 

Na Spartě prohrávali modrobílí o polo-
čase 12:13, jenže po pauze zaúřadoval 
dvakrát z trestného kopu Tristan Ho-
rak a jedenáct minut před koncem Jan 
Kučera položením zvýšil na 23:13 pro 
Říčany. O pět minut později ale Sparta, 
hrající po vyloučení Horaka v početní 
výhodě, odpověděla pětkou s násled-
ným prokopem a snížila na rozdíl tří 
bodů. Sparťané poté vyvinuli velký 
tlak, ale skóre zápasu už se nezměnilo 
a Mountfield připsal cennou výhru.
Jestli si příznivci Říčan dělali naděje 
na klidnější průběh zápasu s Tatrou, 
hororová dvanáctiminutovka v průbě-
hu druhé půle je z této představy vyved-
la. Mountfield v prvním poločase utká-
ní dominoval a postupně navyšoval 
své vedení. I začátek druhého dějství 
patřil domácím a v padesáté minutě 
ukazovala tabule skóre stav 25:0. Pou-
hých dvanáct minut však stačilo Tatře 
ke snížení bodového rozdílu na pouhý 
bod - 25:24. Smíchovští během této 
doby položili čtyři pětky, pomohla jim 
k tomu i početní výhoda, když říčan-
ským chyběl dočasně vykázaný Matěj 
Růžička a také zranění klíčových hráčů 

Říčan, Horaka a Schlangera. Na ná-
stup Tatry naštěstí odpověděl pětkou 
a prokopem Tomáš Vrba a i když sedm 
bodů zaznamenali stejným způsobem 
několik minut před koncem i hosté, 
platil na konci duelu jednobodový roz-
díl 32:31 pro Říčany!

mláDeŽ
Dívčí ragby se v Říčanech dobře 
rozvíjí
Ragby bylo v minulých dobách tradič-
ně považováno za sport mužů, jenže 
tato nádherná hra baví a naplňuje 
kluky i holky a dnes je ženské ragby 
plnohodnotným členem světové i čes-
ké ragbyové rodiny. Až do patnácti let 
hrají a trénují děvčata v jednom týmu 
společně s chlapci, až poté mají samo-
statné soutěže. Právě věkové kategorie 
děvčat 15-18 let jsou i přes trvalý ná-
růst počtu ragbistek problematické, 
řada klubů nemá adekvátní počty, aby 

sestavily vlastní dívčí tým. Jsme proto 
hrdi, že jsme u nás v Říčanech vycho-
vali dostatek talentovaných hráček 
a mohli tak sestavit tým do 15 let, kte-
rý zaznamenává úspěchy na turnajích 
napříč republikou. Naposledy nenašly 
říčanské holky přemožitele na turnaji 
v Olomouci. Dívky mají skvělou partu 
a rády přivítají v týmu i další adeptky 
říčanského dresu, nábory holek (a sa-
mozřejmě i kluků) probíhají v našem 
klubu po celý rok.

UDálOSTi 
Úspěchy mládežnických ragbyových 
reprezentací
Letošní rok je ve znamení výborných 
výsledků reprezentací. Práce klubových 
a reprezentačních trenérů nese ovoce 
a příslib dalšího růstu českého ragby. 
Velký podíl na tom mají i naši trenéři 
v klubu i sportovním centru mládeže. 
Pojďme si reprezentační výsledky projít 
po jednotlivých kategoriích.
U18 junioři – vítězstvím nad Švýcar-
skem postoupili na turnaj nejvyšší 
divize Mistrovství Evropy „Champion-
ship“. V ruském Kaliningradu prohráli 
s evropskými ragbyovými velmocemi 
Gruzií, Ruskem a Rumunskem, ale 
načerpali cenné zkušenosti. V kádru 
juniorky jsou naši Malec, Fokt, Denko, 
Švikovský, Pavlík, Frinta a Novák.
U18 junioři 7s – na turnaji v sedmičko-
vé olympijské variantě ragby nejvyšší 
divize ME „Championship“, kam se 
probojovali v předchozí sezóně, po-
razili Litvu a finalistu turnaje Rusko. 
Hráli i říčanští ragbisté Jelínek, Novák, 
Frinta, Pavlík a Masopust.
U20 – díky vítězství nad Polskem po-
stoupili čeští mladíci na turnaj nejvyšší 
divize Mistrovství Evropy „Champion-
ship“, turnaj se odehraje v listopadu 
v portugalské Coimbře. Proti Polsku 
nastoupili naši Dupuy, Mašek, Haš, 
Buček, Linhart a Kohout.

Mediální komise  
RC Mountfield Říčany

Rozvoj ragby dětí a mládeže je podporován dotacemi města Říčany
www.facebook.com/ragbydetiamladezercricany
Sportovní centrum mládeže finančně podporuje Středočeský kraj

utkání na Spartě přineslo emotivní okamžiky

robert trefný se probíjí obranou tatry

Říčanské holky slaví v olomouci
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Druhý říjnový víkend 
mnohým z nás oboha-
til sychravé dny jednou 
z vůbec nejstarších ta-

nečních soutěží v České republice. Říčan-
ský pohár se letos konal již po čtyřiačtyři-
cáté. Z pandemických důvodů uspořádal 
taneční klub Fuego tradiční únorovou sou-
těž výjimečně až v podzimních dnech, 9. 
až 10. října. Říčanský pohár tak navazoval 
plynule na páteční Fuego Cup. pro toto ře-
šení jsme se rozhodli, aby nebyla přerušena 
dlouholetá tradice a my tak jeden ročník 
nevynechali. i přes covidové komplikace 
však panovala celé tři dny stejně kouzelná 
atmosféra jako předešlé ročníky. 

Během pár probdělých nocí proměnilo Fuego 
říčanskou sportovní halu v krásně vyzdobený 
taneční sál připomínající prestižní zahraniční 
soutěže. Několikadenní přípravy vyvrcholily 
pátečním zahájením Mistrovství České re-
publiky v deseti tancích pro kategorie Senior 
I a II, které proběhlo v rámci zmíněného Fuego 
Cupu, a spolu s mistrovstvím proběhly ještě 
postupové soutěže seniorů. V sobotu a v nedě-
li, tedy pod hlavičkou Říčanského poháru, pak 
pokračovaly postupové soutěže včetně soutěží 
nejvyšší národní třídy A a taneční ligy, kterých 
se účastnili tanečníci různých výkonnostních 
tříd od juniorů až po seniory. Neděle byla za-
končena Super Taneční ligou seniorů, za kte-
rou páry získávají až dvojnásobný počet bodů. 

Taneční klub Fuego měl na soutěži významné 
zastoupení tanečních párů napříč věkovými 
kategoriemi i tanečními třídami. Některé do-
mácí páry dokonce dosáhly medailových příček. Už během 
sobotního dopoledne si Filip s Betty vytančili 2. místo v ka-
tegorii dospělých párů třídy B v latinskoamerických tancích. 
Tomovi a Šárce unikl pohár o pouhých pár bodů a ve stejné 
kategorii skončili na 5. místě. Oba páry získaly stejná umístě-
ní i v nedělní části soutěže. Nutno říct, že soutěž v této katego-
rii byla vícekolová a velmi vyrovnaná a ani porotci se nemohli 
shodnout, kdo by měl vyhrát. I páté místo je tedy velkým úspě-
chem. V taneční třídě D reprezentovali Fuego v tancích stan-
dardních opět Tom se Šárkou, kteří se umístili na 2. místě, 
a Betty tentokrát se Zdeňkem Zemanem, kteří hned v jejich 
první společné soutěži obsadili první místo na stupni vítězů.  

Speciální poděkování za organizaci celé akce patří vedení 
našeho tanečního klubu, kterými jsou zkušení tanečníci a tre-
néři Jan a Pavla Beránkovi. Za celý klub Fuego Říčany moc 
gratulujeme všem zúčastněným tanečním párům a těšíme se 
na další protančený víkend – na 45. ročník Říčanského pohá-

ru, který proběhne, doufáme, v tradičním únorovém termínu. 
První z dobíhajících tanečních kurzů, pod vedením manželů 
Vítových, které minulý rok přerušil covid, se pomalu chýlí 
ke konci (jedná se tedy o taneční, které začaly v loňském roce, 
ale kvůli covidu nemohly být dokončeny). Tímto bychom 
všechny chtěli pozvat na nábor do tanečního klubu Fuego. 
Není potřeba projít žádným výběrovým řízením ani nic po-
dobného, stačí přijít s dobrou náladou a chutí tančit. Bližší 
informace ohledně náboru budou uvedeny na facebookové 
stránce Fuego Říčany, webu a případně se je dozvíte na konci 
svých tanečních kurzů. Pokud by se vám termín náboru ne-
hodil, nebojte se přijít kdykoliv jindy a podívat se na tréninky 
soutěžních párů. Není nutné chodit v páru, pokud nemáte 
možnost se s někým domluvit. Přijďte tedy klidně i jako jed-
notlivci, máme nabídku kurzů i pro vás.

Těšíme se na viděnou na tanečním parketu.
Vaše Fuego

Tradice Říčanského poháru neporušena
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Florbalové sezóna se již naplno rozjela 
a říčanští hráči jsou její nedílnou sou-
částí. Draci byli zatím úspěšní ve všech 

kategoriích, od nejmenších v přípravce až po muže. 
První zápasy odehráli přípravkáři, kteří se nezalekli soupe-
řů a při své premiéře v soutěži na domácí půdě v hale Na Fi-
alce předvedli parádní výkony a vybojovali dvě výhry. Druž-
stvo elévů odehrálo ve své kategorii dobré zápasy a kluci 
předvedli hezké florbalové kombinace.
Mladší žáci vlétli do soutěže jako uragán a první turnaj na-
prosto ovládli. V osmi zápasech se jim podařilo nastřílet 68 
gólů a inkasovat pouze devět. Suverénně tedy postoupili 
do vyššího koše. Dařilo se i druhému týmu mladších žáků, 
který také postoupil do vyššího koše.
Starší žáci prošli obměnou a zatím se společně sehrávají. 
První turnaj se jim úplně nevydařil, ale předvedli kvalitní 
výkony a potenciál do dalších zápasů je velký. Rezervní tým 
starších žáků odehrál vyrovnané zápasy v domácím pro-
středí Na Fialce a vybojoval dvě vítězství.
Dorostenci společně s juniory naprosto dominují svým 
soutěžím. Dračí dorostenci kralovali prvnímu turnaji, kte-
rý zvládli odehrát bez inkasované branky. Prvnímu soupeři 
nadělili 23 gólů, druhému 6 a zatím jsou na špičce druhé 
dorostenecké ligy. Pozadu nezůstali ani junioři. Ti mají 
odehraná již dvě kola, zatím neprohráli, v posledním zápa-
se nadělili týmu z Kralup 22 gólů a vládnou tabulce druhé 
juniorské ligy.

Mužský tým bohužel nestačil ve 4. kole poháru Českého 
florbalu na tým Orka Čelákovice. Říčanští ale neztratili 
elán, ve dvou ligových kolech vyhráli všechny zápasy a na-
chází se na děleném prvním místě své soutěže. Mužská re-
zerva TTB má za sebou odehraná dvě kola. V nich se jim 
podařilo zvítězit ve třech zápasech ze čtyř a v týmu panuje 
s těmito výsledky naprostá spokojenost.

Domácí zápasy
Rádi bychom vás pozvali na domácí zápasy Dračích junio-
rů, které se budou hrát 13. 11. v hale v Kostelci nad Černý-
mi lesy. Přijďte a budete svědky parádní jízdy juniorského 
týmu. Týden na to se můžete přijít podívat také na mladé ta-
lenty z řad dorostenců. Ti budou hrát 20. 11, také v Kostelci 
nad Černými lesy. Tyto zápasy říčanských hráčů budou jistě 
plné napínavých momentů a parádních florbalových akcí. 
Budeme se těšit na diváckou podporu. Pro informace o ča-
sech zápasů sledujte webové stránky www.florbaldraci.cz, 
nebo klubové sociální sítě.

Nábor
Stále hledáme nové spoluhráče a spoluhráčky, především 
ročník 2013 a mladší. Informace o trénincích a věkovém 
rozdělení najdete na klubových stránkách.

Za klub FBC Draci Říčany  
Tomáš Tichý

Draci vlétli do nové sezony 
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Podzim je v plném proudu a s ním 
i nová sezona Sport Academy. 
Ve všech našich lokalitách mají 
za sebou holky a kluci první florba-
lové, fotbalové i všeobecně sportov-
ní tréninky. V Říčanech se už všich-
ni noví florbalisté stihli seznámit 
s trenérem Danem a společně tré-
novali základní florbalové doved-
nosti. Učili se správně vést míček 
na hokejce, přihrávat si a vyzkou-
šeli si i střelbu na branku. Pokroči-
lejší skupiny si oprášily dovednosti 
naučené v minulých letech. V rámci 
GYM Academy začali naši členové 
pracovat na zlepšování se ve vše-
obecných sportovních dovednos-
tech, aby byli připraveni vybrat si 
v budoucnu pro sebe ten správný 
sport. Poprvé se letos rozjely i fot-
balové tréninky v rámci naší Foot-
ball Academy, mimo jiné i právě 
v Říčanech.

Florbalová sekce naší akademie už 
stihla uspořádat i první turnaj Aca-
demy Tour. V něm své síly v sobotu 
23. 10. v hale Na Fialce v Říčanech 
změřili florbalisté z většiny našich 
kroužků. Všichni si tento sportov-
ní den naplno užili. Důležitější než 
výsledky byla především radost ze 
hry, tolik potřebná po minulém roce 
téměř bez sportu. V naší akademii 
věříme, že letošní sezona proběhne 
bez přerušení a my budeme moci 

uspořádat i další turnaje a pravidel-
ně se setkávat na trénincích.

Pokud by vás lákalo přidat se 
do naší velké sportovní rodiny, na-
bízíme v našich kroužcích posled-
ní volná místa. Florbal trénujeme 
v hale Na Fialce ve středu a pátek 
vždy od 15 do 18 hodin. První ho-
dina je vyhrazena holkám a klukům 
od 6 do 8 let, druhá těm od 9 do 11 
let a třetí starším 12 let. Všeobecné 
sportovní tréninky GYM Academy 
pro děti z prvního stupně probí-
hají ve středu od 15 do 16 hodin 
tamtéž. Ve stejný den od 17 do 18 
hodin je potom hala Na Fialce vy-
hrazena fotbalistům od 1. do 9. tří-

dy v rámci Football Academy. Při-
hlašovat se do našich říčanských 
kroužků můžete přímo na webu 
haly https://www.nafialce.cz/ 
v sekci kurzy a kroužky. Podrobné 
informace o naší akademii najdete 
na webu academy-sport.cz. Těšíme 
se na vás! 

Vaši trenéři Sport Academy

Sezona Sport Academy běží na plné obrátky! rozjeli 
jsme tréninky florbalu, fotbalu i sportovní přípravky
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120 let  FK Říčany
V úterý 28. 9. 2021 
se na stadionu FK 
Říčany uskutečnila 
oslava 120 let zalo-

žení fotbalového klubu FK Říčany 
a také slavnostní otevření zrekon-
struované tribuny a šaten. Náš klub 
byl založen na jaře 1901 místními 
studenty pod názvem Sportovní klub 
Říčany a první fotbalové utkání jsme 
sehráli na podzim roku 1901 proti 
Unionu Žižkov. Díky sportovním 
nadšencům, kteří nelitovali volného 
času při práci pro fotbal po celá de-
setiletí, se náš klub udržel a můžeme 
slavit toto výročí a být hrdi na to, 
že jsme devátý nejstarší klub v Čes-
ké republice. Chtěl bych poděkovat 
všem hráčům, trenérům a dalším 
spolupracovníkům, kteří náš klub 

posouvají dál. Věřím, že fotbalový 
klub FK Říčany bude dál vychovávat 
další generace kvalitních fotbalistů, 
kteří budou propagovat naše město.
Oslavy 120 let založení zahájilo 
utkání mezi žáky FK Říčany a FK 
Radošovice, následovaly zápasy do-
rostu a mladší přípravky. Slavnostní 
zahájení proběhlo za účasti starosty 
města Říčany Davida Michaličky 
a říčanského faráře Konstantina. 
Poté následoval pikantní zápas mezi 
starými gardami FK Říčany a FK Ra-
došovice nad 50 let, který skončil vý-
hrou FK Říčany 2:1. Následně hráli 
zápas mezi sebou říčanští fotbalisté 
nad 35 let, kteří zde hráli mezi lety 
1995 - 2012. Sportovní část byla 
zakončena zápasem mezi FK Říča-
ny a Starou gardou SK Slavia Pra-

ha s výsledkem 3:3. Závěrečná část 
oslav byla ve znamení živé hudby 
kapely Sirius band, tomboly a celý 
den byl zakončen slavnostním oh-
ňostrojem.
Myslím si, že se celý tento slavnost-
ní den velmi povedl, výborné poča-
sí, skvělé zabijačkové hody, hodně 
atrakcí a hlavně dobrá nálada všech 
účastníků. Chtěl bych také poděko-
vat všem sponzorům a hlavně dobro-
volníkům, kteří se podíleli na orga-
nizaci oslav. Poděkování také patří 
Městu Říčany, které finančně pod-
pořilo pořádání tohoto celostátní-
ho mládežnického turnaje grantem 
ve výši 30 000 Kč.

 Milan Čížek
         Předseda  FK  Říčany

omlouváme se FK Říčany za nespráv-
né logo, které bylo nedopatřením 

zaměněno v říjnovém Kurýru“
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Ve velmi aktivním stylu jedeme od za-
čátku září. Kromě pořádání domácího 
závodu ve sportovní gymnastice jsme 

zvládli zorganizovat i náš druhý závod, Teamgym Cup 
Říčany. Desítka gymnastických oddílů zavítala do Říčan 
Na Fialku. Téměř 300 gymnastů a gymnastek podalo krás-
né výkony a několik ocenění zůstalo i doma, našim závod-
níkům. V kategoriích, kde cvičí chlapci i děvčata v jednom 
týmu, jsme slavili úspěch hned dvakrát, a to u mladších 
v podobě zlatých medailí, starší byli stříbrní. 2. místo ještě 
přidala nejstarší děvčata v ktg. Tria. Děkujeme za finanč-
ní podporu městu Říčany a také všem aktivním rodičům, 
kteří se opět ochotně zapojili do organizace.
Sportovní gymnastky měly 18. 9. na programu Přebory 
Středočeského kraje, pro některá děvčata to byl zároveň 
kvalifikační závod na MČR, které se konalo 1. - 3. 10. v Os-
travě. Z Kolína jsme odvezli hned tři tituly přebornic kraje 
– A. Jechová, A. Rampulková, E. Fitzpatrick. Čtyři stříbrné 
medaile – A. Žvejkalová, K. Šebestová, V. Seaton a M. Cha-
lupecká, pětkrát bronz – V. Kroupová, M. Pechmanová, B. 
Štěpáníková, S. Vašutová, A. Skalová. Na mistrovství se 
kvalifikovalo celkem osm našich gymnastek.
Do historie oddílu (delší než 50 let) se pak zapíše sobota 
2. října, kdy se v ktg. VS4B mezi nejlepšími gymnastkami 
ČR naše děvčata postarala o krásné výsledky a mezi 49 
kvalifikovanými závodnicemi se stala naší první mistryní 
České republiky Amélie Žvejkalová. I naše další reprezen-
tantky obsadily pozice na předních příčkách celého pole 
- konkrétně 5. S. Bezoušková, 7. M. Pechmanová, 10. K. 
Rašková a 11. A. Jechová. Velká gratulace tedy patří i je-
jich trenérce Báře Bernardové.
V neděli 3. října si své první mistrovství užila i děvčátka zá-

vodící v nejmladší kategorii – Míša Chalupecká i Anežka 
Skalová. Pod vedením trenérky L. Cirkvové podaly krásné 
výkony a určitě budou na tento závod dlouho vzpomínat. 
Jsme velice pyšné na naše děvčata. O to více, že se doká-
zala vrátit po období zavřených tělocvičen během covidu. 
Vychovaly jsme mistryni ČR v bývalém skladu, který si 
pronajímáme za vysoký komerční nájem ve Strančicích 
(díky tomu, že v Říčanech nejsou ideální podmínky, což 
řešíme od roku 2012) a pevně věříme, že i tento úspěch 
nás všechny bude nadále motivovat v cestě za novou gym-
nastickou tělocvičnou, která do Říčan bezpochyby patří.

Jitka Jechová

Historicky první mistryně České republiky

Na mistrovství ČR (v pompon tanec s třásní a baton ta-
nec s hůlkou) jsme po dvousezonní pauze nemohli chy-
bět. Obavy, zda obstojíme po tak velké pauze, nebyly 
malé. Třeba i proto, že obsazení choreografií se měnilo, 
holky již nespadaly do stejných věkových kategorií, na-
rychlo se učily sestavy úplně jiné tanečnice. Šibeniční ter-
míny tréninků tomu vůbec nepřidaly. Do přípravy jsme 
se dostaly pořádně až v září, protože se holky střídaly 
v karanténách, nějaké ty nemoci, přepracování choreo-
grafií atd. Ale vzdát to, i když nám osud hází klacky pod 
nohy? To nejsme my. Dne 26. září jsme hrdě vstaly v 5:00 
ráno a směr Hradec Králové. Obavy se vytratily s prvním 
krokem na soutěžní plochu, slavnostním nástupem, když 
zněla státní hymna nebo když burácel náš úžasný fanclub, 
nejedné z nás ukápla slza. Dočkaly jsme se. Trenérky 
podporovaly své svěřenkyně slovy: „Dneska si to užij, tak 
dlouho jsi čekala, jsi úžasná už teď, že jsi to nevzdala.“ 

Tato slova tanečnice nesmírně nabudila, posuďte sami:  
l  i. vicemistryně Čr trio junior profi pom Anička, Lili 

a Áďa
l i. vicemistryně Čr Amálka pom děti
l i. vicemistryně Čr Justýnka pom kadetky hobby 
l i. vicemistryně Čr duo pom Kája a Áďa junior hobby
l ii. vicemistryně Čr Alička pom děti
l 4. místo duo pom kadetky hobby Zuzka, Leontýnka
l 4. místo duo baton senior eliška a Áďa
l 9. místo solo junior hobby pája
l 11. místo solo profi junior pom Anička
Nádherná reprezentace studia DANCE EB, dě-
kujeme trenérkám Terce (pom) a Domče (ba-
ton), děkujeme tanečnicím, pro nás jste jedničky 
i bez medaile. Taktéž dík jde rodičům a fanclubu, 
bez kterého bychom na MČR ani nemohli být.  
Letos se mistrovství Evropy a světa bohužel díky Covi-

Po Covid pauze stále na vrcholu - 
přivážíme medaile z mČr 2021

76 texty.kuryr@ricany.cz



ze sportu

Tenisové seniorské turnaje
  Čtrnáctý ročník te-
nisového turnaje se-
niorských dvojic se 
konal poslední sobotu 
v srpnu, pro nás pod po-
pulárním názvem „130 
senior cup“. Uvedené 
číslo je minimálním 
součtem věku pro kaž-
dou dvojici přihlášenou 
do turnaje. potěšitelné 
je, že do turnaje se při-
hlásilo 16 dvojic, včet-
ně dvou ze Švýcarska. 
Hrálo se na jeden vítěz-
ný set, ale i tak finalisté 
museli odehrát 6 setů, 
což vzhledem k avizo-
vanému věku hráčů 
svědčí o dobré kondici seniorů. 
 Vítězem se stala dvojice R. Vocl – V. Vondřich, která ve fi-
nále vyhrála nad dvojicí M. Lepen – J. Oulický v poměru 
5:1. Na třetím místě skončili manželé Korbelovi, kteří po-
razili dvojici K. Mařík – J. Bartoš těsně 5:3. Tzv. „útěchu“ 
vyhrála dvojice J. Mika – M. Štěpánek.       
Letošní turnaj byl pro nás seniory obzvláště význam-
ný, protože byl okořeněn oslavou 80. narozenin dvou 
významných členů naší tenisové seniorské party, a to 
Standy Tůmy a Vaška Stejskala. Prvně jmenovaný byl 
dlouholetým úspěšným předsedou našeho tenisového 
oddílu a výborným hráčem a i když v současné době je 
převážně aktivním divákem a glosátorem seniorského 
tenisu, pro nás je tím, co uměl. Druhý oslavenec je mi-
mochodem pětinásobný vítěz tohoto turnaje a tedy i nej-
úspěšnější hráč historie tohoto turnaje. Malý postavou, 
ale velký svým tenisovým uměním, schopností číst hru 
a vyhrávat bez smrtících úderů, i když jeho unikátní úder 
„Stejskalovo kladivo“, tj. úder nad hlavou obouruč, stále 

čeká na zařazení do te-
nisových učebnic nebo 
minimálně do tenisové 
encyklopedie. Oběma 
našim oslavencům po-
přálo více než 50 přátel 
a strávilo s nimi několik 
hodin příjemné zábavy 
a nefalšované pohody.
Za příjemné hodiny 
na kurtech a následně 
pak u prostřených stolů 
děkujeme také našim 
příznivcům, kteří se 
o nás postarali hmotně 
nebo finančně, jmeno-
vitě: Město Říčany, Re-
staurace „U Jermářů“, 
Frydrych David pekař-

ství, Jeníček Jiří, Flaška Milan, Kahoun Jakub, Štěpánek 
Milan, Havelka Aleš, Svobodová Jana a Vosátka Martin. 
Srdečně děkujeme.
   Třetí sobotu v září proběhl i další seniorský tenisový tur-
naj dvojic, tentokrát v týmovém pojetí, tzv. „Ryder cup“.   
Zvláštní tím, že hráči hrají pokaždé s jiným partnerem 
a proti jinak složené dvojici soupeře. Nosnou myšlenkou 
je, aby si méně úspěšní hráči zahráli s hráči, se kterými se 
ve dvojici tak často nepotkávají. Vítězem se stal tým vede-
ný kapitánkou Lenkou Kostkovou. Členy týmu dále byli 
O. Korbel, V. Vondřich, P. Šafařík, V. Horák, F. Bulín a E. 
Klenka. Oponentní tým vedený Julou Žembery tvořili M. 
Lepen, J. Mika, K. Bláha, I. Chalupný, M. Letfus, K. Čer-
nický a V. Stejskal. I když byl zápas zpočátku vyrovnaný, 
koncovka patřila už jenom vítězům, a to v celkovém po-
měru 11:5. Nicméně ušlechtilá myšlenka pana Couberti-
na, „není důležité zvítězit, ale zúčastnit se“, byla v tomto 
případě beze zbytku naplněna.

Vladimír Vondřich

du nekoná, kdyby tomu tak bylo, medailová ocenění 
v profi kategorii by měla postup. V tanečních stylech 
a asociaci, kde soutěžíme, není jednoduché vystoupit 
na mistrovství Evropy či světa na rozdíl od jiných týmů, 
které s mezinárodní účastí počítají již od začátku sezo-
ny. U nás si musíte postupy tvrdě odmakat a odtančit 
a postup víte až v květnu. Pouze tři nejlepší z každé 
kategorie mohou z MČR na Evropu, pouze tři nejlepší 
z Evropy na svět. I kdybychom měli finance a dopravu 
na účast, není nám to nic platné. Proto je tak prestižní 
vyjet pod naší taneční asociací do zahraničí. Ale neboj-
te, my věříme! Letos už tak blízko… jen ten Covid. Bu-
deme motivovat naše tanečníky, aby vše klaplo a vyjeli 
jsme poměřit síly se zahraničními týmy. Teď už jen dou-
fat v dobré epidemické situace po Evropě a jedeeem!  

ZA DANCE EB 
Tereza Fridrichová Broukalová
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Atletické víceboje v Říčanech
Dne 2. 10. 2021 se uskutečnil 
na Sokolském stadionu v Ří-
čanech atletický čtyřboj. Zá-
vodilo téměř 150 dětí ve věku 
od pěti do patnácti let. Krás-
né slunečné počasí přálo kva-
litním výkonům ve všech dis-
ciplínách. Nejlepších výkonů 
napříč kategoriemi dosáhli 
tito závodníci: mezi sprintery 
v běhu na 60 metrů byl nej-
rychlejší Filip Antoš (2006) 

z Říčan výkonem 8,18 s a Vanda Kalašová (2008) z SK Je-
seniova stejnou trať uběhla za výborných 8,58 s. Ve skoku 
dalekém nejdále skočil 465 cm také Filip Antoš a Lucie Ma-
redová (2010) ze Senohrab, která si vytvořila osobní rekord 
výkonem 428 cm. V běhu na 400 m prokázali nejlepší formu 
Adam Černý (2010) ze Sokola Zlatníky výkonem 1:09,29 
min., říčanská Olivia Greenová (2011) tuto trať zvládla 
v čase 1:11,65 min. Nejlepšími vytrvalci v běhu na 800 m 
byli Robert Kotka (2007) a Anna Herciková (2009) z Říčan, 
kteří uběhli tuto náročnou trať za 2:29,02 a 2:50,15 min. 
Velké poděkování patří organizátorům, kteří by všichni za-
sloužili zlatou medaili. Už teď se těšíme na další atletické 
setkání v Říčanech.                                                           Jan Mareda

S k o n č i l 
pátý roč-
ník Poháru 

Ladova kraje a začíná již šestý. O co 
se vlastně jedná? Před pěti roky se 
domluvili pořadatelé menších běžec-
kých závodů v regionu o vzájemné 
spolupráci a podpoře při organizaci. 
Aby této myšlence dali řád, vyhlásili 
soutěžní pohár, kde každý účastník 
pohárového závodu je obodován. 
Body z jednotlivých akcí se sčítají 
a na posledním závodu jsou vyhlá-
šeni vítězové poháru. Bodování 
v jednotlivých závodech je takové, že 
vítěz získá 100 bodů a další v pořadí 
body podle časové ztráty vyjádřené 
v procentech. Nezáleží tedy na po-
čtu účastníků závodu, ale na výkonu 
každého běžce. Hodnoceny jsou ka-
tegorie muži a ženy.
Do pátého ročníku bylo původně 
zařazeno devět závodů. Z důvodu 
opatření vlády se některé nemohly 
uskutečnit, jiné probíhaly formou 

individuálních aktivit. V klasickém 
závodním módu se uskutečnily pou-
ze dva (Hrusický dobroběh a Py-
šelský kopeček) a jeden náhradní 
v Hrušově. Ale i přes komplikace se 
alespoň jednoho pohárového závodu 
zúčastnilo 120 mužů a 70 žen. Vzhle-
dem k podmínkám slušný počet. Byli 
i tací, kteří se zúčastnili všech vypsa-
ných závodů. V kategorii mužů byl 
vítěz znám již před posledním závo-
dem, ale o druhém, třetím a čtvrtém 
umístění se rozhodovalo až v posled-
ním, náhradním závodě. Podobné to 
bylo i v kategorii žen, kde první dvě 
místa byla známa již dříve, o tře-
tím místě rozhodl opět až poslední 
závod.
Už nám začal šestý ročník Hru-
sickým dobroběhem. Do letošní-
ho ročníku Poháru Ladova kraje 
jsou dále zařazeny následující 
běžecké závody: Lesní běh Říčany 
(17. 10. 2021), Svatomartinský běh 
(13. 11. 2021), Mikulášský lesní 

běh (4. 12. 2021), Pyšelský kopeček 
(9. 4. 2022), Běh U kanálu - Seno-
hraby (21. 4. 2022), Běh krásné 
vyhlídky (1. 5. 2022), Mnichovická 
běhna (12. 6. 2022) a nový závod Za-
ječický bůr (21. 5. 2022). Informace 
o jednotlivých závodech naleznou 
zájemci na stránkách jednotlivých 
akcí a souhrnně také na webu Lado-
va kraje (www.laduv-kraj.cz), který 
je významným partnerem Poháru.

Miloš Smrčka

Pohár ladova kraje
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lucie maredová – skok daleký 428 cm



ODDěleNí PrO DOSPělé 
Masarykovo nám. 83 
Tel. 323 602 654 
E-mail: 
dospele.odd@knihovna.ricany.cz

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

www.KNiHOVNA.riCANy.CZ

OTeVírACí DObA:
oddělení pro dospělé:  Pondělí až 
pátek od 8.30 do 18.00, sobota 8.30 
– 12.00
oddělení pro děti: pondělí od 12.00 
do 18.00, úterý od 12.00 do 17.00, 
středa a čtvrtek od 8.30 do 18.00, 
pátek od 12.00 do 17.00 a každou 
první a třetí sobotu v měsíci od 8.30 
do 12.00.

U příležitosti letošního dvoustého výročí narození Karla 
Havlíčka Borovského jsme připravili putovní výstavu, ma-
pující jeho život a tvorbu. Materiály k výstavě poskytlo Ná-
rodní muzeum. Příležitost ji uspořádat jsme velmi uvítali.  
Karel Havlíček svým významem v oblasti literatury, žurnalis-
tiky a politiky i obdivuhodnými osobními vlastnostmi patří 
bezesporu k předním postavám našich dějin a může být in-
spirací i v dnešní době. 
Výstavu tvoří panely umístěné ve vstupní chodbě Teršípova 
domu (Masarykovo nám. 66, oddělení pro dospělé), je pří-
stupná v otevíracích hodinách knihovny.

Čtvrtek 18. listopadu, 18.00 – Jakub Greschl – 
Cestování s handicapem aneb nic není nemožné 
– Thajsko, po smrti krále. V oddělení pro dospě-
lé, masarykovo nám. 66, vstup volný

O letošních prázdninách jsme uspořádali pořad s Jakubem 
Greschlem o jeho cestě po USA. Jakub se narodil s dětskou 
mozkovou obrnou, přesto však žije plnohodnotný život a in-
tenzívně se věnuje cestování po nejrůznějších koutech celé-
ho světa. Potěšil nás velký zájem návštěvníků. Proto jsme se 
rozhodli uskutečnit s Jakubem další pořad, tentokrát o jeho 
cestě do Thajska. 
Jakubovy pořady ukazují lidem nejen cestu po krásné exotic-
ké destinaci, ale především sílu motivace, důležitost vzdělání 
a také cestu za své vlastní hranice.Směle kupředu! Svět Karla 

Havlíčka

Divadelní spolek tyl Říčany po-
řádá za grantové podpory Města 
Říčany a ve spolupráci s KC Labuť 
XXiV. ročník Divadelního podzi-
mu Jiřího Šatopleta, na který zve 
všechny milovníky divadla. 
4. až 25. listopadu 2021

Čtvrtek 4. 11. 19:30 
Bohumil Hrabal: Ostře sledované 
vlaky, komedie
Ty-já-tr/Hrobeso Praha

Čtvrtek 11. 11. 19:30
úl, včelařské divadelní rondo 
V.A.D. Kladno
neděle 14. 11. 15:00

Jan Karafiát: Brouček, pohádka
Divadlo Lokvar, Praha

Čtvrtek 18. 11. 19:30
pam Valentine: láska mezi nebem 
a zemí, komedie
DS Svatopluk Benešov

Čtvrtek 25. 11. 19:30
pavel Němec: Blázinec, drama 
Divadlo BANDA, Bystřice

Vstupné: večerní představení 
130 Kč, permanentka na všech-
ny večery 400 Kč, pohádka 50 Kč. 
Obyvatelé Domova pod Kavčí ská-
lou, DPS Senior a držitelé průkaz-

ky ZTP vstup zdarma. Předprodej 
v KC Labuť, tel: 323 602 456, on-
-line na https://www.kclabut.cz/
program. 

Permanentní vstupenky budou tra-
dičně zařazeny do slosování o Cenu 
vytrvalého diváka.

Děkujeme za finanční či hmotné 
přispění a pomoc:
Město Říčany, KC Labuť, Zoeller 
Systems s. r. o. – Říčany, Pekařství 
Frydrych – Říčany, Květinářství 
Sedmikráska – Říčany, Galanterie 
Flachs – Říčany, Tiskárna M. Kříž – 
Říčany, Tomáš Hřivnáč – Říčany

Divadelní spolek Tyl Říčany pořádá

Co se děje v kultuře

79



Co se děje v kultuře

Výstava „Příběh říčanské-
ho hradu“
otevřeno od 26. listopadu 2021 
do 6. března 2022 

V listopadu bude muzeum zavřeno, 
připravujeme novou výstavu, na kte-
rou můžete poprvé přijít během po-
sledního listopadového víkendu.
Na výstavě zjistíte, jak říčanský hrad 
vznikl, co během své existence zažil 
a proč je z něj dnes jen zřícenina. Při-
jďte prožít příběh říčanského hradu. 
Postavíte si svůj hrad a vyzkoušíte 
si, jak se ve středověkém hradu žilo. 
Pomocí vizualizace vstoupíme do ří-
čanského hradu v době jeho slávy. 
Na výstavu navazuje geolokační hra 

Za pokladem do středověkých Ří-
čan. Připravujeme program pro ZŠ 
a MŠ, rezervace nutná. 

Edita Ježková

Divoký říčanský kalendář 
O letošním adventu pro vás chystá-
me novinku – zbrusu nový Divoký 
říčanský kalendář plný půvabných 
kreseb, lokálních receptů a tipů 
na aktivity s dětmi. Nástěnný 
kalendář je navíc věčný a domov 
vám tak může zdobit několik let. 
K dostání bude v muzejním obchůd-
ku, v e-shopu muzea i v infocentru 
na Masarykově náměstí.

Marie Tvrdoňová

MINIMÁLNÍ OKRAJ
INVERZNÍ 

PRUH

MINIMÁLNÍ OKRAJ
POZITIV
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Výměnný bazar oblečení  
7. 11. 14–18 hod.  
Výměnný bazar už se u nás v muzeu 
zabydlel. I letos máte možnost 
přinést oblečení, které se vám už 
nehodí, a vyměnit ho za kousky, 
které užijete. Kolik kusů přinesete, 
tolik si můžete odnést. Přijímáme 
čisté, nepoškozené oblečení pro děti 
a dospělé. Počet kusů je z kapacit-
ních důvodů omezen na 30.

Výroba adventních věnců 
26. 11. 17–18 hod. 
Přijďte se do muzea naladit 
na nadcházející advent – užít si vůni 
jehličí, vyrobit a nazdobit si čistě 

přírodní adventní věnec se svíčkami 
z včelího vosku. K výrobě nepou-
žijeme tavnou pistoli ani plastové 
ozdoby. Veškerý materiál a pomůcky 
jsou v ceně workshopu (350 Kč 
za věnec). 

Adventní tvořivý víkend 
pro teenagery na hájovně 
27.–28. 11.  9–16 hod. 
Pojďte se s námi vánočně naladit, 
v klidu a pohodě u kamen na Říčan-
ské hájovně vyrábět vánoční dárky 
a dekorace a naučit se zase něco 
nového! Můžete se pustit do tvoření 
podle vašeho výběru – vyrobit si 
svícen, misku nebo třeba krmítko 

ze dřeva, uplést na kruzích šálu 
a čepici, zdobit a péct perníčky, 
ušít si na stroji obal na knihu nebo 
tašku, plstit, vyrábět šperky ze dřeva 
a z korálků… nebo pracovat na svém 
projektu a využívat nástroje, materi-
ál a naši podporu. 
Cena: 1 500 Kč, zahrnuje veškerý 
materiál, lektorné a obědy.
Vhodné pro děti od 10 do 18+.

Geopark Říčany
Poslední letošní řezání a broušení 
kamenů se koná v sobotu 20. listo-
padu. Na akci je nutná rezervace 
(jana.svandova@muzeum.ricany.
cz). V této akci je zahrnuta i komen-
tovaná prohlídka geoparku.

Muzeum Říčany

    
Ze SbíreK mUZeA: KNiŽNí KOVáNí

Knižní kování je často jediným 
pozůstatkem středověkých a no-
vověkých knih, pokud se nám neu-
chovaly celé v archivech, v muzeích 
a v klášterních nebo zámeckých 
knihovnách. Zatímco papír, per-
gamen a kožená vazba se v prů-
běhu věků zcela rozpadly, kovové 
části rukopisů vydržely. Kování 
mělo funkci ozdobnou i ochran-
nou, zpevňovalo vazbu a mohlo 
být i součástí spon řemínků, jimiž 
se knihy uzavíraly.  Kromě těchto 
spon obvykle rozlišujeme ještě stře-
dová kování desek (často v podobě 
květin) a nárožní kování desek, 
tzv. nárožnice. Říčanské muzeum 
uchovává 25 středověkých a raně 
novověkých fragmentů knižních 
kování, přičemž všechny tyto před-

měty daroval muzeu dne 12. června 
1954 jeho správce Antonín Šimek. 
Kde je však získal on sám, není zná-
mo. Knižní kování si budete moci 

prohlédnout v rámci výstavy Příběh 
říčanského hradu, která se otevírá 
na konci listopadu.  

Jan Boukal
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11 listopad
PRogRam 2021

PŘIPRAVU-
JEME

olYMpiC toUR 2021
 Pá 26 / 11 / 2021 – 20.00
   KonceRt jedné z nejPoPuláRnějších  
  KaPel česKé RocKové scény.   

Zdeněk iZeR  
na plný Coole!
 st 08 / 12 / 2021 – 19.30
   celovečeRní zábavný PRogRam  
  zdeňKa IzeRa na Plný coole!    

 
  
 

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

JaRoslav saMson lenk
 st 10 / 11 / 2021 – 20.00
   KonceRt osobItého Předního česKého  
  PísnIčKáře, tvůRce hudby a textů K dětsKým  
  televIzním večeRníčKům, stálIce naší folKové  
  a PísnIčKářsKé scény.   

ellaboRation  
epoqUe qUaRtet & dasha
 st 24 / 11 / 2021 – 19.30
   KonceRt z cyKlu „Kruh pŘátel hudby”.   

 KONCert y 

MiChal prOKOp a FraMus Five 
MOhlO by tO bejt Nebe... tOur 2021
st Koncert jedné z nejvýznamnějších českých rockových kapel.

 divadlO  – šatoPletův PodzIm – xxIv. ročník

OstŘe sledOvaNÉ vlaKy
čt Komedie. ty-já-tr/hrobeso Praha. 

 spOleČNOs t a ta NeC 

prvNí ŘíČaNsKá veŘejNá taNČírNa
Út Příjemné prostředí, kvalitní taneční hudba. neformální oblečení. Přijďte  
se pobavit, procvičit taneční kroky či odložit zbytečná kila.

 KONCert y 

jarOslav saMsON leNK
st Koncert osobitého předního českého písničkáře, tvůrce hudby a textů  
k dětským televizním večerníčkům, stálice naší folkové a písničkářské scény.

 divadlO  – šatoPletův PodzIm – xxIv. ročník

Úl, včelařské divadelní rondo
čt   v.a.d. Kladno. 

  dĚ ti

Míša růžiČKOvá – lesNí KrálOvství
ne míša Růžičková se svojí písničkovou šou přináší zábavu pro naše nejmenší  
diváky. 

 divadlO dĚ ti  – šatoPletův PodzIm – xxIv. ročník

brOuČeK
čt   pohádka. divadlo lokvar, Praha.  

 KONCert y 

huMpOleCKý dixielaNd
Út Koncert z cyklu „jazzové večery v Říčanech”. 

 divadlO  – šatoPletův PodzIm – xxIv. ročník

lásKa MeZi NebeM a ZeMí
čt   Komedie. ds svatopluk benešov.   

 vá žNá hudba 

ellabOratiON  
epOque quartet & dasha
st Koncert z cyklu „Kruh přátel hudby”. 

 divadlO  – šatoPletův PodzIm – xxIv. ročník

bláZiNeC
čt   drama. divadlo banda, bystřice.  

 KONCert y 

OlyMpiC tOur 2021
Pá Koncert jedné z nejpopulárnějších kapel české rockové scény.

 spOleČNOs t a ta NeC 

prvNí ŘíČaNsKá veŘejNá taNČírNa
Út Příjemné prostředí, kvalitní taneční hudba. neformální oblečení. Přijďte  
se pobavit, procvičit taneční kroky či odložit zbytečná kila.

 

těšíme se na vaši návštěvu!

20.00

10

19.30

11

info@kclabut.cz

15.00

14

JaRoslav dUŠek  
– ČtYŘi dohodY
 čt 20 / 01 / 2022 – 19.00
   Představení Podle KnIhy dona m. RuIze,  
 založené na staRé moudRostI toltéKů.     

ellabOratiON
dasha + epOque quartet
Po úspěšném zahajovacím koncertu světoznámého basbarytonisty 
adama Plachetky pokračuje sezóna KPh další lahůdkou. vystoupí 
smyčcový epoque kvartet, držitel prestižního ocenění classic Prague 
awards a ceny české televize „Klasika roku“. širokému publiku je známý 
také svým účinkováním v populární televizní show stardance a spoluprací 
se špičkovými interprety různých žánrů. na svůj říčanský koncert  
si připravil projekt nazvaný ellaboration, v němž spolu s kvartetem vystoupí 
jedna z neobsazovanějších muzikálových a jazzových zpěvaček dasha  
a perkusista šimon veselý.

NOvá seZóNa Kph právĚ ZaČíNá 
– rozpis koncertů
24.11.2021     epoque kvartet a dasha
05.01.2022       slavic trio (KPh 2019/2020)
26.01.2022 julie svěcená – housle    
09.02.2022  Matyáš Novák – klavírní recital
23.03.2022  prague brass ensemble     
06.04.2022   apollon kvartet
11.05.2022  quasi trio
25.05.2022   tomáš vrána – klavír  (KPh 2019/2020)

20.00

03

10.00

14

19.00

09

19.30

16

19:30

04

19.30

18

19.30

24

19.30

25
20.00

26

19.00

30

Nebuď labuť a  zajdI na KultuRu!

26. setkání  
beatleManiakŮ
 so 11 / 12 / 2021 – 19.00
   the bacKwaRds, the teacheRs.   

RiChaRd paChMan  
a dita hoŘínková
 Út 21 / 12 / 2021 – 19.00
   tRadIční adventní KonceRt sKladatele  
  a zPěváKa RIchaRda Pachmana a heRečKy  
  a zPěvačKy dIty hořínKové.   

silvestR 2021 
se skUpinoU Repete
 Pá 31 / 12 / 2021 – 20.00
   PřIjďte oslavIt sIlvestRa do Kc labuť.  
  můžete se těšIt na tombolu, zábavu, tanec  
  a sPoustu dobRé muzIKy naPříč žánRy  
  v Podání sKvělé KaPely RePete.  

ondŘeJ havelka  
& his MelodY MakeRs
 st 02 / 02 / 2022 – 20.00
   v KonceRtní show swIng nylonového věKu  
  PoKRačuje! Předvedou ondřej havelKa  a jeho  
  melody maKeRs další tuze žhavé a snad ještě  
  KRasší hotjazzové fláKy z vRcholné éRy  
  bIgbandového swIngu let 1945 - 1948!  
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11 listopad
PRogRam 2021

PŘIPRAVU-
JEME

olYMpiC toUR 2021
 Pá 26 / 11 / 2021 – 20.00
   KonceRt jedné z nejPoPuláRnějších  
  KaPel česKé RocKové scény.   

Zdeněk iZeR  
na plný Coole!
 st 08 / 12 / 2021 – 19.30
   celovečeRní zábavný PRogRam  
  zdeňKa IzeRa na Plný coole!    

 
  
 

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

JaRoslav saMson lenk
 st 10 / 11 / 2021 – 20.00
   KonceRt osobItého Předního česKého  
  PísnIčKáře, tvůRce hudby a textů K dětsKým  
  televIzním večeRníčKům, stálIce naší folKové  
  a PísnIčKářsKé scény.   

ellaboRation  
epoqUe qUaRtet & dasha
 st 24 / 11 / 2021 – 19.30
   KonceRt z cyKlu „Kruh pŘátel hudby”.   

 KONCert y 

MiChal prOKOp a FraMus Five 
MOhlO by tO bejt Nebe... tOur 2021
st Koncert jedné z nejvýznamnějších českých rockových kapel.

 divadlO  – šatoPletův PodzIm – xxIv. ročník

OstŘe sledOvaNÉ vlaKy
čt Komedie. ty-já-tr/hrobeso Praha. 

 spOleČNOs t a ta NeC 

prvNí ŘíČaNsKá veŘejNá taNČírNa
Út Příjemné prostředí, kvalitní taneční hudba. neformální oblečení. Přijďte  
se pobavit, procvičit taneční kroky či odložit zbytečná kila.

 KONCert y 

jarOslav saMsON leNK
st Koncert osobitého předního českého písničkáře, tvůrce hudby a textů  
k dětským televizním večerníčkům, stálice naší folkové a písničkářské scény.

 divadlO  – šatoPletův PodzIm – xxIv. ročník

Úl, včelařské divadelní rondo
čt   v.a.d. Kladno. 

  dĚ ti

Míša růžiČKOvá – lesNí KrálOvství
ne míša Růžičková se svojí písničkovou šou přináší zábavu pro naše nejmenší  
diváky. 

 divadlO dĚ ti  – šatoPletův PodzIm – xxIv. ročník

brOuČeK
čt   pohádka. divadlo lokvar, Praha.  

 KONCert y 

huMpOleCKý dixielaNd
Út Koncert z cyklu „jazzové večery v Říčanech”. 

 divadlO  – šatoPletův PodzIm – xxIv. ročník

lásKa MeZi NebeM a ZeMí
čt   Komedie. ds svatopluk benešov.   

 vá žNá hudba 

ellabOratiON  
epOque quartet & dasha
st Koncert z cyklu „Kruh přátel hudby”. 

 divadlO  – šatoPletův PodzIm – xxIv. ročník

bláZiNeC
čt   drama. divadlo banda, bystřice.  

 KONCert y 

OlyMpiC tOur 2021
Pá Koncert jedné z nejpopulárnějších kapel české rockové scény.

 spOleČNOs t a ta NeC 

prvNí ŘíČaNsKá veŘejNá taNČírNa
Út Příjemné prostředí, kvalitní taneční hudba. neformální oblečení. Přijďte  
se pobavit, procvičit taneční kroky či odložit zbytečná kila.

 

těšíme se na vaši návštěvu!

20.00

10

19.30

11

info@kclabut.cz

15.00

14

JaRoslav dUŠek  
– ČtYŘi dohodY
 čt 20 / 01 / 2022 – 19.00
   Představení Podle KnIhy dona m. RuIze,  
 založené na staRé moudRostI toltéKů.     

ellabOratiON
dasha + epOque quartet
Po úspěšném zahajovacím koncertu světoznámého basbarytonisty 
adama Plachetky pokračuje sezóna KPh další lahůdkou. vystoupí 
smyčcový epoque kvartet, držitel prestižního ocenění classic Prague 
awards a ceny české televize „Klasika roku“. širokému publiku je známý 
také svým účinkováním v populární televizní show stardance a spoluprací 
se špičkovými interprety různých žánrů. na svůj říčanský koncert  
si připravil projekt nazvaný ellaboration, v němž spolu s kvartetem vystoupí 
jedna z neobsazovanějších muzikálových a jazzových zpěvaček dasha  
a perkusista šimon veselý.

NOvá seZóNa Kph právĚ ZaČíNá 
– rozpis koncertů
24.11.2021     epoque kvartet a dasha
05.01.2022       slavic trio (KPh 2019/2020)
26.01.2022 julie svěcená – housle    
09.02.2022  Matyáš Novák – klavírní recital
23.03.2022  prague brass ensemble     
06.04.2022   apollon kvartet
11.05.2022  quasi trio
25.05.2022   tomáš vrána – klavír  (KPh 2019/2020)

20.00

03

10.00

14

19.00

09

19.30

16

19:30

04

19.30

18

19.30

24

19.30

25
20.00

26

19.00

30

Nebuď labuť a  zajdI na KultuRu!

26. setkání  
beatleManiakŮ
 so 11 / 12 / 2021 – 19.00
   the bacKwaRds, the teacheRs.   

RiChaRd paChMan  
a dita hoŘínková
 Út 21 / 12 / 2021 – 19.00
   tRadIční adventní KonceRt sKladatele  
  a zPěváKa RIchaRda Pachmana a heRečKy  
  a zPěvačKy dIty hořínKové.   

silvestR 2021 
se skUpinoU Repete
 Pá 31 / 12 / 2021 – 20.00
   PřIjďte oslavIt sIlvestRa do Kc labuť.  
  můžete se těšIt na tombolu, zábavu, tanec  
  a sPoustu dobRé muzIKy naPříč žánRy  
  v Podání sKvělé KaPely RePete.  

ondŘeJ havelka  
& his MelodY MakeRs
 st 02 / 02 / 2022 – 20.00
   v KonceRtní show swIng nylonového věKu  
  PoKRačuje! Předvedou ondřej havelKa  a jeho  
  melody maKeRs další tuze žhavé a snad ještě  
  KRasší hotjazzové fláKy z vRcholné éRy  
  bIgbandového swIngu let 1945 - 1948!  



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

ladŮv kraj a okolí...
kulturní a sPortovní kalendář 
www.laduv–kraj.cz
změna programu vyhrazena
Vstupenky na veškeré akce získají zájemci u pořadatelů

aktuální informace ohledně konání  akcí, přesunutí na jiný termín či zrušení 
sledujte prosím vždy na stránkách jednotlivých pořadatelů.

do 28. 11. Říčany Výstava Cyklus Česká paměť
Výstava akademického malíře Pavla Vavryse. Připomínka osobností a událostí spoje-
ných se vznikem samostatného státu Čechů a Slováků. Výstavní a koncertní sál Staré 
radnice. 

2. 11. Říčany 19.00 Cigánski Diabli - FOLKLORIKA TOUR 2021 
Koncert cimbálové muziky Cigánski Diabli a žáků Základní umělecké školy Folklorika. 
Kulturní centrum Labuť.

3. 11. Říčany 20.00 Michal Prokop a Framus Five - Mohlo by to bejt nebe… Tour 2021
Náhradní termínu koncertu, vstupenky zůstávají v platnosti. Kulturní centrum Labuť.

4. 11 Říčany 19.30 Ostře sledované vlaky
Komedie Bohumila Hrabala v rámci Divadelního podzimu Jiřího Šatopleta. Kulturní 
centrum Labuť.

6. 11. Vyžlovka 8.00 Výlov Vyžlovského rybníka
Rybářské slavnosti školního lesního podniku na hrázi Vyžlovského rybníka. Ukázky 
rybářských tradic, prodej čerstvých ryb z výlovu, zábava pro nejmenší diváky. Více 
na www.slp.czu.cz.

6. 11. Kunice 18.00 Beseda s Radkem Jarošem
Koruna Himaláje. Náhradní termín. Zámek Berchtold.

6. 11. Uhříněves 10.30 Sobotní pohádka: Kocour v botách
Veselý příběh na motivy pohádky bratří Grimmů. Divadlo U22.

7. 11. Říčany 14.00 - 
18.00

Výměnný bazar oblečení
Máte možnost přinést oblečení, které se vám již nehodí, a vyměnit ho za kousky, které 
užijete. Pouze čisté a nepoškozené oblečení. Muzeum.

9. 11. Říčany 19.00 První říčanská veřejná tančírna
Příjemné prostředí, kvalitní taneční hudba. Kulturní centrum Labuť.

10. 11. Říčany 20.00 Jaroslav SAMSON Lenk
Koncert osobitého písničkáře, hudebníka a zpěváka. Kulturní centrum Labuť.

11. 11. Říčany 19.30 ÚL, včelařské divadelní rondo
Vystoupí V.A.D. Kladno v rámci Divadelního podzimu Jiřího Šatopleta. Kulturní 
centrum Labuť.

13. 11. Kunice 10.00 Svatomartinský běh
1. ročník zámeckého běhu v podzimní přírodě. Registrace online a na místě od 9 hod. 
Start na nádvoří zámku Berchtold. Více na www.zamekberchtold.cz.

13. 11. - 14. 
11.

Velké 
Popovice

11.00 Svatomartinský velkopopovický pivovar
Speciální prohlídky s rozšířenou degustací v 11, 13 a 14 hod. Pivovar.

14. 11. Říčany 10.00 Zpíváme a tančíme s Míšou - Lesní království
Nový termín, vstupenky zůstávají v platnosti. Kulturní centrum Labuť.

14. 11. Říčany 15.00 Jan Karafiát: BROUČEK
Pohádka v podání Divadla Lokvar, Praha v rámci Divadelního podzimu Jiřího Šatople-
ta. Kulturní centrum Labuť.

14. 11. Průhonice 17.00 LOBKOWITZ TRIO
Zámecká hudební setkání - cyklus exkluzivních koncertů na zámku v Průhonicích. 
Mozart - Brahms. Housle, violoncello, klavír. Více na www.regio-koncerty.cz.

16. 11. Říčany 19.30 Humpolecký Dixieland
Koncert z cyklu „Jazzové večery v Říčanech“. Kulturní centrum Labuť.

Co se děje v kultuře
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ných se vznikem samostatného státu Čechů a Slováků. Výstavní a koncertní sál Staré 
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Výměnný bazar oblečení
Máte možnost přinést oblečení, které se vám již nehodí, a vyměnit ho za kousky, které 
užijete. Pouze čisté a nepoškozené oblečení. Muzeum.

9. 11. Říčany 19.00 První říčanská veřejná tančírna
Příjemné prostředí, kvalitní taneční hudba. Kulturní centrum Labuť.

10. 11. Říčany 20.00 Jaroslav SAMSON Lenk
Koncert osobitého písničkáře, hudebníka a zpěváka. Kulturní centrum Labuť.

11. 11. Říčany 19.30 ÚL, včelařské divadelní rondo
Vystoupí V.A.D. Kladno v rámci Divadelního podzimu Jiřího Šatopleta. Kulturní 
centrum Labuť.

13. 11. Kunice 10.00 Svatomartinský běh
1. ročník zámeckého běhu v podzimní přírodě. Registrace online a na místě od 9 hod. 
Start na nádvoří zámku Berchtold. Více na www.zamekberchtold.cz.

13. 11. - 14. 
11.

Velké 
Popovice

11.00 Svatomartinský velkopopovický pivovar
Speciální prohlídky s rozšířenou degustací v 11, 13 a 14 hod. Pivovar.

14. 11. Říčany 10.00 Zpíváme a tančíme s Míšou - Lesní království
Nový termín, vstupenky zůstávají v platnosti. Kulturní centrum Labuť.

14. 11. Říčany 15.00 Jan Karafiát: BROUČEK
Pohádka v podání Divadla Lokvar, Praha v rámci Divadelního podzimu Jiřího Šatople-
ta. Kulturní centrum Labuť.

14. 11. Průhonice 17.00 LOBKOWITZ TRIO
Zámecká hudební setkání - cyklus exkluzivních koncertů na zámku v Průhonicích. 
Mozart - Brahms. Housle, violoncello, klavír. Více na www.regio-koncerty.cz.

16. 11. Říčany 19.30 Humpolecký Dixieland
Koncert z cyklu „Jazzové večery v Říčanech“. Kulturní centrum Labuť.

16. 11. Kolovraty Cestopisný večer s Jeronýmem Lešnerem
Expedice Sopka 2021. Klub U Boudů. Více na www.klububoudu.cz.

18. 11. Říčany 19.30 Pam Valentine: Láska mezi nebem a zemí
Komedie v podání DS Svatopluk Benešov. Divadelní podzim Jiřího Šatopleta. Kulturní 
centrum Labuť.

18. 11. Kunice 19.00 Romantický recitál
Jaroslav Svěcený - housle, Lucie Tóth - klavír. Zámek Berchtold.

19. 11. Štiřín Koncert Ondřeje Havelky a jeho Melody Makers
Náhradní termín koncertu. Zámek Štiřín. Více na www.stirin.cz.

20. 11. Říčany 14.00 - 
17.00

Řezání a broušení kamenů
Poslední letošní řezání a broušení kamenů v geoparku. V této akci je zahrnuta 
i komentovaná prohlídka geoparku. Rezervace na e-mailu: jana.svandova@muzeum.
ricany.cz.

20. 11. Kolovraty 19.00 Koncert kapely Setoplete
Klub U Boudů. Více na www.klububoudu.cz.

20. 11. Kostelec 
nad Černý-
mi lesy

19.00 Koncert orchestru městské hudby Františka Kmocha Kolín
Koncert světoznámého hudebního tělesa ve velkém rytířském sále kosteleckého zám-
ku. Více na www.slp.czu.cz.

20. 11. Uhříněves 10.30 Sobotní pohádka: Bětuška a kouzelný hrad
Veselá pohádka podle Boženy Němcové pro děti od 3 let. Divadlo U22.

24. 11. Říčany 19.30 ELLABORATION - Epoque quartet a Dasha
Koncert z cyklu „Klub přátel hudby“ 2020/21 - náhradní termín. Kulturní centrum 
Labuť.

25. 11. Říčany 19.30 Pavel Němec: Blázinec
Drama uvede Divadlo BANDA, Bystřice. Divadelní podzim Jiřího Šatopleta. Kulturní 
centrum Labuť.

26. 11. Říčany 20.00 OLYMPIC TOUR 2021
Nový termín koncertu. Kulturní centrum Labuť.

26. 11. Říčany 17.00 - 
18.30

Výroba adventních věnců
Přijďte si do muzea nazdobit čistě přírodní věnec se svíčkami z včelího vosku. Cena 
350 Kč zahrnuje veškerý materiál a pomůcky.

26. 11. - 
6. 3.

Říčany 14.00 - 
18.00

Příběh říčanského hradu
Nová výstava v Muzeu Říčany.

27. 11. - 28. 
11.

Světice 9.00 - 
16.00

Adventní tvořivý víkend pro teenagery na hájovně
Tvoření dle vlastního výběru - svícen, miska, krmítko ze dřeva, pletení šály a čepice, 
zdobení perníčků a další. Pořádá Muzeum Říčany.

28. 11. Kostelec 
nad Černý-
mi lesy

Rozsvícení vánočního stromu a žehnání betlému
Zpívání koled, odhalení nového betlému, svařák a něco dobrého k zakousnutí. Nádvoří 
Kosteleckého zámku. Více na www.slp.czu.cz.

30. 11. Říčany 19.00 První říčanská veřejná tančírna
Přijďte se pobavit, procvičit taneční kroky či odložit zbytečná kila! Kulturní centrum 
Labuť.

Galerie Kotelna slaví
U příležitostí 15. výročí otevření galerie přicházíme 
s novinkou. V rámci našeho motta „Krásno nutné 
pro život“ zahajujeme nový projekt bezplatného sdí-
lení uměleckých děl současných výtvarníků z výstav 
a depozitu. Záměrem je kultivovat prostředí, ve-
řejné i soukromé, noblesou a elegancí uměleckých 
děl a umožnit zažít pocit a emoce skryté v obrazu, 
který můžete na omezený čas sdílet (nebo navždy 
vlastnit) a který dokáže navodit novou nevídanou 
atmosféru. Obraz sám se sdílením obohatí o nový 
příběh. Originál je jen jeden.

Co se děje v kultuře
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Historie v obrázcích
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Prosím
e vlastníky historických fotografií (od 19. století do doby po listopadu 1989), kreseb nebo m

alovaných obrazů s regionální tem
atikou o zapůjčení či darování m

uzeu.  Zapůjčené předm
ěty budou po naskenová-

ní v pořádku vráceny m
ajiteli. Přispějete tak k dokum

entaci podoby m
ěsta a okolí.   

 Foto: Archiv m
uzea Říčany

M
INIM

ÁLNÍ OKRAJ
INVERZNÍ 

PRUH

M
INIM

ÁLNÍ OKRAJ
POZITIV

na historické pohlednici z doby před rokem
 1900 si m

ůžete prohlédnout celý areál hradu v Říčanech 
tak, jak jej vzhledem

 ke vzrostlým
 strom

ům
 už neuvidím

e. na sním
ku na první pohled zaujm

e dřevěná 
přístavba k hradním

u paláci, absence dnešní 1. základní školy (ještě nevznikla), v pozadí lze spatřit 
i kostel na nám

ěstí před přestavbou do současné podoby. V popředí se nachází hráz m
lýnského rybníka 

lem
ovaná patníky, zcela vpravo pak budova někdejší říčanské katovny, pozdější pohodnice (sídlo pohod-

ného neboli rasa, pověřeného likvidací uhynulých zvířat).  


